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' Gub. Saltonstall, gavęs skun
dą iš Worcesterio Taxpayers 
Association, John H. Mahoney, 
kad Dr. Vlado Getting, naujai 
paskirtas valstybės sveikatos 
komisionierius (kurs užėmė Dr. 
Paul Jakmauh vietą), gauda
mas algą iš valstybės tebeima 
algą ir iš Worcesterio miesto, 
kaipo to miesto Sveikatos ko
misionierius. Gubernatorius pa
sišaukė Dr. Getting ir iš jo pa
ties sužinojęs, kad skundas e- 
sąs teisingas ir kad jis tebei- 
mąs algą ir iš Worcesterio mie
sto, “patarė” jam, kad tuos pi
nigus, kuriuos gavo iš Worces- 
terio užėmęs valstybės komisio- 
nieriaus vietą, grąžintų Wor- 
cesterio miesto iždan. Dr. Get
ting pažadėjo tai padaryti.

Prie šios žinios The Boston 
Post pareiškia, kad Dr. Gettin- 
g’o paskyrimas vyriausiu vals
tybės sveikatos komisionie- 
rium buvęs didelis siurprizas, 
kuomet buvę tvirtų pageidavi
mų, kad Dr. Jakmauh vėl būtų 
paskirtas sveikatos komisionie- 
rium kitam terminui. Esą su
prantama, kad Civic League at
stovai ir organizacijos, užsimo-' 
jusios pravesti šioj valstybėj 
gimdymo kontrolės įstatymus,' 
uoliai (diligently) darbavosi, 
kad Dr. Jakmauh būtų praša-Į
lintas, o jo vieton paskirtas Dr. neša, kad daugiau Jung. 
Getting.

Churchill Gižo Londonan

Londonas, birželio 7 — 
Šiomis dienomis grįžo iš 
Washingtono Anglijos 
premjeras Winston Chur
chill ir turėjęs pasikalbė
jimą su savo ministeriais 
ir laikraštininkais.

Yra žinių, kad Washing- 
tone išdirbtas planas įsi
veržimui į Europą. Spėja
ma, kad greitas sąjungi
ninkų įsiveržimas bus pa
darytas į Italiją, kurios 
miestai smarkiai bombar
duojami.

Graikai Savanoriai Atsiėmė 
Kaimą

Perversmas Argentinoje

1 Ankara, Turkija, birž. 7 
— Graikai savanoriai su
sirėmė su okupantais ita
lais ir atsiėmė Mouzaki 
kaimą, kuris randasi Pin- 
dus kalnų srityj.

Susikirtimuose žuvo 300 
italų, o kitus 80 paėmė į 
nelaisvę.

Prezidentas Castillo Buvo Pri
verstas Atsistatydinti - Nauju 

Prezidentu Tapo Gen. Rawson
Argenti- S. Sueyro, karo ministe- 
Pereitą riu gen. Pedro Ramirez.

Argentinos; Naujoji Argentinos val- 
sukilo prieš džia tuojau paleido seimą. 

Castillo ir jo! Spėjama, kad gen. Raw- 
ir įvykdė per- son valdžia nutrauks san-

Gyventojai nuo- tykius su ašimi ir prisidės

Daigiau J. V. Lakūnų 
Pasiekė Srity Uostą

Londonas, birž. 7 — Pra-

Dabartiniu laiku Hitleris su savo pasekėjais daugiau ir daugiau ne
rimsta. Jie stiprinasi statydami sustiprinimus, kur jie mato galimumą 
pavojaus, štai vaizdas parodo, kaip Hitlerio karo jėgos sustiprinę tūlo 
pamario krantus, pastatydami prieš-tankines sienas. Šias žinias praneša 
Stockholmo Radio.

Valstybių lakūnų atvyko 
į Britų uostą, kurie yra 

Žmogus tik tiek žmogus,' gerai paruošti stoti į di- 
kiek jis valios turi. j dėlę alijantų oro ofensy-

Šv. Augustinas, vą.

IŠTREMTOJO RAŠYTOJO 
GRICIAUS-PIVOŠOS 

NUOTYKIAI RUSIJOJE

Gatvekarių- Autobusų 
Vairuotojai Grįžo Darban

Cleveland, Ohio, birž.

KARO ŽINIOS SANTRAUKOJE (LKFSB) Su daugybe ki- leista tą farmą apleisti. Su 
tų tremtinių iš Lietuvos savo šeima jis išvyko į Eu- 
1941 m. vasarą buvo išvež- ropos Rusiją. Išpradžių 
tas ir žinomas humoristas- sustojo Molotove (buvu- 
rašytojas A. Gricius, kurs šioji — Perma), 
taipgi buvo žinomas slapy
vardžiu Pivoša. Pradžioje 
jisai buvo apgyvendintas 
anapus Uralo, Sibire, apy-

★ Viduržemio srityje, a- kino 9 raudonosios armi-
lijantų bomberiai puolė jos lėktuvus arti Koivisto. 
Italijos žemę, Sardiniją,; * jUng. Valstybių Armi- 
Siciliją ir Pantellerią sa- jos bomberiai penkius 
las ir transportaciją Grai- kartus puolė Japonijos 
kijos pakraščių vandeny-bazę Kiška saloj. Padarė
ne. Britų submarinai vei- nemažai nuostolių priešui, linkeje, dvigubai didesne- 
kė ne tik Sicilijos ir Sar-1 ★ Solomonų salų apylin- je kaip Šiaulių apskritis, 
dinijos apylinkėje, bet jie kėje, Alijantų lakūnai! T;~"’ 
pasiekė net tolimą šiaurę, bombardavo Kahili, nu-' 
kaip tai Corsicą ir Monte skandino japonų destroje- 
Carlo, kur nuskandino še- rį ir sužalojo kelius kitus 
sius priešo laivus. laivus, ir po to nušovė 15
★ Iš Rusijos ’iraneša, japonų lėktuvų (Zeros), 

kad raudonieji atmušė prarasdami tik 4 savo lėk- 
Vokietijos nacių puolimus tuvus. 
ir sunaikino jų 752 lėktų- ★ Kiniečiai sėkmingai 
vus. Tuo pačiu laiku pra- veda ofensyvą ir laimi 
rado savo 212 lėktuvų. naujas pozicijas Hupeh

Pačioje šiaurėje Sovie- provincijoj ir kitur, 
tai puolė Maaselkae pu- ★ Britai ir Amerikiečiai 
siasalį. Tačiau tą puolimą bombardavo japonų bazes 
Suomiai atmušė ir sunai- Burmoj.

Buenos Aires,
, birželio 7 — 

penktadienį 
kariuomenė 
prezidentą 
vyriausybę 
versmą, 
širdžiai parėmė šį sukili- prie Suvienytų Tautų, 
mą. Minia šūkavo: “Tegy- Naujoji valdžia pradėjo 
vuoja demokratija!” ir vajų prieš komunistus, 
“Tegyvuoja laisvė!” kaipo nepageidaujamos

Sukilimas įvyko dėl vy- svetimos idealogijos agen- 
riausybes užsienio politi- tus' 
kos, kuri palaikė santy
kius su ašimi. Argentina 
stengėsi laikytis neitralu- 
mo. Tačiau toks jos nusi
teikimas nepatenkino kitų
Amerikos valstybių ir Ar- lestinos žydi ja minės bir- 
gentinos daugumos gy
ventojų.

Prezidentas Castillo su 
savo ministeriais buvo pa
bėgęs nedideliu karo laivu 
į Uruguayaus vandenyną. 
Bet vėliau sugrįžo ir pasi
rašė atsistatydinimo raš- na ir lietuvių 
U- . - ----

Sukilimas neapsėjo be raudonarmiečiai okupavo 
kraujo praliejimo. Žuvo a- Lietuvą ir prasidėjo Lie- 
pie 50 kareivių. j tuvos Golgota. Tūkstan-

Sukilėlių vadas gen. A. čiai lietuvių areštuota ir 
Rawson tapo nauju prezi- sukišta į kalėjimus, nu- 
dentu. Jo pagelbininku iš- , kankinta ir ištremta į Si- 

i rinktas admirolas Benito birą.
A * K a H a k I ■ a a

Palestinos Žydai Minės 
Birželio 15

Jeruzalė, birž. 7 — Pa-

želio 15 d. sustabdydami 
visą darbą nuo vidudienio 
iki vakaro “kaipo gedulos 
atminimą persekiotų žydų 
nacių okupuotuose kraš
tuose.

Birželio 15 d. yra minėti- 
____ ____ tautai, nes 
tą dieną 1940 m. Sovietų

7
— Transportacijos patar
navimas 10 East Side lini
jų tapo atstatytas, kada 
Amerikos Darbo Federa
cijos unijos gatvekarių ir 
autobusų vairuotojai po 
20 valandų streiko grįžo 
darban.
—

kur jo 
žmona gavo darbą ofise, 
prie apyskaitų vedimo. 
Vaikus pradėjo leisti į mo
kyklą, drauge namie juos 
mokydami lietuviškai. 
Žmonos uždarbis kuklus, 
bet šiek tiek pagelbėjo pa
šalpa, kuri duodama tiems, 
kurie išleidžiami į laisvę. 
Norėdamas gauti kokį už
siėmimą arčiau surištą su 
savo pamėgtu plunksnos 
darbu, šių metų pradžioje 
Gricius - Pivoša atvyko į 
Maskvą. Tame mieste gy
venimas vėl atgyja: daug 
žmonių, gatvėkariai, bu- 
sai, požeminis geležinkelis 
— vis perpildyti. Tik nak
čia gatvės ištuštėja, nes 
Maskva, apsaugai nuo lėk
tuvų, aptemdyta, nors ten 
vokiečių lėktuvai jau se
niai besilankė. Kariams 
teikiama visur pirmenybė, 
taigi ir teatruose, kurie tu
ri net po porą seansų kas
dieną. Kiek mus pasiekė ži
nios, atrodo, kad Gricius i- 
ki karo pabaigos apsigy
vens Maskvoje su savo šei
ma.

Amerikiečių Bomberiai

S**^*“T i 2UVO 84 Vyrai Laivų Nelaimėje
Jisai dirbo valdinėje far
moje kasdamas Silosą, 
piovė šieną ir rugius, tal
kino prie kuliamųjų maši
nų, džiovino kviečius, vežė 
grūdus į elevatorių ir atli
kinėjo visokiausius kitus 
farmos darbus. Į tą vietą 
jisai buvo atgabentas su 
visa savo šeima: žmona ir 
keturiais vaikais, kurių 
jauniausis buvo tik penkių 
mėnesių. Kaip turinčiam 
didesnę šeimą, jam pasise
kė gauti atskirą kambarį.

■ Žiemą šaltis siekdavo 56 
I laipsnius žemiau nulio, bet 
rašytojas su visa savo šei
ma (šeši žmonės) susi- 
kraustydavo ant rusiško 
pečiaus su plačia nugara... 
Jo žmona gavo darbą — 
vesti farmos sąskaitybą. 
Laisvu laiku rašė laiškus 
ieškodami savo pažįstamų, 

bir- tos dienos nesusitartų, tai Suradęs, artimesnius net 
streikas gali būti atnau- aplankydavo, bet toliau ke- 
jinta.s liauti nebuvo leidžiama.

Kasyklų Savininkai Nesutaria
Washington, D. C., 

želio 7 —Prezidentui Roo-Į 
seveltui reikalauiant. kad 
angliakasiai grįžtų dar
ban, John L. Lewis ir jo 
komiteto nariai patarė! 
darbininkams grįžti dar-į 
ban pirmadienį, birželio 7 
d., tačiau tuo supratimu, 
kad iki birželio 20 d. būtų 
susitarta ir pasirašyta 
nauja sutartis. Jeigu iki

MAKE yĮĮĮSS every 
PA Y DAY
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liauti nebuvo leidžiama.
Tarp kasyklų savininkui Kiek turėdamas laiko Gri- 

taip pat susidarė skirtu- c^us mokėsi svetimų kalbų 
mai: vieni nori tartis su ir Jay įstengia angliškai 
organizuotų darbininkų parašyti. 1942 m. sausio 
atstovais, o kiti nori lai- mėnesyje jisai įstojo trak- 

' kytis Karo Darbo Tarybos t°rių mašinistų mokyklon 
pasiūlymų.

Vyriausybės atstovai 
stengiasi streiko krizę 
prašalinti ir darbininkus 
su darbdaviais sutaikinti.

Angliakasiai per savo 
atstovus reikalauja ‘ atly
ginimo, kuris atitiktų da
bartinio pragyvenimo rei
kalavimus.

Ukrainiečių Prielankumas 
Lietuviams

Šiomis dienomis Jung.' 
Valstybių bomberiai puolė 
Spezios uostą ir pavojin-

Norfolk, Va., birž. 7 — savu laiku buvo Belgijoje 
Kelios dienos atgal, susi- baigusi aukštuosius agro-

gai sužalojo keturius Ita- mušė du Amerikos laivai nomijos mokslus, dabar iš-
lijos laivus.

Barbenai Turi "Uždaryti" 
Savo Lūpas

StatėŠiomis dienomis 
Association of the Master 
Barbers ir Beauticians of 
America nutarė ir patvar- 
kė, kad barberiai nekalbėk 
tų su klientais apie karą 
arba kitokią politiką. Jie 
turi atlikti tą darbą, kuris 
jiems yra skirtas, bet ne
kalbėti, kad nesuerzinti 
klausytojų.

ties J. V. Rytiniu pakraš- tremta į Si'birą, vienoje 
čiu. Laivam susimušus,' valdinėje farmoje Altajaus 
kilo smarki ekspliozija ir krašte eina agronomės pa- 
gaisras. Iš 151 vyro žuvo reigas. Buvusieji Kauno 
84 vyrai. . gyventojai P. Brazaitis,

----------------- I Matulevičienė ir kaikurie 
Lietuvė • Agronome Sibiro kiti savo darbus ofisuose, 

Farmnfa- - - - - - - - - - - - - - - - - daugelis dar skurstararmoje koncentracijos lageriuose,
----------- prie sunkių darbų ir sun- 

(LKFSB) Gavome žinių, kiose sąlygose.
kad į Sibirą ištremtas se
nelis (70 m. amžiaus) lie
tuvis kun. Petras Pruns- 
kis dar yra gyvas. Nuo 
Tauragnų - Utenos kilusi 
Gineitytė - Žulienė, kuri

r

Piety Amerikos Lietuviai 
Laukia Informacijų

PRIĖMĖ PRIEŠ STREIKUS 
BILIŲ

(LKFSB) “Aušros” su
kakties proga kaikurie uk
rainiečių laikraščiai įsidė
jo Dr. Jono Basanavičiaus 

toj pat farmoje ir ją baigė atvaizdus ir to pirmojo lie- 
per tris mėnesius, gauda- tuviškojo laikraščio apra- 
mas pažymėjimą “labai ge- šymus. Taipgi ukrainie- 
rai”. Kaikurį laiką jisai čiai paminėjo ir a. a. kun. 
darbavosi prie traktoriaus. Miluko mirtį, laikraštin į- 
Kartkartėmis jisai parašy- dėdami ir jo atvaizdą. Čia 
davo į lietuvių kom. laik- nemažas nuopelnas yra ir 
raštį “Tiesa”. Gal tas, o K. Vidikausko, kurs su re
gai kitos aplinkybės prisi- dakcijomis palaiko ryšius 
dėjo prie to, kad jam buvo ir aprūpina medžiaga.

VVashington, birž. 7 — 
Jung. Valstybių legisla- 
tūra 231 balsu prieš 141 
priėmė prieš streikus bi- 
lių. Šis bilius yra smūgis 
darbininkams.

Dabar šis bilius perduo
tas Senatui. Jeigu jį pri
ims Senatas ir Preziden
tas pasirašys, tai darbi
ninkai negalės streikuoti 
nepranešę valdžiai iš ank
sto 30 dienų. Tik po to 
streikas galėtų būti pa
skelbtas, jeigu darbinin
kai slaptai nubalsuotų 
streikuoti.

Be to, šis prieš organi
zuotus darbininkus bilius 
turi ir kitokius suvaržy
mus ir bausmes.

Kadetai Paradavo

Iš Brazilijos gavo LKF- 
SB-ras laišką, kuriame la
bai prašoma jiems siunti
nėti pranešimus apie įvy
kius Lietuvoje. Brazilijos 
lietuviai turį galimybių 
perduoti informacijas vie
tinei brazilų spaudai. LKF- 
SB-ras specialiai paruoštų 
informacijų jiems jau pa
siuntė ir. jei pasirodys, 
kad pašto susisiekimas pa
kenčiamas. siuntinės regu
liariai.

6
įvyko visų

Sekmadienį, birželio
d., Bostone, į 
aukštesniųjų mokyklų ka
detų paradas, kuriam va-,

Užmušė 8 Lakūnus

Pyote, Tex., birž. 7 —Su- 
dovavo Edward L. Logan, sidaužius lėktuvui ‘Flying 
mirusio Įeit. - gen. Edward Fortress’, užmušta 8 ka- 
L. Logan sūnus. riai lakūnai, tik vienas iš-

Parados žiūrėti buvo su- liko gyvas, bet ir tas yra 
sirinkusi 200,000 minia. pavojingai sužeistas.



NAMU FRONTAS
Kokių Informacijų Vyrai Tarnyboje

Nori Savo Laiškuose
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Gaisras Miškuose
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Dvasia daro kūną turtin
gu. Šekspyras.

Iš Varšu-
išvežė 14,000 žydų.

Nieko neveikti — reiškia 
mokytis daryti bloga.

Krafts.

Mashpee, Mass., birž. 7 
— Čia miškuose kilo gais- 

Visi mūsų pulko vyrai;ras, kuris apėmė 2000 a-

Hadai Sunaikino Varšuvos
. t ,W»

; atėjo; mes taip nekantriai 
laukiame, pakol jie vokus 

! išima iš maišų”... Jūrinin
kas sako: “Kada tankeris 
sustojo prie mūsų duoti

I 
»

Pirmadienis, Birželio 8, 1943

i
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■
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S.OOTMoHniy Auklėja 
St. Kazimiero Seserys

Nutilęs japonų priešlėktuvinis pabūklas, kurį ap
žiūrinėja Būna distrikte, Naujoj Gvinėjoj, Leitenantas 
A. A. Turner iš Portland, Ore.

I

DARBININKAS
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Lietuviai Nupirko Karo Bonų 
Už $37,000.00 Tik Viename

So. Boston. Mass. —Sek
madienį, birželio 6 d. įvy
ko So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos paren
gimas Karo bonų pardavi
mui. Susirinko apie 500 
lietuvių, kurie jokiu būdu 
negalėjo sutilpti į svetai
nę. Prieškambariai ir ta
kai buvo pilni žmonių.

Programą pradėjo ir ve
dė draugijos pirmininkas 
adv. Jonas Grigalus. Kai- | 
bėjo šie kalbėtojai: p. M. 
Venis, adv. A. O. Snallna, 
Lietuvos Garbės konsulas, 
p. S. Michelsonas. Dr. Po
vilas Jakimavičius,, buvęs 
Massachusetts valstybės 
Sveikatos komisijonie- 
rius. p. A. F. Kneižys. adv. 
K. Kalinauskas ir iš Iždo 
Departmento Karo bonų 
skyriaus atstovas ir hero
jai jūreiviai.

Visų kalbos sukėsi apie 
teikimą pagalbos mūsų 
šalies vyriausybei ir karo 
jėgoms, kad kogreičiau- 
sia laimėtų pergalę ir apie 
iškovojimą Lietuvai ne
priklausomybės ir laisvės, 
kad pavergtieji ir išsklai
dyti lietuviai vėl galėtų 
grįžti į Lietuvą ir dirbti 
kūrybinį darbą.

Šio parengimo proga a- 
tidengtas So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos 
narių, esančių karo tarny
boje, sąrašas. Atidengimo

! 
ii
Norwood, Mass., dainelę 
apie Karo bonus, kuri vi
siems labai patiko.

Programai einant, lietu
viai būriais ėjo į kitą 
kambarį ir pirko Karo bo
nus, registravo jau pir
miau pirktus. Karo bonų 
pardavinėjimui vadovavo 
Mt. "VVashington Co-ope- 
rative bankas, kurios vir
šininku yra p. Shea.

Tame parengime lietu
viai nupirko Karo bonų 
už $37,000.00.

Šis yra antras lietuvių 
parengimas Karo bonų 
pardavimui. Pradžią pa
darė laikraščio “Darbinin
ko” ir LDS organizacijos 
vadovybė gegužės 16 d., 
minint “I Am An Ameri-
can Day”. Tą dieną par
duota už Sll.000.00.

Pereito sekmadienio Ka
ro bonų pardavimo vajus 
buvo plačiai išreklamuo
tas ir, rodos, stambiausiu 
pirkėju buvo So. Boston 
Lietuvių Piliečių draugija 
arba klubas. Taigi dvejuo
se parengimuose So. Bos
tono lietuviai nupirko Ka
ro bonų už $48,000.00 
Stambi parama Dėdei Ša
mui.
. Šis Karo bonų pardavi

mo vajus tęsis per visą sa
vaitę. Norintieji pirkti bo
nus gali nueiti į Mt. Wa- 
shington Co-operative 

ceremonijas atliko ir ati- banką, W. Broadvvay, So. 
tinkamą kalbą pasakė; Boston. 
adv. Juozas Cunys. Stepo-' 
no Dariaus A. L. posto ko- 
mandierius. Iš 66 narių, 
esančių karo tarnyboje, 
vienas, būtent. S. Masiulis 
yra žuvęs kautynėse su 
priešu.

Dainavo merginų grupė 
ir solo Dr. Juozas Antanė
lis ir Stasys Pauras. Pa
žymėtina. kad šioji mer
ginų dainininkių grupė 
sudainavo muziko Anice
to Šlapelio, Šv. Jurgio lie
tuvių par. vargonininko, žmonių užmušta.

Prof. Krėvė-Mickevičius Atskleidžia 
Paslaptis Bolševikų Okupacijos 

Lietuvoje

Didžiausia garbė lietu
viams. kad gausiai susi
renka į tokius parengimus 
ir gausiai perka Karo bo
nus. Tuo mes keliame lie
tuvių vardą.

__________
Užmušta 15 Transportinio 

Lėktuvo Nelaimėje
Austi n. Nevada. birželio 

7 — Armijos transportinis 
dviejų - inžinų lėktuvas 
susidaužė. Penkiolika

Kareiviams, Jūreiviams, Marinams Ir Slaugėms. 
Reikalinga Ir Graži Dovana

“Darbininko“ Administracijai pasise
kė gauti puikių, specialiai padarytų tar
naujantiems karo jėgose kareiviams, jū
reiviams. orlaivininkams ir slaugėms, 
sidabrinių medalikėlių ant kurio vienos 
pusės yra Škapliemos Panelės Švč. pa
veikslas “I am a Catholic. Please call a 
priest”. — “Aš esu katalikas, prašau pa
šaukti man kunigą”.

Ant kitos pusės medalio yra 4 pa
veikslai: Jėzaus Širdies. Šv. Juozapo. Šv. 
Christapo ir Nekaltai Pradėtos Panelės 
Švenčiausios.

Šie medaliai ir retežėliai yra gryno 
sidabro. Niekad nerūdys. Ši dovana Dė
dės Šamo tarnyboje esantiems vaiki
nams ar merginoms bus viena gražiau

siųjų ir naudingiausiųjų. Jie nešiodami medalikėlį ant savo kaklo 
primins Jus kiekvieną dieną ir jie atsiduksės prie Dievo Jūsų 
intencija. MEDALIKSLIO KAINA $2.50.

Taipgi turime angių kalboje nedidelę maldaknygę tinkamą 
kareiviams. “The Catholic's Pocket Manuel of Pravers”. Odos 
apdarais, auksuotais kraštais. Kaina $1.50. Užsakymus siųskite 
su money orderiu: DAPB/.VZ.VKAS, J66 W. BROADKAY, SO. 
BOSTON. MASS.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graffon Avė., Islingfon Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130\-R

(LKFSB) Lietuvos so-’me pasikalbėjime atvirai 
vietiškoje vyriausybėje ’ pareiškęs sovietų nusista- 
prof. Krėvė '. 
ėjo Min. pirm, pareigas ir 
buvo užsienio reikalų mi- 
nisteris. Ir dabar, kai so
vietų Rusijoje buvo reda
guota lietuviška knyga, 
kurioje vokiečiai nupiešia
mi, kaip Lietuvos amžini aišku: jeigu dar rusų ca- 
priešai, buvo įdėtas ir pro- rai, prad^&hnt Jonu Bai- 

!fesoriaus Krėvės rašinys, siuoju, siekė prasiveržti į 
paremiąs tą mintį. Ė" ------
knygą yra išleidusi “Lais
vė” ir ją platina lietuviai 
komunistai Taigi Krėvė 
net jiems patikimas žmo
gus. Iš Londono mūsų 
gautoji medžiaga atsklei
džia Krėvės ir Molotovo

, pasikalbėjimą, kada Mo
lotovas jį priėmė 1940 m.

. birž. 30 d. 22 vai. 30 m. Štai 
kaip patsai Krėvė tą apra
šo: “Mano pasikalbėjimas 
su V. M. Molotovu užtrūko 
5 valandas. Išdėsčiau jam. 
susidariusią padėtį ryšium 
su SSSR atstovybės Kau
ne ir raudonosios armijos 
karinės vadovybės kišimą
si Lietuvos vidaus reika
lus. nuolatinius grąsini- 
mus, valdiško aparato te
rorizavimą. nesiskaitymą 
su krašto reikalais ir vi
suomenės nusistatymą, į 
dezorganizavimą darbi
ninkijos miestuose ir kai
muose, pramonės ir preky
bos 
mitingų ir eisenų organi- sistatymą, yra pasiryžusi 
žavimą su rusiškomis dai
nomis ir svetimų valstybių 
veikėjų garbinimu išimti
nai... Jei tokia padėtis ne
varžomai tęsis ir toliau, 
turės įvykti krašto ekono
minė ir ūkinė katastrofa... 
Būtinas reikalas sustab
dyti SSSR atstovybės ki
šimąsi į vidaus reikalus ir 
nurodyti raudonosios ar
mijos vadovybei skaitytis 
su tuo, ką Lietuva gali pa
daryti ir ko negali, apsau
goti Lietuvos vyriausybę 
nuo nuolatinių grąsinimų 
pavartoti prieš ją ir admi
nistracinį aparatą ir fizinę 
kariuomenės pajėgą...”

Molotovas pripažinęs to
bulą Lietuvos turėtą ūkinį 
aparatą, veikusį laikrodžio 

! tikslumu, bet tolimesnia-

Mickevičius. tymą Lietuvą įjungti į 
SSSR. Toliau tęsia Krėvė 
Molotovo", žodžius per jo 
pasikalbėjimą Maskvoje 
1940 m.: “Molotovas šian
dien turįs pasakyti atvirai 
tai, kas rytoj visiems bus 

jeigu dar rusų ca-

Šią Baltijos jūras, tai ne dėl 
savo asmeninių užuogai- 
dų. bet todėl, kad to reika
lavo rusų valstybės ir tau
tos išsivystymo eiga. Būtų 
nedovanotina, — dėstė to
liau Molotovas, — jei Ta
rybų Sąjungos vyriausybė 
dabar nepasinaudotų pro
ga, kuri gali kitą kartą ne
pasitaikyti. Tarybų Są
jungos vadovybė nutarė į- 
jungti Baltijos valstybes į 
Tarybinių respublikų .šei
mą. Vis tiek, esą, ateityje 
mažosios valstybės turė
siančios išnykti... Todėl ir 
dabartinė Lietuvos vy
riausybė turėtų tiems įvy
kiams rimtai pasiruošti ir 
pamažėli pati priprasti ir 
valstybinį aparatą pripra
tinti prie tos tvarkos, kuri 
ateityje tuose kraštuose 
turės būti įvesta”.

| Po šių Molotovo pareiš
kimų, Krėvei pasidarė aiš
ku, kad Sovietų Rusija, ne- 

įstaigose, į nuolatinį žiūrėdama gyventojų nu-

(LKFSB) Chicagos mies
te ir artimoje apylinkėje 
(Chicago Heights ir Wau- 
kegan; Chicagos arkivys
kupijos ribose) yra 13 lie
tuviškų parapijinių moky-1 
klų, kuriose šiemet buvo 
1.972 mokiniai. Su jais dir
bo daugiau kaip 70 Šv. Ka
zimiero seserų, mokytojų. 
Šv. Kazimiero Seserų aka
demijoje šiemet 490 stu
denčių ir daugiau kaip 20 
seselių mokytojų. Šiemet 
baigs akademiją IŽO mer
gaičių. Antroje seserų ka- 
zimieriečių akademijoje — 
Juozapo Marijos viloje šie
met baigs 10 mergaičių. Iš 
viso Šv. Kazimiero seserys 
dilba 30 mokyklų (parapi-! 
jinių), kuriose yra 4.436 
mokiniai. Trys iš tų moky-, 
klų yra nelietuvių. Priskai- 
tant ir akademijose esa
mas auklėtines, turėsime, ■ 
kad Šv. Kazimiero Seserys 
lietuviškose mokyklose au
klėja arti 5.000 mokinių.; 
Jei lietuviškos parapijos 
gali išlaikyti savo mokyk
las, tai tik dėka seselių mo
kytojų pasišventimo, ku
rios sutinka dirbti už tokį 
mažą atlyginimą, kad iš jo 
beveik neįmanoma pragy
venti: tik 30 dolerių mėne
siui. Tačiau seserys dirba 
su dideliu pasišventimu, 
rūpindamos ne tik moky
mu ir auklėjimu, bet ir į- 
kvėpimu meilės savo lietu
viškai kilmei ir kalbai. Kad 
pačios seserys geriau į- 
prastų prie lietuvių kalbos, 
jos yra įpareigotos savo 
tarpe kalbėti daugiausia 
lietuviškai. Seserų kazi- 
mieriečių mokyklas ins- Šervice Division. 
pektuoja sės. Teofilė, be to Komentuodamas apie 
jomis rūpinasi ir pati mo-t laiškus iš namų, kaip mo
tina Juozapa. Chicagoje ralę palaikančius mūsų 
birž. 3 d., per šeštines, ruo- Į kareiviams, Maj. Genero- 
šiama lietuviškųjų moky- las Lewis H. Brereton, vy
kių dainų šventė akademi- riausias generolas Ameri- 
jos patalpose.

j Maistas ir laiškai turi 
svarbiausią moralį efektą 
mūsų pulkuose, ir dauge
lį atsitikimuose kareivis, 
jūreivis ir marynas pir
miau skaito laiškus, negu! mums aliejaus, jie irgi at- 
valgo.— vežė 3 mėnesių paštą. Mū-

Vyrams ginkluotose jė- sų kapitonas paliuosavo 
i gose geriausia 
gauti laiškus iš namų, ku- išskyrus tuos, 
rie pasako ką jų šeimos — 
daro; jie irgi nori žinių a- 
pie draugus, ypač jeigu jie 
tarnyboje, ir jiems patin
ka skaityti apie įvykius jų 

į tėviškėse arba jų miestuo
se...

j Blogos žinios iš namų 
gali susilpninti kareivių 
moralę. Laiškai su skun
dais, laiškai kurie prane
ša, kad žmones namie tu
ri apsieiti be jiems “reika- 
lirigų” daiktų, ir kurie at
pasakoja šeimyninias bė
das, sutrukdo kareivio 
mintis, kada jam reikia 
apsaugoti savo gyvybę.

Kovojantieji vyrai ne
mėgsta gauti ‘fan letters’, 
parašytus nepažįstamų, 
kurie yra nariai taip vadi
namų “Write a Fighter 
Club”. Laiškai herojų ger
bėjų, asmenų, kurie gauna 

! jų vardus nuo draugo, ma
žai jam reiškia.

Taip rodo neseniai ves
tas tyrinėjimas tarnyboj, 
namie, ir užjūryje, pada
rytas Office of War Infor- 
mation, sąryšyje su armi
jos tarnybos jėgų Special

patinka mus nuo darbų tą popietį, 
kurie de- 

žiuravo, ir mes visi skai- 
tėm ir atsakėm laiškus”.

Vajus Atidarytas Re
krutuoti Studentes 

Slauges
OWI įspėja, kad jeigu ne

įsirašys 65,000 studenčių 
slaugių į kursus šiais me
tais, Amerikos civilių 
sveikata gali atsirasti pa
vojuje. Ta kuri įstos į šį 
darbą atliks vieną iš svar- 

i biausių karo darbų. Ji at- 
■ leis kitą, kuri jau prisiren
gusi tarnauti prie mūsų 
ginkluotų jėgų ir padės 
prižiūrėti civilių sveikatą 
namie. Tuomi pačiu laiku, 

i ji prisirengs karjierai su 
' puikia ateitimi po karo.

Toms, kurios norėtų į- 
• stoti į kursus, bet neturi 

pinigų, yra parūpintos 
stipendijos iš privačių ir 
visuomenės fondų. Dėl in
formacijų rašykite Stu- 
dent Nurses, Box 88, New 
York City.

Lietuvą prijungti prie SS
SR. Krėvė - Mickevičius 
davė Molotovui suprasti, 
kad Lietuvos vyriausybės 
bent kaikurie nariai dėl to
kių aplinkybių yra nusi
statę pasitraukti iš užima
mų pareigų. V. M. Molo
tovas atsakė... jis tikisi, 

, kad dabartinė Lietuvos 
' vyriausybė savo krašto 
gerovės vardan pasiliks ir 
toliau bendradarbiauti su 

1 Sovietų sąjungos vyriau- 
I sybe nors tam, kad Lietu
vos prijungimas ir vidaus 
santvarkos keitimas įvyk
tų be didesnių sukrėtimų 
ir ekscesų...” “V. M. Molo
tovui pasakius šiuos 
džius, — rašo toliau Krė
vė - Mickevičius, — baigė- gyvenimu”, 
si mano labai ilgas ir visiš- mybėj.

O Atsimenu namelį
O atsimenu namelį 
Aš gimtinį savo, 
Kur motulė prie ratelio 
Supdama niūniavo.

Ir dainelė ta lopšinė,
Ta daina motulės,
Ir šiandieną man ausyse 
Skamba čiūčia liūlia.

čiūčia liūlia, mažutėli, 
A uk, greičiau, užauki — 
Ir tėvynė ir Dievulis 
Tavęs jauno laukia...

Kai išklystu į pasaulį
Platų, begalinį, 
Tėviškėlės atminimas 
Man laimužę mini...

Kai į saulę pasižiūriu,
Vakaro saulužę,
Man ji primena, kaip gyvą, 
Mylimą mamužę.

Ir kasdien regiu tą kaimą, 
Tą namelį savo, 
Kur gyvenimo palaima 
Man lopšy liūliavo.

V. Nemunėlis.

Į kos jėgų Vid-rytuose sa
kė: “Kartais laiškai atro
do svarbesni, negu amu
nicija”. Kovojantieji vyrai 
—visuose frontuose — pa
tys visi sakė, kad laiškai 
neturi užvaduotojo, kaip 
moralės sustiprinto jai.
Kareivis Afrikoj pareiškė: 

t v

buvo labai nusiminę. Paš
tas pasirodė, ir sekamą 
dieną įvyko mūsų antra 
didelė kova. Laiškai pada
rė daug skirtumo toje ko
voje. Kiekvieno kareivio 
ūpas buvo geras — jie tu
rėjo žinių iš namų”. Ma
rynas pridėjo — “Po kovų 

' mes nenorime galvoti apie 
i nieką išskyrus, kad buvo-

Stockholm, Švedija, bir
želio 7 — Praneša, kad 
Vokietijos naciai sunaiki
no Varšuvos geto ir nužu
dė 5,000 žydų. Sakoma, 
kad 2,000 žydų žuvo kovo
je su naciais, o 3,000 žydų 
naciai sušaudė.
vos

kerių medžiais apaugusį 
plotą. Gaisrininkai buvo 
suvažiavę iš kelių mieste
lių. Gesinant gaisrą, su
žeista 20 kareivių. Jie nu
vežti į ligoninę. Namai bu
vo apsaugoti nuo gaisro.

!IIII
I

me laimingi ir išlikome. Ir 
mes norime atsilsėti. Stai
ga išgirstame, kad paštas

kai nevaisingas pasikalbė
jimas. Man pasidarė aišku, 
kad SSSR užmaskuota jė
ga inkorporuos (įjungs) 
Lietuvą į Sovietų Sąjun
gos sudėtį”.

Jau iš to pasikalbėjimo 
matyti, kad Lietuvos įjun
gimas į SSSR buvo iš 
anksto Maskvos suplanuo
tas ir įvykdytas padedant 
Sovietų įstaigoms, Raudo
najai armijai ir nieko ben
dro neturėjęs su Lietuvos 
žmonių valia, kurie, kaip

žo- tą Krėvė Maskvoj pareiš
kė, norėjo “gyventi savytu 

nepriklauso-

Lieut. Niek Menjou, U. S. Armijoj. Jo brolis kur 
nors Irane, tarnaudamas Dėdės Šamo propagandos 
skyriuje, septyniomis kalbomis padeda skleisti propai- 
gandą.

1

i

s > *

. '1 ’

z» f r ~ !



Pirmadienis, Birželio 8, 1943 DARBININKAS 3

DARBININKAS
(THE W0RKER)

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

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

SAINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Cntered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 
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Anuomet, kai Lietuva spausdintą žodį. Daug jų 
vilko Rusijos vergijos pan-: prie mamos ratelio pamilę 

i čius, ne vieno lietuvio akys' lietuvišką elementorių, 
! nukrypo į “Naująjį Pa-; maldaknygę sukniubo sa- 
saulį” — Ameriką. Ryžosi vo kraujo klane parubežio 
laimėti baltesnę duoną ir žandaro kulkos pervertas, 
nepaisydami pavojų pasie- Ne vienas dainavo:

■ kė AmeriKOS krantus. Čia “per mažai dėl tarės su graudi- 
susiradę darbo, paskendo nėm nueit už Uralo,

Religija Nesiduoda Paneigiama
—

Naciai ir šiaip ir taip mėgina išsiginti, kad jie ne-

jame ir tapo carsi mašinos įfano mielas krašte, ir prie ratų 
ratas, kurs kasdien suka
si ta pačia linkme... kas
dien taip pat: apart darbo 
ir uždarbio — sakyčiau ne
mažam lietuvių skaičių — 
gyvenime jokios aukštes-

prikaustytam, mirt.
Per mažai kraugeringoj kovoj 

atrast sau galą
ir skriaudų baisenybes patirt...

Dainavo, nes sengalvėlės
nės idėjos, minties neliko, močiutės įkvėpta tėvynės

- - ■ - - - v v . . i • Patriotizmas — negirdėtas me^ė tai diktavo. Ir neat-
yra tiek, kad jie nesiduoda uzgincyjami. Dar gerokai žodig Tėvynės meilė tuose> baidė jų apipelėję Sibiro
ganda. Deja, tai ne propaganda, tai faktai. Tų faktų

I

I

Šiais me- 
jiems dar 
Jaučiama, 
lietuviams

prieš šį karą, kai tik naciai pasijuto stipriai valdžioje kurie’ savo gyvenime teį- kalėjimai, ir nesusigundė 
įsikūrę, Vokietijoj prasidėjo žiaurus priešreliginis va-i "-----------------------—
jus. Dar gen. Ludendorf pradėjo agituoti, kad krikš
čionybė būk tai buvusi atsakominga už pirmojo pa
saulinio karo pralaimėjimą, nes krikščionybė sušvel
nina žmonių būdą, suparaližuoja karingumą ir galų 
gale stumia į pralaimėjimą. Kas kita buvę senovėje, 
kai vokiečiai - teutonai dar stabmeldijoje gyveno. Ta
da nevaržomi krikščioniškos meilės dėsnių, jie nar
siai kovėsi, sumušė romėnų legijonus ir apgynė savo 
tautos nepriklausomybę. Gi dabar krikščionybė ne
šanti tik nepasisekimus. Tad reikią pašalinti tą stam
biausią progreso kliūtį — krikščionybę ir, apsiginkla
vus stabmeldiškais šūkiais, atstatyti Vokietijos galy
bę. Tokia Ludendorfo doktrina buvo pati parankiau
sia nacių politikai. Jie, natūralūs pagonys (didžiumo
je buvusieji komunistai - 
puolėsi naikinti krikščionybę ir įvesdinti Hitlerio kui- ■ - - -
tą (garbinimą). Rezultate, religija Vokietijoj buvo met nesužinosi.' 
smaugte smaugiama. Tas pat įvyko ir pavergtuose mata prisipažinti! 
kraštuose — Austrijoj, Čekoslovakijoj, Lenkijoj ir tt.
Vatikanas, tuose dalykuose tiksliausiai informuotas, lietuvio karakteryj atsis- dalgės, 
paskelbė visą eilę labai liūdnų faktų, kurie religijos pindi vergavimo dvasia, laisvę pamilęs, nebever- 
persekiojime pastato nacius greta bolševikų. Tik pa-'Atsispindi... teisingiau ir į gaus! Vargai juose_gimdo 
staruoju laiku, kuomet naciai atsirado sunkioj pade-; krauM Yra įsisiurbusi min-. neįveikiamus galiūnus ir 
ty ir pradėjo suprast, kad karą gali visiškai pralaimėti,!tls: Y1S3 kas i svetima die- jų dvasia tėvynėj nepaluš! 
jie griežtai pakeitė savo taktiką. Kad pasirodytų skir-lVn? 1’ ° s^.v° 1£5 1 * pa epą uz įme ti mes įe-J & r r j sutrypti kojomis, ištrinti tuviai amerikiečiai, neis-

glebkime šių dienų techni
kos materializme, netapki
me šalti, tarsi kapinių ak
menys, savo brolių kan
čioms! Bet, pabuskime vi- jaunoms kartoms.
si, visi— juk lietuviais mes ginkim savo tautą, savo skaitytojų, bet bolševikų 
esame gimę! kalbą, savo raštą. Špieski- buvo uždarytas, nors jau

Brolių kančios Lietuvoj, mės apie savąją spaudą. Ji buvo ejęs_17 metų. 1942 m. 
Sibire, dvasios milžinų — mus suvienys petys į petį, sausio mėn. 1 d., pradėjus 
knygnešių bei laisvės ko- kad netaptumėm užgesę 1 ' " * _ _ /’ ’ _ ‘

' votojų pralietas kraujas žiburiai, ar vėjo nešiojami mą religinį laikraštį “Šv. 
teprabyla į mūsų sąžines! atšalę ugniavietės pelenai. Pranciškaus Varpelį”, jisai 

Pabuskim ir tėvynės Bendrom jėgom, kilnių 
blėstančią meilę atgaivinę I idėjų, broliškos meilės ve-

stengia matyti tik savo vi- J^e pasirodžiusiu raudonu, 
durių alkį, greit išblėso, veidmaininku- kruvinu ko- 
Nors ir čia dėka vien savo munistų skarmalu. Kovojo 
prakaito geresnį švarką laisvę, guldydami savo 
užsivilko, bet visvien Lie- galvas už kraštą tiesa, 
tuva tiems liko šalis var- ne doleriais, automobiliais 
guolių ir kaip tokia pa- kitais patogumais išpuoš- 
mirština. Neįstengdami ^t kilniam Lietuvos 

j nuduoti airiais, ar nežino- sūnui, dukrelei mielą ir 
■ darni, kokia tauta garsiau- j brangU-
šia praeity, dar sakosi lie- > Iškėlę laisvės vėliavą, iš- 

| tuviais, bet prie pavardės kėlė ir lietuvio vardą pa- 
seniai jau spėjo prikergti šaulyje. Kultūroj, civiliza- 
visokius — evskius, —ovi- ei joj sparčiais žingsniais 

i čius ir — kovskius: neva gretinosi prie kultūrin- 
suamerikonindami. Ir, sau- giausių tautų. Lietuvio 

spartakai), su pamėgimu gO^ Dieve, neklausk iš ku- dvasia bujojo, stiprėjo ir...

Kad išgelbėjus daugiau gyvybių, Admirolas Sir 
Martin Dunbar-Naismith, V. C., (vidury), stebi Londo
ne daromo tyrimo, kaipo siūlomo prietaiso, kuris bū
tų taikomas dėl “lifeboats”, kad reikale būtų galima 
distiliuoti-perkošti vandenyno vandenį. Išvalytas van
duo būtų tinkamas gėrimui..

Gražus Tėvų Pranciškonų 
Kultūrinis Veikimas

(LKFSB) Atvykęs iš Eu- m. vedė 15 misijų, o 1942 
ropos tėv. Justinas Vaškys m. — 27. Be to ir vienais, 

i rios vietos kilę! Niekuo- šiandien, " nors nacių kab- jau 1941 m. spalių mėn. 8 ir kitais metais turėjo po 
----- .... I.......................................................... sese-

Iki šių 
gos sustiprėjo, kai atvyko metų pradžios lietuvių pa- 
tėv. Juvenalis Liauba, bro- rapijose įkurta 15 Trečio- 
lis Paskalis Steponavičius jo Ordino kongregacijų ir 
ir klierikas Pranciškus aplankyta 25, be to vien 
Giedgaudas, kurs dabar pereitais metais buvo su- 
studijuoja Duns Scoto ruošta 3 šv. Pranciškaus 
Pranciškonų Kolegijoje mylėtojų konferencijos — 
Detroit, Mich. Kad ir ne- kongresai. Gal pats di- 
gausūs skaičiumi tie Lie- džiausiąs jų darbas tai at- 
tuvos pranciškonai parodo gaivinimas lietuviško laik-
daug energijos. Jau 1941 raščio “Šv. Pranciškaus

-------  Varpelio”. Šis laikraštis 
Bran--Lietuvoje turėjo 20.000

' 1-- r X__X _ 1 X 1 1* -i 

Mat, sar-' liakryžis užkabino juos, d- įsteigė lietuvių pranciš- trejas rekolekcijas 
! nors komunistiškasis piau- konų namą Amerikoje. Jė- rims vienuolėms. Iki

Teisingai sakoma, kad tuvas siekia platesnes pra- 
veltui! Lietuvis

mu. Jau iki šių metų pra
džios jie išplatina 3.000 į- 
vairių lietuviškų knygų re
liginio turinio, 
tais tas darbas 
geriau vyksta, 
kad Amerikos
padarė gilaus įspūdžio ne
teisingas bolševikų pasiel
gimas su pranciškonų cen
tru Kretingoje - sudegi
nant vienuolyną ir bažny
čią, atimant pranciškonų 
valdytą nuosavybę. Taip 
gi visi atjaučia skaudžią 
neteisybę, kurią patyrė po
ra pranciškonų ištremtų į 
Sibirą (vienas jų — tėv. 
Dirvelė — amerikiečiams 
gerai pažįstamas), dėl to 
visokiais būdais lietuviai 
pranciškonai padeda, tuo 
labiau, kad ir nuo nacių 
Lietuvos pranciškonai turi 
kentėti. Tas viskas pelno 
žmonių simpatijas atvyku- 
siems jų atstovams į USA.

8 Mėn. Iš 12 Dirba Vesda
mas Lietuviams Misijas

(LKFSB) Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse yra 7 
lietuviai kunigai jėzuitai, 
5 klierikai ir 2 broliukai, 
bet jie neturi nei savo ats
kiros provincijos, nei savo 
namų. Trys tėvai darbuo
jasi parapijose, kaip misi- 
jonieriai, du tėvai profe
soriauja universitetuose ir 
kiti du baigia aukštuosius 
mokslus universitetuose. 
Nuo šių metų pradžios tė
vai jėzuitai pradėjo leisti 
religinį laikraštį “žvaigž
dė”, kurs turi gražaus pa
sisekimo žmonėse. Tačiau 
didžiausis jų darbas yra 
misijos, kuriam jie dau
giausiai laiko pašvenčia. 
Pvz., tėv. J. Kidykas 1942 
m. misijų, novenų, ketu
riasdešimčių ir kitokių pa
tarnavimų parapijose 1942 
metais turėjo daugiau kaip 
per 8 mėn. Panašiai daug 
darbuojasi religiniame 
švietime ir kiti tėvai jėzui
tai, drauge jie platina lie
tuviškus laikraščius ir 
knygeles, keliančias tiky
binį supratimą ir religinę 
kultūrą. Jie turi nemažą 
rūpestį pagelbėti lietu
viams jėzuitams studen
tams, karo išblaškytiems 
po visą pasaulį.

tingais nuo žiaurių nekultūringų bolševikų, naciai .. visur; kaį atminti 
pradėjo skelbtis palankiais pavergtųjų tautų tikeji-;taįp širdies 
mui. Net mėgino įtikinti katalikus, kad Vokietija at- i q rodos ir lietuviai žmo- 
lieka kryžiaus karą prieš komunizmą. Tam, žinoma, nės ne be sielos ir širdies 
nieks netiki. Visi žino, kad jei tik strateginė vokiečių ne beždžionės pamėgdžio- 
padėtis pagerėtų, tai naciai vėl pasirodytų žiauriais jimui sutverti! 
krikščionybės engėjais. j Tekalba praeitis. Lietu-

Bet ir bolševikų nuotaika religijos atžvilgiu pasi- va> nors ™sų prislėgta, 
keitė. Jau nebesiskelbia bedievybės čempijonais. Prie- ^an^nama, bet daugumoj; 
šingai, siekia įrodyti, kad bolševikijoj religijos perse- sodybų, daugumoj baku-i 
klojimo nėra, tik atskyrimas bažnyčios nuo valstybės. lietuviška
Panašiai, girdi, kaip pas jus Amerikoj. Nereikia nė sa- sĮ^s ’nevKo'rusofilsS’S 
kyli, kad tam nieks netiki. Saldžiais melagingais zo- Ienkomanai tet brangino 
dziais neuzglostysi kruvinų faktų, kurie pastato so- savo kalbą sav0 
vietiškąją Rusiją žiauriausia religijos persekiotoja --------------------------------
visoj pasaulio istorijoj. ]

Religija nesiduoda paneigiama. Ir patys aršiausieji ves atidaryti, kad žmonės galėtų pasimelsti už karo greitinsim jiems skaisčios, daktoriumi yra tėv. Just, 
jos priešai turi prieš ją nusilenkti. Net sovietija pri- laimėjimą. Savo kerštą bolševikai atidės tinkames- nepriklausomybės saulutės Vaškys. Pranciškonai rūpi- imama, patogių Jprogų* pa
versta su religija skaitytis. Galima įsivaizduoti bolše- niam laikui, bet šiuo momentu jie nenoromis turi pri- užtekėjimą. ----s ............ - - -

K.

leisti tą gražiai redaguoja-

kilnių turėjo tokį pasisekimą 
tarp Amerikos lietuvių, 

savo širdyse perduokim ją'darni įstengsim palengvin- kad per tuos vienus metus 
-------------------------------- į ti lietuviams sutraukyti jo išplatinta 75.000 egzem- 

kia religijos įtaka, kad karo metu priversti net cerk- ’ nelaisvės grandines ir pa- pliorių. šio laikraščio re-

savo kalbą savo raštą,
Gyvenimas — tai privile

gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai

vikų pagiežą, kad jie net savo sienose susiduria su to-1 pažinti, kad religija stipresnė už komunizmą.
Į naši lietuviškos religinės sitaiko daug dažniau, negu 

Jaunutis,—L. spaudos platinimu ir leidi- spėsi ias išnaudoti.

Įvadas Į Programą Taikai
Rt. Rev. Msgr. Fulton J. Sheen, Ph. D.

Vertė KUN. A. TAMOLIŪNAS
RELIGIJA KRIZĖJE

Pasikartojančių nacizmo tragedijų... edu
kacija turi būti grąžinta religijai. Tai ne
reiškia, ir kiekvienas be prietarų ir fanatiš
kumo žino, kad tai nereiškia Bažnyčios ir 
Valstybės unijos arba vienybės. Tačiau, tai 
taip pat nereiškia religijos ir Valstybės vie
nybės. Tame krašte, kur yra įvairios religi
nės tikybos, Valstybės pareiga yra pilnąją 
laisvę duoti Bažnyčios ir šeimos iniciatyvai, 
teikiant tokią pagalbą arba pašalpą, kaip 
reikalauja teisingumas. Mes kovojame tą 
karą prieš Nacius tais pagrindais, kad jie ne
leidžia žydams, protestantams ir katalikams 
auklėti savo jaunųjų bei jaunimo. Tokie tei
singi protestai prieš Nacizmą reiškia, kad 
nė patys žmonės, nė šeima — neturi būti 
bausti, jei jie savo vaikams trokšta duoti 
religinę edukaciją. Malda, su kuria atidaro
ma kiekviena legislatūros sesija, neleistina 
ir draustina viešose mokyklose. Tokia pas
kirtis turi būti permainyta.

Katalikiškoji edukacija turi suprasti, kad 
karo metu yra patogus laikas visiškai at
mesti klaidas, įgimtas liberalistiniais eduka
cijos pasisavinimais ir principais. Gi pra
džios mokykla galėtų būti sutrumpinta iki 
šešių metų, aukštesnioji mokykla gali būti 
baigta su dviems arba trims metais, o kole
gija su trims metais, palaidojant keturių 
metų atostogas šešiolikuose mokykliniuose 
metuose tarp 6 ir 11 metų amž. Pasirinkimai 
didžiumoje turėtų būti apleisti kolegijose ir 
turėtų būti atidaros organiškos studijų sri
tys, kuriose visi kursai sukuriami pilnais. 
Svetimų kalbų mokymasis turi būti leistas 
pačioje kalboje net iš pat pradžios, kaip da
roma Europoje. Visos organiškosios studijų 
sritys turėtų būti kaip nukirstos pyramidos, 
kursais religijoje su antgalviu tinkamu vi
siems. Tie kursai religijoje neturėtų būti ka
tekizmo padauginimas, kaip dabar, yra, bet 
turėtų būti pilnasai populiarizavimas dog
matiškos ir moralinės teologijos, filosofijos, 
ir krikščioniškųjų principų pritaikymas me
no, politikų, ekonomikų, literatūros, įstaty
mo, socialinės ir internacionalinės santvar
kos srityse. Mažiau svarbos turėtų būti 
kreipta į knygos tekstą, o didesnės svarbos 
turėtų būti duota į pačią esmę ir į patį skai

tymą iš kitų šaltinių. Kai vienas kursas turė
tų būti pradėtas su pilnojo subjekto suglau
dimu, vietoje studijuojant lapas iš lapo 
taip, kad mokinys bei studentas niekada ne
žinos pačios knygos vertybės.

Taip pat turi būti protarpiais tarp karų 
paliaubos ir taikos sutarties sukūrimo. Karo 
baigimas skyriasi nuo pastovios taikos es
mės sukūrimo. Pirma, diktuoja laimėtojai: 
antra, turi būti susitarimas su apgalėtai
siais. Klaidos, kurios buvo padarytos praėju
siame kare, turėtų būti dabar atitaisytos, 
abiems pusėms pačioje pradžioje sukuriant 
Galutinąją Sutartį. Kaip pirma, neduota lai
ko atvėsti įkaitimams ir numalšinti apmau- 
doms, taip pat neduota laiko surinkti faktus. 
Kaip Šventasis Tėvas pirmoje savo encikliko
je reiškė:

“Šio karo pabaigoje bus kuriamos naujos 
sutartys, nauji internacionalinių relacijų pa
tvarkymai. Tai visa, argi bus sukurta teisin
gumo dvasioje ir visoje pilnybėje, rekons
trukcijos ir taikos dvasioje, arba vėl pražū
tingai pasikartos mūsų senos ir mūsų naujos 
klaidos? Prityrimas nurodo, kad tik tuščia 
svajonė sulaukti tikrojo pasitvarkymo tame 
momente, kai karo gaisrai padangėse jau ne
beliepsnoja...”

Tautos turi palaidoti savo absoliučio su
verenumo idėją, kad davus kai kurį suvere
numą internacionalinei santvarkai. Priežas
tis dėl ko Japonija nebuvo nubausta, kai už
grobė Mandžiūriją, arba dėl ko Italija nebu
vo nubausta, kai pagrobė Abysiniją, tai kad 
sankcijų problema buvo palikta suvereniš- 
koms valstybėms, kai pati Tautų Lyga pasi
liko be suverenumo. Nė viena valstybė neno
ri vartoti jėgos, nenori net kai turėtų varto
ti, ne bent reikėtų ginti savo gyvastinguo
sius interesus. Bendroji pasaulio gerovė nė
ra viena iš gyvastingųjų bent kurios indivi
dualinės tautos interesų.

Tautų Lygos Sutarties skyrius 13-tasis 
reiškė, kad ginčui kylus, nariai turi visą rei
kalą pavesti Lygai, jei “jie pripažintų tinka
ma taip padaryti”. Kitais žodžiais tarus, nau
da, bet ne moralumas buvo esmė, kad ginčas 
turi arba neturi būti išspręstas.

Kaip Popiežius Pijus XI, kad kalbėjo 1931 
metais: “Sukurti tą pastovios taikos atmos
ferą, nė taikos sutartys, nė iškilmiausi pak
tai, nė internacionaliniai suvažiavimai arba 
konferencijos, net nė kilniausi ir bešališkiau- 
si valstybininkų pasiryžimai, neužtenka, jei 
pirmoje vietoje nebus pripažintos prigimties 
ir dieviškojo įstatymo teisės”. Bus daugiau
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Ši Skyrių Veda AIDAS

KAMPELIS

1936 m., vasarą, tūkstančiai organizuotų lenkų ■ 
jaunime, iš visų Lenkijos universitetų, buvo suplaukę į 
į Čenstakovą, kurie, prie Stebuklingojo Dievo Motinos, 
paveikslo, davė šitokią ištikimybės priesaiką Skais
čiajai Mergelei: “Pasižadame ir prisiekiame Kristui ir 
Tau, mūsų Karaliene ir lenkų universiteto jaunimo 
Globėja, kad mes visada ir ypatingai ginsim mūsų 
Šventąjį Katalikų Bažnyčios Tikėjimą, ir būsim pa
klusnūs Apaštalų Sostui. Prižadame ir prisiekiame 
ginsią mūsų Tikėjimą ir padarysią jį savo privataus, 
šeimyninio, socialinio, tautinio ir viešojo gyvenimo 
kelrodžiu”.

LIETUVIO KAREIVIO LAIŠKAS SAVO TĖVUI
Brangusis:—

Priėmiau jūsų, V laišką (V mail), rašytą, lapkri-1 
čic 1. Tame jūsų laiške skundies negavęs jokio laiško' 
nuo manęs. Tris laiškus jau buvau išsiuntęs, šis yra 
ketvirtas.

Esu toj pačioj saloje Pacifike ir sveikata, 
žvelgiant į karo aplinkybes, pusėtinai gera. 1 
skrenda gan greitai. Tiktai netikėti įvykiai, nuolatinis 
ruošimasis ir juodas karo darbas, kasdien atkartoja
mas, darosi kas kart nuobodesnis. Tykus, be baimės, 
gyvenimas, pasilsėjimas medžių paunksnėje bus ža-į 
vėtinai malonus, jei lemtas bus man tas malonumas. 
Koks plonas siūlelis kareivio gyvybei karo fronte. Te-

orderiy eonduet 69%, drunkeness, 39%. Arrests of 
minor girls for prostitution inereased 64% during 
1942 over 1041”.

Aišku, kad ši statistika parodo kiek buvo suareš
tuotų ir nuteistų, bet kas gali įspėt kiek prasikaltėlių 
nebuvo sugautų? Giriamės, kad kovojame išgelbėti 
krikščionišką civilizaciją. Meldžiamės, kad Dievas pa
dėtų mūsų šaliai atstoti bedievybės ir prievartos 
jėgas, tuo tarpu mūsų šalis kasdien daugiau ištvirks- 
ta, ir jaunimas, mūsų šalies ateitis, užsitraukia dau
giau prakeikimo, negu Dievo palaimos.

AR AŠ ESU SAVO BROLIO SARGAS?
Virš-minėta statistika, nors faktai jame nemalo

nūs ii baisūs, turėtų būti priežastis rimto galvojimo 
ir uclumo mūsų mergaičių tarpe.

Šiandien pasaulis pagautas sūkuryje, kurio ypa
tybė yra akcija, veikimas. Kariuomenės puola viena 
kitą karo lauke; fabrikai dirba dieną-naktį karo me
džiagą pristatyt; viena srovė ir kita, oro bangomis ir 
laikraščiuose, siūti ja savo rūšies idealizmą ir gyduo
les sergančiam pasauliui; dar kiti šėtonišku gudrumu 
nenuilstančiai ardo ir griauna paskutinias dorybės 
tvirtoves. Visur akcija, veikimas, judėjimas. Visi sten
giasi įtikinti kitus, ir atsiekti savotišką tikslą, būk jis 
geras ar blogas. Niekur neskaičiau ir negirdėjau, kad 
kas sakytų — its none of my business.

Gyvenant tokiose aplinkybėse, ar mums tinka 
būti neaktyviomis, nuleisti rankas ir sakyti — kas 
man. Kaino žodžiai šiandien turi ypatingai stiprią 

: reikšmę. Atsakymas aiškus. Taip, tu esi savo brolio 
ir sesutės sargas. Kaip tai? Todėl, kad Katalikų Baž
nyčiai rūpi kiekvieno žmogaus išganymas. Tu esi tos 

• Bažnyčios narė. Tau irgi turėtų rūpėti artymo išga- 
I nvmas. Katalikas negali būti indiferentas, visiškai at
siskyrėlis, nepaisantis kitų žmonių likimo. Tikėjimas, 
Dievo karalystė, perspėjimas, pamaldumas, geras 
pavyzdys, idealas — tai ne tušti žodžiai, bet motivai 

atsi lr krikščioniški, gerieji darbai, kurie skatina kiekvie- 
dirbti Dievo ir artymo gerovei.
ką-gi as galiu padaryti?

j 1) Nebūk priežastis papiktinimo kitiems.
j 2) Beabejo jūsų apylinkėje ne visos mergaitės pri

klauso prie Sodalicijos. Mėginkite jas įtraukti. 
Sveikas naudingas draugavimas ir veikimas ati
trauks nuo pavojingų aplinkybių ir draugavimo.

■R
i
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Stephen Hopkins, sūnus Lend-Lease co-ordina- 
toriaus Harry Hopkins, su Jacąueline Rue pietų metu 
Stork klube, New Yorke. Steponas žada greitu laiku 
įstot j Laivyną. Jiedu studentai.

SODALIEČIŲ ŽINIOS
★

KAREIVIŲ DIENA
Kiek teko sužinoti Sodalietės sėkmingai paminėjo maldos 

dieną už kareivius. Beabejo visos Sodalicijos vienokiu ar kito
kiu būdu dalyvavo iškilmėse, bet iš visų kolonijų negavome ži
nių. Gaila, kad nieko nebuvo pranešta, nes tokios žinutės yra į- 
domios ir naudingos kitoms, ir parodo Sodalicijos vieningumą ir 
veiklumą. Atminkite, kad šis kampelis yra JOSŲ.

★
HOMESTEAD, PA. — Geg. 23 d. Sodalietės surengė sėkmin

gą pasilinksminimo vakarą. Svečiai buvo pavaišinti gardžia va
kariene, paskui sekė programa. Kun. E. Vasiliauskas atidarė 
programą. Po tam sekė visa eilė vaidinimų ir dainų. Garbė So- 
dalietėms!

Švedijos Šventė

t o,- e,. L-oT.of.rioi čioio ’ 3) Susidraugauk bent su viena mergaite, kuri lankotusi esantieji su manim Kareiviai šioje saloje nebeti-j ' 
ki į kokią miglotą laimę, kuri juos gali apsaugoti., 
Mes visi, atvirai ir be jokios gėdos pripažįstame, kad' 
tiktai Dievas mus globoja ir duoda mums galimybę; 
gyventi dieną iš dienos ir apsiginti nuo priešo baisaus.

Dažnai meldžiuos, netiktai tada, kada šiurpulin
gas pavojus man gresia, bet dieną ir naktį įvairiose 
aplinkybėse trumpos maldelės veržiasi iš širdies. 
Kiek kartų taip darau, tiek kartų jaučiuos stipresniu 
ir dvasioje pakilusiu— ūpas persimaino ir smarkiai 
plakanti širdis atslūgsta. Tampu susiraminusiu ir ne- 
baimingu. Maldą, kurią dažniausiai kartoju, tai “Svei
ka Marija”, malda į mūsų visų motiną. Pripratęs esu 
pirmiausia kreiptis prie Dievo Motinos ir prašau jos rezoliucijas^sekantiems 
užtarti mane pas Josios Sūnų. Marija dabar tikrai. išpildyti, 
mane motina, ypač kai reikėjo man apleisti savo mo- 
tiną ir namus. Manau tas įprotis kreiptis pirmiausia 
prie Dievo Motinos paeina nuo jūsų mokymo klausyti, j 
mylėti ir gerbti mano žemiškąją motinėlę, kadangi 
motinystės pašaukimas turėtų būti visų gerbtinas. į

Su meile ir pagarba Jūsų sūnus, 
Su meile ir pagarba,

Jūsų sūnus,
ANTRAS FRONTAS

viešą mokyklą, high school ar grammer ir supa- 
žindyk ją su kitomis Sodalietėmis.

Gali būti nelengvas dalykas. Bet sekime kariuomenės 
1 taktiką. Vienas užpuolimas nepasiseka, vėl mėginki
me.

i nai

I

Jei antrą syk ne, dar bandykime — pakol galuti- 
laimėsime narę Marijos garbei.

IŠPILDYMAS REZOLIUCIJŲ
Sodalietės: Ar prisimenate Sodaliečių suvažiavi

mą Brocktone 41 metais? Ten gražiai pasilinksmino
me, naujų draugių suradome, pažintis atnaujinome, 
naujų minčių Sodalicijos gerovei įgyjome, išgirdo
me įspūdingų kalbų. Baigiant susirinkimą, priėmėme 

metams, ir pasiryžome jas

★
Linksmą naujieną skaitėme laikraštyje “Amerika”. Geg. 

(May) 23 d.. Atsimainymo V. J. parapijoje, Maspeth. N. Y. įvy
ko Sodaliečių konferencija. Sodalietės iš aštuonių N. Y. ir N. J. 
apylinkės parapijų dalyvavo. Iš viso buvo 130 atstovių, apart 
kunigų, ir 14 Šv. Pranciškaus Seselių. Nors ir suvėluota, vis vien 
negalima praleist proga nepasveikinus gerb. Dvasios Vadus ir 
Sodalietės. Džiaugiamės jų veiklumu ir dvasia. VALIO’ Linkime 
Dievo ir Marijos palaimos jūsų darbuotei, ir kad susilauktu
mėte gausių vaisių.

Per Mariją, Taikos Karalienę, prie Jėzaus, Ramybės Šalti
nio. : .

Sekantį metą suvažiavome Lowellyje. Vietinių 
Sodaliečių buvome gražiai priimtos ir pavaišintos. Ar 
atmenat, kad tame posėdyje skaitėme vieną rezoliuci
ją: “palaikyti lietuvių kalbą ir lietuviškas įstaigas?

Sodalietės: turime progą išpildyti savo pasiryži
mą. Vasario (Feb.) 3 d. 1943 m. lietuvių našlaitynas, 
Elmhurst, Pa., visiškai sudegė. Tie našlaičiai, buvo 
gražiai aprūpinti po globa gerųjų Jėzaus Nukryžiuo
tojo Seselių. Jie buvo pasitenkinę ir linksmi, nes jie 
tarp savųjų gyveno. Savo namo netekę, tie berniukai

★
MINERJS MILUS. PA. — Geg. 30, Šv. Pranciškaus parapijos 

Sodalietės turėjo Panelės Švč. vainikavimo iškilmes. Gegužės ka
ralaite buvo Marian Plioplytė.

★
NEW BRITAIN, CONN. — Sodalietės gražiai pasirodė Ge

gužinės procesijoje ir sudarė didelį įspūdį. Gegužinės karalaite 
buvo p. M. Šilingaitė. Po iškilmių keliolika naujų narių įsirašė į 
Sodaliciją.

★
CAMBRIDGE, MASS. — Parapijos metinėje Gegužinės 

procesijoje, Sodalietės gražiai pasirodė. Panelė S. Tamkutonytė 
buvo Gegužinės karalaite ir apvainikavo Pan. Švč. stovylą. Geg. 
30. Sodalietės priėmė Komuniją “in corpore” ir dalyvavo specia- 
lėse pamaldose už kareivius.

★

(LKFSB) Birželio 6 d.— 
Švedijos šventė. Ši valsty
bė yra didžiausia iš Balto
skandijos grupės: užima 
173.347 kvadr. mail. ir gy
ventojų turi arti šešis su 
puse milijonų. Gausios kal
nų upės davė galimybės 
švedams įrengti galingas 
elektros jėgaines, kas yra 
labai iškėlę jų pramonę. 
Tuo labiau, kad Švedija tu
ri bene pačią geriausią pa
saulyje rūdą plieno gamy
bai. Kadangi apie 45% 
Švedijos yra miškais apau
gę, tai yra išsiplėtusi ir 
miško pramonė. Švedai, 
tarpu kalnynų, turi ir der
lingos žemės, kur yra gra
žiai išplėstas žemės ūkis. 
Tarp Lietuvos ir Švedijos 
visada buvo prietelingi 
santykiai. Kaikurie lietu
viai buvo gavę stipendijas 
studijuoti Švedijos aukš
tosiose mokyklose. Laisvo
ji Švedija buvo vieta, kurią 
Didžiojo karo metu lietu
viai pasirinko savo garsia
jai Stockholmo konferen
cijai. Čia kurį laiką gyveno 
lietuvių rašytojas Tumas- 
Vaižgantas ir švedų sosti
nėje yra sukūręs daug gra
žių lietuviškų raštų. Iš šve
dų rašytojų Lietuvoje bene 
daugiausiai buvo pažįsta
ma Nobelio laureatė Seimą 
Lagerlof, sukūrusi “Kris- 
taus Legendas”, rašiusi ki
tomis religinėmis temo
mis. Ir dabar Švedijos vi
suomenė remia nepriklau
somos Lietuvos atstatymą. 
Įdomu prisiminti, kad Di
džiojo karo metu Stock
holmo majoras Lindhage- 
nas buvo iškėlęs mintį 
steigti šiaurės ir Baltijos 
tautų sąjungą - federaciją, 
į kurią buvo numatyta 
kviesti ir Lietuvą. Tą min
tį rėmė kun. Tumas, Lietu
vos filosofas St. Šalkaus
kis, o dabar Baltoskandi
jos mintį populiarina prof. 
Pakštas. Lietuvoje gražiai 
veikė Lietuvių - Švedų 
draugija.

Infliacija yra priešas, 
kurio tu negali matyti. 
Nugalėk ją Karo Bonų 
su taupomis.

F.B.I. viršininkas J. Edgar Hoover paduoda labai įjUVO išskirstyti po įvairias svetimtaučių įstaigas 
įdomią statistiką. Taip baisiai prasiplėtė nemorališku- Scranton’e. Kai kurie mažai tesupranta anglų kalbą, 
mas, ištvirkimas, kad jau ne tik katalikai, bet ir neką- įr sunku yra jiems prisitaikinti prie svetimų aplinky

bių. Jie, išsiilgę, trokšta grįžti prie savo mylimųjų Se
selių. Ar ilgai MŪSŲ našlaičiai turės gyventi tarp sve
timtaučių? Dėl aplinkybių, ar jie bus priversti užmirš
ti lietuvių kalbą? Čia kaip tik randasi MŪSŲ PROGA 
tą rezoliuciją išpildyti. Kuo greičiau našlaitynas bus 
atstatytas, tuo greičiau našlaičiai vėl išgirs jų tėvų 
kalbą. Ką manote? Ar daug iš mūsų būtų reikalauja
ma, jei kas metą mažą dovanėlę paaukotume labda
ringiems tikslams? Remiame Red Cross, United War 
Fund, Community Fund ir t.t., kodėl užmiršt savuo
sius? Kalbėjome — dirbkime, kad ši rezoliucija būtų 
įvykdyta 100%.

Atminkime, prižadėjimas be akcijos — tuščias 
dalykas. Sodai ietė.

talikai nustebo, ir rūpinasi šios šalies ateitimi. Gy
vendami savo mažame kampelyje, ir užsiėmę kasdie
niniais rūpeščiais, negalime įsivaizduoti plačiosios vi
suomenės stovio dorybės atžvilgiu. O ši statistika kaip 
tik atidaro mūsų akis.

‘ Lašt year a crime was committed every 22 se- 
conds: a murder, every 45 minutes: a rape, every 52 
minutes. Arrests of minor girls inereased 55% over 
lašt year , while arrests of boys decreased 3.6'< due.1 
undobtedly. to the draft. Arrests of girls under 21 
toi sex offenses inereased 104'ž: vagrancy 124'/; dis-i

UŽ KAREIVIUS
O Dieve, meldžiame Tave, saugok tuos, kurių gy

vybės yra pavojuose: kareivius, jūreivius ir lakūnus. 
Suteik jiems tokį tvirtą tikėjimą, kad jokia blogų 
žmonių įtaka nesuklaidintų, bei privestų prie tikėjimo 
išsižadėjimo arba baimės viešai savo tikėjimą išpa
žinti. Suteik jiems savo, malones ir stiprink juos, kad 
neužsikrėstų blogu pavyzdžiu, kad būtų apsaugoti 
nuo nedorybių ir kad ištikimai tarnautų, ir būtų pasi
rengia sutikti mirtį, kur nebūt ji juos ištiktų. Šven
čiausioji Jėzaus Širdie, suteik jiems gailestį už nuo
dėmes ir nuodėmių atleidimą. O Nekaltai Pradėtoji 
Panele Marija, Dievo Motina ir mūsų Mylimiausioji 
Motina Neperstojančios Pagalbos, būk su jais karo 
lauke, o kuomet jie darys didžiausį pasiaukojimą, iš
melsk jiems iš savo Dieviškojo Sūnaus malonės, kad

Filmų pasaulio artistas G. Jessel, visuomet į pietus jie laimingai mirtų. Šv. Juozapai melski už juos. Lai 
kviečiasi savo motiną. jų Angelai sargai saugoja juos.

SKAITYTINOS KNYGOS
“CELESTIAL HOMESPUN” — Katherine Burton. Šioj kny

goj aprašytas įdomus Izaoko Hecker’io gyvenimas. Naujoj Ang
lijoj šis vyras buvo pramintas “tiesos ieškotoju”, nes jam vi
suomet rūpėjo gryna tiesa ir pagerinimas žmonijos. Nuolatos 
tyrinėjo religinių tiesų šaltinius — klaidatikių episkopalų, me
todistų. Moomonų tikybos išnagrinėjo, tačiau širdis galutinai 
atrado ramybę, o protas šviesą Romos Katalikų Bažnyčioje, ku
rios nariu Heckeris, po ilgo tiesos ieškojimo, tapo. Tiesą atradęs, 
įstojo į Redemptoristų vienuolyną, tapo kunigu.

Kadangi jam labai rūpėjo amerikonų klaidatikių atsiverti
mas į tikrąją tiesą, noras darbuotis vien tam tikslui. Heckeris ir 
keturi kiti Redemptoristai apleido Redemptoristus ir įsteigė 
naują draugiją, Švento Povilo Apaštalo Draugiją. Nariai naujos 
draugijos žinomi plačiame pasaulyje, kaipo Paulistai.

Pasekmės Paulistų darbuotės beveik stebuklingos. Paulistų 
vadovybėje Katalikų Bažnyčios tiesos buvo plačiai skleidžiamos 
ir atsivertėlių klaidatikių skaičius vis didėjo.

Autorė, savo sklandžiu stylium traukia prie atydaus skai
tymo. Šią knygą tikrai galima laikyti svarbiu istoriniu Katali
kų Bažnyčios Amerikoj dokumentu.

★
“THEY ARE PEOPLE” — Sister MvricUa GoHc, O.S.B. 

Nuotykiai surinkti iš įvairių šaltinių, kurie apibudina Seserų vie
nuolių. Brolių ir Kunigų gyvenimus. Tiek daug neigiamai para
šyta apie dvasinį luomą paskatino gabią rašytoją Seser. Marie- 
llą surinkti raštus, kurie teigiamai nušviečia dvasininkus. Trum
pi nuotykiai, žavėtinai parašyti, tikrai džiūgina skaitytoją.

★
THE STORY OF DR. WASSELL” — Jamcs Hilf.on. šiame 

pasauliniame kare daug sunkumų turi kentėti mūsų jaunuoliai 
kareiviai. Amerikietis Daktaras rūpinosi Amerikos sužeistųjų 
jūrininkų išgelbėjimu. Japonų užpuolimai, greiti sprendimai kas 
darytina nelaimės, gyvenimas ligoninėje, mirtis kareivių ir ga
lutinas pabėgimas iš Burmos salos skaitytojo dėmesį surakina 
iki paskutinio knygos žodžio.

CITE S V IT — Smart black 
linen slack suit. accented by 
printed motif in scroll dc- 
sign, modeled by lovely Irene 
Manning. Note ncw short 

jacket cut high in front.
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Parūpinimas Namų Karo Dar 
' ininkams Yra Svarbi ProblemaI

National Housing Agen- ginę kooperaciją. Kiti gali 
cy prašo statybų savinin- ‘ paraginti savo darbu ir į- 
kų visose šalies dalyse pa- tėkmė bendrą supratimą 
dėti parūpinti tinkamus problemos visoje apylinkė- 
namus darbininkams, ku- je.
rie dabar persikelia į karo ■ Šiuose “supercritical” 
produkcijos centrus. centruose, National Hou-

’ ______ ▲______________ __ - ITT_____ ,

kl.ro Housing Centers, kuriems 
padeda su patarimais ir 

laivų ir šautuvų ir lėktų- kooperacija, War Housmg 
vų ir tankų - yra varto- Committee, kuri susideda 
jama parūpinti namų dar- !s atst?YU vletln«s vald”os 
bimnkams. Jeigu žmonės „ ”1^ ° JI. d
šių karo produkcijos cen
trų atidarytų savo namus 
atvykstantiems karo dar
bininkams, tai problema 
nebūtų tokia sunki. Nėra 
pakankamai šių medžiagų 
parūpinti naujų namų 
jiems visiems.

Sutikti šį trūkumą, NHA 
išsiunčia sekamą prašymą 
kiekvienai iš šių apylin
kių —

(1) Ragina nuosavybių 
savininkus pavęsti karo 
darbininkams ir jų šei
moms visus tuščius na
mus, apartmentus ir kam
barius, kurie tik yra tinka
mi be remontąvimų ir be 
vartojimo reikalingų me
džiagų.

(2) Ragina savininkus 
kitų nuosavybių, kurios 
dabar netinkamos, pakeis
ti arba pataisyti savo pini- j 
gaiš arba su pagelba fi-} 
nansavimo įstaigų.

(3) Jeigu nuosavybių sa
vininkai negali arba nenori 
imti šį žingsnį NHA siūlo 
nuomuoti namus arba sta
tybas Valdžiai ir juos at
remontuoti Valdžios pini
gais. ši nuomavimo prog
rama apims tik tam tik-’ 
rus “supercritical” cent
rus. Pagal šią programą 
Home Owners Loan Corpo- 
ration (HOLC) tvarkys ir 
užlaikys nuosavybę; pa
ims morgičius ir taksų mo
kesčius sutarties laikui, ir 
užmokės savininkui nuo
mą iš anksto sutartą.

Namų problemos negali
ma išrišti be kooperacijos 
žmonių karo produkcijos 
zonuose. Tas reiškia visų 
žmonių kooperaciją ne tik 
savininkų arba tų, kurie 
kontroliuoja namus ir ki
tas statybas, nors supran
tama, kad šie teiks tiesio-

Kiek tik medžiagos gali ASeacy isteįfė War 
būti nukreipta nuo 1___
produkcijos — gaminimui

privačių organizacijų, ši 
vietinė kooperacija padeda 
prisitaikyti namų prista
tymo programai prie re- 
zursų, reikalavimų ir pa
rinkimų apylinkės.

War Housing Centrų 
svarbiausi veikimai, a- 
part informacijų suteiki
mas, yra:

1. Surašyti visus tuš
čius namus, apartmentus 
ir kambarius, kuriuos ka
ro darbininkai galėtų var
toti.

2. Patarti atvykstan
tiems karo darbininkams, 
kur galima rasti vietų.

3. Patarti apylinkiai iš
spręsti apgyvendinimo 
problemą būdais, kurie tik
tų toje apylinkėje.

4. Remti “Karo Svečių” 
programą, kuri nereika
lauja būtinai reikalingų 
medžiagų.

5. Raginti nuosavybių 
savininkus pakeisti staty
bas į gyvenimo vietas sa- 

,vo pinigais dėl karo darbi- 
1 ninku.

6. Raginti, kur galima 
pakeitimą statybų į apart
mentus viešo fondo pini
gais.

Gyventojai, kurie moka 
svetimšalių kalba kalbėti 
gali žymiai prisidėti prie 
šio svarbaus darbo kritiš
kuose centruose.

Pirma, jų vadai privalo 
kreiptis prie War Housing 
Centro vedėjo aptarti ben
drą problemą savo apylin
kėj ir kreipti dėmesį į y- 
patingas problemas sve
timtaučių apylinkėj.

Tokia konferencija galė
tų įvyk din ti susirinkimą, 
kuriame War Housing 
Center vedėjas ir kiti kva
lifikuoti kalbėtojai daly
vautų ir paaiškintų namų

i
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Visiems Jėzaus Širdies 
MYLĖTOJAMS!

Jėzaus Širdies mylėtojai ir pasiaukojusios šei
mynos jokiu būdu neapsieina be Jėzaus Širdies 
laikraščio. Daugybė žmonių tos geros Širdies 
nepažįsta ir nemyli.

TODĖL
“ŽVAIGŽDY", Jėzaus Širdies mėnesinis laik
raštis trokšte trokšta Kristui Karaliui laimėti 
kiekvieną asmenį ir lietuvišką šeimyną.

TAIGI
Norėdami dar labiau pažinti ir per didesnį pa
žinimą pamylėti geriausią Jėzaus Širdį, nea
tidėliodami išsirašykite metams gražiais pa
veikslais papuoštą ir vėl padidintą Jėzaus 
Širdies laikraštį.

ŽVAIGŽDĖ"
kurios kaina metams 50 centų. Kas atsiųs 
$1.00 gaus didelį spalvuotą Jėzaus širdies pa
veikslą.

Užsakymus siųskite šiuo adresu: 
“ŽVAIGŽDĖ"

488 E, Seventh St., So. Boston, Mass.
r '
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ŠV. GRIGALIUS TAUMATUR- 
GIETIS VYSKUPAS
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mo sąrašą, su pilniausiu 
' visų paslapčių ir tikėjimo 
dalykų pilniausiu išaiški
nimu, o ypatingai dogma 
apie Šv. Trejybę. Šv. Gri-

Paveikslas parodo, kaip Ma.’izų puso Armijos tipo mėginamasis 
orlaivis krisdamas sudužo ir išgriovė gy venamus butus, ši nelaimė įvyko 
San Diego, Cal., kur žuvo trys marinai.

Naujos Lietuviškos Knygos
(LKFSB) — Jau baigia

ma platinti draugų - pre
numeratorių išleistoji kny
ga “Juozas O, Sirvydas”, 
kurią parašė - redagavo V. 
Sirvydas. Knyga turi 493 
pust, surinkta daug me
džiagos, net įdėta mažytė 
enciklopedija apie žymes
nius lietuvius, turėjusius 
ryšio su Sirvydu. Šis vei
kalas duoda nemažai žinių, 
informacijų iš Amer. lie
tuvių kultūros istorijos.

— Reikšminga, kad “A. 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugija” dabar 
uoliai platina Rusijoje pa-

• v

Šv. Grigalius Taumatur- 
gietis gimė Pontus mieste 
iš netikinčiųjų pagonių 
tėvų. 231 m. Palestinoje, 
po vadovybe Didžiojo Ori- _ „ _
geno, jis studijavo Filoso- galius Taumaturgietis ū- 
fiją, kuri pastūmėjo jį lai- mai visa savo ranka sura- 

; kyties ir taikintis ne silp- šė raštu, ką tik iš Šv. Jono 
nos, žmogiškosios išmin- Evangelisto jis sužinojo, 
ties’ o Kristaus, Kuris yra Sulig tų visų žinių, jis di- 
tikra ir amžinoji Dieviško- rektavo visus savo moki- 
ji Išmintis! Neilgai trukus nimus, ir pagaliau visa tai 
po tam, —jis tapo konsek- paliko savo vietos pavei- 
ruotas Naujosios Cezare- dėjams, po savo mirties, 
jos vyskupu, savo šalyje. Jis buvo savo tikėjime taip 
Didžiausias jo nusižemini- dideliai galingas, — kad 
mas. — pripildė šventąjį jis lengvai nugalėdavo vel- 
dar didesne baime, dėlei ko 
vėliau jis atsisakė nuo 

' aukštųjų vyskupo pareigų, 
ir pasitraukė nuo pasauli- 

čio veikalą apie nuosta- nio triukšmo ir judėjimo, 
Y • » W» • Y • 1 myy 1 * YY Y*Y Y Y fY Y O y Y AY

nius ir išpranašaudavo a- 
teitį. Jam paliepus, jeigu 
kuomet V. Dievo garbė ir 
žmonių tikėjimas to reika
lavo, — uolos pradėdavę 
judėti: upės mainydavo sa
vo tekėsenos vietą ir kryp
tį; ežerai išsekdavo ir tt. 
Jis atvertė visą didžiulę 
savo vyskupiją į Šv. mūsų 
Tikėjimą, ir užėjus perse
kiojimams, — nepaprastai 
tikinčiuosius tikėjime su
tvirtino. Savo mokslu ir 
nepaprasta dvasine išmin
timi, pagaliau visiškai jis 
nugalėjo Arijaus hereziją, 
ir visus suklaidintus jo pa
sekėjus laimingai sugrąži- 

ino į Tikrąją Jėzaus Kris
taus Avidę. Jam mirus, — 
jo skelbtas Tikrasis Jė
zaus žmonėms paliktas Ka
talikų Bažnyčios mokslas, 
anaiptol nemirė kartu su 
juo. Jis buvo labai giliai į- 
čiepytas į jo globai paves
tųjų avelių širdis, ir sau
gojo jas nuo tolimesnių 
klaidų bei įvairių herezijų. 
Šv. Grigalius vyskupas, 
mirė šventa mirtimi 270 m. 
po Kristaus.

J. Butkevičius.
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biuosius šių dienų įvykius su tikslu kuogeriausiai iš- 

jLiurde. Knyga bus gausiai studijuoti ir suprasti vi-; 
rašytas ar net Maskvoje iš- į iliustruota. Kaip žinome, sas šv. mūsų Tikėjimo pa
leistas knygeles. Taip jie vysk. Būčys buvo pats nu- slaptis. Kai mažame savo, 
neseniai išleido pas bolše-Įvykęs į Liurdą, tenai pa- kambarėly, jis gulėjo vie-i 
vikus pabėgusio Korsako grindiniai tyrinėjo nepa- ną naktį iš miego prabudęs' 
suredaguotą 254 p. knygą * prastus išgijimus, sueida- savo lovoje, — staiga jo' 
“Didysis Lietuvių Tautos mas į ryšį su tuos įvykius kambarėlin įėjo garbingas’ 
Priešas”, kur surinkta lie-1 stebėjusiais gydytojais. žilas senelis, ir parode

neseniai išleido pas bolše- vykęs į Liurdą, tenai pa- kambarėly, jis gulėjo vie-

suredaguotą 254 p. knygą! prastus išgijimus, sueida- savo lovoje

ii
i ^Lietuvoje to veikalo buvo Jam nežemiškos grožybes 

į išėjusios net dvi laidos. Mergelę, apie kurią spin- 
Vysk. Bučio sutikimas iš- duliavo dangiškosios švie- 
leisti naują laidą jau gau- sos spindulių aureole. Ta- 
tas, atsiklausus jo telegra- sa^ žilas senelis, — tai bu- į 
ma.
— Jau baigiamos susta

tyti raidės naujai leidžia-

programą ir kokią rolę 
svetimų kalbų žmonės ga
lėtų vaidinti.

Nariai šios grupės galė
tų pasiūlyti namus, apart- 
mentus ir kambarius iš
nuomavimui War Housing 
Centrus atvykstantiems 
karo darbininkams, kurie 
kalba jų kalbą. Susieiti ir 
gyventi su draugais, kurie 
kalba tą pačią kalbą turė
tų sudaryti jaukią atmos
ferą. Patenkinti šiuos dąr- 
bininkus, kad jie duotų 
100% savo jėgų karo pro
dukcijai yra vienas tiks
las šios problemos.

Jie taipgi gali prašalinti 
nusistatymus daugelio 
žmonių, kurie nenori pri
imti šeimas su vaikais ir 
nevedusių moterų. Karo 
darbas dažnai šaukia vy
rus su šeimomis į naujas 
vietas ir šie vyrai nustos 
dirbę, ir sugrįš į savo na
mus, jeigu jų šeimos ne
bus tinkamai aprūpintos 
karo produkcijos centruo
se. Vis daugiau moterų 
stoją į darbus, kuriuose 
dirbo vyrai, kurie dabar 
kovos fronte, ir jos turi 
rasti gyvenimo vietų — tai 
kita problema, kurią kiek
viena apylinkė turės išriš- 

ltL , į

Daug svetimų kalbų j 
žmonės turi savo namus ir j 
kitas statybas. Ir daug jų 
galima pakeisti į gyvenimo 
vietas karo darbininkams.; 
Galima gauti perkeitimui 
reikalinga medžiaga savo 
pinigais arba pinigais pas- į 
kolintais iš privatės skoli
nimo įstaigos. Jeigu patys 
nenorėtumėt taip daryti 
Valdžia nuomuos nuosa
vybę ir padarys pakeiti
mus. Jeigu asmuo nori pa
keisti nuosavybę, arba iš- 
nuomuoti vietą, jis gali pa
sitarti su War Housing 
Center vedėju, ir nuo jo 
gaus pilnų ir tikrų infor
macijų. O.W.I.

• ■

tuvių autorių rašiniai apie 
vokiečius. Įdėta ištraukos 
ir iš vysk. Valančiaus bei 
Maironio raštų, taipgi jų 
dviejų atvaizdai kunigiš
kuose rūbuose. Antroji, 
Maskvoje išleista knygelė 
“Gyvajai Lietuvai” yra 
rinkinys į Rusiją iškelia
vusių raudonųjų poetų ei
lėraščių. Pirmajame pusla
pyje įdėta Maironio “Kur 
bėga Šešupė”. Žinoma, tas 
eilėraštis visas ištisai ne-' 
drįstama dėti, be kitų pos-; 
mų, išmestas ir tasai vir- ; 
tęs malda Lietuvos bažny-’joje atlaidai patik
liose: “Apsergėk Aukš-; pinti ir pataisyti pagal

i čiausis, tą mylimą šalį...’ ’ naująjį Vatikano rinkinį, 
i — “Darbininkas” pasiry-išiuo atžvilgiu ta malda- 
žo išleisti didelį, daugiau knygė bus tokia pirma A- tas, patiekė Šv. Grigaliui ----------------
400 pusi, turintį, vysk. Bū- merikoje. > visą pilną šv. mūsų Tikėji- Defense Bonds ir Stamps!

išėjusios net dvi laidos. Mergelę, apie kurią spin-

leisti naują laidą jau gau- sos spindulių aureole. Ta

f

t

vo Šv. Jonas Evangelistas. 
Dangiškoji Mergelė - Mari
ja, greitai paliepė Šv. Jo-ryti raiaes naujai įeiuzia- ~ 7 ~ r- • i •> - I

mai maldaknygei, kurią nul Evangelistai, kad jis- 
spaudai paruošė kun. P. v‘sas svarbiausias sv. mu
aras. Tai bus viena iš pil- sų Tikėjimo paslaptis, kuo-,
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į niausiu maldaknygių, ko- 
. kia tik Amerikoje yra išė
jusi. Jos kalbą žiūrėjo, ly
gino net trejetas lietuviš- 

■ kųjų laikraščių redaktorių.

geriausiai ir aiškiausiai Šv. 
Grigaliui išaiškintų, kurių 
tik jis aiškiai nebeįstengia 
suprasti, ir kurias tik jis 
labiausia sužinoti trokšta. 
Šv. Jonas Evangelistas, ū- 
mai prižadėjo Šv. P. Mari
jos norą patenkinti. Tuo
met šv. Jonas Evangelis-

Kuro Situacijai...

Kaip lūs Galite Padėti

VIRIMUI IR
VANDENS-ŠILDYMUI DABAR

Taupykite Padėtą Kurą Apšildymui Ateinančiai Žiemai

ŽODIS APIE KURO TAUPYMĄ

TAUPYTI kuro karo laike yra svarbu ir pat
riotiška.

Kaip nurodyta, gazas gali būti vienas iš tų. 
kuru. kurio bus trūkumas šaltame ore. ir kie
kis turi būti apsaugotas dėl visuomenės gero
vės ir dėl svarbių karo industrijų. Bet laike 
šiltesnių mėnesių, mūsų gazo pareikalavimas 
sumažėja. Daugiau gazo yra dėl visuomenės 
vartojimo.

Daugiau vartojant gazo laike šiltesnių mė
nesių. galima sudaryti atsargų kitų kuri;, dėl 
ateinančios žiemos ir dabartinės transporta- 
cijos problemos bus žymiai sumažintos.

Atsimink, betgi, kada gazas dar tebėra 
svarbus karo pabūklas. Vartok kiek reikia, 
bet vartok išmintingai.

Tamstas, kaipo kostumerio, kooperavimas 
.-u mumis taupyti gaza pereitų žiemų, mums 
prašant, yra labai įvertinamas ir mes širdin
gai Tamstai dėkuojame. Tamstos kooperavi
mas vėl gal bus reikalingas, bet šių vasarų, 
leisk gazui Tamstai padėti taupyti kuru šal- 
tesniam orui.

NENAUDOKITE turinčių anglių ar aliejaus virimui ar vandens 
šildymui š; pavasarį ar vasarų. Išmintinga yra naudoti GASĄ vi
sokiems savo reikalams. Akimirksnio greitumas, švilpuko garo 
švarumas, taupus vartoti, o laike šiltesnių mėnesių kiekis pilnai 
pakaktinas. Gasas taipgi padeda Tamstai sutaupyti laikų ir 
triūsa — o tas labai svarbu karo laikais.

Taupyk savo kurą šaltam orui, kada jis bus reikalingas apšil
dymo reikalams.

Pakanka GAZO? Taip, daugiau negu reikia dabar, žiemos me
tu, kada dalis mūsų gazo gaminamas iš aliejaus, mes galime (kaip 
mes darėme pereitų žiemų) prašyti Tamstos sumažinti vartojimų 
gazo Tamstos namuose Bet pavasaryje, vasaroje ir rudenyje, 
kada mūsų gazas gaminamas išimtinai iš anglies, gazo yra dau
giau negu paprastai mūsų kostumeriai reikalauja.

Todėl, jeigu Tamsta turi bet kokius gazo virimo ir vandens 
šildymo įtaisymus savo namuose. Tamsta gali dabar vartoti gazų 
be jokio rūpesčio apie kuru BOSTON CONSOLIDATED GAS 
COMPANY 100 Arlington Street. Boston.

SVARBU. Dėl informacijų kaip gazo atidaryti vandens šildytuvą 
arba pečių, kuriuos nevartojai šiomis dienomis, telefonuok Patar
navimo štabui... Arnold 6000.

O S T O y G A s
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Fat for Pilots
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LAWRENCE, MASS
Moterystės ryšiu surištas ka

reivis Pranas Mikulis su Mari
jona Wilson.

i Maldos Apaštalavimo. Nariai 
dalyvaudavo scenos parengi
muose. Pastaraisiais laikais da
vė pamokas “First Aid” šv. 
Pranciškaus parapijoje ir yra 
Air Raid Warden.

Linkime jai gausių Dievo 
malonių sunkioje, bet garbingo

mis je mokytojos profesijoje.

Šv. Vardo draugijos nariai, 
sekmadienio rytą, birželio 13 
d. 8-tą vai. “in corpore” 
prie šv. Komunijos. Po mišių
bažnyčios svetainėje turės pus
ryčius (Communion breakfast). 
Girdėjau, kad turės svečių kal
bėtojų iš kito miesto. Valdy
ba entuziastingai darbuojasi ir 
tikimasi, kad ne tik visi nariai 
dalyvaus, bet dar atsives sve
čių.

Mokslo metus baigė Emma- 
nuel College p. Julijona An- 
druškevičiūtė. Burdett College 
Ereda Padvaiskaitė. Taipgi a- 
tostogų grįžo iš St. Anselm’s 
College Petras Kranch. Vakaci- 
joms sugrįžo iš kolegijos pas 
savo tėvelius Julė Klimaitė.

Penktadienio vakarą, birže
lio 4 d., prasidėjo novena į šv. 
Dvasią. Pamaldos vakarais 7-tą 

■ vai.
—

Petras Raznauskas atidarė 
jau vasarnamį Palangoj. Vai- 

draugijų ir visose nikų dienoje privažiavo gana 
buvo aktyvi narė. Pirmininkavo daug žmonių. Tik turėjo sunke- 
Sodalicijai. šv. Elzbietos drau- nybių grįžti į namus, nes ne- 
gijai. raštininkavo Tabernaku- darbo dienomis retai beina bu- 
liumo draugijai. Tretininkų, ir sai. Aušrelė.

Panelė Cecilija Arbenaitė bai
gė Louell Normai School ir bir
želio 2 d. gavo mokytojos laips
nį.

Panelė Armenaitė priklauso 
net prie kelių Šv. Pranciškaus 
parapijos

Fat from the roact beef *andwich which wa« in the lunch of Captain 
Alfred Lozier, pilot of the New York Centrai Ferryboat “Albany” is 
being salvaged to make glycerine for gunpowder for the guns of 
fighting flying pilotą.

I
I

Viešas Žodis Į Mūsų Visuomenę 
Ir Vadus

Mirė kunigas Antanas Milu- jimo, paaiškėjo tas. kad jai da- 
kas. bet jo didelė knygų krau- bar nieko daugiau nebelieka da- 
tuve, “žvaigždės” spaustuvė, ryti, kaip tiktai rūpintis tuo, 
kaip ir jos buvus redaktorė, kad kaip nors įsigavus į pavar- 
panelė Julė Pranaitytė dar ir gėlių prieglaudą. Darbui jau 
dabar Philadelphijoje randasi jinai visiškai netinka (nors, 
ir... ir labai vargsta!.. vargšė ir užsiminė apie jo ieš-

Šitai pavakary 31-mo gegu- kojimą), nes amžius, perdidelis 
žės netikėtai tąją “Žvaigždės” darbavimąsis plunksna, dažnai 
buvusią redaktorę, vargšę Pra- net ir spaustuvėje ir ligos, tai 
naitytę man teko sutikti. Pasi- ją visiškai yra nukamavusios; 
sveikinęs, bekalbant, mūsų nors... nors fiziniai - protiniai, 
šnekta nukrypo linkui amžinos ji dar yra visiškai budri —kal- 
atminties kunigo Miluko as- ba kuo rimčiausiai, bei sugeba 
mens ir jo palikimo — spaustu- dar susiturėti net ir nuo susi- 
vės “žvaigždės”; knygų, taip jaudinimo. Iš jos kalbos paaiš- 
jau atspausdintų, kaip dar ir kėjo tas. kad pirmutinis, kas 
neužbaigtų, ir apie ją — tąją jai ištiesė pagalbos ranką, tai 
dės” redaktorę. Iš jos pasako- buvo kunigas Jeronimas Bag- 
bar vargšę buvusią “Žvaigž- donas — įteikiant jai 25-kius 
dės” dedaktorę. Iš jos pasako- dolerius, tuo tad jis jai prigel- 

bėjo dalyvauti taip šermenyse, 
kaip ir laidotuvėse a. a. kun. 
Miluko. O dabar gi, paskiau- 
siuoju laiku kunigas Pranas 

nuo jos

ir su tąja Vyte 
panele Jule Pranai- 
kad atsitiko su Dė- 

arba net ir su ka- 
Jau-

I
I

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
MINISTRANTAI RUBRIKŲ 

KONTESTE

LOS ANGELES, CALIFORNIA
Valstybių ir tautų gyvenime iškilmingai pašventino patsai 

užrašomi svarbesnieji įvykiai..Los Angeles Arkivyskupas. Jo- 
apie kuriuos nepamiršta pasau
lis. nors nuo tų įvykių praslinko 
šimtmečiai ir net tūkstančiai

’ metų, ir kad ateity jų nepamir
štų. tai priminami tie dalykai 
mokyklose ir istorijos lapuose 
yra užrašomi. Juk seniai Babi- 
lionijos Valstybė su savo puoš
niomis statybomis ir kybančiais ’ 
sodais pranyko, bet iš istorijos 
lapų ir laikas tų žinių neišdildė. 
Istorija mums daug duoda pa
mokinančių prisiminimų, bet 
naudinga būtų ir kiekvienai šei
mai ir kiekvienam žmogui užra
šyti savo gyvenimo svarbesnius 
įvykius ir karts nuo karto juos 
perskaityti — tada daug klaidų 
išvengtumėm ir jų nepakartotu- 
mėm.

Gale sakau dar tą: viengen
čiai, o ypač gi mūsų pirmaei- 
liniai veikėjai - vadai, be skir
tumo pažvalgų, susirūpinkite 
likimu tos, kuri labui mūsų tau
tos viską paaukavo, o dabar y- 
ra įpuolus į didžiausį vargą, 
skurdą ir beviltę. Kad kartais 
neatsitiktų 
Plunksnos, 
tyte, kaip 
de Šernu...
nauninku - mokslavyriu 
niu, kuriam jo viengenčiai, lie
tuviai, kas do per ironija... lei
do Petrapily badu numirti, o 
potam gi, jį neva tai gerbdami, 
jo lavoną atvežė į Kauną ir jam 
antkapinį labai brangų pamink
lą pastatė. Gloria vietis... — 
garbę tik suteikė jo parblokš
tam lavonui... Ir patarčiau, kad 
(kaip padarė kunigas Virmaus- 
kis), kas nori jai tuojau pri- 
gelbeti, tai lai perka nors 
“žvaigždės” spaustuvės esamas 
knygas, kaip ve, pavyzdžiui: 
“Algimantą” (tai labai, labai 
graži iš lietuvių istorijos apy

saka), kaina du ir pusę dolerio;
arba: “Fabiolę” (tai irgi puiki 
istorija iš gyvenimo pirmųjų 
krikščionių), kainuoja doleris; 
arba: “Spaudos Laisvės ir A- 
merikos Lietuvių Organizuctės 
Sukaktuvės”, veikalą, kainuo
jantį šešis dolerius; arba: “Iš 
Kelionės po Europą ir Aziją”, 
knygą, kainuojančią tris dole
rius, arba: “Viešnagčn šeštuo- 
kuose”, kainuojančią du dole
rių; arba: “Lietuvių Tautos Is
toriją” (plunksnos kun. A. Ju
saičio), kainuojančią 75 cen
tus ; arba: “Laisvosios Lietu
vos Atlankytų”, veikalą, kai
nuojantį du ir pusę dolerių;

" “Laiškai iš Ispanijos”, knygą, 
kainuojančią dolerį; “Amerikos 
Lietuvių Kronika”, kainuojan
čią 3 dolerius; “Vyskupo Va- 

į lančio Darbai”, knyga kainuo
jančią 5Q centų. Ir daug, daug 
dar ir kitų ir pigesnių ir bran
gesnių knygų randasi krautu
vėje adresu: 3654 Richmont St., 
Philadelphia, Pa.

“It is realized that gas ration- 
ing has created a transportation 
problem. Nevertheless, the Bi- 
shop trusts that you will makevirjnausięis malonėjo 
every effort to be present withf nupirkti knygų už septynius do- 
your altar boys and studente, lerius; kas, žinia, jai varge irgi 
His Excellency likewise wishes buvo dideliu prigelbėjimu. Pa- 
you to devote your sermons on aiškėjo, 
the Sunday preceding Ascen- 
sion Thursday, to the topic of 
vocations to the Priesthood and
Sisterhood”.

Džiugu ir malonu, kad minis- 
trantai iš Šv. Juozapo lietuvių 
parapijos dalyvauja tose iškil
mingose ir garbingose Įšventini
mo į Kunigus ir Pašaukimo Die
nos

kad jei antro liepos 
jinai neužmokės 45-kis dolerius 
už “Žvaigždės” spaustuvės na
mo kokius tai nuošimčius, tai 
ne tik, kad vien tik jinai, bet ir 
viskas kas yra tame name, 
taps išmesta laukan...

Todėl tie, kurie mano, pro
jektuoja kunigo Miluko vardu 
įkurti muziejų, privalo pasirū
pinti tuo reikalu, kad kartais 

1 laiškai, atvaizdos, rankraščiai 
ir kiti objektai tokių didvyrių 
mūsų tautos, kaip ve: Basana- 

į vičiaus, Smetonos, Maironio, 
Kudirkos, Vaižganto ir dauge
lio kitų neatsirastų ant... ant 
šašlavyno! Kuogeriausia tai 
tas: nuo jos paimti tą namą ir 
visą tą neįkainuojamą kultūri
nį lobį labai vertingą mūsų tau
tai. Jinai tą namą su visu tuo 
lobiu kuolengviausiomis išlygo- 
mos, kaip sakė, noriai perduo
tų, pavestų to muziejaus kūrė
jams.

Paaiškėjo, kad daugelis sko
lingi yra už knygas, spaudos 
darbus, bei net ir grynais pini
gais pasiskolinę yra nuo ‘Žvaig
ždės’ vedėjų — a. a. kunigo 
Miluko ir panelės Pranaitytės, 
tačiau ne tik, kad nemano tas 
skolas sugrąžinti, atiduoti, 
nors ir mažiausiomis ratomis 
— dalelėmis, bet nęt gatavi ir 
užsiginti jų, kadangi ant laiškų 
su prašymais, kad nors šiek 
tiek sugrąžintų, kad nors tuo 
apsiginus nuo bado... net ne
malonėjo nei atsakyti.
“dilyti” — turėti kokį nors 
pinigišką reikalą?

I Tas tai reiškinys, mano ma- 
Ričinoniškis. nymu, ne tik kad nekrikščio

niškas, bet kartu net ir nebiz- 
niškas, kadangi kas su tokiais, 
sužinojęs jų būdą, panorėtų 

Matyt mūsų miesto Lietuvių “
Respublikonų Liga, neperse-: 
niausiai įsikūrus, sparčiai pra
deda augti, bujoti, nes pavyz-j 
džiui: antradienį, birželio pir-' 
mą apščiai vietinių viengenčių ’ 
apturėjo atvirutes, puikiai “iš- 
drukuotas”, sekančio turinio: 
“Lithuanian - American Repu- 
blican League of Philadelphia, 
609 N. 12-th Street — June 2, 
1943. A very important meet- 
ing will be held at 862 N. 12th 
St., office of John R. K. Scott 
Esq., 14th Ward Republican 
Club, Sunday, June 6čh, 19-13 at 
3:00 p. m. sharp. Theit are over 
15,000 Lithuanian - Americans 
here in Phila.; we are r.ow on 
the road to a Worthy Goal.

Your presence at this meet- 
ing is very important; if you 
cannot attend. contact me at 
POPlar 2065 to discuss. Thank-1 
ing you, I remain, L._..... z
yours, FRANK PŪKAS”. K. V. rius Cordell Hull.

DU BOIS. PA. — Kaip buvo šioliktąją ministrantai turėjo 
jau rašyta, visose Erie vysku- rašomuosius liturginės rubrikų 
pijos parapijose balandžio še- medžiagos kvotimus. 
---------------------------------------- Gi iš Šv. Juozapo lietuvių pa

rapijos 20 ministrantų įstojo į 
Erie vyskupijos ministrantų 
rubrikų kontestą ir tą pačią die
ną sukūrė rašomuosius liturgi
nės rubrikų medžiagos kvoti
mus.

Gegužės 25 dieną, kun. Wil- 
liam R. Hastings, Director of 
Youth Activities, pranešė kleb. 
kun. Mykolui J. Urbonui, kad iš 
Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
ministrantas Tomas Brūzga lai
mėjo J. E. vyskupo Gannano 
skirtą premiją ir keli kiti lietu
viai ministrantai taip pat laimė
jo “Bishop Gannon Gold Button 
Altar Boy award”.

Tuo pačiu kleb. kun. Mykolas 
J. Urbonas iš Erie vyskupijos 
kancelarijos gavo sekantį pa
kvietimą :

“The Most Reverend Bishop 
extends a cordial invitation to 
you and to the school children 
of your parish to attend the 
Ordonation Ceremonies in St. 
Peter’s Cathedral, Erie. Penn- 

. sylvania. on Ascension Thurs
day, June 3. High school and 
college students are especially 

. urged to be present for these 
services which will

A.T.ceremonijose.neapleisdamas mūsų bažnyčios j 
šventomis dienomis. nekartą ; 
paskutinį centą atiduoda keliui ; 
apmokėti.

Tos iškilmės ilgai pasiliks ma
no atmintyj dėlto, kad man, kai- ' 

Prie tos progos Ar*:- p0 klebonui, jis turi didelės 
reikšmės. Visų lietuvių parapijų 
klebonai gerai žino, kad parapi
ja tiktai tada pasiliks lietuviš
ka. jei jaunimas bus išauklėtas 
lietuviškoje katalikiškoje dva
sioje. o jaunimo auklėjimu užsi
ims Seserys vienuolės lietuvai
tės. Todėl ir aš šiandien ramiai 
žiūriu į ateitį, kad mano įkurta 
Šv. Kazimiero parapija ir man 
mirus nepranyks. Vietinių Sese
rų Pranciškiečių laukia sunkus 
darbas. Jos kolkas negalės įkur
ti mokyklos, kurioj susirinktų 
šimtai vaikų, nes Los Angeles 
yra taip didelis miestas, kad 
nėra galimybės surinkti visų lie
tuvių vaikus kasdien į mokyklą. 
Mums reikės šventadieniais su
rinkti vaikus ir juos pamokyt 
katekizmo ir lietuvių kalbos ir 
dainelių, o be to. Seserys turės 
lankyti namus ir ten privačiai 
skiepyti į jaunas sielas Dievo ir 
tautos meilę.

Šia proga buvo padaryta Sese- PrompUy^ at A.M.,
rų Pranciškiečių naudai kolekta, 
kuri įrodė, kad žmonės įvertina 
Seserų pastangas, nes surinkta 
buvo 100 dolerių, apart pelno, 
kurį davė pietūs. 50 dolerių.

Čia turiu pažymėti, kad mūsų 
moterėlės visados atsižymi savo 
kulinariniais gabumais ir savo 
darbštumu. P. Strongienė suren
gė šaunius pietus, daug pridėda
ma savo lėšų, o jos dukrelės 
Elzbieta ir Juozefa mandagiai 
patarnavo. Visi buvo nepapras
tai patenkinti, taip kad kaikurie 
pasakė, kad pirmą kartą gyve
nime taip gardžiai pavalgė. Pie
tus pavalgę, parapijos salėje, 
nuvykome į vienuolyną. Čia po 
pašventinimo iškilmių buvo su
rengtas kuklus užkandis Jo Ek
scelencijai ir dvasiškijai, prie 
kurio aukomis ir patarnavimu 
prisidėjo p. Masonienė, p. Bruz- 
gienė ir p. E. Maisenienė. 

Maršalkų pareigas puikiai at
liko Pranciškus Masonas, Zig
mas Kruminas, ir p-lė Margare- 
ta Morauskaitė.

Taip užsibaigė mūsų istorinė 
iškilmė. Prel. J. Maeiejauskas.1 ’išth.

nas J. Cantwell, asistuojant 
ma. Msgr. T. Manning. Msgr. 
M. OHalloran. kun. Madden. 
S. J., kun. Stephen. O. M. Cap.. 
kun. P. Scott. kun. Lani. ir kun. 
Jureko. J~ 
vyskupas pasakė gražią kalbą, 
primindamas Lietuvos garsingų 
kunigaikščių darbus, ir įvedimą 
krikščionybės Lietuvoj, ir para
gino mūsų parapijiečius laikytis 
savo gražių papročių, giesmių, 
dainų, tautosakos. Po suteikto 
palaiminimo švč. Sakramentu, 
esantieji lietuviai nuoširdžiai ir 
vienbalsiai užgiedojo tą gražią 
adoracijos giesmę — Garbinki
me Švč. Sakramentą... Mūsų 
choras po to Arkivyskupui už
dainavo keletą tautiškų daine
lių. prie kurių gražiu savo balsu 
prisidėjo ponia B. Starkienė. 
Stasė Šimkiūtė , ir Corporalas 
V. Jurgelis.

Norėdami, kad tas įvykis būtų 
užrekorduotas ir ateityj kitiems 
parodytas, buvo nutraukti juda
mieji paveikslai: Nuotraukų

Nedidelė mūsų naujai susitvė
rusi Šv. Kazimiero parapija, ir 
neseniai ji užgimė, vos dveji 
metai birželio 1 d., bet visgi mū
sų gyvenime nevienas įvykis pa
liko užrašytas. Štai vakar, t. y. 
23 d. gegužės įvyko netiktai 
mums svarbus dalykas, bet taip
pat svarbus tautos ir bažnyčios taip pat padarė senas mano pa
gyvenime — 1943 m. geg. m. 23 žistamas. Jonas K. Milius, kuris 
d. tapo įkurtas Los Angeles.■ 
Californijoj. 1742 Westmore-į 
land Boulevard. Seserų Pranciš- ■ 
kiečių vienuolynas ir tame vie
nuolyne įsteigta koplyčia, kurią'

apvažiavo lietuvių kolonijas A- 
merikoje. rodydamas Lietuvos 
vaizdus, kuris ir šiandie akty
viai remia mūsų misiją ir švie
čia gražiu pavyzdžiu, niekuomet

Waste Fat Tipper?

F

Herman Klmk, truck driver of Fort Lee. N. J., watche« George Pappas. 
proprietor of the restaurant at 754 Third Avenue, New York City, sal- 
vage fat. These men know that kitchen grease will become glycerine 
for munitiona 21 daya after it haa been turned in to a meat dealer.

begin 
EWT.

! “His Excellency has always 
manifested a special interest in 
the Altar Boys of the Diocese. 
As a fitting climax to the dioce- 
san Altar Boy Contest. it is his 
earnest wish that your Altar 
Boys attend the Ordination Ce
remonies in cassock and surp- 
lice, neat and clean, and įcell- 
groomed. Under the direction 
of a Master Altar Bay appointed 
by you, they are to report 
promptly at 8:45 A.M., EWT, in 
the basement of St. Peter’s Ca
thedral and immediately dress 
for their entry in the Altar 
Boy Procession.

“For publication in the VO- 
CATION DAY BROCHURE, 
please forward the narnės of 
your Altar Boys, indicating 
Master Altar Boy, to Father 
Hastings. Department of Youth 

i Activities. If your list will be 
identical with the one used in 
the Altar Boy Contest, kindly 
notify him to this effect and 

’ the šame list will be used. It is 
imperative that he receice this 

l information not later than May

PHILADELPHIA, PA. i
MINĖJIMAS “AUŠROS” Į

SUKAKTIES
Čia vienas veikėjas, matant, 

kad iš vietinių darbuotojų nie
kas nesirūpina reikalu paminėti 
60-metų sukaktį įsikūrimo dak
taro Jono Basanavičiaus “Auš
ros”, sumanė nors pats vienas 
įvykinti tos sukakties paminė
jimą. (Jei tas galimu yra pa
vadinti minėjimu sukakties). 
Tai tam tikslui pirmiausiai į 
vietines “Lietuvių Naujienas”, 
kovo laidoje pasirūpino įbrukti 
nedidelį atvaizdą daktaro Ba
sanavičiaus ir šiek-tiek rašyse
nos taipgi apie jį, kaip ir apie 
jo “Aušrą”. O dabar gi. pas
kiausiu laiku — 20-21-mo gegu
žės jam pasisekė tam pačiam 
tikslui — minėjimui “Aušros” 
sukakties įbrukti didelis atvaiz
das Basanavičiaus ir rašysenos 
apie jo. “Aušrą” į du ukrainie
čių naujienraščius: — į vietinę 
“Ameriką” ir į Jersey City 
dienraštį: “Svoboda”. O klišes 
tam tikslui malonėjo paskolin
ti panelė Julė Pranaitytė, bu
vus “žvaigždės” redaxtorė.

IŠ LIETUVIŲ RESPUBLI
KONŲ VEIKIMO

»

K. Vidikauskas.

PRIERAŠAS: — Gi taip, 
kaip tame mano kukliame raš
te kalbama, taip apie meilę ar- 
tymo, kaip ir apie mūsų, lietu
viškus kultūrinius reikalus, tai 
melsčiau ir kitų laikraščių, 
taip katalikų, kaip ir tautinin
kų, o net ir socialistų persi
spausdinti tą raštą, jei ne išty- 
są, tai nors jo dalį. K. V.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 VVashington Blvd 
BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595 
Limosinai dėl visokių reikalų

______ Bolivijos prezidentas Washingtone, kurį pagerbia 
Fratėmaiiy užkandžių bankietu. Šalę jo matosi Valstybės Sekreto-



Lietais
Aukotojos

ŽINUTES pirmu kartu eis išpažinties. Jų 
pirma Šv. Komunija bus sek
madienį per Šv. Mišias, 9 v. r.

Birž. 4 d., Maldos Apaštalavi
mo Draugija laikė savo susi
rinkimą. Lankomos šios ligo
nės : Zenevičienė, Pavydienė. 
Šmigelskienė, 
Urbelionienė, Pratašienė, 
natonienė ir Svilienė. P _ __ _  __ ___ __ _

i

ma “Žvaigždė” — ypač birže- _________
lio mėnesy. Parapijos pikniko Birželio 7 d., mirė, miesto li- 
fondui paaukota $10.00, vasari- goninėje, Kazimieras Šleževi- 
nei mokyklai — $15.00. Susi- čius, 75 metų. Paėjo nuo Kau- 
rinkimas baigtas su maldomis no. Amerikoje pragyveno 40 m. 
už ką tik mirusią narę, Agotą Paliko seserį ir brolienaičių. 
Kamylienę. .Laidojamas birž. 9 d., 9 vai. r.

------------- : iš 'Šv. Petro liet, bažnyčios,
Birželio 6 d., tapo pakrikšty-; Mykolo kapuose, 

ta Stefanija - Rūta Stepo ir Su-, 
zanos (Žarkauskaitės) Berno-* 
tų.

~ . 1Tą dieną įvyko, “Darbininko”i Pirmadienį, birž. 7, “Darbi- 
salėje, Federacijos Apskričio ninke” lankėsi karys Jonas Vir- 
suvažiavimas. Valdyba turėjo bickas, kuris tarnauja Dėdės 
aiškią dienotvarkę. Pirminin-, Šamo kariuomenėje nuo perei- 
kas p. Daukantas sumaniai ve- J tos Labor Day. Tarnyba pilnai 
dė sesiją. r - ' — - ...................... - -
gana skaitlingas. Padaryta 
daug naudingų nutarimų.

Šv. Petro parapijos kunigai 
ragino žmones, šiais laikais, ei- 

•, ti dažnai prie Šventų Sakra- 
Talendzevičienė, mentų — ypatingai tuos, kurie 

Ber-! dar nėra atlikę Velykinę. Vely- 
Platina- kinės laikas baigsis birž. 20 d. 

— ypač birže- _________

Šv.

LANKĖSI

Suvažiavimas buvo patenkintas. Atsilankymo pro
ga jis užsiprenumeravo “Darbi
ninką”.

Pirmadienį, antradienį ir ket
virtadienį rytais yra laikomos 
pamaldos birž. mėnesio ir No- 
venos prie Dvasios Šventos. 
Kitų dienų vakarais tos pamal
dos atsibūna.

Šeštadienį įpuola pasninkas, 
nes tai yra Vigilija Sekminių.

Tos dienos pamaldos prasi
dės 8 vai. ryte, Šv. Petro par. 
bažnyčioje.

Tą dieną 3 vai. p. p. vaikai

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galvą, 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Miliū
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekantį rytą malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai. Į

PARAGINIMAS

i Lietuvių Tarnybos Vėliavos 
į komitetas, gavęs žinių, kad 
i South Boston Citizens Asso- 
ciation
South
birželio 13 d. ir gavęs iš komi
teto pranešimų, kad iki tam 

į laikui vargiai bus galima sure- 
įgistruoti visus Bostono lietu
vius, kurie tarnauja karo tar
nyboje, nutarė viešas ceremoni
jas— tarnybos (service) vėlia-

gavęs žinių, 
Citizens 

ruošia apvaikščiojimą 
Bostone, sekmadienį,

Didžiausias Dievo Įstatymas, 
tai MEILES įstatymas. Tik dėl 
žmonių meilės juos išgelbėti 
nuo pražuvimo Dievas Tėvas ir 
atsiuntė Savo Sūnų, Jėzų Kris- 
tų-Išganytoją, kuris Savo krau
ju turėjo išgelbėti žmoniją, tą 
žmogų, kuris ieškos išsigelbėji
mo per jo atpirkimo nuopelnus.

Tas Kristaus kraujais išgelbė
jo žmogaus sielą nuo pražuvi
mo, gi šiandien šaukiama ir 
prašoma žmogaus kraujo dėl 
žmogaus kūno išgelbėjimo nuo 
mirties. Ir tai kviečiamais žmo
gus padaryti tą auką iš meilės.

Tą didžiausiąjį Dievo duotą 
meilės prisakymą pasiėmė viša 
širdimi pildyti ir Motinos. Jos 
iš meilės dėl savo kūdikio pa
aukoja savo gyvenimo gražiau
sias valandas. Jos paaukoja ne
migą naktis; jos dešimteriopai 
daugiau užsideda darbo; jos 
vargsta, verkia ir džiaugiasi... 
Jos užkerta išdykušiairi vaikui 
ir čia pat glaudžia prie savo 
karštos krūtinės... Tai motinos 
meilė, kuriai nėra ribų, kuriai. narna taip, kaip nelaimė kurį 
nėra lygios kitos meilės. Bet pirmutinį paliečia. Ir štai reikia 
štai ištiko karas. Klastingas kad Raudonasis &ry-
priešas 
tėvynei, mūsų svečių -kraštui... 
Ir tos motinos paaukojo tėvy
nei savo mylimiausius sūnus.. 
Mūsų sūnūs jau atrėnfė savo 
jaunomis karštomis krūtinė
mis priešo smūgius... Kaikurie 
nukentėjo, — ;

DAMMmtKAS
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i
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ATŽYMĖSIMAI CIVILIAMS — Civiliai Apsigynimo 
dirbu darbininkai už išdirbtą tuose darbuose tam tik
ti SkžtičitĮ Vžilandų, gaus atitinkamą atžymėjimą.I

narna taip, kaip nelaimė kurį

VARGONININKŲ SEIMAS
Amerikos Lietuvių R. K. Vargonininkų Sąjungos 

dvimetinis seimas įvyks rugpjūčio 10 d., Hotel New 
Yorker, New York City. Po sesijų, tame pačiame vieš
butyje, seimo dalyvių bei svečių pagerbimui bus ban- 
kietas. Apie seimo pradžios laiką bei kitas informaci
jas praneš vėliau seimo komisija, į kurią įeina muz. J. 
Brundza, muz. P. Dulkė, muz. J. J. Jankus ir muz. A. 
Visminas.

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

Aleksandras J. Aleksis,
ALRKVS Centro Pirmininkas.

Raudonojo Kryžiaus 
Liet. Moterų Skyriaus 

Veikla

L ...
vos dedikavimą atidėti tolimes
niam laikui.

Sąryšyje su vėliavos dedika
vimu, Komitetas nutarė išleisti 

j knygelę, kurioje bus surašyti 
vardai ir pavardės visų tų, ku
rie iš lietuvių tarnauja Dėdei 
Šamui jo ginkluotose jėgose.

Komitetas nutarė dar kartą 
raginti visus lietuvius, kad pri
duotų vardus visų tų lietuvių ir 
lietuvaičių, kurie tarnauja Ka
riuomenėje, Karo Laivyne, Ma
rines, Coast Guard ir moterų 
dalyse prie tų tarnybų.

Informacijas prašo priduoti 
Advokatui Joseph Cunys, 414 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass. arba šio laikraščio adre
su.

Žydai ir kitos tautos yra tą 
'darbą atlikę, ir mes lietuviai 
(turėtume subrusti, kad nepasi- 
i liktume užpečkyje šiame darbe.

J. J. R.

karas. Klastingas džiaugtis, kad Raudonasis Kry- 
kirto iš pašalų mūsų žiuš ištiesia savo gelbėjimo ran- 

i ką visiėriiš, fctirie tos pagelbos 
! reikalingi. Bėt Raudonasis Kry
žius nėra feilmis, bei versmė 
iš kurio galima būtų semtis 
kraujo kiek tit reikalinga. Jis] 

xMU*luac ^aud- Kryžius! irgi atsišau- 
______ o, — sukeisti tštpo. Ir“ i višuc^ėnę ir prašyte pra- 

čia jų karštas kraujas palikęs s° sveikųjų asmenų, kad paau- 
išbliškusį kūną išsiliejo... Kad kraujo sulig išgalės dėl
tas — mano, tavo, ar jo, ar jos sužeistųjų karių. Įsigilinus į da- 
sūnus ar dukra išgelbėjus nuo S*OVI begalo yra labai
mirties, reikalinga skubi pagel- svar^u suteikti pirmąją pagal
ba, ir toji pagelba turi būti ly- nuo mirties žūstančiam ka 
giagretė — reikia grąžinti a- ro ^ron^e kariui, pačiam ar pa- 
nam kariui jo prarastas krau- : gyvenant visai ramiu gy-
jas, kuris nuo priešo padarytos' ven^mu toli, toli nuo karo bai- 
žaizdos išsiliejo. Tie kąriaį.sto-:s enyW štai tokių pasišven-
vi prieš priešo smūgius ir tuo ^ėlių randasi ir lietuvių tarpe, 
pačiu ginklu kerta atgal. Jie vakarą užėjęs į Lietuvių 
stovi bendrame krašto reikalų Moten* Raudonojo Kryžiaus 
bare, kaip vieno tėvo vaikai ir darbo kambarį, 
jiems suteikta pagelba padali- salėje, sutikau eilę iš anų krau

t

jo aukotojų moterėlių-motinų. 
Pasirodė, kad jos dėl savo kuk
lumo ir nesigarsina, bet nuošir
džiai atsidavusios pildė pirmo
sios meilės, pirmosios pagelbos 
pareigas. Jos jau suteikė po ke
lis kartus po puskvortę kraujo. 
Štai jos: Marijona Ross (Rasi
mavičiene, tris kartus; Paulina 
Slažienė, tris kartus: Bronė 
Stravinskienė, tris kartus: Ma
rijona Niauronienė. tris kartus;
Mikalina Pavydienė, du kartu; Į Uršule Tumas. 
Eva Sedlevičienė, tris kartus:1

IOna Žibikienė, tris kartus; Ma-j 
ry Winchus, tris kartus; Leo-i 
norą Žardeckienė, vieną kartą; 
Ona Andriūnienė, vieną kartą; 
Elžbieta Nanartavičienė, tris 
kartus: Petronėlė Svilienė, du 
kartu; Veronika Grabauskienė, 
tris kartus.žaizdos išsiliejo. Tie kariai.sto-

• j ■

“Darbininko”

<
i

I

i i

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra 

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

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

Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

••VARPELIS"
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal
pina gražių aprašymų, pavyzdžių it trumpų Straipsnelių.

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567

COLD PERMANENT
.. nūd $10.00 iki $15.00

STĖAM WAVE
PERMANENT

Croquignole ir Spirai
nuo |5.00 iki $12.50

<r. Malonėkite pašaukti
e-'" -• iš anksto

Tel. ŠOU 4645

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

■ tai dukrelė pp. Juozo ir Bro
nės Cūnių.

Visos bandažų vyniotojos 
.taip atsidavusiai ir nuoširdžiai 
‘darbavosi, kad tikrai net miela 
|su jomis pasilikti valandėlė ir 
i pasidalinti mintimis apie jų pa
siilgtuosius sūnelius, kurie jau 
pasiekiami tik mintimis. Ir kas 
žino, gal pamano ne viena iš jų, 
o gal ir mano sūnaus žaizda 
bus pridengta, kaip su šiuo 
minkšto marliaus sklypeliu...

Manau, kitu 
vėl pasidalinti 
met mėginsiu 
jūsų pavardės 
bei sūnų vardus, 
bus įtikinti ir tie. kurių dar 
širdys neįžeistos, kad, kur mie
la, ten akys, o kur skauda, ten 
rankos... Rap.

l

atveju su jumis 
mintimis ir tuo- 
išvardinti šalia 
ir jūsų sūnaus 

o tuomet lai

DAKTARAI

Nėra abejonės, kad kraujo 
aukotojų yra ir daugiau. Pa-
vyzdžiui, neseniai pastebėta ži-|Kilmonytė,

’VTnrta Alninutė, kad Kun. Pranciškus Vir- 
mauskis irgi jau du kartu au
kojo savo kraujo Raudonajam 
Kryžiui. Manyčiau, kad Kraujo 
aukotojai turėtų sudaryti savo 
Legijoną, o jų dvasios vadas 
jau yra — Kun. P. Virmauskis.

Lai jus visus stiprina Aukš
čiausiojo palaima ir sveikus 
palaiko, kad jūsų suteiktas 
kiekvienas kraujo lašas išgel
bėtų pakritusi už tėvynę jau
nuolį nuo mirties! K-pa.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininku”.

Per šešias Savaites Suvyniojo 
1(2,000 Bandažų 

Keletas Moterų-Merginų Jau 
Išdirbusios Po Virš Šimto 

Valandų
Ketvirtadienį, birželio 3, va

kare, netikėtai įžengiau “Darbi
ninko’ 'salėje, kur lietuvės mo
terys - merginos vyniojo banda
žus dėl sužeistųjų kareivių. Tai 
kilni talka Raudonajam Kry
žiui. P-nia B. Cūnienė, pirmi
ninkė, ir p. F. Zaletskienė, se
kretorė, paaiškino, kad tai ant
ras šiftas. Pirmasis būrys vy- 

' niotojų dirbo dieną. Jos vaka- 
1 rais bei naktimis dirba dirbtu
vėse bei namų apartmentuose. 
Gi vakarais susirenka tos, ku
rios dienomis dirba savo eili
nius darbus. Štai pavyzdžiui 
šiandien dienos metu dirbo: — 

Amilia Gaide,
Anastazija Floyd. Mary Gai
lius, Katrina Masiulienė, Malvi
na Jusevičienė. M. Lissell, St. 
Petrulienė, A. Vitkus, M. Pa
vydienė, W. Lukauskienė, M. 
Pašakamienė.

Vakarinis šiftas skaitlinges- 
nis, nors šiandien jis nėra toks 
skaitlingas. Jų tarpe matėsi — 
Mary Ross. Ona Dvareckienė, 
Barbora Gedvilienė, Marijona 

Ona Andriūnienė, 
Marta Alčiauskienė. Marta An- 

i čiukaitienė, Karalina Aukšta- 
lienė. Marijona Karčiauskienė, 
Adelė Gudienė, Ona Sykes, 
Wenne Lukauskas. Ona Brei- 
vienė, Uršulė Krunaitis, Ona 
Martus, Magret Pašakarnienė. 
Amilija Gaide. Leonora Žardec- 
kienė, Ona Kalinauskienė, Ale
na Stukienė, Elžbieta Nanarta- 
vičienė, Bitris Koons. Dorothy 
Cūnytė, Frances Zaletskas ir 
Bronė Cūnienė.

Įdomu pastebėti, 
dauguma bandažų 
tai motinos, kurių 
nauja Dėdės Šamo

Jauniausioji bandažų vynio- 
toja, tai buvo Dorothy Cunytė,

kad visa 
vyniotojų. 

sūnūs tar- 
tarnyboje.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JdS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

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

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

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

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

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

Tvagkdarė — Ona Mizgirdienė,
648 E. Broadvvay. S. Boston, Mass.

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

D tau gi ja savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradieni mėnesio, 7:30 vai1 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. i Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Seventh SL, So. Boston, Mass. sekmadienį kiekvieno mėnesio

Visais draugijos reikalais kreipkitės i 2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
pas protokolų raštininkę. 1 492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

SV. JONO EV. BL. PA4ALPINĖ9 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

Iždininkas — Vincas Zaleskas, 
! 613 E. 5th St., So. Boston, Mass
' Maršalka — Jonas Zaikls,

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

I

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

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

Povilas Brahmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Į

t
i

I

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMĘRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIROS SKELBIMAI
IŠSIRENDAVOJA 4 kamba

riai. Randasi 280 West Third 
Street, So. Boston, Mass. Savi
ninkas, J. Kudrick, randasi 179 
F Street. So. Boston, Mass.

t

Horth Brighton Bakery, 
Ine.

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

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS. »
Tel. SOUth Boston 2900
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. C
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dyka* 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

r. K’ i J

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletska*
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Te*. SO- Boston -o—9
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7Š LIETUVIŲ KAREIVIŲ 
GYVENIMO

VIEŠA PADĖKA
Mes. Motiejus ir Agnieška 

lioniai viešai dėkojame visiems 
ir visoms, kurie mus linksmino 
per “surprise partv”... mūsų 25 
metų vedybų proga. Pirmiausia 
dėkojame rengėjoms: pp. La- 
beckienei. Goberienei. Kava
liauskienei ir Cabtorienei: vi
soms ir visiems, kurie joms pa
gelbėjo. Ačiū nuoširdžiai pp. 
dainininkėms: Daratai Jankau
skaitei ir Juzei Maciuskaitei, ir 
p. Matui Kripui už gražias lie
tuviškas dainas: ačiū visiems ir 
visoms kalbėtojams, vietiniams 
kunigams. Ridikienei, Servie- 
nei. Antanui Zilioniui. Čebato- 
rienei. Alubauskienei, Radzevi
čienei. Kaziui Zilioniui, Gobe
rienei. Labeckienei: taipgi var
gonininkui Justui Balsiui už a- 
kompanavimą. Ir vėl. ačiū vi
siems ir visoms už gražiausius 
mudviem linkėjimus ir dovaną, 
kurią įteikė visi atsilankę ir da
lyvavę.

Motiejus ir Agnieška Zilioniui.

dovanodami, tai kitais budais. 
Seselės atlieka nepaprastą dar
bą parapijoje ir ačiū joms, jei
gu mūsų vaikučiai išmoksta 
mylėti lietuvių kalbą, dainą ir 
sceną. Jaunimo ateitis daug, 
labai daug, priklauso nuo mū
sų Mokytojų Seselių. Esu tik
ras. kad jos tai visa įvertina ir 
meldžiasi už savo rėmėjus-as.

Seselių 
skyrius 
arbatė- 

Atsilankė

PRANCIŠKONŲ RĖMĖJŲ 
DARBUOTĖ

Pereitą sekmadienį 
Pranciškiečių Rėmėjų 
surengė Seserų naudai 
lę. Sesučių name,
gražus būrelis rėmėjų, ir Sese
lės joms ir jiems yra giliai dė
kingos. Gerai daro lietuviai-ės. 
kurie remia mūsų Sesutes Pran- 
ciškietes, nes jos yra pilniau
siai atsidavusios lietuviams, y- 
patingai vaikučiams. Toks dar
bas yra neįmanomai brangus, vena Squire St. 
Daug iš lietuvių nuolat jas re
mia, tai valgomais daiktais ap- class petty officer. pats įsirašė.

Pereitą sekmadienį bažnyčio
je matėsi šie kareiviai: mari
nas Galiskis. Serg. Ignas Rūkas 
iš Boston. Įeit. Tadas 
Florida.

Dentistas Albertas 
išvyko į kariuomenę
valstybę. Ten jisai mokysis per 
kelias savaites. Jisai, kaipo pro- 
fesijonalas. gavo leitenanto 
laipsnį. Linkime jam ir kitiems 
geriausios kloties.

Šių kareivių ir jūreivių foto
grafijos tilpo vietiniame laik
raštyje “The Hartford Time”. 
Tech. Sergt. Jonas C. Hollack 
(Aleksa) ir Corp. Pranas C. 
Hollack (Aleksa), abu iš Wind- 
sor. Conn.

Mai! Specialist VVilliam F. 
Žukauskas. Camp Peary Virgi- 
nia. yra mail derk ir pats įsi
rašė. Seniau Hartforde jisai bu
vo mail carrier. Džiaugiasi sa
vo nauju gyvenimu. Jo žmona, 
tai buvusi Alena Vilimaitytė iš 
Windsor.

Sergt. Edvardas V. Poška iš 
Hartford. Jis priklauso prie 
Air Force Unit kur nors Indi
joje. Pats įsirašė. Jo tėvai gy-

-v.----------—-----------------------------------------------------------------------

gasolino. Greičiausia bus para
pijos piknikas, nes Ration 
Board leidžia bažnyčioms reng
ti piknikus ir duoda ekstra 
maisto kuponus. Tiktai trans- 
portacijos klausimas turės kaip 
nors būti išrištas. Visgi, lietu
viai, būkite pasiruošę vykti į 
savo parapijos pikniką. Komisi
ja mėgins truks luš gauti eks
tra bus’ų ar būdą nuvežti žmo
nes į pikniką ir atgal. Darysi
me ką galėsime.

Hartiordiečiai, nepamirškite 
savo Ration Book No. 3 išpildy
ti ir siųsti į Ration Board, Al- 
lyn St.

Tiek tai žinučių šiuo kart. Pa
simatysime vėl neužilgo. Jau 
laikas jūsų raporteriui eiti pie
tų valgyti. Tai iki pasimatymo, 
ir lai jūsų visų Victory darže
liai uždera kuogeriausiai.

bes valdybos. LDS apskričio 
pirm. p. S. šrupšas ir kiti daug 
dirba, kad turėti geras pasek
mes. Visais to parengimo rei
kalais prašome kreiptis pas 
raštininkę adresu: Mrs. J. Ma- 
nikas, 89 Zion Street, Hartford, 
Conn.

SCHENECTADY, H. Y.

Šis miestas labar labai pagar- 
nes yra daug 

G. E. Co.,

Benediktas Vaitkus, second
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"DARBININKO" KNYGYNE GALIMA 
GAUTI SEKAMU KNYGŲ —

ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina 30c.

DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS ant Kalno 
La Salette. vertė kun. Ig. A. Abromaitis, 65 
pusi. Kaina ...................................................................

DR. VINCO PIETARIO RAŠTAI. Tomas III, kie
tais apdarais. 267 pusi. Kaina .............................

ENCIKLIKA šv. Tėvo Pijaus XI. Kaina ________

GELIŲ PINTINĖLE, graži apysaka, 96 pusi. Kaina 

GEGUŽĖS MENUO. Kun. Pr. žadeikis. labai gražūs 
kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 
50c., dabar parduodame po _________________

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS .......................

JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para
šė Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių... $2.50

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $1.00, dabar 50c.

KATEKIZMELIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
P. Juškaitis. Kaina ................................................... 15c.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parašė Kun.
Dr. J. Starkus. Kaina ________ ___ _______ ___

PETRIUKAS — sulietuvino S. Rakauskas pusi. 30 
Kaina

PILIETYBĖS KATEKIZMAS, šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu ši knygutė yra 
labai naudinga įsigyti. Kaina tik .........................

PIETŲ AMERIKOJE, kelionės Įspūdžiai. Parašė 
Kun. J. Paškauskas. Kaina ................................

Sv. Elžbieta Tiuringietė — Antanas Fengeris. S. J.
51 pusi. Kaina

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

SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius ir Girėnas. 
Parašė kap. P. Jurgėla. gerais apdarais. Kai
na ...............................................................-................

TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo
kykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
gė Kun. J. B. Končius. S.T.D. Kaina .............

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

VYTIS KANKINYS <šv. Jurgis) penkių veiksmų 
tragedija. Parašė V. Nagornoskis. Kaina ........

25c.

50c.

10c

20c.

25c.

20c.

$1.10

15c.

25c.

25c.

25c.

25c.

$1.60

20c.

25c.

35c.

♦

♦

♦

NOVENOS
Sv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina 
Motinos Gerosios patarties. Kaina 
Dievo Motinos Nuol. Pagelbos. Kaina

prie
prie
prie
už Sielas Skaistykloje. Kaina
Stebukl. Medalikelio D. M. Garbei. Kaina

15c 
20c. 
15c. 
20c. 
15c.
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♦
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♦
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NOVENA
NOVENA
NOVENA
NOVENA 
NOVENA
“TRYLIKA ANTRADIENIŲ ŠV. ANTANO GAR

BEI”. Išleido Kun. Magnus Kazėnas. Kas 
myli šv. Antana ir nori gauti jo malonių, 
lai meldžiasi iš šios knyqutės. Kaina

NOVENA prie šv. Onos ir Kryžiaus Kelias

Su užsakymais kreipkitės —
-DARBININKAS”

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

15c. 
15c.

Milžiniški miškai kertami dėl karo reikalų. Štai Britų Kolumbijoj, kur 
šimtamečiai medžiai, kai-kurie net siekdavo ir tūkstantį metų senumo, 
kertami dėl Mosąuito bomberių, kuriais bus bombarduojama Ašies karo 
jėgos. Medžiai storumo nuo 8 ligi 12 pėdų. Aukštis gražaus liemens siekia 
apie 250 pėdų. Nustatyta šiems metams iškirsti dėl orlaivių 200,000,000 
pėdų rąstų. Viršuj miškai, kaip akiu užmesti, tik mėlynuoja. Žemiau, vy
ras iš peties kerta medį. Gi dešinėj, įlipęs fotografas su savo pagelbinin- 
ku, kai gandras lizde, daro savo pastabas.

Gegužės 31, š. m. įvyko ant
ras 3 kuopų — LRKSA 89 kp., 
LDS 6 kp. ir Moterų Sąjungos 
17 kp. susirinkimas trilypės Ge
gužinės reikalu. Conn. Apskri
čio naudai. Jau buvo skelbta 
“Darbininke” ir “Garse”, kad 
gegužinė įvyks liepos 11, lietu
vių darže, Glastonbury, Conn. 
Leidžiamas U. S. karo bonas 
vertės $25.00. Tikietėlei pa
siųsti kp. per Dvasios Vadus, 
pradžioj gegužės mėnesį: Brid- 
geport. New Britain, New Ha-
ven. Waterbury. Conn. Tikimės, čios vidų, 
kad kuopos gavo tuos tikietus, įsigijo naujas stotis, 
ir nariai gražiai pasidarbuos brangiai kainavo; tapo 
apskričių naudai, 
kurios negavote,
mums pranešti, mes pasiųsime, veikslą, 4 Evangelistų ir 2 an- 
Dabar įvyko permaina dėl ge- gėlų, kurių pirma nebuvo. Prieš 

| gūžinės vietos, dėl visiems ži- Verbų sekmadienį jau buvo vis- 
nomų sunkių aplinkybių. Nega- kas užbaigta. Stotis pašventino 
Įėjome surengti gegužinės. Nu
tarta rengti panašų 
mą tą pačią dieną, 
parapijos mokyklos 
339 Capitol Avė.,
Conn. su gražia programa. Ren
gimo komisija su pritarimu 
mūsų Dvasios Vadų nuoširdžiai 
darbuojasi. Prašome 
kolonijų pasidarbuoti.

Platinti

sėjęs darbais, 
darbų Locomotiv, 
Am.y ir Navy dirbtuvėse.
Daug žmonių dirba. Seniai dar
bininkai, kurie susipažinę su 
darbu, tai daug uždirba.

Tame pagarsėjusiame mies
te randasi ir lietuvių būrelis. 
Turi savo nedidelę bažnyčią — 
Šv. Kryžiaus parapijos, kurios 
kleb. yra kun. A. Orvidas. Čia 
noriu paminėti, kad dabar ne- 
toki lietuviai, kokie buvo pir
miau su baltomis šalbierkomis, 
ir vienu raudonu, o kitu mėly
nu batu,
Šiandien jau prie bažnyčios ga
lima gauti laikraštį “Darbi
ninką” ir “Ameriką”, šiandie
na lietuvių Šv. Kryžiaus bažny
čios vidus yra gražiausias Sche- 
neetady. Parapijiečiai su savo 
geru klebonu kun. A. 
atnaujino labai gražiai

o rankose šlamštas.

Orvidu 
bažny-

kurios 
atnau- 
taipgiJeigu dar jinti visi trys altoriai: 

tai prašome įtaisė gražų šv. Kazimiero pa-

Baigė parapijos mokyklą ir das Matusevičius— Ted Matu- labai gerai žinomas hartfordie- 
Hartford High School. Dabar sewick. Turėjo savo aviacijos 
yra japonų nelaisvėje. Pilipi- mokyklą — Brainard Field. bet 
nuošė. Ilgai buvo žinomas kai- kai valdžia paėmė į savo ran- 
po “missing”, bet vėliausia ži-t 
nia gauta, kad japonai jį paėmė 
nelaisvėn.

Valerija Kaunietytė yra pir
mininkė R.audonojo Kryžiaus 
Lietuvių skyriaus, kuris smar
kiai veikia, ir dabar pasiryžęs 
aukomis iš Hartfordo ir apylin
kės lietuvių nupirkti Blood Do- 
nor's Automobilių. Sveikinam 
ir tikimės, kad lietuviai suren
ka 1.200 dolerių 
automoboliaus.

Kareivis lakūnas 
naitis jau senai 
kaipo pirmas lėktuvų inspekto
rius šioje apylinkėje. Jis da
bar darbuojasi prie lėktuvų ir 
savo senais ir gabiais patyri
mais daug padeda vietos orlai- 
vininkvstėje. Teko jį asmeniš
kai sutikti. Kuklus ir lietuviš
kai nemenkai moka. Dabar gy
vena Nevvingtone.

nupirkimui

Jurgis Pra- 
pasižymėjęs

aldžia paėmė į savo 
kas tą Field, tai jis ir pavedė 
savo mokyklą. Keli lietuviai 
mokinosi Matusevičiaus moky
kloje. kaip tai Pranciška Vyš
niauskaitė. slaugė, rodos, bro
liai Mašiotai ir kiti. Matusevi
čius buvo nuvykęs orlaiviu vie
ną kartą iš Hartfordo į Maria- 
napolį per lietuvių dieną ir ten 
rodė triksus lėktuvu lietuviams. 
Jo fotografija, rodos, tilpo 
“Darbininke”.

________________________

BAIGĖ SLAUGĖS MOKSLUS 
ŠV. PRANCIŠKAUS 

LIGONINĖJE

čiams.
Victory daržas, kuris įrengtas 

prie klebonijos, gražiai auga. 
Svogūnų lakštai — jau raško
mi. taipgi ir salotai. Greičiau
siai daug iš hartfordiečių seka 
Prelato Am boto pavyzdį įreng
dami Victory darželius.

suvažiavi- 
liepos 11, 

svetainėje, 
Hartford,
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PRANEŠIMAS LIETUVIŲ 
KAREIVIŲ - JŪREIVIŲ 

TĖVAMS
Pasimatęs su Hartford Times 

redaktorium, gavau jo leidimą, 
kad visi tėvai, kurių vaikai ar 
dukterys tarnauja kariuomenė
je arba kitoj šakoj Military 
service, jeigu nori, kad jų sū
nų ar dukterų fotografijos tilp
tų “Hartford Times” laikrašty, 
tai tik reikia nunešti į redakci
ją bile kokį paveikslą (fotogra
fiją). Bet paveiksliukas turi bū
ti aiškus (clear). Nieko nekai
nuos. ir laikraštis maloniai tal
pins. Paskui mes gausime iš 
laikraščio ir pasiųsime į lietu
viškus laikraščius. Būtų laba 
gera, kad visi tėvai įduotų sa
vo vaikų fotografijas.

Hartfordas laimingas lietuvių 
lakūnų skaičiumi. Kitas aukš 
tai prasimušęs lietuvis, tai Ta-

Alena Kedzytė ir Jeveraus- 
kaitė šiomis dienomis baigė I 
slaugės mokslus Šv. Pranciš
kaus ligoninėje. Sveikinam, ir 
matyt kas kart daugiau jauni
mo užbaigia aukštus mokslus 
visose mokslo šakose.

Irena Giedraitytė šiomis die
nomis baigė mokslus Universi- 
ty of Conn.. Storrs. Conn. Ji 
visuomet buvo gabi mokinė. 
Sveikinam.

Dangun įžengimo šventėje 
Šv. Juozapo Katedroje įšventi
no į kunigus Vyskupas Henri
kas O'Brien lietuvį kunigą Sa- 
bulį iš Šv. Antano lietuvių pa
rapijos, Ansonia, Conn. Kuni
gas Sabulis lankė Marianapolio 
Kolegiją ir Šv. Bernardo Semi
nariją. Rochester, New York. 
Sveikiname ir linkime geriausio 
pasisekimo lietuvių tarpe.

Taipgi iš New Britaino Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
įšventino į pranciškonus kuni
gus lietuvį Joną Zarauską. Lin
kime ir jam geriausio pasiseki
mo.

Birželio 10. suėjo kunigui Be
nediktui Gauronskui 10 metų 
kunigavimo sukaktis. Sveiki
name. Kunigas Gauronskas yra naši Mt. St. Joseph’s akademi-

Pereitą sekmadienį, 
Bako vadovybėje, grupė 
puikią programą mokyklos sa
lėje. Kurie matė, džiaugėsi. Ma
žai atsilankė. Daug buvo gali
ma rasti priežaščių, kodėl tiek 
mažai lietuvių atsilankė. Mano
ma vėl turėti rudenį arba žie
mą. Gal tada lietuviams bus 
lengviau ir patogiau skaitlin- 
giau atsilankyti.

Stasio 
atliko

I

Parapijos piknikas šįmet, 
kaip jau rašėme. įvyks birželio- 
June 27. Bus gal kiek keblumo 
su važiavimu. 
Prelatas 
ir visas 
giausiai 
platinti, 
bažnyčioje, bet dar daug liko. 
Tai kurie dar negavote arba 
norite daugiau, galite gauti kle
bonijoje.

Vyskupo pasiųstas vienuolis 
kunigas. Gegužės 9 dieną pa
šventinta atnaujintas bažnyčios 
vidus. Pašventino kaimynas, 
Amsterdamo klebonas, kun. J. 
Židanavičius, dalyvaujant kun. 
Strimaičiui iš Albany ir kun. 
J. Raštučiui iš Amsterdam. Pa-

ir kitų mokslą pasakė kun. J. Židanavi
čius, o po pamaldų gražų pa- 

tikietus ir pas mus mokslą pasakė kun. Strimaitis, 
tą dieną atsilankyti. Visi dirb- ■ Albany klebonas.

. darni turėsime geras pasekmes, i Klebonas kun. A. Orvidas 
Gegužinės darbą varyti pirmyn į pranešė parapijiečiams, kad
išrinkta valdyba: pirm. p. R. J jau bažnyčia išmokėta ”* 
Mončiūnienė, pagelb. p. P. Am- j atnaujinimą užmokėta, 
brasienė. ižd. p. A. Gaubienė, I garbė Schenectadiečiams 
rašt. p. P. Manikienė. ir pagel-Į gerajam vadui.

Į

I

ir UŽ 
Tai 

ir jų 
Susiedas.

Chicken Fat Lesson

už tai klebonas 
Ambotas ragina visus 
lietuvius-es kuodau- 
tikietų nusipirkti ir 
Jau buvo išdalinta

i

Šv. Juozapo bažnyčioje, Po- 
ųuonock, kur gyvena daug lie
tuvių buvo bažnyčios dedikaci
ja. kurią atliko Jo Ekscelenci- i 
ja Vyskupas McAuliffe. Kuni
gas Kripas laikė Šv. Mišias ir 
kun. Morkūnas pasakė lietuvių 
kalboj gražų pamokslą. Seniau 
iš Poąuonock atvažiuodavo 
daug lietuvių į lietuvių parapi
ją į Hartfordą, bet dabar retai 
kada matosi lietuvių iš ten.

Sveikiname Juozą ir Ievą Po- 
. vilonius. kurie šį mėnesį šven
čia 25 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Viena duktė moki-

Louis Dulfon, delicatessen krautuvės savininkas, 
Third Avenue, parodo poniai Bertram O. Carro-880

way, kaip reikia taupyti kiekvienas lašas riebalų. Jis 
iškepęs porą vištų ir išėmęs juos ant lėkštės, pribėgu
sius riebalus keptuvėje, išpila į dėžę, kad juos atidavus 
karo reikalams. - - ----




