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10 METŲ NUO REIKŠ
MINGOS SUTARTIES

nepateisina 
kito krašto.

(LKFSB) Lietuviai ge
rai atsimena, kaip 1933 m. 
liepos 3 d. buvo sudaryta 
sutartis užpuoliko sąvo
kai nustatyti. Pasirašyda
ma tą sutartį Sovietų Ru
sija iškilmingai pareiškė, 
kad jokie politiniai, ūki
niai, kariniai ar kokie kiti 
sumetimai 
užpuolimo
Tos gi sutarties antrame 
punkte pažymima, kad 
užpuolimas yra ne tik ka
ro paskelbimas, bet ir įve
dimas kariuomenės į ki
tos valstybės teritoriją, 
bei, numatytomis aplin
kybėmis, kišimasis į vals
tybės vidaus saugumą. 
Nežiūrint pasižadėjimų, 
priverstino ultimatumo 
keliu, Raudonoji armija 
buvo įvesta į Lietuvą ir 
sovietinė santvarka varu 
kraštui primesta.
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Japonus Mundos Saloj(LKFSE) Mūsų Londo
no korespondentas prane
ša, kad naciai iš ūkininkų 
atima visas geresnes že
mes. Ūkininkas, apleisda
mas savo sodybą, galįs pa
siimti vieną karvę, vienąi 
kiaulę, penkias avis ir 
maisto dviem savaitėms.' 
Visa kita turi būti palik
ta tvarkoje, naujam gy
ventojui — vokiečiui. Yra 
buvę atsitikimų, kad ūki
ninkai turėjo apleisti tė
viškę per 20 minučių. 
Daug nukentėjo Alytaus, 
Vilkaviškio, Šakių, Nau
miesčio, Tauragės ir Ra-' 
šeinių apskričiai. Ištisi 
kaimai apgyvendinti vo
kiečiais, lietuviai grūdami 
į rytus, į smėlio žemes. 
Kol išskirstomi, pasitai
ko, kad barakuose laiko
mi po tris dienas, kartais 
be maisto ir be vandens. 
Visi darbingieji žmonės iš 
barakų vežami į Vokieti
ją, prie sunkių darbų. Jų 
išvežta daug. Suardytos 
šeimos. Iki šiol į protes
tus okupantai nekreipda
vo dėmesio, protestuojan
tieji tik nukentėdavo. Pa
staruoju laiku ta nepa
kenčiamoji prievarta e- 
santi kiek sušvelnėjusi.

kla- 
blo-

Kaip rasinė, taip ir 
sinė neapykanta yra 
gas dalykas. Tik Katalikų 
Bažnyčia smerkia rasių ir 
klasių kovą.

Sukilimai,, riaušės ar 
tai būtų rasės prieš rasę, 
ar klasės prieš klasę yra 
tai paneigimas Dievo ir Jo 
Bažnyčios įsakymų ir taip 
pat demokratijos dėsnių.

Taigi yra smerktinas na
cizmas ir komunizmas, 
kurie skelbia ir provokuo
ja rasių ir klasių kovą.
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Londonas po smarkių nacių bombardavimų parodo kitą veidą, 
vaizdas, kur pirmiaus rymojo dideli pastatai, gi šiandien nuvalius g 
vėsius, auga daržovės ir gėlės.

Kongresas Sumažino Kainų 
> Administracijos Ofiso 

Biudžetą 4

Komunistai Turi Būti 
Izoliuoti

“New York Times” tvir
tina, kad Kinijos komu
nistų vadovaujama armi
ja nedalyvauja mūšiuose ■ 
prieš Japoniją, ir kad dėr 
tos priežasties Kinijos ka
ro vadovybė turi laikyti 
kariuomenę prieš komu
nistų armiją.

Vadinasi, kiniečiai turi 
kovoti prieš Japoniją ir 
taip pat turėti apsaugą 
nuo komunistų, kurie ne-į 
dalyvauja mūšiuose prieš 
japonus.

Japonija, kaip ir Vokie
tijos naciai yra demokra
tijos priešai. Suvienytos 
Tautos veda kovą prieš 
japonus ir prieš nacius. 
Tik komunistai nekovoja 
prieš japonus. Todėl ko
munistai turėtų būti izo
liuoti visose šalyse. •

Prezidentas Pažadėjo Ki 
mečiams Pagalbą Iki 

Tokio

lie-VVashington, D. C., 
pos 8 — Prezidentas Roo
seveltas ir kiti sąjungi
ninkų vadai vakar sveiki
no Kiniją, jos 6 metų karo 
su japonais sukakties 
proga.

Prezidentas Roosevel
tas pasiuntė telegramą 
Kinijos vyriausiam vadui 
gen. Chiang Kai-shek, ir 
oer jį sveikino kiniečius 
už jų energingą kariavi
mą su priešu. Prezidentas 
pažadėjo kiniečiams pa
galbą iki Tokio, japonų 
sostinės.

VVashington, D. C. — J. 
į V. Kongresas sumažino 
Kainų Administracijos O- 
fiso 47 milijonais dolerių 
nuo reikalaujamos sumos 
to ofiso administravimui, 

i ir paliko tik $155,000,000 
i metinėms to ofiso išlai- 
: doms.

Kainų Administracijos 
Ofiso direktorius P. M. 
Brown pareiškė, kad su 
Kongreso skirta suma pi
nigų negalės atlikti, kaip 
reikia darbo, kuris reika
lingas sunarmavimui mai
sto kainų ir sulaikymui 
juodojo marketo.

I

Žuvo Trys Lietuviai 
Policininkai

Iš Alijantų Centro, Piet- visi knygynai. Sudeginta 
vakarinio Pacifiko — lie- Letuvių Žodyno medžia- 
pos 8 — Pranešama, kad ga, sudaužyta 2.000 plokš- 
Jung. Valstybių kareiviai telių — liaudies dainų, 
be pasipriešinimo nusilei- Į Knygos ir svarbūs instru- 
do abiejose Mundos salos mentai iš mokslo įstaigų 
pusėse. Munda yra viena gabenama Vokietijon. Vo- 
iš Georgia salų. Tai yra 
japonų bazė.

Amerikiečiai užima ja
ponų pozicijas Munda sa-j 
loj.

Už tūkstančių mylių į 
šiaurę Jung. Valstybių: 
karo laivai bombardavo! 
japonų pozicijas Kiška sa
loj. Priešas neatsišaudė 
visai, gal būti nenorėda
mas parodyti savo apsigy
nimo pozicijų.

' kiečiai ypač įtūžę, kodėl 
lietuviai nenori aktyviai 
dalyvauti kare prieš Jung
tines Tautas. Ypač tas 
baisus kultūros naikini
mas pasireiškė po Himm- 
lerio apsilankymo Lietu
voje.

Kareiviai Sudėjo $2,500.00 
Misijoms

I

Patvirtina Žinias Aoie 
Baisų Kultūros Naikinimą 

Lietuvoje

San Francisco, Cal. lie
pos 8 — Amerikos karei
viai 
dėjo 
bėti 
visą
užgrobus tas salas.

Solomons salose su- 
$2,500.00, kad pagel- 
misionieriams, kurie 
prarado Japonams

Po dviejų metų Vokieti
jos karo su Sovietų Są-' 
junga, komunistėlis R. 
Mizara “L.” birželio 26 d. 
laidoje padarė viešą išpa
žintį, kad jis klydęs saky
damas, jog Vokietijos na
cių sucementuota krauju 
vienybė su Sovietais kada 
nors truks. Jis klydęs a- 
bejodamas, kad Hitleris 
puls Staliną.

R. Mizara, kaip ir kiti 
komunistai klydo pulda
mi Prezidentą Rooseveltą, 
Anglijos vyriausybę ir ki
tus, kada jie griežtai 
smerkė ruošimąsi karui 
prieš Hitlerį ir jo talki
ninkus. Tačiau prie tų 
klaidų komunistai kol kas

MAKE 
EVERY 

PAYDAY 
t\f?^BOND DAY

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas iš Londono 
praneša, kad tenai birž. 8 
d. vietinis laikraštis “Dai- 
ly Telegraph” labai žy
mioje vietoje įsidėjo pra
nešimą, kad Lietuvoje į- 
kalinti 4 Tautinės Tary- Karo žinovai sako, kad

Naciai Neteko 53 Lėktuvų 
Sicilijoje

Maskva, liepos 8 — Ilgai pranešė, kad jie sunaikino 
lauktas vasaros nacių 738 vokiečių tankus ir 203 
puolimas Rusijoje prasi- lėktuvus, 
dėjo visu smarkumu. Mū
šiai eina prie Orel-Kursk- yra neįmanoma taip grei- 
Belgorod. Rusa: buvo pri- tai visus 
sirengę tą puVfifimą sutik- kaityti.
ti.

Iš Maskvos pranešama: 
“Mūsų kariuomenės prie 
Orei, Kursk ir Belgorod 
kovoja prieš didžius skai
čius priešo tankų, pėsti
ninkų ir lėktuvų. Visi puo
limai buvo atremti; prie
šo nuostoliai dideli. Kaž
kuriose vietose priešas į- 
siveržė į mūsų apsigyni
mo linijas. Vienos dienos 
mūšiuose mes sunaikino
me 738 Vokiečių tankus ir 
nušovėme 203 lėktuvus. 
Mūšiai tęsiasi”. Taip pra
nešama iš Maskvos.

Šiuo Maskvos praneši- kad Rusijos fronte

I

Zei-(LKFSB) “Wilnaer 
tung” geg. 4 d. įsidėjo tri
jų lietuvių policininkų ne
krologus. Kovose su plėši
kais žuvo: Davidavičius, 
Venskutonis ir Legetavi- 
čius.

VVashington, D. C., lie
pos 8 — Gen. Henri H. Gi-

Tu nis, Afrika, liepos 8—•
Sąjungininkų lakūnai 

„ taip smarkiai bombarda- 
bos nariai, daug profeso-ivo Siciliją, Italijos salą, 
rių, gydytojų, miesto ma- kad ten sunaikino 53 na- 
jorų, advokatų ir kunigų, cių lėktuvus, kurie pakilo 
Uždaryti universitetai ir ginti salą.

nuostolius sus- 
Sovietų rusai 

greičiausia skaitlines pa- 
. didino arba tik spėjo.

Toliau, karo žinovai sa
ko, kad jei sovietai sunai
kino 586 tankus į vieną 
dieną, tai jie gal išrado 
kokį naują tankams nai
kinimo ginklą, kurio nei 
Anglija, nei Amerika ne
turi ir nežino.

Iš Londono pranešama, 
kad rusai, norėdami, kad 
Anglija ir Amerika grei
čiau pradėtų puolimą Eu
ropoje, paskelbė apie 
smarkų Hitlerio puolimą 
Rusijoje.

_ I Iš Berlyno pranešama, 
~ ~ ; eina

mu susidomėjo Londonas*vjeįįnia; mūšiai ir kad ru- 
ir Washingtonas. Ir kyla saj sutraukia didžias ka- 
klausimas, ar Hitleris tik- riuomenes 
rai pradėjo smarkų puoli- fronte.
mą, ar sovietų rusai daly- Kadangi žinios apie mū- 
ką išpučia? Karo žinovai šius tik gaunamos iš Mas- 

,kvos. tai negalima tikrai 
žinoti, kas tame fronte iš 
tikrųjų dedasi. Jei Hitle
ris iš tikrųjų pradėjo 
smarkų puolimą prieš ru
sus. tai jis rizikuoja, kad 
jo kariuomenės galės at
remti sąjungininkų puoli- 

!mus Europoje.

Amerikiečiai Nuskandino 10 
Japonų Karo Laivų »

viduriniame

VVashington. liepos 8 — Graikijai, pareiškė, kad 
Amerikos laivyno jėgos visas kraštas “esą revo- 
nuskandino dešimtį Japo- Iiucijos padėtyje”.
nų laivų ir keturis gerokaij Graikai nepakenčia na- 
apšaudė. ;cių vergijos ir jų sukili-

Laivynų kovos įvyko mas prirengs sąjunginin- 
New Georgia ir Kolom- kams kelią.
bangara salų pakraščiuo
se. Vienas 
kintuvas - 
do.

Japonai,
džių nuostolių, 
niai bombarduoja Rendo- 
vą salą, kurią Amerikos 
kariuomenė neseniai užė
mė. Daug Japonų lėktuvų 
buvo nušauta.

Didieji mūšiai Pacifike 
dar turės įvykti, nes Japo
nai nelengvai atiduos sa
las, kurias Amerikos ka
riuomenės nusistatė atsi
imti.

I
Amerikos nai- 

laivas nusken-
I

nežiūrint di- 
nuolati- I

Naciai Sako, Rusai Pradėjo 
Puolimą

Londonas, liepos 8 —Vo
kietijos naciai sako, kad 
ne jie pradėjo puolimą 
prieš rusus, bet rusai pra- - 
dėjo pulti jų vietas, o jie 
tik apsigyna nuo bolševi
kų.

Kodėl naciai taip kalba? 
Greičiausia dėl to, kad 
Hitlerio kariuomenės ne
beturi jėgos pasivaryti 
gilyn į Rusiją. Jei dabar
tiniai mūšiai būtų buvę 
jiems sėkmingi, naciai bū
tų sakę, kad jie pradėjo o- 
fensyvą prieš rusus.

nesupranta, kaip sovietų 
rusai vienos dienos mūšių 
nuostolius galėjo 
greitai suskaityti.

Karo frontas nuo 
iki Belgorodo iki 165 my
lių ilgumo. Mūšiai tame 
fronte tęsėsi vieną dieną 
ir rusai tą pačią dieną

I

I

taip
raud, Prancūzų vadas 
Šiaurės Afrikoj, atvyko iš 
Algiers į Washingtoną, 
kaipo Jung. Valstybių vy
riausybės svečias. Jį suti
ko Bolling Field su 17 ka- 
nuolės šūviais ir pilna mi- 
litare pagarba. Gen. Gi- 
raud su savo palydovais 
nuvyko pas Prez. Roose
veltą į Baltuosius Rūmus, 
ir kalbėjosi valandą laiko, 

j Po to gen. Marshall 
:lė pietus svečiui.

___________
PRIEŠO ŽINIOS

neprisipažino ir jų neati-
, taisė.

Komunistai kovoja prieš 
Hitlerį tik todėl, kad jo 

. ginkluotos gaujos užpuolė
Sovietų Sąjungą. Japoni
ja iš pasalų puolė Jung. 
Valstybes. Bet Sovietų 
Sąjunga turi “brolišku
mo” sutartį su Japonija, 
tai ir komunistai nepuola 
japonų, kaipo priešų. Jei
gu kas pasako, kad Su
vienytos Tautos turėtų . c .
smarkiau pulti Japoniją,; NUSKandlOC RCiUriS jfljUn- 
tai komunistai tą arba;
tuos apšaukia “pro-na- 
ciais”. Jie tebereikalauja
“antrojo fronto”, kada — Japonai praneša, kad 
Suvienytos Tautos jau tu- jų laivynas nuskandino 
ri antrą, trečią ir daugiau keturis sąjungininkų lai- 
frontų.

I

iškė

Orei

Revoliucija Graikijoje

gininkų Laivus
Tokio, Japonija, liepos 8

įvus Pacifike.

RAGINA SMARKIAI PULTI 
JAPONUS

Chungking. Kinija, lie-l karas bus daug sunkiau 
pos 8 — Kinijos generalis-Įlaimėti”, — sako Čiang 

išimo Čiang Kai - šek ragi-,Kai - sek.
na sąjungininkus tuojau, 
visu smarkumu pulti Ja
ponus, nes dabar “esą lai
kas laimėti ir sutrumpinti 

,karą. Japonai dabar esą 
silpniausi, ir jie baigia iš- 
vartoti visą ką turėjo pri
rengę karui”.

“Jei mes duosime jiems 
laiko, jie vėl prisirengs, 
sutvirtins apsigynimą ir

150 Kareivių Priėmė 
Sutivirtinimo Sakramentą

San Diego, Cal. liepos 8 
— Vyskupas Charles F. 
Budely, suteikė Sutvirti
nimo Sakramentą 150 ka
reiviams Fort Yuma sto
vykloje.

Londonas, liepos 8 —Vo
kiečių paskirtas vadas

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, liepos 10 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa. Iš WCOP stoties, Boston, 
Mass., vėl turėsime progą klausytis gražių lietuviškų 
dainų, muziko ir pranešimų.

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

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449



Penktadienis. Liepos 9. 1943

Lietuvis Leitenantas Su 
naikino Nacių Lėktuvą

Iškilmingai įskėlė Tarnybos 
Vėliavą

Arrow. kad apsaugoti juos nuo 
augalų utėlių ir kitokių vabz
džių. Reikia taip barstyti, kad 
pataikyti tiesiog ant vabzdžių.
6. Kurie esate pasodinę bul

vių, tai tuojau jas turite ap
saugoti nuo bulvių vabzdžių. 
Patartina vartoti arsenate of I
iead ir Bordeaux mišinį. Pyrox 
yra puikiausia kombinacija a-

kuriose krautuvėse parduoda 
kombinuotus bulvių miltelius, 
kuriuose yra copper ir arsenate 
of lead.

Naudokitės patarimais, kad 
iš savo Victory Daržų turėtu
mėte daugiausia naudos, kad 
jūsų sunkus darbas nenueitų 

: niekais.
Į
I

■VAIRIOS ŽINIOS
C

ŽUVO GENEROLAS SIKORSKI
Londonas, liepos 8 —Ge- Chicagos lietuviai, kad 

nerolas Sikorski, lenkų iš- atžymėti Lietuvos nepri- 
tremime valdžios ministe- klausomybės sukaktį ir į- 
ris ir visų lenkų kariuo- sąmoninti lietuvių kovą 
menės vadas, žuvo lėktų- dėl Lietuvos nepriklauso- 
vo nelaimėje netoli Gib- mybės, išpirko karo bonų 
raltar. Su juo žuvo ir jo už daugiau kaip milijoną 
vienturtė duktė. Iš viso dolerių. Todėl lietuviams 
toje nelaimėje žuvo 17 as- duota pasirinkti koks 
menų. Sakoma, kad lėktų- nors karo pabūklas, kad 
vo motorai sugedo ir jis atžymėti lietuvių nuošir- 
nukrito i jūras.

Jung. Valstybių Bomberis 
"Lituanica" Vardu

Chicago. III., liepos 8 — 
Pereitą šeštadienį, liepos 
3 d., Municipal aerodrome 
“pakrikštytas” naujas 
Jung. Valstybių bomberis 
“Lituanica” vardu.

Kun. Anicetas Linkus, 
Šv. Kryžiaus lietuvių par. 
klebonas, atliko atitinka
mas ceremonijas.

I

!
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durną savo šaliai — Ame
rikai. Jie pasirinko bom- 
berį ir jam davė vardą 
“Lituanica”.

Bombardavo Crete Salą
Londonas, liepos 8 — 

Anglijos lakūnai bombar
davo nacių valdomą Grai
kų salą — Crete, Vidurže
mio jūroje.

Iš London pranešama, 
kad bombardavimas bu
vo “pasekmingas ir visi 
lakūnai sugrįžo”.

NACIAI PRASIVERŽĖ PRO 
RUSŲ LINIJAS

Liepos 4 d., iš ryto So. Bos
tone įvyko įspūdingos iškilmės 
— paradas ir tarnybos vėliavos 
iškėlimas bokšte, ant Dorches- 
ter Heights (kalniuke). Para
de dalyvavo kariuomenė, jūrei
viai, WAC’S (moterys - karei
viai) ir legionieriai su savo be- pipurškimui bulvių daigų. Kai
nais. Lietuvių St. Dariaus Pos
tas su savo benu ir ladies auxi- 
liary taipgi dalyvavo. Dalyva
vo ir S. B. Liet. Piliečių Drau
gijos valdybos nariai su adv. 
J. Grigalių priešaky. Įspūdin
giausią kalbą pasakė šių iškil
mių oratorius vyskupas Cu- 
shing. Kalbėjo miesto mayoras 
M. Tobin, kongresmonas ir di
džiumos vadas. Kongrese J. Mc- 
Cormack, ir kiti. S. Bostono 
tarnybos vėliava iškelta su 
5965 žvaigždėmis — reiškia 
tiek southbostoniečių yra jau 
išėję į karo tarnybą. Iškilmin
gai iššaukta 33 vardai jau šia
me kare žuvusių. Jų artimie
siems įteikta dovanėlė ir su 
jais pasisveikino iškilmių dig- 
natarai. Iš lietuvių iššaukta 
karo lauke žuvusio Stasio Ma
siulio, dar nepersenai atvyku
sio iš Lietuvos, vardas. Dova
nėlę priėmė jo brolis, o seselė 
gailiai ašarojo. Abelnai iškil
mės buvo įspūdingos ir daug 
žmonių dalyvavo. Nemaža ma
tėsi ir lietuvių. Rap.

Pittsfield, Mass. — Šio
mis. dienomis, bombar
duojant Naples, Italijos 
miestą, pasižymėjo lietu
vis leitenantas Jonas A. 
Urbonas, kurio motinėlė 
gyvena 153 Bartlett Avė.

Leit. Jonas A. Urbonas, 
lakūnas, vijosi nacių lėk
tuvą — Junkers — 88 šim
tą mylių virš Viduržemio 
jūros, kol jį nutrenkė ir 
sunaikino. Nacių lėktuvas 
subirėjo į šipulius.

Leit. Urbonas yra bai
gęs St. Joseph’s High 
Schooi 1937 m. ir North- 
eastern universitetą 1941 
m. Jis buvo plačiai žino
mas. kaipo gabus atletas. 
Jis buvo Massachuetts 
čampionu 1940 m. Jis yra 
baigęs mechaniško -inži
nieriaus mokslus.

Gegužės mėn., 1941 m. 
priimtas į Army Air 
Corps lekiojančių kadetų. 

; Mokėsi Parks Air Kolegi
joj, St. Louis, Mo. ir už
baigė vas. 22. 1942 m. Fos- 
ter Field, Victoria. Texas. 
Jis buvo pirmos klasos na
rys ir gavo sidabrinius 
sparnus ir auksinius 
bruožus už pasižymėjimą 
moksle.

Sveikiname Įeit. Joną ir 
linkime geriausių sėkmių 
tarnyboje!

i

"prieLondonas, liepos 8—Na- pranešama, kad 
ciai prasiveržė dvejose' Kursko fronto pradėta 
vietose, netoli Belgorodo, ’ Puo^ma-i vienų ir kitų, bet 
pro rusų apsigynimo lini-'sunku aiškau? pasaky- 
jas, nežiūrint, kad jų nuo-;*j’ kar° ,Pa(J®tls kas" 
stoliai buvo labai dideli. į dieną pasikeičia .

Maskva praneša, kad į Is Londono pranešama, i 
dvi dienas mūšių, sovietų ka<^ vokiečiai greičiau- 
kariuomenės sunaikino sia Pradėjo tik apsigyni- 
1009 nacių tankus, 314 mo Puolimą, kad neduoti 
lėktuvus ir nužudė 13,000 .rusams juos už- 
nacių kareivių.

Sovietai sako, kad! 
13,000 nacių nužudyta tik’ 
prie Belgorodo, neskai
tant kiek jų i 
prie Orei ir Kursko fron
to. Rusai sako, kad jie ne
teko dviejų lėktuvu. 
Iš Berlyno pranešama,i 
kad Rusijos fronte, “vo
kiečių tankų divizijos dar 
nepanaudotos didiesiems 
mūšiams”.

Iš Romos pranešama, 
kad mūšiai prie Orei “nė
ra didžiojo smarkumo”.

Iš Vichy, Prancūzijos

Pikietieriai Uždarė
8 Kasyklas

(VAIRŪS SKELBIMAI

D£L V AKACIJŲ
Gražiausia vieta, švarūs 

kambariai. P
Praleiskite savo vakacijas su 
lietuviais pas Stellą Kodienę, 
365 Nantasket Avė., arba 10 
Whitehead Avenue. Nantasket 
Beach. Mass. (21-21)

!

I
I

Kariai lakūnai kur nors Anglijoj. Priešakyj mato
mas kapitonas Clark Gable.

Prel. J. Maciejausko 75 M. 
Sukaktis

Maisto Racionavimo 
Stampos

Raudonos stampos su raidė
mis P ir Q yra dabar geros, R 
šlampa bus gera nuo liepos 11 
ir S — nuo liepos 18 d. Šios vi-

Pikietuoja Kiną

(LKFSB) Vienas iš pa
čių energingiausių Lietu
vos dvasininkų yra prel. į 
J. Maciejauskas, gimęs 
1868 m. liepos 14 d., taigi sos stampos yra geros iki ir į-
šį mėnesį sulaukęs 75 m. imant liepos 31 d.
amžiaus sukakties. Žy- JfėZynos stampos — N, P ir 
mus pamokslininkas jis Q geros nuo liepos 1 d.
yra daug kur važinėjęs su 
misijomis ir pamokslais, 
daug laiko ir sveikatos pa
dėjęs Lietuvos liaudies 
švietimo reikalams, beor- 
ganizuodamas gimnaziją 
Švėkšnoje, o paskutiniu 
laikotarpiu atliko didelį 
darbą įkurdamas lietuviš- geras dėl vieno svaro kavos iki 
ką parapiją Los Angeles 
mieste, parkviesdamas te-į 
nai lietuvaites seseles, ku
rios lietuviškoj dvasioj! 
gražiai pradeda auklėti 
jaunuosius. Lietuviškoji 
visuomenė garbingam su
kaktuvininkui siunčia ge
riausius sveikinimus ir 
linki dar ilgai ištesėti taip 
naudingame darbe.

Cukraus štampas No. 13 ge
ras dėl 5 svarų cukraus iki rug
pjūčio 15 d. No. 15 ir 16 stam
pos yra geros dėl 5 svarų cuk
raus kiekviena prezervavimui 
vaisių ir daržovių iki spalių 31 
dienos.

Kavos Štampas No. 21 yra
V—Daržai

į pulti”.
1 Taigi apie rusų - vokie
čių naujai pradėtus susi
rėmimus yra daug viso- 

nužudyta ir abejo"1!!-
Tiek tik aišku, kad mū
šiai eina. Vokiečiai nebe- 

įturi tiek pajėgų kiek tu- 
jrėjo porą metų atgal. La- 
į blausia susilpnėjo nacių 
loro jėgos, jie nepajėgia 
j užpildyti sunaikintų lėk
tuvų vietas naujais... Na
ciai taip pat nebeturi už
tektinai išlaisvintų karei
vių, kad galėtų visuose 
Europos frontuose sek- 

Į mingai kovoti.
Tiesa, sovietų Rusijos 

paskelbtoms skaitlinėms 
mažai kas tiki, bet gi mas yra priešingas unijos 
aišku, kad per keturis ka- centro įsakymams. Sako- 
ro metus Hitleris neteko ma, kad pereitą antradie- 

„c __*____ J unijistai
reivių. Gi rusai nuolati- pervarė rezoliuciją: “nėra 
niai gauna iš Amerikos ir sutarties, nėra darbo”. 
Anglijos tankų, lėktuvų, 
karo ginklų, o žmonių 
jiems netrūksta...

10,000 MainieriŲ Metė 
Darbą

I

8Pittsburgh, Pa., liepos
— Mainierių pikietieriai 
privertė uždaryti 8 kasyk
las Brownsville, Califor- 
nia (Pa.) srityje, kur ka
samos anglis plieno indus
trijai.

Apie 10,000 mainierių 
buvo priversti mesti dar
bą.

Distrikto unijos pirmi
ninkas sako, kad pikieta- 
vimas ir darbo sustabdy-

Vilniuje Policija Susišaudė 
Su Teroristais

i I

Prieinama kaina, tūkstančius geriausių ka- nį drąsesnieji

supras, 
proga-

rašyta, 
nariai

liepos 21 d.
Batų štampas No. 18 galioja 

iki spalių 31 d.

VATERBURY, CONN

______________________________________

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 ir trumpų straipsnelių.

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567
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Sumušė Amerikietį Argen
tinos Sostinėje

Šiomis dienomis Bosto
ne žemesnės rūšies kine 
yra rodoma sovietų pro
pagandinė filmą “Mission 
to Moscow”.

Bostono miesto taryba 
dauguma balsų nutarė ne
leisti . tos filmos rodyti, 
bet miesto mayoras Tobin 
tarybos draudimo nepasi
rašė ir leido rodyti, pa
reikšdamas, kad Bostono 
žmonės yra tiek sąmonin
gi, kad jie patys 
jog tai yra gryna 
ganda.

Kaip jau buvo 
kaikurie tarybos
griežtai pasisakė prieš tą 
filmą ir prieš sovietų pro
pagandistus.

Dabar kada toji filmą 
yra rodoma, tai susidarė 
būriai pikietierių, kurie 
prie to kino vaikščioja su 
iškaba. Policija kaiku- 
riuos pikietierius arešta
vo už nešiojimą iškabos, 
bet teismas areštuotuo
sius išteisino.

Pikietieriai sudaro daug 
nemalonumo kino opera
toriams ir sovietų propo- 
gandos rėmėjams ir sim- 
patizatoriams.

Kaip ten nebūtų, bet 
■ dauguma amerikiečių ne- 
j tiki į tai, ką toji filmą ro
do. Aiškiai supranta, jog 
tai yra pigios rūšies, ame
rikiečius žeminanti, rau
donųjų propaganda.

Henry G. Wendler. Assr. Di- 
rector of Boston Victory Gar- 
den Committee pataria štai ką:

1. Nesirūpinkite, jeigu jūsų 
daržas kenčia nuo didelio karš
čio ir sausb oro. Nors piūtis 
bus suvėluota, bet ji ateis. Dau
guma augalų, gali pakęsti ne
mažą sausrą.

2. Gerai paliek vandeniu. Jei
gu gumos žarna vartojama 
vandeniui laistyti, tai ją padėk 
į vieną vietą ir lai purkščia iš 
jos vanduo mažiausia per va
landą.
3. Špinatai, salotai ir žirniai 

turi gauti visuomet užtektinai 
vandens, kad galėtų augti tin
kamai šiltame ore.
4. Jeigu galima, praretinti au

galus atidėk iki po lietaus.Jeigu 
praretinimas daržovių reika
linga padaryti sausame ore, tai
palaistyk vandeniu tas ežes 
dieną prieš. Likusius augalus j 
gerai sustiprink - apkapstyk' 
žemėmis.
5. Apibarstyk tamatų, turnip, 

sąuash, ir agurkų lapus iš apa
čios Black Leaf 40 arba Red

Birželio 20 d. Moterų Sąjun
gos 43 kuopa minėjo 5 metų 
gyvavimo sukaktį. Tiesa, mūsų 
Sąjungietės, rodos, daug nesi- 
garsina, bet veikime niekad 
nenustoja. Taigi Dievas davė 
sulaukti 5 metų gyvavimo su
kakties. Sukakties proga, už
prašytos šv. mišios 8 vai. rytą, 
kurias atnašavo Sąjungiečių 
dvasios vadas, kun. B. Gauron- 
skas. Jaunų mergaičių choras 
gražiai giedojo laike šv. mišių. 
Po pietų įvyko draugiškas iš
važiavimas pas ponią Kriuge- 
lienę, nes jinai yra gera Sąjun- 
gietė, nesigailėjo savo gražios 
vietos ir trūso, priėmė visas, 
kaip savo seseris. 5 vai. vakare 

Visos Sąjun
gietės ir svečiai vaišinosi links
mai. Pirm. M. Digimienė svei
kino Sąjungietes ir dėkojo už 
atsilankymą, ypatingai kun. B. 
Gauronskiui už padarytą sur- 
prizą, kuris pasakė labai gra
žią ir įdomią kalbą, užgirda- 
mas Sąjungiečių darbuotę. 
Taip gi pasakė ilgą kalbą sena 
Sąjungietė, Morta Zailskienė. 
Anelė Kanapkienė, ir kitos Są- 
jungietės.

į Dalyvavo šios Sąjungietės: 
Morta Zailskienė, Marijona 
Sambarienė, Ona Šmotienė, I- 
zabelė Krugelienė, Izabelė Jan
kauskienė, Ivana Bukauskienė, 
Anelė Kanapkienė, Ona Tus- 
kienė, Anastazija Kišonienė, 
Karolina Podorienė, Uršulė 

Į Morkienė, Uršulė Juškienė, i
1 Stasė Ramanauskienė. Amilė I
Augienė, Luiza Lunienė, Mar- 

I celė Digimienė. Viešnios ir sve- 
’čiai: Marytė Kacekaitė, I. Sa- 

i.bienė, Kun. B. Gauronskis, Juo- 
> zas Podara. Jonas Kišonis, Al

fonsas Podoras ir Petras Kru- 
gelis.

Sekantis susirinkimas įvyks

i

IĮ

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas praneša iš Lon
dono apie gautą žinią, kad 
Vilniuje policija susišau
dė su trimis teroristais. 
Du esą suimti, trečias pa

sislėpė. Jie į Lietuvą esą 
atgabenami sovietų lėk- , 
tuvais ir kaip parašiuti-:
ninkai nuleidžiami vykdy- įvyko vakarienė, 
ti sabotažo ir teroristi
nius .veiksmus prieš na
cius.

Dalyvavo Lietuvių 
Dienoj

Buenos Aires. Argenti
na, liepos 8 — Du nežino
mi asmenys užpuolė ir su
mušė Frank Breese, 29 m. 
amžiaus, iš San Barbara, 
Cal., United Press biuro 
vedėją.

Jis jau trečias amerikie
tis žurnalistas, kuris taip 
yra nukentėjęs nuo pikta
darių.

Sakoma, kad užpuoli- 
! mas greičiausia bus pa
darytas politiniais sume
timais, nes jis nebuvo ap- 

j vogtas ir neturėjęs jokių 
I priešų.

Lietuvis Bendradarbiauja 
Amerikiečių Spaudoje—
(LKFSB) Domininkonų 

vienuolyno brolis Antoni- 
nas Jurgelaitis, “Studen
tų Žodžio” bendradarbis 
parašė straipsnį į trimė- 
nesinį žurnalą “Dominin- 
cana”. Straipsnio tema — 
“Šv. Tomas ir artimo mei
lė”, jis buvo išspausdintas 
minėto žurnalo pavasari
niame numeryje.

liepos 11. Prašomos visos atsi
lankyti. nes yra svarbus 
metinis susirinkimas.
naujų reikalų.

pus-
Daug
Jf.D.

Liepos 4 d. pp. Ravzadauskai 
buvo nuvykę į Marianapolį da
lyvauti Lietuvių Dienoj. Kartu 
su jais vyko ir pp. Griganavi- 
čiai ir p. Šatienė iš Brocktono. 
Kelionę turėjo puikią, tik labai 
ilgą. Pakelyj piknikavo. Grįžo 
gerai ir laimingai.

< J

For VICTORY
BŪT

UNITED 
S TATE S
DEFENSE 
BONDS 
STAMPS

-

J

Lietuvoje Pereitais Metais 
Veikė 28 Ūkio Mokyklos
(LKFSB) Pereitais mok

slo metais Lietuvoje vei
kė 28 žemesniosios žemės 
ūkio mokyklos, kurias 
lankė 3.275 mokiniai.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

JI
Amerikos Raudonojo Kryžiaus išlavinta kinietė 

slaugė suteikia sužeistajam kiniečiui kariui pirmąją 
pagalbą. Lengviau sužeistieji laukia savo eilės.

/
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Pirmą kartą okupavus kį judomą turtą; viskas 
Lietuvą, okupantų valdžia kitas ir jų nejudomoji 
pabaigoje 1940 metų pasi- nuosavybė — ūkiai ir na- 
rašė su Berlynu sutartį mai— tapo valstybės nuo-! 
lietuvių iš Vokietijos ir savybe.
vokiečių iš Lietuvos repą- Vokietijai okupavus Lie-j 
trijavimui. Sekant tuo su- tuva, prasidėjo vokiečių 
sitarimu per kovo - gegu- grįžimas į Lietuvą. Grįžo 
žės mėnesius 
Lietuvą sugrįžo 
000 lietuvių iš Klaipėdos bet daugumoje 
ir Suvalkų kraštų (dau
giausia viengungiij darbi
ninkų, kurių šeimos buvo 
Lietuvoje) ir apie 53,000 
išvyko iš Lietuvos į Vo
kietiją. Mes jau žinom, 
kad iš tų 53,000 apie 35,- to Kaune sudarytu proto-į 
000 buvo lietuvių, kurie kolų naujakuriams apgy-Į 
dėl susidariusių nepalan- vendinti ir žemių bei kitų' 
kių sąlygų turėjo apleisti nuosavybių- suteikti. Pro-: 
Lietuvą. Be tų, legalių iš 
Lietuvos išvykusiųjų, dar 
keli tūkstančiai pabėgo į 
Vokietiją slaptai. Einant 
pasirašytąja sutartimi, le
galiai išvykusieji galėjo 
pasiimti su savim šiokį to-

1341 m. j netiek vokiečiai, kurie ka- 
apie 20,- da tai Lietuvoje gyveno, 

visai sve
timas Lietuvai elementas. 
Vokiečiai sudarė specialią 
įstaigą rūpintis tų vokie
čių kolonistų apgyvendi
nimu. Toji įstaiga vado
vavosi Generalkomisaria-

tokolas numatė iškėlimą 
žmonių, kurie tuo laiku 
gyveno vokiečių kolonis
tams numatytose vietose. 
Einant tuo protokolu, be 
žemių, kurios prieš repat
rijavimą vokiečiams pri-

Dr. Kazys Pakštas susilaukė 50 m. Jis pats norė
tų tą sukaktį kukliai nutylėti, bet akyli spauda seka 
daug nusipelnusio Profesoriaus gyvenimą ir pusšim- 
tinį jo amžiaus laikotarpį viešai iškelia. Bet kokio ei
linio piliečio amžių minėti lyg ir naivu ir jam pačiam 
gali būti nejauku. Koks čia žmogui džiaugsmas, kad 
jau sensta? Bet visos Prof. Pakšto gyvenimo dienos 
buvo brandžios. Savo talentų jis neužkasė, savanoriš
kai ir savarankiškai iškilo, ilgokai svetur bebuvoda- 
mas Lietuvos ne tik nepamiršo, bet visą savo mokslo 
ir dvasios lobyną jai pašventė. Jo asmenybę Lietuva
tinkamai įvertino ir pakvietė jį profesoriauti Vytauto 
Didžiojo Universitete. Čia jis parodė ką gali. Lietuvos 
moksleivija užsikrėtė jo ideologija, ir jei šiandien Tė
vynė išlaikė savo gyvastingumą, atsispyrė ir tebeat- 
sispiria “puikiai organizuotos modernios barbarijos” 
pastangoms, tai vien pasidėkojant lietuvių šviesuo
menės vadams, kurių garbingam skaičiuje Prof. Pakš
tas užima įžymią vietą. Dabar jis vėl išeivijoj darbuo
jasi ir neša ant savo pečių pačią svarbiausią naštą — 
skelbia, garsina, gina Lietuvos reikalus anglų spau-Į 
doj, būdamas Liet. Kult. Instituto direktorium. Susi
duriąs su užkulisine pasaulio politika, visokių trūku
mų, ypač finansinių, prislėgtas, prof. Pakštas labai 
karčiai pasisako dėl mūsų vilčių Lietuvos nepriklau
somybei atgauti. Jo pareiškimai gali kam atrodyti pe- 
simistingi, bet jis sakosi esąs tik realistas, daugiau 
nieko. Ir iš tiesų Pakštas realistas. Jo požiūrių akiniai 
nespalvuoti. Jie meta tikslią, tiesioginę šviesą į šių 
laikų įvykius.

Į klausimą: kokios viltys dėl Nepriklausomos Lie
tuvos? (Žiūrėk “Darbininkas”, No. 50) Dr. Pakštas 
šitaip atsako:

‘'Respublikai, kuriai nesiranda niekur pasaulyje 
vietos sudaryti valdžią, iškelti savo laisvės vėliavą, 
pasinaudoti už heroišką pasipriešinimą nacizmui nor
malia “Lend-Lease” parama — laisvės viltys nėra di
delės. Bet jeigu ir visai vilčių nebūtų, tai geriau nevil
tyje mirti kovoje su laisvės šauksmu lūpose, negu 
vergu svetimųjų koncentracijos stovyklose, visų pa
niekintam ir užmirštam. Mūsų tautos padėtis ypatin
gai tragiška. Nežinau, ar šį tragizmą sugebės atvaiz
duoti ateities Šekspyrai. Dabartiniai pasaulio rašyto
jai dar bejėgiai suprasti tragizmą tautos, kurios žodį 
vokiečiai bando sudeginti, kurios dainą ir raudą ban
do į kurčius pelenus paversti, kurios teises net pati de
mokratija bando “padoriai” nutylėti. Lietuvos laisvės 
viltys nėra didelės. Bet mes einame prieš visas viltis— 
Mūsų valia ir troškimas laisvai gyventi paniekina pa
čią mirtį. O laisvais mirti norinčių bus ir daugiau gre
ta mūs; jų bus mažiausia šešios tautos, visos šešios 
dešimtys milijonų laisvų esybių nuo Arktikos iki Juo
dųjų jūrų.

“Pats svarbiausias uždavinys — išlaikyti paken
čiamą vieningumą ir draugystę tarp šitų šešių dešim
tų milijonų, vienybę mirtinose laisvės kovose. Tuo
met mūsų kruviną auką supras ir parems dar nemaža 
eilė mūsų laisve gyvai suinteresuotų tautų: milijonai 
švedų, norvegų, vengrų, jugoslavų, bulgarų ir turkų. 
Gal ant galo ir didžiosios demokratinės valstybės iš
ties mums pagalbos ranką, kai matys mūsų visų krau
jo upėse gimstančią vienybę. Betgi būkime realistai: 
mums gręsia patys didžiausi pavojai, kokių dar nie
kad nebuvo tūkstančio metų herojiškose Lietuvos ko
vose: jei dabar laisvės neatgautume, tai būtume fiziš
kai išnaikinti puikiai organizuotos modernios barba
rijos, kurios dar nesupranta labai sotus ir išglebęs 
pasaulis. Iš knygų daugelis mokosi — protingi ir glu- 
šai. Lietuva gi mokosi iš koncentracijos stovyklų, ku
rios įrengtos dažniausia herojams ir kankiniams”.

Šiurpus tai vaizdas, bet kas pasakys, kad netiks
lus? Kruvini Lietuvos takai teisingai atvaizduoti, bet 
mūsų išeivijos sustingimui nupiešti Dr. Pakštas pasi
gailėjo Dantės stiliaus. Vien kukliai primena, kad “jei 
dar yra 50,000 patriotiškai nusiteikusių lietuvių šioj 
šaly, tai jie, duodami po vieną dolerį į metus politi
niam laisvės darbui, galėtų to darbo našumą padidin
ti beveik dešimtį kartų. Išdygtų tikras informacijos 
biuras ir vietoj kuklaus biuletenio eitų neblogas ang
liškas žurnalas”.

Tik tiek? Lietuvoj kryžiaus keliai, o čia tik po 
vieną dolerį į metus?’ Skaudi ironija, bet mes perpil- 
nai jos nusipelnom. Kapeikinė ideologija ar kažkokia 
vergiška inercija — susmukimas dar tebevyrauja mū
sų išeivijoj. Metas tuo slogučiu nusikratyti.

Pameskim elgetišką saiką: — 
Nepirksim laisvės už kapeiką...

Amerikos Nepriklausomybės
K.

Liepos 4, 1776 m. Amerikos kolonistai pasirašė 
Nepriklausomybės aktą. Lengva buvo jį paskelbti, bet 
kaip išlaikyti? Civilinis ar tiksliau tariant, revoliuci
nis prieš Angliją karas buvo dar tik prasidėjęs ir ėjo 
labai nesėkmingai. Užviešpatavusi vandenynus Angli
ja galėjo nekliudomai siųsti skaitlingus laivus su ge
rai išlavinta kariuomene, maistu, karo reikmenimis. 
Kolonistai buvo neskaitlingi, prastai organizuoti sa
vanoriai, mažai tesuprantą karo amatą. Jie buvo ge
rokai įgudę kautynėse su indijiečiais, bet prieš regu- 
liarę kariuomenę atsilaikyti negalėjo. Visur turėjo 
trauktis. Gerai, kad turėjo tokį ryžtingą vadą kaip 
Jurgis Washingtonas, kurs, nors nugalėtas, niekad 
nesidavė apsupamas ir sunaikinamas. Tad nuolatiniai 
pralaimėjimai užgrūdino kolonistų armijos dvasią. 
Bet svarbiausia buvo tai, kad visa Amerikos tauta 
buvo pasiryžus galų gale laimėti. Kažkas yra pasakęs, 
kad mūšius laimi armija, bet karą laimi tauta. Tuo 
būdu armija gali kovoti sėkmingai, bet galutinai karą 
gali prakišti. Geriausias pavyzdys — vokiečiai 1914— 
1918 m. Jie beveik visur laimėjo. Taip, beveik. Bet tas 
beveik sudarė didelį skirtumą. Alijantai nugalėjo vos 
3—4 kartus, bet tos pergalės įvyko lemiančiais mo
mentais. Kariuomenė nusipelnė didvyrišką garbę, bet 
— karą pralaimėjo.

Taip ir Amerikos revoliuciniam kare. Laimėjimų 
buvo vos keli, bet patys svarbiausi. Nugalėjo visos 
tautos ryžtingumas: žūt būt iškovoti laisvę ir nepri
klausomybę. Tad 4 liepos Nepriklausomybės pareiški
mas nebuvo tik tušti žodžiai. Ne tik pasakyta, bet ir 
padaryta. Brangiai tai kainavo. Amerikos kolonijos 
labai dėl karo nusilpnėjo. Bet laisvė tai tarsi graži va
sara. Palyja, saulutė pakaitina, ir viskas auga, bujoja. 
Laisvės sėkla šimteriopą vaisių atneša.

Tą brangiai įsigytą laisvę Amerikos gyventojai 
labai saugiai daboja. Demokratijos principai giliai čia 
įsišakniję. Ir tai ne kokios ten tuščiavidurės apgau
lingos demokratijos, kurios tik iškaba tebekybo, o es
mė tai vien priespauda ir žiaurus išnaudojimas, bet 
Amerikos demokratija yra pilna, plati ir džentelmo- 
niška. Taikos metu, t. y. normaliose gyvenimo sąlygo
se, kiekvieno piliečio laisvė čia skrupuliatiškai palai
koma. Socialinė nelygybė gali būt labai didelė: tarp 
milijonieriaus ir darbininko, tarp mokslininko ir ko
kio patarnautojo gali būt begalinis skirtingumas, bet 
įstatymų akyse ir vieni ir kiti yra absoliučiai lygūs. 
Ir kas svarbiausia, kad socialiniu atžvilgiu milijonie
rius darbininkų neniekina ir viešuose mitinguose va
dina juos ladies and gentlemen. Tas žmoniškumas ir 
socialinė lygybė sudaro didžiausią Amerikos demo
kratijos grožį. Nestebėtina, kad už tokią demokratinę 
laisvę Amerikos gyventojai savo galvas guldo ir trokš
ta, kad tie demokratijos ir brolybės principai būtų 
įgyvendinti visame pasauly. • K.

I

Įklausė, kolonizacijos tiks
lams turi būti paimtos: 1) 
nuosavybės politiškai ak- 

I tyvlai pasireiškusių len
kų; 2) rusų ir 3) žydų. 
Kas, būtent, yra lenkas ir į pa 
politiniai aktyvus spren- > ti 
džia yokiečių Generalko- vykdinimo 
misariatas. . Iriusį chaosą,

Jau pats “protokolas”, 
pakankamai skaudžiai pa- čiai 
lietė kraštą, gi tos vokie- 
čių kolonizacijos įstaigos 
darbas praktikoje pasi
reiškė dar aršiau. Didelis 
skaičius lietuvių liko iš
mesti iš savo nuosavybių, 
nes be paskelbto plano ta 
įstaiga turi visą eilę slap
tų instrukcijų, visai nai
kinančių aukščiau pa
skelbtą “protokolą” ir 
duodančių neribotą teisę 
šeimininkauti. Žmonės, 
kurie iš savo žemių praša
linti, tuojau priskaitomi 
prie bedarbių ir siunčiami 
į Vokietiją darbams. Ru
sai irgi gabenami iš Lietu
vos į Vokietijos 
žemes. Taisyklės numato, 
kad iškraustyti 
žemių lietuviai 
apgyvendinti kur kitur, ir 
jie gali paimti su savim: 
baldus, 15 kg. maisto as
meniui, 1 karvę, 1 kiaulę 
ir 5 vištas kiekvienai šei
mai. Lenkams ir rusams 
karvės neleidžiama pasi
imti.

Praktikoje ir to neduo
da su savim pasiimti. Y- 
pač blogai yra tiems, ku
rie pateko į lenkų ir rusų j 
kategorijas. Iš visos prak
tikos matyti, kad vokie
čiai buvusįjį Lietuvos — 
Vokietijos parubežį, kaip 
tai Šakių, Vilkaviškio, Ra
seinių bei Tauragės aps- 
kričius, nori išimtinai vo
kiečiais apgyvendinti; iš 
tų apskričių kraustomi vi
si nevokiečiai. Jau 1941 
m. g. rugsėjo mėnesio vi
dury, tų apskričių gyven
tojai buvo kraustomi, ne
paisant šalčių. Visi su vai
kais ir ligonimis turėjo 
apleisti savo ūkius. Tokie 
parėdymai dažnai buvo 
duodami naktį ir iškraus- 
tomiesiems dažnai buvo 
duodama 15-20 minučių 
pasiruošti kelionei. Blo
giausia, kad vokiečių ad
ministracija tokius iš- 
kraustymus atlieka ne pa
ti, bet verčia vietinius val
dininkus tai atlikti, grą- 
sindami jiems, kad jei ne
pildys bus priskaityti prie 
sabotažninkų ir išsiųsti iš 
Lietuvos.

Pav. 1941 m. rudenį la
bai didelė ūkininkų grupė 
buvo iškeldinta iš Alytaus 
apskrities. Jie buvo su
rinkti Alytaus aerodrome 
ir laikomi lauke apie 3 sa
vaites. Vietoje pažadėtų 
naujų žemių, po 3 savai
čių tokio gyvenimo, vo
kiečiai atskyrė darbui 
tinkamus vyrus ir mote
ris ir nugabeno juos į Ky
bartus į darbo komandas; 
likusius 210 asmenis, silp
nus, senus ir vaikus, nu
gabeno į Radviliškį, kur 
barakuose ant durpyno 
jiems teko išgyventi visą 
žiemą. Tie barakai nebu
vo pritaikinti gyventi žie- 

: mą, dėlto daugumas jų 
' ten sirgo. Taip nėra trak
tuojami nei belaisvėn pa
tekę rusai.

Čia mes paduodame tik 
dalelę tų žiaurių metodų, 
kuriuos praktikuoja vo
kiečiai. Lietuviai neturi 
jokių savo įstaigų, nei in
stitucijų ar organizacijų, 
kurios galėtų užsistoti už 
tuos nelaimingus arba

jiems padėti. Todėl keli 
autoritetingi vyrai, maty
dami savo žmonių vargą, 
išdrįso išdėstyti visus 
tuos faktus ir prašė oku- 

ntų vokiečių sustabdy- 
kolonizaciją ir dėlto 

būdo susida- 
kuris veda 

katastrofos. Vokie- 
nenori prisipažinti 
kolonizacijos vykdy- 
kalba apie repatrian-

Lietuvis Benediktinas Gavo 
Mokslo Daktaro Laipsnį

“protokolas” j prie
■ y* i y 
prie 
mo, 
tų sugrįžimą, bet tas aiš
kiai matosi iš praktikos ir 
iš pačių autoritetų išsi
reiškimų. Taip “Deutsche 
Arbeit”, svarstydamas vo
kiečių kolonizacijos prob
lemas, prideda SS-Reichs- 
fuehrerio žodį: “Mes ne
vartosime senų metodų 
kolonizavimui — tai yra 
primetant vokiečių kalbą 
bei įstatymus vietos gy
ventojams; bet pasirūpin- 
sim naujas teritorijas ap
gyvendinti grynais vokie
čiais turinčiais savyje tik
rą germanišką kraują”. 
Oficialus organas SS — 
“Das Schwarze Korps” 
1941 m. Nr. 34 straipsnyje 
“Germanizacija” pasisa
ko: “Iš užkariautų tautų 

■vokiečiams jokios naudos 
nėra. Geriausia jas stum
ti kuo toliau į rytus!” Ki
tas aukštas pareigūnas 
Backe, kalbėdamas vie- 

: nam susirinkime, tuo rei- 
i kalu išsireiškė sekančiai: 
“Erdvės klausimas mūsų 
tėvynėje dėka mūsų 

j Wehrmachto yra išrištas. 
Į Vokiečių valstietis stovi 
prieš didelę užduotį — ap
gyvendinti naujas terito
rijas ir laimėti jas germa
nizacijai. Tie visi oficialių 
asmenų pasisakymai aiš
kiai parodo mums, kad 
Lietuvoje turima reikalo 
ne su repatriantų apgy
vendinimu, bet su planin
gu kolonizavimu. Tą pat
virtina ir kitas faktas, 
kad vokiečiai iš viso ne
leidžia grįžti Lietuvon nei 
tiems 35,000 legaliai išsi- 
gelbėjusiems lietuviams, 
nei tiems keliems tūks
tančiams Vokietijoje pa
sislėpusiems nuo pirmojo 
okupanto teroro. Tokiu 
būdu vokiečiai pagavo 
juos į spąstus — jų žemes 
ir turtus paėmė savo ko
lonizacijos naudai. Ta

pčiau vokiečių kontroliuo
jamoje spaudoje ir atsa- 
komingų valdininkų pasi
sakymuose stengiasi at- 
■' aizduoti esą lietuviai pa
tys verčia ūkininkus keis
ti gyvenimo vietas. Tuo 
tarpu lietuviai, buvę vals
tybės vyrai, aiškiai pasa
kė vokiečiams, kad jie y- 
ra prieš tokias priemones, 
nežiūrint ar tas liečia lie
tuvius, lenkus ar Lietuvos 
žydus.

Lietuva iš senų senovės 
buvo žemės ūkio kraštas. 
Lietuvis myli savo žemę, 
tad atplėšimas nuo jos, 
reiškia jam moralinę mir
tį. Pirmieji okupantai tai 
žinodami, nedrįso bent 
pradžioje visiškai atimti 
žemę, palikdami ją betgi 
ūkininkams nuolatiniam 
vartojimui, šiandien ta
čiau mes matome kitokį 
vaizdą. Ūkininkai yra iš
varomi iš savo ūkių, kurie 
be jokio teisinio pagrindo 
su gyvu ir negyvu inven
torium yra perduodami 
sugrįžusiems vokiečių re
patriantams ir naujiems 
kolonistams.

Vokiečiai vaduojasi auk
ščiau minėtu protokolu ir 
taip pat iki šiol negirdė
tomis, esą kur tai paskelb-

užimtas

iš savo 
turi būti

I

(LKFSB) Baigiantis 
šiems mokslo metams, 
Washingtono katalikų u- 
niversitete gavo bažnyti
nių teisių mokslo daktaro 
laipsnį benediktinų orde- 
no kunigas tėv. Raimon
das Matulėnas. Jisai yra 
lietuvis, kilęs iš Waukega- 
no. Benediktinų vienuoly
ne yra jis jau šešetas me
tų, kunigu įšventintas 
prieš trejus metus. Nau
jasis daktaras apsigyveno 
Peru, III., kur tėvai bene
diktinai turi šv. Bėdos ko
legiją ir kunigų seminari
ją. Tėv. Dr. R. Matulėnas 
seminarijoje dėstys mo
ralinę teologiją ir kolegi
joje — klasines 
Tose pat įstaigose 
ir kitas lietuvis benedikti
nas: tėv. Simas Rakaus
kas, brolis žinomos operos 

' solistės Marijonos Rakau
skaitės. Brolis apie jos li
kimą dabar žinių neturi. 
Paskutinė žinia buvo gau
ta dar sovietų okupacijos 
metu, per ambasadorių 
Standley, kad solistė tada 
buvusi sveika, tebesidar
bavusi savo srityje.

•9

kalbas, 
dirba

tomis, instrukcijomis, a- 
pie kurias nieks nieko ne
žino. Jeigu ir būtų pa
skelbtos, tos instrukcijos 
negalėtų duoti teisinio pa
mato toms žiaurioms ope
racijoms.

Jau du metai, kaip vo
kiečiai perėmė Lietuvos 
ekonominį gyvenimą į sa
vo rankas. Deja, per tą vi
są laiką nieko nebuvo pa- 

> daryta suteikti, kad ir 
mažiausių vilčių Lietuvos 
ūkininkams, kas sudarytų 
elementarines sąlygas 
produktyviam darbui. At
virkščiai, vokiečių vyriau
sybė palaiko chaosą, su
kurtą pirmojo okupanto. 
Tokiu būdu lietuvis ūki
ninkas baimingai laukia 
rytojaus.

Lietuvių 
institucijos
būvusios) pakartotinai iš
kėlė vokiečių Verwaltun- 
gui lietuvių ekonominio 
gyvenimo neigiamus pasi
reiškimus, prašydamos 
pagerinimo. Tačiau nieks 
jų nepaisė. Tokiu būdu 
palaipsniui lietuvių eko
nominis gyvenimas smar
kiu tempu smunka, pro
dukcija mažėja, gyvasis ir 
negyvasis inventorius ny
ksta.

Buvę valstybės vyrai 
kreipėsi į vokiečių vyriau
sybę, prašydami sustab
dyti Lietuvos kolonizaciją 
ir grąžinti nuosavybes iš
mestiems iš jų ūkinin
kams, neatsižvelgiant į jų 
tautybę. J. K-s.

atitinkamos 
(deja, tiktai

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.
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Lietuvių Kultūrinio Instituto
Veikla Pavasario Sezone

Geradariu Aukos
Instituto nariai paleng

va vis auga. Naujais na
riais malonu yra pasvei
kinti ir padėkoti gerb. ge
neralinį konsulą p. Joną 
Budri, ponią Starkienę. 
veikėją iš Los Angeles, 
kun. Railą iš Philadelphi- 
jos. buvusį karo kapelioną 
kun. J. Jonaitį iš Vail (A- 
rizonoj). kun. Dr. J. Star
kų iš Elizabeth. N. J., ra
šytoją kun. J. Prunskį iš 
Čikagos ir p. M. Žitkų iš 
Clevelando. Ponas gen. 
konsulas aukojo $25.00 ir 
visi kiti po $10.00. Visiems 
tariu nuoširdų ačiū už 
gražią paramą Instituto 
darbams.

Įplaukė truputis aukų ir 
nuo kitų asmenų bei orga
nizacijų: Maldos apaštala
vimo dr-ja iš IVaterbury 
(per ponią Dumšienę) at
siuntė $5.00, p. Bulota iš 
Baltimore $5.00. ponia 
Švelnienė iš Čikagos $5.00. 
kun. K. Paulonis iš Brook
lyno $5.00. ir Marija Auk- 
štaitė iš Montrealio $5.00.

Knygelių nemaža išpar
davė kun. J. Bakšys iš Ro- 
chester. N. Y., p. J. Leo- 
naitis iš Hartfordo, ponia 
M. Colney iš IVaterburio.

Visiems aukotojams ir 
knygelių platintojams šia 
proga tariu viešą didelį 
ačiū už jų gerą širdį.

Tarptautiniai Santykiai
Instituto direktorius iš

vystė ir palaikė gerus 
santykius su eile svarbių 
institucijų ir asmenų. Pa
minėtinas dalyvavimas ’ 
Pan - Europos konferen
cijoj ir jos išrinktose ko
misijose: čia Lietuva ne
buvo tylomis praeita: Ins-

seniau (prieš šį karą) 
Pan-Europos judėjime da
lyvavo nemaža intelektua
lų ir iš mūsų šiaurės kai
mynų.

Verta paminėti ir daly
vavimą Amerikos Politi
nių ir Socialinių Mokslų 
Akademijos konferenci
joj Philadelphijoj. Posė
džių programa buvo plati 
ir įvairi, suvažiavo 700 de
legatų nuo daugelio orga
nizacijų ir universitetų. 
Instituto direktoriui buvo 
progų padaryti plačių ir, 
naudingų pažinčių. Viena į 
diena buvo pavesta Cen
tro Europos glaudesniam 
sujungimui į vieną stam
bų bloką. Šiuo klausimu 
referatus patiekė lenkų 
profesorius O. Halecki ir. 
norvegų profesorius Ham- 
bro. Jr. Diskusijų metu 
Instituto direktorius kai- į 
bėjo apie Lietuvos kultū
rinę priklausomybę Vaka
rams. ne Rytams. Po jo, 
kalbos keli kiti delegatai 
reagavo simpatiškai į Bal
tijos tautų tvirtą nusista
tymą likti laisvomis vals
tybėmis ir tampriai daly
vauti Centrinės Euroos 
dvasinėje ir materialinėje 
kūryboje.

Taipgi teko dalyvauti 
daugely posėdžių, kur ma
žųjų mūsų regiono tautų 
reikalai buvo svarstomi ir 
visas progas teko išnau
doti Lietuvos nusistaty
mams aiškinti.

Instituto Direktorius — 
Profesorius Į Minnesotą 
Carleton College, North- 

field, Minn., pakvietė Ins
tituto direktorių viene
rius metus dėstyti plačiai 
suprastą antropogeogra- 
fiją. apimant Centrinę ir 

_; jo kur-' 
sas apims ne tik geografi
nius klausimus, bet iš da-l 
lies net socialinius, kultū
rinius ir ekonominius. Pa
sitaręs su keliolika žy
mesnių veikėjų, direkto
rius šitą kvietimą priėmė 
ir liepos 8 d. išvažiavo į 
Minnesotą. Bet

LIETUVIU KULTŪRI
NIS INSTITUTAS VEIKS 

IR TOLIAU.
Jo visą administracinį 

darbą teks perkelti į “A- 
merikos” redakcijos pa
talpas: 222 South 9th St.,

f

Sportininkas Dolph Camilli — Brooklyn Dodgers, kai parvyksta j na
mus visuomet praleidžia savo laiką su šeima. Vaizde parodomas kai jis 
grįžta nuo jūrų kranto. Vaizde matosi iš kairės į dešinę: Richard, 10; 
Dolph, Jr., 5; Doug., 6; Dolph, Sr.; Bruce, 22 months, ir Dianne, 4. Tėvu
kas Dodgers rately yra first baseman.

Brooklyn, N. Y. Jo mažas 
iždas bus pavestas globo- 
ti kun. J. čepukaičiui ir p. 
,J. Laučkai. Dabartinis di
rektorius jokios algos ne- 
beims. Jam pavesta tik 
naujų knygų redagavi
mas bei rašymas. Jis tiki
si patiekti spaudai dvi 

i naujas knygutes. Taipgi 
tariamasi su adv. K. Jur- 
gėla, kad jis imtųsi rašyti 
Lietuvos Istoriją, kurios 
neparašė prof. J. Stanton, 
nes išvyko į tolimus kraš
tus.

Ligšiolinis redaktorius 
nebesitikėjo sugebėsiąs 
pats vienas aukas jam su
rinkti, suredaguoti ir iš
siuntinėti. Jei lėšų būtų, 
tai vis dėlto galima būtų 
biuletenį leisti ir paleng
va jį gerinti, įvairinti. Gal 
būt ateity kuri kita mūsų 
organizacija pajėgs tą 
darbą tęsti. Lietuvos var
dą garsinti.

Dr. K. Pakštas, 
buvęs “Lithuanian 
Bulletin” redaktorius.

I
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Dr. K. Pakštas,
Lietuvių Kultūrinio
Instituto Direktorius, j

LITHUANIAN BULLETIN

Stambūs Pasikeitimai Lie
tuvos Stačiatikių Gyvenime
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Lituto direktorius pasakė• šiaurinę Europą; 
keletą kalbų ir dalyvavo!^ • ---
diskusijose. Pan - Euro-1„i -- -
pos idėjai tebevadovauja 
jau nuo 1923 m. grafas: 
Coudenhove - Kalergi. o 
jo darbą materialiai ir 
moraliai globoja New 
Yorko Universitetas. Ju
dėjimo tikslas: įkurti vi
sos Vakarų Europos lais
vą valstybių federaciją. 
Judėjime dalyvauja daug 
žymių politikų: pracūzų, 
austrų, belgų. ispanų, 
šveicarų, lenkų ir kitų. Iš 
Baltijos tautų kol kas 
man tenka dalyvauti, nors

I

Naciai Verčia Lietuvos 
Mokytojus 'Persiorientuoti'
★ Iš vokiečių laikraščių 

matvti, kad vokiečių ko- 
susitarė dėl prancūzų ar- j misariatas deda visas pas- 
mijos vadovybės. Vadovy- tangas paimti savo prie- 
bėje pasilieka gen. Giraud žiūron visą Lietuvos jau- 
ir gen. de Gaulle. į nimo švietimo darbą. Lai-

“Lietuvių” komunistų kraščiai išveda, kad pir- 
i laikraštis “V-nis” birželio j moję eilėje mokytojai turį 
24 d. laidoje sako: 

j “Tas vadovybės 
i pumas nėra geras 
kas”.

Toliau sako:
“Sakoma, kad gen. Gi

raud pusę palaiko Jungti
nių Valstijų diplomatai. 
Mūsų Valstybės Depart
mentas visuomet šnairavo 
į gen. de Gaulle. Jis darė 
klaidą, bet aukštiems vir
šininkams neųnaras prisi
pažinti prie klaidos”.

Įdomu apie kokią čia 
klaidą komunistai kalba? 
Ar tik todėl klaida, kad 
gen. de Gaulle palaiko kai
rieji radikalai?

Jung. Valstybių valsty
bės departmentas geriau 
žino kur ir ką palaikyti, 
kaip “lietuviai” išgamos 
komunistai.

Komunistai Puola Valsty
bės Department;

Kaip žinoma, šiomis die
nomis Prancūzijos vadai! matyti,

išmesti “balastą”, kurį 
dvily- jie perėmę iš ankstybes- 
daly- nio “trumparegio” politi

nio nusistatymo. Mokyto
jai turį “persiorientuoti”, 
o tam turį patarnauti “pa
saulėžiūros” kursai. Ypač 
turįs būti atmestas “libe- 
ralistinis galvojimas”.

Jau pereitą vasarą šim
tai Lietuvos mokytojų tu
rėję dalyvauti speciali- 
niuose kursuose, kuriems 
vadovavę vokiečiai. Tuose 
kursuose ypač buvę krei
piama dėmesio į “vokie
čių kalbos dėstymo meto
diką”. Šią vasarą kursai 
būsią dar labiau išplėsti.

Pačios Lietuvos mokyk
los, kaip rašo vokiškas 
mokyklų patarėjas Kol- 

itermann pradedama reor
ganizuoti, “atsižvelgiant į 
ateities uždavinius”, šalia 
pradžios mokyklų ir gim
nazijų esanti steigiama 
“vidurinė mokykla”. Į ją 
būsią atrenkami gabiausi 
mokiniai iš pradžios mo
kyklų, o į gimnaziją pa
teksianti atranka iš vidu
rinių mokyklų. Kokiu bū
du šią dvigumą atranką 
norima įvykdyti, autorius 
pats pasisako. Būtent, ga
biausi mokiniai būsią at
renkami, vadovaujantis— 
rasiniai, būdo ir mokslo 
pažangumo požymiais. 
Tiktai toks jaunimas ga-

komunistų par- lėsiąs pakilti į aukštesnes 
vadovaujamas vietas.

Londono korespondentas 
prideda, kad šitokių savo 
įgaliotų stačiatikių vysku
pų pasielgimu pasipikti
nęs “Maskvos Patriarcho 
Sosto Saugotojo Pavaduo
tojas” Maskvos spaudoje 

į paskelbė raštą: “Rusijos 
Pravoslavų Bažnyčia ir 
Tėvynės Karas”. Šiame 
rašte reikalauja minėtus 
Baltijos valstybių stačiati
kių vyskupus pasiaiškinti 
ir atitaisyti klaidą, drauge 
primena, kad jiems teks 
savo elgesį apginti būsi
mame teisme.

Mūsų manymu — pa
grindinė klaida buvo pa
daryta panaikinant Balti
jos valstybių stačiatikių 
bažnyčių laisvę ir ištre
miant laisvėje parinktus 
jo vadus. Tie žmonės, ku
rie skiriami taikintis pa
taikavimo* vienai pusei, 
sąlygoms pasikeitus irgi 
pataikauja, tik jau nau
jiems valdovams, palaiky
dami Hitlerį, nors jis yra 
vienas pačių didžiausių ti
kybos persekiotojų.

I
I

I

Kanados Komunistai Ieško 
Naujo Švarko

Šiomis dienomis Kana
dos komunistai Toronte 
turėjo konferenciją. Svar
stė kaip apsimaskuoti, 
kad komunistai vėl galėtų 
legaliai veikti. Nutarė 
šaukti komunistų suva
žiavimą rugpiūčio 21-22 
dienomis sudarymui nau
jos partijos Kanadoje.

Vadinasi, Kanados ko
munistai nori apeiti val
džios įstatymą, nes dabar 
Kanados
tija yra uždaryta.

(LKFSB) Prieš rusų o- 
kupaciją stačiatikiai viso
se Pąbaltijos valstybėse 
buvo savystovūs, nuo nie
ko nepriklausė. 1940 m. 
okupavę Baltijos valsty
bes bolševikai, išvežė Lat
vijos stačiatikių metropo
litą ark. Aug. Petersoną ir 
Estijos metr. ark. Alek
sandrą Paulių. Lietuvos gi 
stačiatikių (pravoslavų) 
metr. ark. Eleuterius — 
mirė. “Maskvos patriar
cho sosto saugotojo pava
duotojas” metropolitas 
Sergijus Stargrodzki, pats 
atstovaudamas vieną sta
čiatikių atžalą sovietuose, 
paskelbė nepripažįstąs 
Baltijos valstybėse stačia
tikių bažnyčių savystovio- 
mis ir paskyrė Lietuvai 
metrop. Sergijų Workre- 
senskį, Latvijai — ark. Jo
kūbą, Estijai — ark. Povi
lą ir Kaunui — vyskupą 
Danielių. 1942 m. rugsėjo 
mėn. pradžioje Maskvos 
metropolitas gavo žinių, 
jog vokiečių okupuotose 
Baltijos valstybėse, tų pat 
1942 m. rugp. mėn. Rygo
je buvo susirinkę Pabalti- 
jos stačiatikių vyskupai: 
Jokūbas. Povilas, Danie
lius ir, vadovaujant Ser
gijui Woskresenskiui, ar 
tai nacių spaudžiami, ar 
manydami, kad vokiečių 
okupacija jų bendruome
nėms duos daugiau teisių, 
negu Sovietų laisvė, nuta
rė sveikinti Hitlerį, pareiš
kiant nusistebėjimą jo ar
mijos karžygiškumui ir 
patikrinimą, kad melsis 
dėl tolimesnių pergalių... 
Tą mums pranešdamas

L. K. Instituto direkto-'' 
rius ligšiol redagavo 
“Lithuanian Bulletin”. Iš
ėjo keturi numeriai, išeis 
dar ir penktas jo sureda
guotas. Kaip toliau bus’ 
galima jį leisti — sunku 
dabar pasakyti. Jis redak
torių galėtų lengvai gauti 

i iš kitų LTT narių New 
Yorke, bet kaip gi lėšų pa
rūpinti? Ligšiolinis re
daktorius biuletenio pra
džiai surado, truputį su
rinko lėšų, bet tolimes
niam leidimui jis nepajė
gė rezervo sudaryti. Tad 
jei nesiras naujo leidėjo, 
tai biuletenis turės susto
ti.

O jis jau spėjo išsidirbti 
gerą vardą žymių ameri
kiečių tarpe, nors ir buvo 
mažas ir kuklus. Arti 
trysdešimts profesorių ir 
politikos žmonių atsiuntė 
biuleteniui savo pagyri
mus už jo objektyvumą, 
aktualumą. Biuletenis pa
siekdavo beveik du tūks
tančius žymių amerikie
čių.

Patys pirmieji biuletenį 
aukomis parėmė neturtin
gi vienuoliai ir vienuolės: 
pranciškonas kun. J. Vaš- 

I kys $25.00, seserys kazi- 
mierietės $10.00, domini
konas brolis A. Gailevi- 
čius $5.00, kareivis P. Bal
tinis $2.00. Jų aukas čia 
miniu su ypatinga 
ir dėkingumu.

Lietuvai Gelbėti 
tetas iš Hartfordo 
Leonaitį atsiuntė 
kun. V. Slavynas iš War, 

|W. Va., $10.00, kun. J. Ka
ralius $5.00. Ir keletas ki
tų gerų žmonių šį svarbų 
reikalą suprato ir keliais 
doleriais parėmė. Tačiau 
keli šimtai turtingesnių 
lietuvių, gavę aukas pri
menančius laiškelius tei
kėsi tobulai patylėti.

!

garbe

Komi- 
per p. 

$10.00,

Pietų Amerikoje Kelionės
įspūdžiai

Štai Dešimts Nurodymų
KAIP VARTOTI VACUUM VALYTUVĄ, KAD JIS ILGIAU

TARNAUTU
I

KAS DARYTKO NEDARYT
1.

I

■
NETRAUK valytuvo per špilkas, vinis 
ir kitokius aštrius metalinius daiktus. 
Jie gali sugadinti dirželį, pradurti krep
šį ar kitaip valytuvą sugadinti.

1. IŠKRATYK valytuvo krepšį kada tik 
jį vartosi. Dulkės krepšy sumažina va
lytuvo veiklumą.

2.

3.

4.

NEU2GAUK valytuvo pristumiant jį 
prie radiatorių, baldų, slenksčių ir kitų 
kietų daiktų.

NEBANDYK taisyti valytuvą pati. Tai 
yra darbas 
nių daiktų 
stotį.

ekspertui, 
pardavėją

Pašauk elektri- 
ar autorizuotą

už valytuvo 
Laidą visados

NETRAUK
išjungti, 
kablių prie rankenos.

laido norint ji 
suvyniok ant

5. NESKALBK krepšio. Nuvalyk jį ret
karčiais šepečiu arba lengvai pamušk. 
Labai purvinas krepšys turi būt pakeis
tas.

2. APŽIŪRĖK guminį dirželį dažnai — 
jei jūsų valytuvas yra motoru varomas, 
su šepetukais. Kuomet dirželis išsitem
pia. sumažėja valytuvo veiklumas.

3.

4.

5.

PAALIEJUOK valytuvą. jei aliejus 
reikalingas, bet ne peraliejuok. Perdaug 
aliejaus sugadina motoro armatūrą ir 
sutepa karpetus.

IŠVALYK iš šepetukų plaukus ir siū
lus, patikrink ašatus. Nudėvėti šepetu
kai negali gerai nuvalyti kilimu. Reika
lui esant, šepetį pakeisk.

PATIKRINK žiotis, kad būtų ’inkar.iai 
nustatytos. Jos turėtų stovėti per pus- 
dolerio storumą nuo karpeto.

Kai Britų ministras pirmininkas Churchill nuvy
kęs į Šiaurės Afriką, Carthage, kalbėjo miniai karei
vių, tai jį visi matė, o kurie buvo toliaus tai matė jo 
iškeltą ant lazdos kepurę. _

Parašė Kun. J. Paškauskas 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: "Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
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Popiežiaus Leono XIII Enciklika
(Iš prisiminimų ir pasikalbėji

mo su Kun. K. A. Vašiu).

12. UŽBAIGA.
Iš viso kas buvo pasakyta yra aišku, kad neleisti

na reikalauti, ginti, ar duoti besąlyginę minties, kal
bos, spaudos, ar religijos laisvę, lyg tai visa būtų kaip 
daugelis teisių prigimties duota žmogui. Jei prigim
tis būtų tokias teises davus žmonėms, tai tada nebūtų 
įsakymo Dievo klausyti ir nebūtų jokių varžymų žmo- 
giškąjai laisvei. Taip pat reikia atsiminti, kad tuose 
dalykuose laisvė gali būti toleruojama, jei tik yra tei
singa priežastis tam tikslui; bet tik apribotai, kad 
laisvė nebūtų piktanaudojama ir neišeitų iš ribų. Kuo
met tokiomis laisvėmis naudojamasi, žmonės turėtų 
vien tik gerą siekti ir, jas vertinti, kaip tai daro Baž
nyčia, nes laisvė yra tik tuomet teisėta, kai palengvi
na gerą daryti.

Kuomet atsiranda, ar yra priežastis manyti, kad 
iš vienos pusės kyla neteisinga žmonių priespauda, o 
iš kitos suvaržymas Bažnyčios laisvės, tada leistina 
reikalauti kitos vyriausybės, kuri palaikytų veikimo 
laisvę. Nes čia neieškoma sauvalios, bet tik priemo
nės, bendruomenės gerovei, daryti gerą.

Vyriausybės Formos
Toliau, nėra blogą turėti demokratinę vyriausy

bės formą, jei tik Bažnyčios mokslas išlaikomas ir jos 
veikimas nevaržomas. _
Bažnyčia neatmeta nevienos, jei tik jos siekia ir neša 
visuomenei gerovę; Bažnyčia tik nori — ir tai pati 
prigimtis reikalauja, — kad vyriausybės būtų tokios, 
jog nevienam žmogui nedarytų nieko blogo, o ypatin
gai nepažeistų Bažnyčios teisių.

Politinis Veikimas
Yra naudinga imti dalyvumą politiniame veikime, 

jei tiktai sąlygos leidžia ir veikimas yra teisėtas. Baž
nyčia užgiria kiekvieno žmogaus pasišventimą ir dar
bą visuomenės gerovei, jo pastangas apginti, palaiky
ti ir pagerinti šalies būvį.

Bažnyčia nesmerkia tų, kurie, jei tik neperžen
giamas teisingumas, reikalauja, kad jų šalis būtų ne
priklausoma ir laisva nuo svetimų ir despotiškų galy
bių. Ji nepeikia tų, kurie reikalauja valstybei savival
dos ir visiems piliečiams didžiausios galimos gerovės. 
Bažnyčia visuomet labai ištikimai skelbia ir palaiko 
civilinę laisvę. Šitas dalykas ypač buvo matomas Ita
lijoje, kaip, išsiplatinus Bažnyčios įtakingam moks
lui, visur pradėjo apsireikšti visuomenės gerovė ir 
garbė.

16
A.

jam viskas ten
Lietuvai 

Turėdamas 
pragyveni- 
važinėjo į

e

SVEIKINAME Redakcijos Atsakymai
Pranešėjui, Philadelphią, Pa.

— Vietinių veikėjų rezoliucijos 
tautininkų konferencijai netal
pinsime. Blogiausia yra tas, 
kad “kapitonas” netiki į. susita
rimą, bet tik ieško pritarimo. 
Atvykęs į šią šalį, neparašė nei 
atsišaukimo į visuomenę, kad 
gelbėtų “-laivą". Jis įtilpo siąu- 

, ruošė LVS rėmuose. Visai pa
našiai, kaip jis buvo prieš karą 
nepriklausomoje Lietuvoje.

.Amerikos lietuvių visuome
nėje yra ne tik “tautininkai“, 
bet ir katalikai tautininkai, 
tautininkai ir socialistai lais
vamaniai. Todėl “kapitonas” 
turėtų būti neitralus. Deja, taip 
nėra. Jis yra apsuptas mažos 
“tautininkų” grupelės, kuriai 
daugiau apeina savo “aš”, kaip 
tas mūsų nelaimingas laivas.

Štai tos "tautininkų” grupe
lės įkurta LVS. pasiėmė išleis
ti Norem'o knygą apie Lietuvą. 
Knygos išleidimą remia ir pini
gai plaukia, kaip rašo “tauti
ninkų” srovės organas “Dirva” 
“iš kunigų ir katalikų veikėjų”.

"Dirvos” “Mirgu Marga” ra
šytojas tyčiojasi iš patriotingų 
lietuvių katalikų ir didžiuojasi, 
kad “tautininkų" sukurta “Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga savo 
ižduose jau daugiau pinigų tu
ri negu ‘smarkioji’ katalikų 
srovė”.

Toliau tas pats rašytojas sa
ko:

“Kas svarbiau, LVS turi au
toritetą (? Red.), kurio kitos 
srovės visuomenėje neturi”. ,

Tas parodo, kad “tautinin- 
yra savas 

kaip tas nelai- 
kuris yra už- 
okupantų.
yra tame, kad

Šiais metais, liepos 14 ir 
dienose kun. Konstantinui 
Vasiui sueina 55 metai amžiaus 
ir 30 metų kunigystės. Nėra 
koks tai paprastai priimtas ju
biliejus, tik dvi penkiukės ir 
viena rundinukė. Bet toji skait
linė kaž ką tai primena ir ver
čia susimąstyti. Kun. K. A. Va- 
sio darbuotė Amerikos išeivi
joje buvo ir yra labai reikšmin
ga, nors šiandien jau yra be
veik pamiršta ir neįvertinama. 
Vienok jeigu jo nebūtų buvę, 
kad ir pasaulis būtų sau gyve
nęs. visgi mūsų lietuvių tarpe 
didelė spraga būtų likus.

Dar prieš kunigavimą, būda
mas trumpą laiką “Draugo” re
daktorium ir vėliaus “Katali
ko”, jau mes matome dabartinį 
kun. K. A. Vasį darbuojantis 
Vyčių organizacijos įsteigime, 
Moksleivių Susivienymo įstei
gime, buvo pirmutinio moks
leivių seimo vedėju ir pirmuti
niu jų organo “Moksleivis” re- 

Kilus pirmajam 
1 pasauliniam karui, subruzdo 
Amerikos lietuviai, įvyko Čika
goje pirmutinis lietuvių politi
nis seimas, ir ten jau matome 
dar jauną kunigėlį K. A. Vasį 
energingai seime “triukšmau
jantį”. Patiekiamas Tautos 
Fondo projektas, jis jį drąsiai 
kritikuoja, patiekia savo patai
sas, kurios visa balsų dauguma 
praeina. Senesnieji j 
kam čia ardo, bet vėliaus patys 
prisipažino, kad jie to nenuma
tė, ką kun. Vasys numatė, ir 
taip įsisteigė Tautos Fondas, 
kurio kelias yra didžiai garbin
gas Amerikos lietuvių gyveni
me. ir kuris skęstančią Lietu
vą ištraukė iš nelaimės. Nuo 
pirmutinio lietuvių seimo Čika
goje mes matome kun. K. A. 
Vasį beveik visuose Amerikos 
lietuvių seimuose ir vis rezo
liucijų komisijose, nes jis su
geba pagauti seimuojančių 
mintis ir jas aiškiai, trumpai 
išreikšti rezoliucijoje, taip kad 

. visi pilnai patenkinti. Visą lai- 
j ką būdamas Amerikos Lietu
vių Tarybos nariu, uoliai dirbo 
Lietuvos laisvės reikalams. Y- 
patingai, kad jis iš anksto nu
matydavo pinkles, keblumus ir' parapijų eilėje, 
surasdavo geresnės išeities bū- mas, kun. K. A. Vasys paliko 
dus, ir lyg tyčia, kur jis pritar- viską puikiausioje tvarkoje ir 
davo, išeidavo gerai, kur prie- tik $6,000.00 skolos, 
šindavosi, jei pereidavo, išei
davo blogai. Kun. K. A. Vasys, 
kaipo Tarybos narys, griežtai 
priešinosi posėdyje anais lai
kais garsiam Amerikoje lietu
vių legijonui organizavimo pro
jektui. kad tai tik būdas kata-

_ į grupės iš- 
' tuštinti Tautos Fondą. Taip ir 

vai- buvo. Kun. K.'A. Vasio nuomo-
I nės nepriėmė ir pinigai taip, 
kaip į balą buvo numesti. Pa
našiai įvyko irgi su vienu dele- 

. jr gatu į Lietuvą, kuriam kun. K. 
A. Vasys viešai į akis pasakė, 

----- I kad negali katalikus atstovau- 
netikęs. sukompromituos. 

Bet Tarybos nariai kun. Vasio 
ii nuomonės nepaklausė, išsiuntė, 
i j o tas sukompromitavo, kad vi
ii si nosį nuleidę apgailestavo, 
d Bandė atšaukti, bet jau buvo 
jjjpervėlu. Dar iri

I

ar čia 
ar ne.

I

Iš visų vyriausybes formų daktorlumi-

II

Reikia Dangiškos Šviesos
Tie dalykai, Garbingieji Broliai, kurios tikėjimo 

ir proto šviesoje, kaip Mūsų pasiuntinybė reikalauja, 
Mes jums išaiškinome, Mes tikimės, ypatingai su jū
sų pritarimu ir pagalba, bus visiems žmonėms nau
dingi. Mes pakeliame savo akis prašyme į Dievą ir 
karštai maldaujame, kad Jis suteiktų Savo išminties 
šviesą ir Savo patarimus žmonėms, kad taip sustiprin
ti dangiškomis dovanomis, reikale jie galėtų išspręsti, i 
kas yra teisinga ir leistina, ir paskiau, viešame ir pri
vatiniame gyvenime, visur ir visuomet su nepajudi
namu nusistatymu, gyventi pagal savo šventą tikėji
mą.

« GALAS.

»

jau ten buvęs, tik karas nelei
džia. Į Lietuvą vis žiūrėjo gra
žiomis akimis, 
buvo gražu ir gera,
nieko nesigailėjo, 
mažą vietelę, vos 
mui, savo lėšomis 
posėdžius ir seimus, dirbo kur
tik reikėjo ir kaip mokėjo, ne
laukdamas ir nesitikėdamas jo
kio už tai atlyginimo. Ne taip 
kaip dabar, žiūrima tik kas val
dys, kas kokias algas ims, ir 
ištiesę kojas svajoja, 
bus naudinga dirbti,
Taip, kaip tie medžiotojai gin- 
čyjasi kas tą zuikelį valgys, o 
nei vienas neina to zuikelio me
džioti. Net Lietuvos neva pre
zidentas, buvęs žymus veikė
jas, šiandien tik pas pečių ko
jas savo šildo, lietuvių tarpe 
košę verda ir džiaugiasi, kad 
Lietuvos pinigais algą gauna. 
Kaip jis gali nepaspringti Lie
tuvos skanumynus valgyda
mas, kuomet Lietuva skaus
muose ir ašarose paplūdus.

Kun. K. A. Vasys daug dar
bavosi irgi Amerikos kunigų 
tarpe. 1920 metais jis stojo į 
Kunigų Vienybės perorganiza
vimo darbą, pats per kelis me
tus būdamas sekretoriumi su
traukė į tą organizaciją 95% 
visų Amerikos lietuvių kunigų. 
Vėliaus tai Vienybei patsai vai
ravo, būdamas jos pirmininku 
net šešis metus. Ilgai dar būtų 
pirmininkavęs, jei dėlei sunkių 

• parapijos darbų nebūtų tos 
pyksta, garbės atsisakęs. Ir šiandien 

. _ > Kunigų Vienybė yra reikšmin
giausia Amerikoje lietuvių or
ganizacija.

Nepaisant didelių visuomeni
nių darbų ir atsakomingo vei
kimo, kun. K. A. Vasys neap
leido nei savo parapijos darbų. 
1915 metais teko jam Westfiel- 
de naujai organizuoti parapiją. 
Nič nieko, nors ėmęs iš piršto 
laužk. Žmonių mažai ir tie pa
tys nuo bažnyčios atpratę. Vie
nok kelių metų darbas visą ko
loniją permainė. Pastatė klebo
niją, pastatė bažnyčią su sale, 
išpuošė visą nuosavybę, žmo
nės atsimainė, pagerėjo, pra
turtėjo ir pasidarė garsi West- 
fieldo kolonija. Garsi dvasiniu 
stoviu, garsi tautiniu susipra
timu ir stojo garbingų lietuvių 

Ir, apleisda-

Kun. Konstantinas A. Vasys,
Aušros Vartų lietuvių parapijos, Worcester, Mass., j 
klebonas, liepos 14 d. š. m. mini savo 30 metų kuniga
vimo ir liepos 16 d. mini 55 metų amžiaus sukaktis.

Kun. K. A. Vasys yra pasižymėjęs parapijų ad-i 
ministravime. Mažoje lietuvių kolonijoje, Westfield,< 
Mass., įkūrė parapiją, ir parapijiečiams gausiai auko
jant, pastatė naują bažnyčią ir kleboniją. Atvykęs į 
Aušros Vartų parapiją, Worcester, Mass., rado didelę 
parapijos skolą ir tik bažnyčios sienas. Į trumpą laiką, | 
parapijiečiams pritariant ir aukojant, sukėlė fondą ir 
ištaisė bažnyčios vidų, svetainę, pastatė naują klebo
niją ir įtaisė daug kitų pagerinimų ir papuošimų. Vi
są tai padarė ne tik nedidindamas skolų, bet senąsias 
mažindamas. Garbė parapijiečiams ir jų uoliam ir j 
sumaniam vadui, kleb. kun. K. A. Vasiui!

Be to, kun. Vasys visuomet buvo ir yra pirmaeilis 
visuomeninio veikimo vadas, nuoširdus lietuviškos 
katalikiškos spaudos rėmėjas.' Sukaktuvių proga, kle
bonas kun. K. A. Vasys, vykdamas į Cape Cod sveika
tą sustiprinti, prisiuntė $20.00, kuriuos šiaip padalino: 
“Mano tų dvilypių sukaktuvių proga aukoju $10.00 P. 
Švč. Apsireiškimo Liurde knygai, ir $10.00 prašau į- Sako artymą savo, kafp
teikti p. Antanui Kneižiui Lietuvių Radio valandos pa
laikymui jo, vienlypio jubiliejaus prisiminimui”.

Nuoširdžiai dėkojame Garbingam Vadui, kun. K. 
A. Vasiui už paramą. Sveikiname dvilypių sukaktuvių į 
proga ir prašome Dievulio Tamstai, klebone, stiprios į 
sveikatos ir ilgiausių metų!

kų” srovei svarbiau 
“autoritetas”, 
mingas laivas, 
grobtas žiaurių

Nelaimė ir
“tautininkų” srovė nutolo nuo 
Vyriausiojo Autoriteto, kuris į-

ii
pats save. I

T . . .j pasitraukė iš visuomeninio- 
darbo, bet jo žodis daug dar j 
tebereiškia, o jo parapija vis- į 
vien tebestovi viena iš pirmaei-!

< lių Lietuvos šelpime, Lietuvos 
reikalų rėmime ir lietuvybės 
palaikyme. Aš nenorėčiau sa-

Ne tam darbas, kad jis džiaug
tųs. bet reiškia buvo džiaugs
mingas darbas daugelio šir
džių. o Dievo garbė klestėjo. 
Kitaip gi tik tuščias ir nesko
ningas burbulas.

■J. M. Gaidys.

MEDUS

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar prigimtis suteikė žmogui neribotą laisvę?
2. Ar prigimties teisės gali priešintis Dievo įsaky- jjkams priešingos 

mams?
Ar reikia, kartais, reikalauti naujos valstybės

džios?
Kokią valstybės valdžią Bažnyčia užgiria?

3.

4.
5. Ar katalikams leistina dalyvauti politikoje?
6. Ar Bažnyčia užgiria tautų nepriklausomybę

laisvę ?

K

SKAITYKITE ir PLATINKITE
du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų ................................ $2.00
Imant sykį į savaitę metams...... $2.00
Pusei metų ................................ $1.00

t1

hę 
ržue

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 Mest Broadway, South Boston, Mass

šiandien kun.
asys netingi ^arčios tiesos 

• į atvirai pasakyti, kaip tai gir- 
j j dėjo balandžio mėnesio Lietu
mi vos Piliečių Tarybos posėdyje 
5J New Yorke.
$ i Kun. K. A. Vasys nuoširdžiai 
X ' dirbo Lietuvos labui ir daug 

padarė. Jis myli Lietuvą taip, 
kad rodos be jos gyventi nega
li. nes kaip tik turėjo progą 
vis lankėsi Lietuvoje. Po savo 
atvykimo į Ameriką 1911 me
tais net 5 kartus buvo Lietuvo
je, ir vėl kelis kartus gal būtų

t V;

t

1929 metais kun. K. A. Va- 
sys atėjo j Ausros Vartų para
piją, Worcester, Mass. Ir ką 
čia rado? Bažnyčia nebaigta, 
tik išviršinės sienos ir skiepe 
pamaldoms vieta, klebonijos 
nebuvo, jokios gatvės nėra, tik 
takas prieiti prie bažnyčios, ir 
$125.000.00 skolos. O čia de
presija, nedarbas tuč tuojaus 
užklupo. Tiesiog beviltė padė
tis. Čia tai kun. K. A. Vasys ir 
pradėjo išlengvėlio šalintis iš 
visuomeninio darbo. Teisinda
vosi: negaliu, neturiu laiko, ke
lių darbų nenudirbsi gerai, ve- 
lik vieną darbą dirbti ir gerai 
padaryti. Taip, ir gerai padarė. 
Pažiūrėk šiandien j Worceste- 
rio Aušros Vartų parapiją: — 
gražiai išbaigta bažnyčia, di
dinga moderniška klebonija, 
visa nuosavybė gražiai ištaisy
ta, tik žydi ir žaliuoja, visa ge
ležine tvora aptverta, gatvės iš 
visur prieinamos ir visi patogu
mai. Ir viskas tas padaryta 
grynais pinigais ir negana to. 
net senosios skolos nutrinta 
žemiau šimto. Šiandien gi, lai
kams pasitaisius skola tirpsta, 
kaip pavasario sniegas. Kaiku- 
rie net pyksta iš pavydo, sako 
“bytina" senas parapijas. Taip, 
bet reikia dirbti. Žinoma, ne 
nuo kunigo viskas pareina. Čia 
reikia gerų žmonių pagalbas.

Žmonės tą viską padarė. Bet 
žmonėms reikia vado. O kad 
šiandien Aušros Vartų parapi
ja labai aukštai stovi, ypatin
gai dvasiniai, tai reiškia, kad 
atitiko gerą vadą. Žinoma, ir 
kun. Vasys ne visiems įtinka:
tai piktas, tai peraštrus, mažai kyli pasitraukė iš visuomeninio, 
kalbąs, susiraukęs ir tt. Po darbo. Jis tebedirba, tik ven-' 
tiek darbų ir nervai jau nebe
tarnauja. Vienok žiūrėkime į 
pasekmes. Jei derlius geras, 
viskas gerai. Jeigu mes nusiim
tume savimeilės akinius, valdy
tume savo asmenines užgaidas, 
žydriomis akimis žiūrėtume į 
tą tikslą, kurį mes gyvendami 
žemėje turime atsiekti, ir mo
kytumėmės iš sėkmingų kitų 
patyrimų, daug rojiškesnis gy
venimas būtų.

Po darbo. Jis tebedirba.
gia viršūnių, afišavimosi, dar
bai eina Tėvynei, o kur darbas 
nesiekia, ten auka pastumia.

“Darbininkas” per kaikurį 
laiką buvo pritrūkęs Končiaus 
Bityno medaus. Pereitą savaitę 
nedidelį kiekį gavome. Taigi, 
kas norite gauti gryno bičių " 
medaus, atvykite į “Darbinin
ko” administraciją. Kvorta 
parsiduoda po $1.00.

I
Kun. K. A. Vasys gana aktin-' 

gai dalyvauja ir plačiai žino 
mas Jungtinių Valstybių poli
tikos veikime. Jam dar West- 
fielde esant, nepraėjo miesto 
koki nors svarbesni dalykai, 
kur kun. K. A. Vasys nedaly
vautų. Jam atėjus į Worceste- 
rį. mažai kas čia iš lietuvių 
balsuodavo, ar mieste kokius 
nors sau reikalavimus statytų. 
Kun. K. A. Vasys čia tuoj pra
dėjo visus judinti ir net para-1 
de didelėmis skaitlinėmis vesti 
prie balsuotojų registracijos. 
Griežtai dėstė visiems pareigą 
balsuoti. Ir šiandien jau mies
te skaitosi su lietuviais ir net 
prisibijo, nes buvo atsitikimų, 
kad žymiausiam kandidatui pa- 
grąsino ir savo balsais nuver
tė. Pasisekė. Bet tas daug 
reikšmės lietuviams pridavė.

Kun. K. A. Vasys savo me- 
. tuose atrodo gerai, tik šiek 
tiek suvargęs ir kartais koja 
kankinamas. Užklaustas kaip 
praleis savo dvilypes sukaktu- 

i ves, atsakė: “šiek tiek pana
šiai kaip savo auksinį ir sida
brinį jubiliejų. Tuomet išvažia
vau į Lietuvą.
Lietuvos
tai bent vienam mėnesiui 
žiuosiu į Cape Cod. Mat čia 
krantas toli išsikiša į jūrą, tai 
vis jausiuos arčiau Lietuvos. 
Pasvajosiu. Dievui padėkosiu ir 
pailsėjęs vėl grįšiu į paprastąjį 
savo darbą”.

kadangi dabar 
negalima pasiekti, 

va-

Kun. K. A. 
visam liepos 
Cod pailsėt;.

Kad ir. dėliai parapijos sun 
kių darbų, kun. Vasys lyg ir? .->

Vasys išvažiavo 
mėnesiui į Cape 
Mes linkime jo 

dvilypėje sukaktyje jam svei
katos, gražaus ir laimingo gy- 

, venimo ir ilgai dar darbuotis 
mūsų tarpe. Tuos gi jo' gyveni
mo kelis bruožus skaitydami, 
bent pamąstykime: kad pagy
rimai, pagerbimai, aukštini
mai ir didžiavimąsis tik tada 
reikšmę turės, jei seks darbai. 
Ką turi parodyti? Kokie praei
ties monumentai? Ne monu
mentai su našta kitiems, bet 
kad tavo įpėdinis galėtų' 
džiaugtis patekęs į tavo vietą.

Juozas Kasinskas
» Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

« Patarnavimas Dieną ir Naktį

’ 602 Washington Blvd.
BALTIMORE. Md.

Tel. Plaza 8595
, Limosinai dėl visokių reikalų

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimas“ 

331 Smith St., 
PROVIDENCE. R. I.

n

■

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 628S



DARBIN

BERNADETOS GIESME
INKAS 

FRANZ WERFEL

Joana kalbėjo mergaitėms...

HAROLD FOSTER ILIUSTRACIJOS

Vienuolių mokykloje mergaitės ne tik 
buvo prisirišę prie smarkios ir energin
gos Joanos Abadvtės. bet visai atsidavu
sios jos Įtakai. Ir ryte, kai mergaitės su
sirinko prie jos. ji tarė: — Ateikite ar
čiau. aš nenoriu, kad kitos girdėtų. — 
Vakar Masabielio urve Bernadeta matė 
gražią jauną Moteriškę, apsivilkusią bal
tais rūbais ir mėlynu kaspinu persijuosu- 
sią. —

Viena mergaičių tarė: — A. Bernade
ta iš tavęs tik pasityčiojo. —

— Ne. Bernadeta neturi tiek proto.
Dravrings copyright, 1943, by Kiti,

Ar tu proto nustojai'*, tarė Subiruviene. 
kad išgalvoti pasakas. — atsakė Joana. 
Paskiau ji tarė: — Eikime šiandie prie 
Masabielio urvo ir nusiveskime Bernade
tą. Nes jei nebus jos. Moteriškė gali ne
pasirodyti. —

Mergaitės sutiko su tuo pasiūlymu. 
Bernadeta labai norėjo eiti pas Masabie- 
lį. bet atsakė mergaitėms negalinti, nes 
motina uždraudė. Tai visos sutarė pra
šyti Subiruvienės. kad joms leistų eiti 
pas Masabieli. Subirūvienę nenorėjo jų 
nė klausyti. "Ar tu proto nustojai. — ji 
tarė Bernadetai. Bet jai atėjo nauja min-

Atėjo jai mintis... Bernadeta bego prie Masabielio urvo.
lis. Jai atrodė, kad visos kalbos apie re
gėjimą yra niekas kitas kaip tik vaikiš
kas įsivaizdavimas. Jei mergaitės nieko
nematys. jos pradės juoktis iš Bernade
tos ir visas dalykas bus užbaigtas.

— Gerai. Bernadeta. — ji tarė, — gali 
eiti. — Mergaičių susidarė visas pulkelis. 
Bernadeta bėgo pirma, jei nesvarbu buvo 
ar mergaitės matys Moteriškę ar ne, ar 
jos tikės jos žodžiams ar ne, jos didžiau
sias troškimas buvo matyti Moteriškę. 
Prie Masabielio urvo viskas buvo ramu. 
Bernadeta, žiūrėdama Į urvą, parpuolė

ant kelių ir tarė mergaitėms: — Dabar 
aš Ją matau: Ji čia. —

* * *

Vyskupo Bučio knyga: “Šv. Panelės 
Marijos Apsireiškimas Liurde”, bus ne
užilgo “Darbininko” atspausdinta. Prisi
dėkite prie tos knygos leidėjų skaičiaus. 
Prisiųskite $5.00 už ką gausite knygą, 
400 puslapių, kurioje bus jūsų vardas į- 
rašytas. Tai yra viena iš įdomiausių kny
gų. apie Liurdo apsireiškimą.

 R
“PENNY SALE”

Pirmadienį, liepos 12 d. S vai. 
vakare, parapijos svetainėj? į- 
vyksta ‘ Penny Sale” vakarais, 
kurį rengia LDS 8 kp. Rengė
jai turi daug gražių dovanų ir, 
visiems bus proga šių dovanų 

s laimėti. Taipgi tą vakarą bus 
Į išleistas laimėjimui gražus fo- 
I to aparatas “Camara”.

LDS 8 kp. šio parengimo pel- 
; ną skiria sudegusiam našlaity- 
i nui Elmhurste, Pa. Taigi kuo
pa kviečia dalyvauti visus ir 
paremti šį parengimą savo da
lyvavimu ar aukomis. Primena
ma, kurie esate pasiėmę plati- 

1 nimui laimėjimo knygučių ir 
dar nesate jų sugrąžinę, prašo
mi sugrąžinti iki sekmadienio. 
Daug šių knygučių randasi pas 
mokyklos vaikučius.

Liepos 4 d. švenčių proga, 
mus aplankė šie kariai: jūrei
vis P. Jakutis, jūr. D. Raben, 
jūr. J. Žukas, jūr. V. Galeher, 
ensign A. Sutkus ir viršyla P. 
Gedžius.

Fea turės Syndirate. Ine- Text eopyrig'nt. 1942. by The Viking Pres*. Ine. Distributed hv King Fea turės SytnErate in co-operation with the Book-of-*the-Month Club. Ine.
Nors mūsų parapijinė moky

kla šių metų kursą baigė ir bu-
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GIRD£27 LIETUVIU i

ku patenkintas ir visiems tariu' 
nuoširdų ačiū!

Klebonas Kun. K. .4. Vasys.

Sakramentu pasitiko procesija, bizniškos įstaigos atskaitą ir į jos bažnyčioje. Šv. mišios bus 
atnašaujamos lietuvių kareivių 
intencijai.

WORCESTER, MASS.

Aušros Vartų Parapija

PADĖKA

dešrelių ir kitų daiktų, 
ir Petronėlė Bačinskai, 
Pigaga ir Endicott Mar

kesnio ir Ščiukos) visi po 
dešrelių. Adomas Kuda- 

$10.00. Kazimieras 
$10.00.

Šiuomi noriu viešai padėkoti 
visiems Aušros Vartų parapi
jos metinio pikniko rėmėjams, 
kuris įvyko birželio 27 dieną. 
Aš turiu pasidžiaugti gausiu 
atsilankymu ir gražia pikniko 
nuotaika. Tai buvo tikrai drau
giškas parapijos ir kaimyninių 
prietelių suėjimas. Atrodė kaip 
viena graži šeimyna. Todėlei 
nuoširdžiai dėkoju visiems at
silankiusiems.

. 15 sv.
Į

U 0112. S

Ignas
K et
15 sv 
rauskas

, Vaitkevičius $10.00. Jonas 
Struckus daug vertės daiktų ir 
$5.00. J. M. Nevis daiktais. Jo
nas Dvareckas $5.00 (bet tikie- 
tų nepriėmė'. O Juozas Glavic- 

į kas tai net dali štoro paaukojo 
( ir pats išsirėdęs dirbo ligi vė

lumai. Kiti biznieriai, prikiau- 
Į šydam i į
( kojo daiktais
; lų ir ten jų■ -t j-s

Nuoširdžiai
riams

Finansiniu žvilgsniu piknikas 
buvo sėkmingiausias, nes davė 
gryno pelno $2215.56. Tai di- 

parapijai parama, 
nes visi nuošir-

rėmė. ir darbavosi. Drau- 
viską susiaukojo ir pačios 

savo stalų.

vairias draugijas au- 
prie draugijų sta- 
vardai surašyti, 
visiems biznie-

dėkoju ir lai Dievas lai
mina jiems jų biznyje. Atskiri 
parapijiečiai taipgi daug prisi
dėjo savo aukomis,
aukojo: M. Kapočienė. 
Serpickas.

VEDYBOS
Reikia pasigirti ir pasidžiaug

ti tikrai lietuviškomis naujo
mis porelėmis, kurios susidarė 
pastaraisiais laikais. Eleonora 
Keršytė. ilgametė Sodaliečių 
pirmininkė, žymi veikėja ir 
vaidintoja, birželio 26 dieną iš
tekėjo už Broniaus Kristapavi- 
čiaus. Izabelė Baliukonytė. il
gametė choristė, vytė ir soda- 
lietė. birželio 30 dieną ištekė
jo už Antano Stankaus. Pažy
mėtina. kad tos lietuvaitės ar 
lietuviai, kurie priklauso į lie
tuvių organizacijas, dalyvauja 
su lietuviais. vedasi irgi su lie
tuviais. Pamoka tėvams išlai
kyti lietuvybę, ir kad turėti 
prakilnias šeimas reikia jau
nuosius versti priklausyti į lie
tuvių bažnytines organizacijas. 
Naujoms porelėms linkime lai
mingos kloties.

mingai progresuoja. Tarp kita 
ko, dabartiniu laiku, kad tik 
greičiausiai karą laimėtų Dėdė 
Šamas, toji įstaiga iš savo iždo 
mokėdama po 24-rius dolerius 
į savaitę užlaiko ir merginą-

Po $5.00
Pranas 

Adomas Stoškus. 
Bernardas ir Sofija Tamulevi-
čiai. $3.00 aukojo: Petras Aik- 
šnoras. Daug kitų aukojo ma
žesnėmis p: 
patingai daug aukojo 
kiais daiktais. Visų čia 
skaitysi ir nesurašysi.

Mūsų klebonas kun. K. A. j 
Vasys. pailsęs po pikniko ir 
gydytojo liepiamas apsaugoti 
savo koją, išvažiavo liepos mė
nesiui pailsėti ir savo koją pa
gydyti.

dėlė mūsų 
Pelnas dideli
džiai
gijos
dirbo pikniką prie 
Moterų Socialis Klubas padarė 
$148.15, Moterų Sąjungos 69 
kp. $143.52. Aušros Vartų Dr.'
$87.30, Vyčiai. Sodalietės. Ma-idaug vietos užimtų. Jie auko- 
rijos Vaikelių Dr.. Choras ir I jo ne kad jų vardas būtų išgar- 
kiti draugijų atstovai dirbo gintas, bet aukojo prakilniam 
prie bendrų stalų ir prie įvai-, tikslui. Aš visiems nuoširdžiai 
rių žaidimų. Visoms draugi-j dėkoju, jų pastangas įvertinu 
joms jų atstovams ir už visų jr prašau Dievo, kad jis visiems 
narių aukas nuoširdžiai dėkoju, geradariams būtų gausiai ma- 
Mūsų biznieriai (ne tik mūsų' ■* ■ į lonus. 1 patingai esu dėkingas
parapijos) gausiai aukojo pini
gais ir daiktais. Jonas ir Vin
centa Kielai daigtais $25.00 
vertės. Aleksandras ir Anas
tazija Savickai $10.00 pinigais.

■inigų sumomis, 
daug

IT

o y- 
vis el
nei š-

nes

Aušros Vartų parapijos me
tiniame piknike. Liepos 27 die
ną. didžiausias įžangines dova
nas laimėjo sekantieji: Pirmą 
dovaną laimėjo, sidabrinį setą, 
Mrs. E. Williams, 36 Colton 
St., antrą — lovai užtiesalą. 
Jonas Struckus, 66 Ward St., 
trečią — aluminius puodus. O- 
na Rukšnaitytė, 27 Stebbins 
St., ketvirtą — lovai užtiesalą, 
S. Y. Carlson. 30 Kosta St.,

darbininkams, kurie taip sun- penktą — svarstykles. Andrius 
kiai ir nenuilstančiai dirbo. Lai
Dievas jums atlygina. Visais 
žvilgsniais aš esu pilnai pikni-

Baranauskas, 19 Whitney St., 
šeštą — hamper, V. Dikiewicz, 
55 Olga Avė. Visi laimėtojai 
dovanas atsiėmė.

ir abiejų bažnyčių choram gie- jų kalbą; pats tik retkarčiais į- 
dant, procesija ėjo į Šv. Ritos brukdamas savo žodį, kitą. Pa- 
bažnyčios šventorių, kur buvo aiškėjo, kad toji bizniška įstai- 
paruoštas altorius. Tenai buvo ga finansiniai stovi ant tvirto, 
atlaikytos pamaldos ir suteik- nepajudinamo pamato ir sek
tas palaiminimas Švenčiausiu 
Sakramentu. Palaiminimą su
teikė klebonas kun. Francis V. 
Cummings, kun. Guido L. Pal- 
latta deakonas. ir kun. Jonas

%

D. Žuromskis subdiakonas.
Procesijoj dalyvavo apie 700 raštininkę pardavinėjimui Ka- 

žmonių. sakoma, 
buvo apie 5 tūkstančiai.

Procesijos dalyviai: abiejų 
bažnyčių vaikučiai, kurie priė
mė Pirmą Komuniją gegužės 
mėnesyj: taip pat abiejų baž
nyčių chorai. Lietuvių bažnyti
nės draugijos, nešė savo skel
bimą su užrašu — “Lietuvių 
Šv. Jurgio bažnyčios draugi
jos”. Miesto mayoras. Albert 
W. Glynn dalyvavo procesijoj, 
kaipo garbės svečias. Baldaky-Į 
mą nešė J. V. kareivis ir Jūrei- ■ 
vis. Šv. Antano draugijos pir- nikelį, parapijos žemėj, šešta- 
mminkas (italas) Carmen Le- dienį ir sekmadienį, liepos 10 ir 
uzzi. Lietuvių Katalikų Veiki- U. 
mo Centro pirmininkas Petras 
Svirskas. Lietuvių grupę proce
sijoj tvarkė ir vedė Adomas 
Šaukis ir Juozas Zavadskas.
Prie šventoriaus tvarką palai
kė Stepas Jeskelevičius ir Gas- 
paris Jekavonis, Jr.

Labai malonu, kad lietuviai 
taip skaitlingai pasirodė, šeš
tadienį buvo labai karšta. At
rodė, kad bus labai sunku pro
cesijoj dalyvauti. Bet sekma
dienį oras atvėso. Visi džiau
gėsi, kad Dievas tikrai žmones 
myli. Viskas išėjo kogeriausiai. 
Minėtos procesijos rengėju ir 
sumanytoju buvo mūsų lietuvių 
katalikų mylimas kun. Jonas 
D. Žuromskis. Mes lietuviai tu
rėtum visi, kaip vienas, sekti 
savo dvasios vadą, kuris nori, 
kad mes būtume žinomi mieste, 

j> kaipo kultūringos ir garbingos 
tautos žmonės. Dalyvis.

kad žiūrovų ro bonų. Todėl, ir mes viengen
čiai. pirkdami tuos bonus ar ne 
geriau gi eiti į savo tautiečių 
įstaigą, antrašu: 20j N. Broad 
St., Phila., Pa., kur ne tiktai, 
kad lengvai galima lietuviškai 
susikalbėti, bet... bet reikale, 
galima yra apturėti ir kitais 
reikalais naudingų patarimų ir 
patarnavimų.

Viršila (sergeant) Stasys Ka
lis (Kulišauskas, pp. Kazio Ku- 
lišauskų, gyv. 18 Folan Avė., 
sūnus) šiomis dienomis užbai
gė karinius mokslus Military 
Police Replacement Training 
Center, Fort Riley, Kansas.

Jis dabar yra perkeltas į Fort 
Custer. Michigan, kur jam pa
vesta prižiūrėti vieną iš kom
panijos barakų. Sveikiname!

Į

Šią savaitę sugrįžo iš karo 
tarnybos Dr. Jurgis VVarren^ 
(Versiackas) su žmona, pp. 
Jurgio ir Uršulės Versiackų, 

' gyv. Pleasant St., sūnus. Dr. 
Jurgis Warren eina pareigas 
Texas valstybėje. Sekmadienį 
grįš atgal į tarnybą.

Pereitą sekmadienį pas pp. 
, Versiackus lankėsi žentas ir' 

_ , .. dukrelė pp. Simms (Simanavi-'Sv. Petro draugija rengia pik-........... 2. .,........................... x ciai) iš Providence.nikelį, parapijos zemej, sesta-

DAYTON, OHiO

I

K.V.

Piliečių Klubas taipgi rengia 
piknikėlį, parapijos žemėj, sek
madienį, liepos 25. F.A.G.

----------- j

p. Ona Karnilaitė, kuri yra 
išvykus atostogoms į Morris, 
III., džiaugiasi gražiais vaiz
dais ir linksmu laiku.

NORWOOD, MASS CAMBRIDGE. MASS.

Pereitą savaitę išvyko į Jung. I 
;Valstybių Laivyno (Marines) 
tarnybą pp. Jono ir Onos Ka- 

l valiauskų, gyv. 33 Willow St., sukėlus 
sūnus.
sėkmių.

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE

PERMANENT

Croquignole ir Spirai 

nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

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

HAVERHILL, MASS.
PHILADELPHIA, PA.

Sekmadienį, birželio 27 
mūsų parapijoj iškilmingai 
švęsta Dievo Kūno šventė. Ka- įman> 

dangi mūsų parapija susideda 
iš trijų tautų ir dviejų bažny
čių — .šv’. Jurgio bažnyčia yra 
lietuvių ir Šv. Ritos italų ir ai
rių. tai turime ir tris kunigus: 
airį, kleboną, lietuvį ir italą vi
karus.

Mūsų 
nebuvo 
cesijos. 
sesijoj 
tuvių ir italų, o airių visai ma
žai. Procesija prasidėjo nuo Šv. 
Jurgio bažnyčios ir ėjo gatvė
mis. Kunigai su Švenčiausiu

d.

parapijoj dar niekada 
tokios iškilmingos pro- 
kaip šiais metais. Pro- 
dalyvavo dauguma lie-

vo jau kiek rašyta apie mokyk
los baigimą, bet tik dabar pri
duota baigusių mūsų mokyklą 
vaikučių vardai. Baigė mokyk
lą šie: E. Bučinskas, J. Jane- 
liūnas, E. Radaitytė, P. Povi
laitytė, E. Freimantas. J. Gird
vainis. L. Jankauskas, P. Kirk- 
lytė, M. Robinson, A. šakalys, 
ir J. Samalis. Taipgi gavo pasi
žymėjimus už gabumą moksle 
E. Bučinskas, už gabumą tiky
boje — L. Jankauskas, už lietu
vybę — P. Povilaitytė, ir už 
gražų elgesį — J. Girdvainis. 
Taipgi pasižymėjimus gavo ir 
kitų skyrių vaikučiai sekan
čiai : už gabumą moksle — 7 
sk. A. Strazdaitė, 6 sk. M. 
Bakšytė; 4 sk. R. Thomson; 
3 sk. B. Homing ir 2 sk. — D. 
Žukaitė. Už pasižymėjimą ti
kyboje — 7 sk. O. Urbonavičiū
tė, 6 sk. A. Strazdas, 5 sk. J. 
Žukas, 4 sk. F. Overka ir 3 sk.
L. Tamulynaitė. Už pasižymė- 

I jimą lietuvių kalboje — 7 sk.
O. Navašinskaitė, 6 sk. P. Jut- 
kiūtė, 5 sk. M. Dargytė, 4 sk.
M. O’Donnel, 3 šk. G. Towsky- 
tė ir 2 sk. R. Lenkauskas. Už 
neapleidimą dienų — 6 sk. T. 
Savickaitė ir 4 sk. A. Skirius ir 
A. Jankauskas. Už gerą elgesį 
— 7 sk. P .Žukas. 6 sk. O. Ta
mulynaitė, 5 sk. O. Žukaitė, 4

įsk. J. Towskis ir 2 sk. A. Jur- 
i geliunas. 7-tas skyrius gražiai 
pasižymėjo rašyboje ir apie 20 

! mokinių gavo Palmer Method 
pažymėjimus.Nors skaičius vai
kučių, baigusių mūsų mokyklą, 
yra mažiausias šiais metais iš 
buvusių laidų, bet Seselės mo
kytojos pažadėjo kitiems me
tams prirengti tris syk didesnę 
mokinių laidą. A.D.

Liepos 17 d. Range mokyklos 
Auditorijoje. įvyksta masinis 
Cambridžiečių parengimas, kad 
 > S450.000.00 naujam 

Linkime jam geriausių bombanešiui. kurį Cambridžie- 
Į čiai yra užsibriežę nupirkti ir 

_ paaukoti armijai. Parengimas
Moterų Sąjungos 27 kuopos bus įdomus su kalbomis ir, bus 

susirinkimas įvyks liepos-July pardavinėjami karo bonai. Į šį 
parengimą yra kviečiami visi 

nežiūrint tautybės.
Kurie tą vakarą pirks karo bo- 
ną. tai jų vardai bus užrašyti 
bombanešiui ant šono. Bomba- 
nešis bus pakrikštytas senų 
Cambridge vardu, būtent: — 
“Cantabrigia”. Mes lietuviai 
dalyvaukime šiame parengime 
skaitlingai ir, nesigailėkime pi
nigų karo bonams tame paren
gime.

12 d., 7:30 vai. vakare, parapi
jos svetainėje. Visos 
kviečiamos dalyvauti, 
daug svarbių reikalų.

Valdyba.

narės ^0^
Yra'

Pereitą savaitę pasidavė ope
racijai p. Petronėlė Jablonskie
nė. Ji randasi Norwoodo 
ninėje. Linkime pasveikti.

ligo- I

Wa-

I

Pirmadienį, 14-tą birželio, 
briežiančiam šiuos žo

džius, teko užklysti pas vien
gentį Praną Pūką, kuris kaipo 
įžymus veikėjas ir laikrodi
ninkas - biznierius, gyvena ant
rašu: 609 N. 12-th St. ir ten pat 
užlaiko savo biznį. Mums be
kalbant. atėjo ir viengentis An
tanas Marcinkevičius, vienas iš 
valdybos lietuviškos bizniškos 

1 įstaigos: Liberty Federal Sav- 
ing and Loan Association. 
Jiems — p. Pukui ir jajn bekal
bant, ašen laikiaus nuošaliai, 
bet vien tik, tartum žvalgas, 
žiūrėjau į tos Liberty Federal...
•

p. Okulevičienė, gyv. 
shington St.. kuri kiek laiko at-i 
gal pergyveno skaudžią opera
ciją, su Dievo pagalba jau bai
gia pasveikti.

pp. Okulevičių žentas ir sū-| 
nūs p. Ievos Marksienės, So. J 
Bostonietis, karys Mykolasj 
Marksas tikisi šios savaitės pa
baigoje sugrįžti iš karo tarny
bos trumpom atostogom. Ka
rys Mykolas Marksas yra ve
dęs p. Okulevičiūtę.

Sekmadienį, liepos 11 d., 8 v. 
rytą Šv. Vardo draugijos na
riai bendrai priims šv. Komu

niją Šv. Jurgio lietuvių parapi-

ALBERT R. BARKER
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

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

Užsisakykite Toniko Pcs Mus į
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

| Myopia Club Beverage Co. I
i GraftonAve., Islington Mass. į
£ Tel. Dedham 1304-W |

PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham 130.'f-R
%S0aSXXXXXXXXXXXX*XXXXXXXXXXSXXXXXStXXXXXX9^^



Penktadienis, Liepos 9, 1943 DARBININKAS »
LANKĖSI

VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES sirgusi, Ieva Kašėlienė (šeštu- 

kevičiūtė), 62 metų. Paėjo 
Prienų parapijos. Amerikoje 
pragyveno 45 metus. Paliko 
vyrą Simoną, dvi dukteri ir 
sūnų. Tapo palaidota, liepos 5 
d., 9 v. r., iš Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčios, Naujos Kalva
rijos kapuose.

Birželio 30 d., mėnesį sunkiai 
pasirgęs, mirė, miesto ligoninė
je, Juozapas Nevulis, 45 metų, 
gyv. 44 Marine Rd. Jis gimęs ir 
augęs So. Bostone. Paliko mo
terį, du sūnų ir tris dukteris. 
Tapo palaidotas, iš lietuvių Šv. .
Petro par. bažnyčios, liepos 3 Liepos 5 d., tapo palai ota 
d., 9 v. r., Sv. Benedikto ka- Jaunų Na“j°kų 19 menesTlų.

i dikėlis Dijana - Marija. Ji zais- puose. j J________ dama prarijo, nuo lango atpuo- 
Liepos 2 d., mirė, trumpai lusios gabalą kitos. Užsinuodi- 

no ir mirė. Jauni nuliūdę tėvai 
dar turi vieną kūdikėlį.

i Liepos 3 d., tapo pakrikšty
tas Karolis - Juozas Karolio ir 
Elzbietos (Kazlauskaitės) Mar- 
cinauskų.

Šeštadienį, liepos 3 d., “Dar
bininke” lankėsi ilgamečiai 
“Darbininko” skaitytojai ir rė
mėjai per virš 24 metus pp. Jo
nas ir Elena Valentukevičiai iš 
Stoughton, Mass. Jie yra LDS 
2-ros kp. nariai.

Pp. Valentukevičiai yra nuo
širdūs katalikiškos spaudos ir 
kitų gerų darbų rėmėjai. Šian
dien jie mini savo vedybinio 
gyvenimo 32-jų metų sukaktį. 
Sveikiname pp. Valentukevi- 
čius jubiliejaus proga ir linki
me jiems Dievo palaimos ir il
gų metelių.

Atsilankymo proga, pp. Va
lentukevičiai įstojo į Liurdo 
knygos rėmėjus, įmokėdami 
$5.00.

Antradienį “Darbininke” lan
kėsi ilgametis LDS 3-čios kp. 
narys Jurgis Versiackas. Atsi
lankymo proga, pasižadėjo į-
stoti į Liurdo knygos Rėmėjus.

Pp. Versiackai šiomis dieno
mis jaučiasi labai laimingi, 
nes jų sūnus daktaras, kuris 
tarnauja Dėdės Šamo kariuo
menėje yra atvykęs atosto
goms.

Tą pačią dieną lankėsi mal
daknygės reikalais kun. Pr. M. 
Juras, LDS Centro vice pirmi
ninkas.

Lankėsi VVorcesteriečiai Juo
zas ir Kotrina Lukšiai. Atsi
lankymo proga, pasipirko lietu
viškų rekordų.

Antradienį lankėsi kun. J. 
Kripas iš Hartford, Conn. At
silankymo proga pasižadėjo į- 
stoti į Liurdo knygos Rėmėjų 
eiles.

Liepos 4 d., Albinas Tumas 
apsivedė su Teofile Malvina A- 
leksandravičiūte, 65 Story St.

I
Sou. 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis

OPTOMETRISTAS
515 East Broadway

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir - 
Penktadieniais 

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

Liudijo Jonas Tumas ir Ona

TeL ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

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

Kirklauskaitė.
Birželio 24 d., Magdalena

Masionytė ištekėjo už Vilimo 
Timmins.

Vyskupo P. Bučio Knygos-
Švč. P. Marijos Apsireiškimai

Tel. ŠOU 2712
Dr. J. C. Seymour 

(LANDŽIUS) 
Lietuvis Gydytojas 

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

cijos X-Ray Aparatą.
Pritaiko Akinius 

Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadwcry 
So. Boston, Mass.

DAKTARAI

Tą dieną, Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčioje buvo švenčia
ma parapijos patrono šventė. 
Visose šv. mišiose buvo sakomi 
pamokslai apie iškilmę. Suma 
buvo su klierikų asista. Taip 
pat su asista buvo ir mišparai.

Vakare, tuoj po mišparų, 
bažnytinėje salėje buvo prog
rama pagerbti kun. Miką Smi- 
gelską, MIC.
trijų 
tam 
U. S.

į
Petras Kiburis, liepos 5 d., 

šventė 50 metų Amerikoje gy
venimo sukaktį. Jo gražios šei
mos užprašytas, kun. Dr. K. 
Urbonavičius atgiedojo padė
kos šv. mišias. Ponas Kiburis 
yra taikos žmogus ir įžymus 
biznierius.

kurs čia leidžia 
savaičių atostogas. Po 
grįš į Chicagą rengtis į 
N. tarnybą.

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA trijų šeimynų 

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

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

President Urged to Aid Lith- 
uanians. Šia antrašte “The Ca- 
tholic Mind” patalpino kun. 
Juozapo A. Karaliaus rezoliuci
jos Prezidentui Rooseveltui tu
rinį.

“The Catholic Mind” leidžia 
kas mėnesį Tėvai Jėzuitai, 70 
East 45th St., New York, N. Y.

Šio mėnesio laidos turinys 
šioks: Pius XII, Italia Workers, 
The de Gaulle - Giraud Ques- 
tion. Negro in American His- 
tory. Japan and East Azia’s 
Mission’s. Storm over Law 
School. Reich Bishops Protest 
persecution. The Editorial 
Mind. Air Raid Gloating. Neg- 
lect Papai Teaching. Liberty 
the Artist. The German Bi
shops. Sunday Man Becomes a 
“Talkie”. Pie in the Sky. 
French Canadian Position. Aid 
for Lithuanians. Šame Things 
Old and New.

Laikas nuo laiko parašysiu 
žinutes iš “The Catholic Mind”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 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. Parkvay—18M-VV.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos retkalais kreipkitės 
pa.“ protokolų raštininkę.

tv. JONO EV. BL. PASALPINĖ8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

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

Grigaitis Išvyko Laivyno 
Atsargos Mokyklon

Liepos 2 d., Edvardas P. Gri
galus, gyv. 16 Thomas Park 
So. Boston, sūnus Adolfo ir C 
nos Grigalių (Grigaliūnų), iš
vyko į Middleburg Kolegiją, 
Vermont, mokytis kaipo J. V. 
Laivyno atsargos kadetas.

Edvardas šiais metais užbai- 
bė Junior metus Bostono Kole
gijoj, kur jis mokėsi pasiruo- 
šiamąjį medikalį kursą. Jis bu
vo veiklus vaikinas ir gabus 
studentas. Paskutiniaisiais 
High School metais jis buvo iš
rinktas iš visų studentų skaity
ti Nepriklausomybės Deklara
ciją iš Old Statė House, Bos
ton, laike nepriklausomybės 
minėjimo ceremonijų, kurias 
suruošė Bostono miestas.

Edvardo brolis Jonas, advoka
tas irgi turi atsakomingas pa
reigas Bostono m. legaliame 
departmente. Adv. Jonas Gri
galius yra pasižymėjęs visuo
meniniame veikime. Jis yra So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos pirmininkas, kurio vado
vybėje tos draugijos klubas 
daro nemažą pažangą. Neseniai 
suruošė Karo bonų vajų, laike 
kurio parduota virš $50,000 
vertės bonų.

Edvardas, pasiekęs aukštuo
sius mokslus J. V. Laivyne ir 
pasibaigus karui, yra pasiryžęs 
siekti mokslus medicinoje.

Linkime Edvardui geriausių 
sėkmių Jung. Valstybių Laivy
no studijose!

Garsaus lietuviQ mokslininko 
Vyskupo P. Bučio parašytą knygą, 
apie Šv. P. Marijos Apsireiškimus 
Liurde, pradėsime neužilgo spaus
dinti. Popiera jau nupirkta. Todėl 
kviečiame ir Tamstą, tuoj įstoti į 
šios knygos garbingą Rėmėjų eilę. 
Greičiau įstosit, gausiau aukosite— 
greičiau visų laukiamą knygą galė
sime išleisti. Kurie aukos $5.00 ar 
daugiau, tie ne tik knygą gaus bet 
ir jų vardai bus atspausdinti toje 
brangioje knygoje ir pasiliks am
žiams.

pereitą savaitę į Knygos Rėmėjų 
įstojo sekantieji:
M. Paplauckienė, Binghamton, N. Y......................
Kun. K. A. Vasys, Worcester, Mass......................
Pranas Bacevičia, W. Roxbury, Mass..................
J. Spranaitis, Paterson, N. J..................................
K. šiupienius, Waterbury, Conn.............................
Kun. J. šeštokas, Staten Island, N. Y..................
Fel. Šlapelis, Rochester, N. Y..................................
Peter White, Chicago, III.........................................
O. R., Mattapan, Mass.............................................
Ona Rapolienė, So. Boston, Mass............................
Eva Strauss, Newark, N. J.....................................
K. Kaminskiūtė, Simbury, Conn............................
M. Ilkevičiūtė, So. Boston, Mass............................
K. Mekuška, Fort St. John, B. C., Kanada.........
Kun. K. Strimaitis, Albany, N. Y........... ................
J. Slavickas, Worcester, Mass................................
Julia Sabaliauskienė, Lewiston, Me........................
Alb. P. Neviera, So. Boston, Mass....................... 
Paulina Zajauskienė, Quincy, Mass........................
Mrs. E. Balazus, Kearney, N. J...............................
Mrs. Mary Judis, E. Chicago, Ind...........................
Magd. S.....................................................................
M. Čižienė, So. Boston, Mass...................................
Jonas ir Alena Valentukevičiai, Stoughton, Mass. 
S. Aleknavičienė, Lowell, Mass.................................
Petras Kiburis, Dorchester, Mass..........................
St. Uždavinis, Lawrence, Mass..................................
A. Kemėšis, Manchester, N. H..................................
J. Kodis, Chester, Pa.................................................
A. P. Kriksciun, Washington Dept. Conn..............
S. P. Baranauskienė, Hartford, Conn......................
Ona Kratavičienė, Detroit, Mich..............................
K. Pranulis, Waterbury, Conn.................................
Jonas ir Ona Vaičiūnai, Manchester, N. H.............
W. Januškevičius, Phila., Pa.....................................
Jonas Jeskelevičius, Brockton, Mass......................
Jurgis Puidokas, Brockton, Mass.............................
Kazimieras Rimdeika, Phila., Pa..............................
R. Jenčerevičienė, Carbondale, Pa..........................
Vera Kereišieė, W. Bridgewater, Mass..................
Adv. J. B. Gailius, So. Boston, Mass........................
St. Beržinskienė, Dorchester, Mass.......................
Juoz. Mikelaitis, Baltimore, Md..............................
Mrs. A. Ručinskienė, Cleveland, Ohio...................
P. R., So. Boston, Mass.............................................
Jonas Waitkus, Phila., Pa.........................................
Petronėlė Samsonienė, Brockton, Mass..................
Sofia Maželis, Hamtramck, Mich.............................
F. Janunas, Cambridge, Mass..................................
Ver. Frenkienė, Baltimore, Md.................................
Petras Chaplikas, So. Boston, Mass......................
Mrs. A. Laukinikas, Chicago, III..............................
Vilimas Gedaminskas, So. Boston, Mass................

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

“Darbininko” Adm.

Pergalės Daržai 
So. Bostone

eiles

Karys Tenteris
Atostogavo

sugrįžęs 
pas 
kū
jis 

An-

Šiomis dienomis karys Anta
nas Tenteris buvo 
praleisti trumpas atostogas 
savo mamytę, So. Bostone, 
ri yra ligos prispausta, 
taipgi aplankė ir gimines,
tanas yra Camp Swift, Texas.

Antanas Tenteris yra pakel
tas pirmojo laipsnio kareiviu. 
Paviešėjęs, birželio 28 d. išvy
ko atgal karo tarnybon. Linki
me geriausių sėkmių Antanui!

apsi- 
kad

So. Bostoniečiai yra 
sprendę dėti pastangas, 

iSo. Bostonas užimtų vadovau
jamą rolę Mayoro Tobino Per
galės Daržų programoje. Jau 
daugiau kaip trys šimtai žmo
nių dirba vakarais savo dar
žuose, kuriuos turi įsitaisę Co- 
lumbus parke. Sunkus darbas 
paruošti žemę ir ją apsodinti 
jau užsibaigė, ir dabar tik lau
kiama iš to darbo vaisių. Tie
sa. jau prasideda antras sodi
nimas. Old Harbor kaimelyj y- 
ra daugiau kaip 200 gerai ap-

Taigi visi tie, kurie turi dar
žus prie savo namų, turėtų už
siregistruoti ir prisidėti prie 
tos kampanijos už pergalę. Pa
darykite tai šiandien. Siųskite 
savo vardus ir adresus ir daržo 
didumą šiuo adresu:

Miss Florence M. Hawkins 
(Supervisor of South Boston 
District), 45 Bradfield Avė., 

Loslindale, Mass.
Vakarais galite ją sutikti Co- 

umbus parke. Jeigu turite ko
kių keblumų ar ypatingų prob- 
emų apie savo daržą, tai ji ma- 
oniai suteiks jums pagalbą ir 

patarimus.

vietoje, prie didžiojo Columbia 
kelio.

pp. Kiburiai yra nuoširdūs 
lietuviai katalikai, duosnūs ka
talikiškų įstaigų rėmėjai ir 
LDS organizacijos ilgamečiai 
nariai ir • Darbininko’’ skaity
tojai.

Kaip matome, šiais metais p.
50 metų 
sukaktį, 

metų ve- 
sukaktį. 

proga, p.
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TIKĖKIT. AR NE-
Aną dieną žemesnės kliasos 

Bostono kino teatrai pradėjo 
rodyti filmą: “Mission to Mos- 
cow”. Kaip žinoma, filmą, kai- 
M> prasilenkiančią su istori
niais faktais išpeikė patys žy
miausieji šios šalies rašytojai. 
Filmą pripažinta, kad tai esą 
iomunistiškai - propagandinė. 
Nors ją ir išpeikė Amerikiečiai, 
bet ją Stalinas užgyrė. Atėjo 
mintis ir eilė Trockistams pasi
naudoti, ir jie suorganizavo de
monstracijas Bostone prie ro
domų kino teatrų — nešdami 
boikotuojančius 
tus. Policija, 
jrie tvarkos, 
du veiklūs 
Sveikinasi.
— Sveikas,
— Atsiprašau, mano pavardė 

ne Kiauliavičius, bet Jautavi- 
čius!

— A, taip, taip! Vienu žodžiu, 
vienas iš tų gyvulių...

Kiburis mini ne tik 
gyvenimo Amerikoje 
bet taip pat mini 40 
dybinio gyvenimo 
Auksinio jubiliejaus
Petras Kiburis aukojo $5.00 P. 
Švč. Apsireiškimo Liurde kny
gos išleidimui, kurią “Darbi
ninkas” yra pasiruošęs išleisti, 
kaip tik susidarys užtektinas 
skaičius prenumeratų.

Sveikiname p. Petrą Kiburį 
ir jo šeimą auksinio jubiliejaus 
proga ir linkime geriausioj 
sveikatoj sulaukti deimantinio 
jubiliejaus!

(VAIRŪS skelbimai
PARDUODU GELEŽINKE

LIO bilietą, vertės $29.85 už 
$10.00. Bilietas tinkamas iš 
Bostono iki Clarkville, Tenn. 
Bilietu gali naudotis iš Bosto
no, Providence, R. I., New 
York, Columbus. 
cinnati, Ohio. 
tik kareiviui. 
“Darbininko” 
Broaaway, So.

i

filmą plaka- 
beabejo, priveda 
Ten pat susitiko 

kairieji veikėjai.

p. Kiauliavičiau!

Minėjo Auksinį Jubiliejų

žiūrėtų daržų. Visame So. Bos
tone yra labai daug žmonių, 
kurie turi gerai paruoštus ir 
apžiūrėtus daržus prie savo 
namų.

R. I.,
Ohio ir Cin- 

Tikietas geras 
Atsišaukite į 

adm., 366 West 
Boston. Mass.

PARSIDUODA gražus dviejų 
šeimynų namas, Dorchesterį, 
arti Shawmut Station. 6 ir 8 
kambariai ir garažus. Pirmas 
aukštas tuščias. S800. cash. Ba
lansas Savings Bank morgičius 
su 5ę<. F. T. Keefe, 50 Congress 
St. HUBbard 8157.

Liepos 5 d. p. Petras Kiburis. 
gyv. Columbia Road, Dorches
ter, senas ir įžymus biznierius, 
minėjo savo 50 metų gyvenimo; 
Amerikoje sukaktį.

p. Petras Kiburis atvyko iš 
Lietuvos į Bostoną liepos 5 d., 
1893 m. iš Papilio par., Biržų 
apskričio, būdamas 17 metų 
amžiaus. Jaunas vaikinas turė
jo sunkiai dirbti, nes kaip tik 
tuo laiku Amerikoje buvo dide
lis nedarbas. Dar ir dabar se
nesnieji žmonės prisimena pre
zidento Clevelando laikus. Yra 
dirbęs prie kasimo rūsių Sau
gus, Mass., prie geležinlęelių 
Maine valstybėje, ūkyse. sker
dykloje. o tik vėliau pramokęs 
kalbos ir geriau susipažinęs su 
Amerikos gyvenimu ir žmonė
mis gavo darbą drabužių siu
vyklose. Turėjo ir savo siuvyk
lą. rodos, Bostone ir New Yor
ke.

Bostone gyvendamas, susipa
žino su p. Marijona Šiugždaite 
iš Žiežmarių par. ir su ja apsi
vedė rugpiūčio 30 dieną, 1903 
m.. So. Bostone, pp. Petras ir 
Marijona Kiburiai išaugino tris 
dukteris — Alena - Salvatorą, 
Kazimierietę vienuolę, Domicė
lę ir Marijoną ir sūnų Albertą, 
kuris yra kojų gydytojas.

p. Petrui Kiburiui atsibodo 
“kriaučiauti”. Jis įsigyjo ta
verną ir tą biznį sėkmingai ve
dė iki prohibicijos laikų. At
šaukus prohibiciją, p. Kiburis 
vėl atidarė taverną, tik jau ne 
So. Bostone, bet Bostone, Wa- 
shington gatvėje, vardu Pine 
Tavern, kurį ir iki šiol tebelai
ko. Dorchestery turi 6 šeimynų 
didelį mūrinį namą, gražioje

North Brighton Bakery, 
Ine.

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

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.

Re*. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVER8— 
Inaured and 

Bonded 
Local A Long 

Dlstance 
Movlng

326-328 West Broadway
So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadway

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

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

I

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mase. 

Joseph V. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

REIKALINGA PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ 
VYRŲ IR MOTERŲ 

DIRBTI PRIE KARO DARBŲ
PRIE ĮVAIRIŲ FOUNDRĖS DARBU IR MACHINE 

TOOl DEPARTMENTUOŠE
šešios Dienos Savaitėje.

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

HUNT - SPILLER MANUFACTURING 
CORPORATION

383 Dorchester Avė., So. Boston, Mass.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOt'TH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną, ir naktj 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PL'BLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609



DARBININKAS

X

s
I

t

■

gero-
daug 
garbei 
vei.

ir sunkiai dirbo Dievo 
ir mūsų išeivijos
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RYTEVIIJ 
VALSTYBIŲ ZIMBS

c.

Aplankius Marianapoli, 
Thompson, Conn

Liepos 11 d. po pietų įvyks 
Conn. apskričių — LDS., 
LRKSA ir Moterų Sąjungos iš
važiavimas Švč. Trejybės lietu
vių parapijos mokyklos svetai
nėje, 339 Capitol Avė. Leidžia
mas J. V. Karo bonas 
vertes.

Išvažiavimo ruošėjai 
dž-ai kviečia vietinius 

j linkių Kolonijų
vauti tame išvažiavime. Taipgi 
prašo grąžinti tikietėlių galiu
kus (stubs).

Išvažiavimas bus linksmas, 
nes ruošimo komisija 
jasi, kad visi svečiai ir viešniosį mūsų tarpą.

Sekmadienį, liepos 4 d. teko. 
aplankyti Marianapoli. mūsų 
išeivijos puošnią įstaigą. Tai 
vienintelė lietuvių kolegija Dė
dės Šamo žemėje.

Marianapolis yra mūsų paži
ba. Mes turime didžiuotis ir dė
koti Dievui, kad turime tokią 
gražią įstaigą. Mūsų visų pa
reiga Marianapolio kolegiją 
remti aukomis, savo atsilanky
mu ir siunčiant savo sūnelius 
semtis mokslo bei lietuvybės.

Kadangi liepos 4 yra tradici
nė Lietuvių Diena, tai Tėvai 
Marijonai ir šio karo metu ne
norėjo praleisti tos dienos be 
suruošimo iškilmingų pamaldų 
už mūsų karius ir pasilinksmi
nimo. Šiais metais nesuplaukė 
tūkstantinė minia, bet tik iš ke
lių kolonijų uolesnieji Kolegi
jos rėmėjai dalyvavo. Iš dva
siškių sutikau Prelatą J. Am- 
botą ir kun. J. Kripą iš Hart
ford. Conn.. ir kun. A. Petraitį 
iš VVorcester.

11 valandą iškilmingas šv. 
mišias atnašavo kun. J. Kupre
vičius: asistavo kun. A. Morkū
nas ir kun. J. Černius. Turinin
gą pamokslą pasakė kun. A. 
Morkūnas. MIC.

Po pamaldų įvyko pietūs.
Worcesterietės, kaip papras

tai. padarė porą laimėjimų. Ko
legijos leista dovaną laimėjo J. 
Česnulevičiūtė iš Nashua. N.H. 
No. 34435.
KOLEGIJOS ŪKIS

šįmet ypatingai gražus ir tur
tingas įvairiais augalais, 
tyt. kunigai, broliukai ir 
rys įdėjo daug darbo ir 
aukojimo.
GRAŽIAI PAPUOŠTAS

a. a. kun. Dr. J. Navicko ka
pas rožių vainikas ir baltu mar
muru. Aplankius kapą susida
ro jaudinantis vaizdas, kad mū
sų tarpe nėra to. kuris tiek

NAUJŲ KUNIGŲ 
ŠVENTIMAI

Teko sužinoti, kad neužilgo į- 
vyks naujų kunigų šventimai 
Marianapolyj. būtentn. tų. ku
rie yra iš šios apylinkės baigę 
Tėvų Marijonų seminariją, 
šventimus suteiks J. M. Hart
fordo vyskupas.

NAUDINGOS ATOSTOGOS

Vasaros metu Tėvai Marijo
nai priima vaikučius praleisti 
atostogas Marianapolyj. Patar
tina visiems tėveliams leisti 
berniukus praleisti naudingas 
atostogas. Berniukai 
tik malonias atostogas, 
atitinkamą auklėjimą.

gaus ne 
bet ir

T.M.

HARTFORD, CONN

Ma
sėse- 
pasi-

PARAPIJOS PIKNIKAS 
PAVYKO

Ačiū aukotojams biznieriams 
ir kitiems, ačiū darbininkams- 
kėms. visiems visoms atsilan- 
kusiems, gražiam orui pasitai-; 
kius, šįmet parapijos piknikas, 
kuris įvyko mokyklos rūsyje iri 
saliukėje. birželio 27. pavyko. ■ 
Jo Malonybė prelatas Ambotas. j 
klebonas, dėkoja veikiančiajai | 
komisijai, visiems ir visoms. I 
kurie kokiu nors būdu prisidė- ■ 
jo. Buvo leidžiama 50 dolerių j 
Defense Stamps arba pinigais. I 
Laimėjo šie: T. Milkie. 85 Po- 
ųuonock Avė., VVindsor. Conn. 
No. 3099: Barbora Tam Ulevi
čienė. 62 John St. City No. 
9390; J. Paulovvski. 95 Spruce 
St.. City No. 6905: Julia Kasa- 
vage. South Windsor No. 
11599: M. C. Lucia. 78 Capitol 
Avė.. City No.1427; Be Vardo 
No. 7502; Mr. A. Scotti, 101 
Hamilton St. No. 5850: Nellie; 
Kopchunas. Wapping No. 9391: 
Dorothy Alanskas. 863 Ridge 
Road. VVethersfield No. 1880:

s 
fe 
it? 
K

ŽVAIGŽDĖ
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS — 

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

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

lams ir pamokinimams:
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 

skaitymui;
Motinos semia iš jos stiprybės ir paguodos; 
Sergantieji randa joje paguodžiantį draugą; 
Visus “Žvaigždė” apšviečia!
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Ieškoma geros širdies žmonių, kurie iš visų jėgų 
melstus ir apaštalautų, stengdami parnešti Kristaus 
Širdies Karalystę į kiekvieną lietuvišką šeimą. O paty
rimas mums aiškiai sako, jog ten. kur tik įžengia Jė
zaus Širdies laikraštis, ten ir žmonės greičiau susi
draugauja su meilės ir pasiaukojimo mintimis. Kas 
platins Jėzaus Širdies laikraštį tikrai sulauks mūsų 
Dievo Širdies palaimos.

REMKIME ŠĮ KILNŲ. GRYNAI DVASINĮ DARBĄ 
SAVO MALDOMIS IR AUKOMIS!
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DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės” kaina 

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

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

UŽSAKYMAMS ADRESAS:

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

Raudonojo Kryžiaus globoje, šveeicariečiai teikia rimtą pagalbą Eu
ropos badaujantiems vaikams. Jie suteikė paramą 40,000 badaujan
tiems vaikams. Paveikslas rodo būrį vaikų iš Serbijos kai po pasistipri
nimo valandos jie mankštinami sporto lauke.

Nuoširdžiai Dėkojame
A. a. Ona Rinkšlauskienė (Petraičiūtė) mirė 

balandžio 12 d. Paterson, N. J. ir 15 d. po gedulin
gų pamaldų Šv. Kazimiero par. bažnyčioje, nuly
dėta ir palaidota Šv. Kapo kapinėse. Paliko dide
liame nuliūdime penkias dukteris ir du sūnų ir 
daug giminių.

A. a. Onos Rinkšlauskienės vardu nuoširdžiau
siai dėkojame kun. J. Kintai ir kitiems dviems ku
nigams už atlaikytas šv. Mišias, p-niai M. Stanu
lienei ir kitoms Šv. Onos draugijos narėms už su
teiktą velionei paskutinį patarnavimą. Dėkojame 
už dvasinius bukietus ir gėles, sudėtas prie velio
nės grabo. Ačiū, ačiū visiems ir visoms, kurie tik 
kokiu nors būdu prisidėjo prie laidotuvių ir nuliū
dimo valandoje reiškė mums užuojautą. Vardu vi
sos giminės, lieku nuliūdusi ir dėkinga

DUKTĖ — TEKLĖ ŠVAGŽDIENĖ.
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MAKE 
EVERY 

C\l PAYDAY 

BONO DAY

ir Kripas, V. Čekanauskas, ad
vokatas Pranas Mončiūnas, Dr. 
Edvardas Krikščiūnas, Guber
natorius arba atstovas, mayo- 
ras arba atstovas, atstovas iš 
Hartford Blood Donor’s Cen- 

■ tro, Mr.
4 vai.

Donor’s 
liūs bus 

i mieste
I Donor’s Centro reikalams.

jus sveikatoje, kada apie Kalė
das vėl grįšti į mūsų parapiją. 
Su dideliu apgailestavimu cho
ristai - tės skyrėsi su savo ve
dėja ir mokytoja, kurią jie my
lėjo ir gerbė. Parapijiečiai, iš
girdę, kad p-nia Kripienė aplei
do mūsų parapiją, apgailesta
vo, nes savo sumaniu būdu ir 
nenuilstamu choro lavinimu ir 
gražiu giedojimu yra pasižy
mėjus, ir daug komplimentų 
gavus už surengtus *meno vaka
rus.

Linkime p-nei Kripienei sus-
darbuo- tiprėti sveikatoje ir vėl grįžti į

$25.00 I

nuušir- 
ir apy- 

lietuvius daiy-

būtų maloniai priimti ir pavai- Laikinai 
sinti. Iki pasimatymo liepos lljreigas mūsų parapijoj 
d. Hartforde. P.M. ’

GRAŽUS SUMANYMAS
LDS 6 kuopos pirmininkė p. 

Paulina Ambrasienė labai nuo
širdžiai ir sumaniai vadovauja 
lietuviams darbininkams. Ji 
pašvenčia nemažai laiko plati
nimui lietuviškos katalikiškos 
spaudos, p. Ambrasienė, kaip 
tik sužino, kad kuri lietuvių 
katalikų šeima mini vedybinio 
gyvenimo sukaktį, tai ji pasi
kviečia kitas savo drauges ir 
nuvyksta pas jubiliejate ir pa
daro jai surprizą — pasveiki
na ir įteikia dovaną maldakny 
gę — Maldų Šaltinis, paruošta 
ir išleista kun. P. Juškaičio, 
“Darbininko“ spaudos.

Tai gražus ir sveikintinas su
manymas. Panašų sumanymą 
galima būtų pritaikinti ir įra
šymui į LDS arba užrašymui 
laikraščio “Darbininko”.

vargonininkės pa- 
, „ - . /.j eiti pa
kviesta p-lė Jean Cavalieri, ku
ri, kaip girdėti, turi gerą išsi
lavinimą muzikoje.

kuris
Al-

būna

Birželio 29 d., po kelių savai
čių rimtos ligos, negailestinga 
mirtis atskyrė iš šio pasaulio 
Stasį Veličką. Paliko liūdinčią 
žmoną Kotriną (Dakniūtę) Ve
ličkienę, sūnų Stasį. A. a. Sta
sys buvo pavyzdingas žmogus 
ir geras katalikas, malonaus 
būdo ir simpatingas. Visuomet 
rėmė parapiją, katalikiškas į- 
staigas bei laikraščius. Pri
klausė prie Šv. Pranciškaus ir 
Šv. Kazimiero vietinių vyrų 
draugijų.

Velionio karstą puošė skait
lingi gėlių vainikai nuo giminių 
draugų ir kaimynų; taipgi 
skaitlingai sudėta šv. mišių au
kų bei dvasinių gėlių, kas liudi
jo, kad velionis buvo visų my
limas. Laidotuvės įvyko penk
tadienio rytą iš Šv. Kazimiero 
par. bažnyčios, kur šv. mišias 
atnašavo klebonas kun. E. Gra- 
deckas. Skaitlingai susirinko 
draugijų nariai, giminės, pažįs
tami ir draugai, kad palydėjus 
savo ištikimą narį į amžiną 
poilsio vietą. Netekus mylimo 
vyro ir tėvelio, reiškiame gilią 
užuojautą p-nei K. Valičkienei 
ir sūneliui, taipgi giminėms 
šioje nuliūdimo valandoje. Lai 
Pasaulio Kūrėjas suteikia am
žiną ramybę dangaus karalijoj 

a. Stasio vėlei. M.

LIGONIAI HARTFORDO 
LIGONINĖJE

Julius Baltulionis. 
automobilio sužeistas, yra sun
kioje padėtyje, p. 
Mončiūnienė turėjo
operaciją. Linkime jiem greito 
pasveikimo. Kalakutas.

Turės dar mokytis 17 mėnesių 
iki užbaigs. Dabar jisai yra an
tru leitenantu.

! Jurgis Chester iš Broad 
Brook išvyko profesoriauti 
Higher Mathematics Navai o- 
ficieriams Drew University, 
Madison, New Jersey.

Buvo parvažiavę šie karei
viai: Albertas Vilimaitis, 
yra Springf ield, Mass.; 
phonsas Smitkus, kuris
New York Fort Michie, ir kiti. 
Visi gerai atrodo.

St. Francis ligoninėje randa
si lietuvis daktaras inteme, Dr. 
Jaukimas iš Lawrence, Mass. 
Teko girdėti, kad jis puikiai 
kalba lietuviškai ir nesigėdi 
lietuviškai kalbėti.

Mrs. Mikolainis (Dr. Mindau- 
gio Mikolainio žmona) vyksta 
atgal į Brooklyn darbuotis. Ji 
yra, rodos, specialistė slaugė.

Elena Kedytė baigė slaugės 
Moterų Sąjunga jai

apylinkėje Blood nupirko gražią dovaną ir įteikė 
Vi- per susirinkimą. Elena pasisiū-

sunkiai

Rozalija 
pavojingą

Edward Povilonis, 319 Jeffer- 
son St. No. 450.

Visi visos laimėjo po penkis 
dolerius.

Valgomus daiktus ir pinigais 
aukavo sekantieji: Burns Bros.. 
Gailiūnas. Popular Market, 

’ Juozaitis. Giedraitis. Rosc’nefs- 
; ky. Navickas. Mrs. Saurusaitis, 
Videikis, Dzikas. Markūnas, 
James Witkins, Juozas Vaske- 
levičius, Mrs. Bartkus. Saka
lauskas. Dowidowicz. Navickas si matys, kad lietuviai iš Hart- lyjo patarnauti lietuviams, ka- 

į ir Lucas. New Rye Baking. • ford ir apylinkės aukojo, nes da tik reikės.
Vincas Kedis, Dentistas Obu- į bus parašyta ant automobi- 
chovski. Barney Zavadskis, liaus. Taigi, Hartfordo ir apy- kio šios porelės: 
Mykolas Daunis. Usonis, Vens-1 linkės lietuviai - lietuvės ir jau- Gaučiai: 
kūnas. Karlonas, Cremo Brew- j nime. visi - visos aukokime, nes Jonas ir Adelė Vilkai 

tai gražus darbas. Jau trečda- kurių pavardžių 
lis surinkta, bet dar lieka daug, atsimenu. Sveikinam! 
Neužilgo eis per namus aukų 
rinkėjai - rinkėjos. Taigi auko- ištekėjo šie: Irena Giedraitytė, 
kitę ir remkite tą gražų mūsų Rakauskas ir Rakauskaitė, 
lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
skyriaus darbą.

Programoj dalyvauja Lithua
nian American Legion ir La- 
dies Auxiliary ir bus užkan
džiai ir po to šokiai. Įžanga dy-

NEW HAVEN, CONN

Batterson.
bus įteikimas Blood 
Centrui, ir automobi- ■ 
vartojamas Hartfordo mokslą.
ir

Susilaukė naujo šeimoj kūdi- 
Jonas ir Ona 

Vincas ir p. Šeigiai; 
ir kiti,

tuo tarpu ne

Parapijos piknikas, kurs įvy
ko birželio 27 d., pavyko. Kle
bonas išdavė atskaitą ir prane
šė, kad pelno nuo pikniko likc 
$499.69. Klebonui, komisijai ir 
visiems aukautojams priklauso 
padėka už pasidarbavimą, taip
gi, kurie dalyvavo piknike ir 
savo dalyvavimu parėmė pikni
ką.

a.

ELIZABETH, N. J.

ing. Poviloniai broliai. Mrs. 
Žukauskas. Mrs. Mozuraitis, 
Mrs. Jancius. Mrs. Zokaitis. 
Mrs. Žutautas. Mrs. Krajaus- 
kienė. Juozas Chester, Treti
ninkų Draugija. Mrs. Bielskis, 
Ačiū visiems ir visoms auko
tojams.

Manoma gal gale rugpiūčio 
mėnesio turėti parapijos nau
dai metinį karnivalą. Pernai 
neturėjome, o žmonės 
dauja turėti kitų parengimų, 
nes mažai kur gali važiuoti.

i

IŠ RAUDONOJO KRYŽIAUS

Šiomis dienomis apsivedė ir

ir
Linkime visiems - visoms “best 
of luck” — laimės.

Edvardas Povilonis baigė Šv. 
Tarno pradinę Seminariją ir šį 
rudenį Vyskupas jį paskirs į 
aukštesnę Seminariją.

Šiomis dienomis buvo susir
gusios p.p. Rozalija Mončiūnie- 
nė. Indriuliunienė, Šimkienė, 
Vailionienė. Linkime visoms

Sveikinam kun. Mykolą Ci
bulsku, kuris tapo paskirtas 
klebonu lietuvių parapijos Na
shua. N. H. Linkime sveikatos, 
ištvermės ir Dievo palaimos 
sėkmingai darbuotis dėl labo 
savo parapijiečių ir jųjų sielų 
išganymo.

Pas mus lietuviškas jaunimas 
mokinasi visokių specialybių, 
vienok aukštųjų mokslų mažai 
teatsiekia. Vyrų kiek daugiau 
yra baigusių aukštus mokslus, 
o merginų visiškai mažai. Šiais 
metais Šv. Elžbietos College 
(Convent Station. N. J.) už
baigė Marija Žilevičiūtė, kom
pozitoriaus Juozo ir Viktorijos 
Žilevičių duktė. Birželio 10 d. 
Patersono vyskupas T. Mc- 
Laughlin įteikė jai diplomą. Vi
so baigė 110 mergaičių, jų tar
pe buvo tik viena lietuvaitė. 
Matyti ji yra gabi, Jos darbai— 
raštai buvo spausdinami mo
kyklų žurnaluose anglų ir loty
nų kalbomis. Jauna profesiona
lė gražiai kalba ir rašo lietu
viškai. Linksma sveikinti nau
ją mūsų lietuvių kolonijoje 
profesionalę. Taip pat linksma 
sveikinti ir tėvelius, davusius 
progą tokį mokslą atsiekti.

Baigdamas linkiu laimingos 
darbuotės ir eiti atsižymėjusic 
veikėjo Lietuvos garbei aompo 
zitoriaus Juozapo Žilevičiaus 
pėdomis. Tuosyk džiaugsimės 
visi. Jf. E-kis

Kun. Juozas Bucevičius. ku
ris buvo vikaru mūsų parapi
joj. praeitą savaitę atsisveiki
no su parapijiečiais ir pranešė, 
kad Vyskupo tapo paskirtas 
vikaru į Nashua, N. H. Apgai- 
lestaujam. kad reikėjo atsi
skirti su kun. J. Busevičiu 
Nors kun. Bucevičius mūsų pa
rapijoj buvo tiktai trumpą iai- 
ką, bet per tą laiką savo malo
niu būdu įgyjo skaitlingai 
draugų ir gražiai pasidarbavo 
bendrai su klebonu dėl parapi
jos. Linkim kun. J. Bucevičiui 
geriausių sėkmių Nashua lietu
vių katalikų parapijoj.

Pastaruoju laiku mirė Felik- 
ir Mrs. sas Adomėnas ir Mykolas 
kurios Kembrys. Amžina atilsį duok 
aukos jų vėlėms. Viešpatie.

i

Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
skyrius Hartforde smarkiai 
veikia. Vėliausia nutarė pirkti 
Blood Donor's Automobile. ant 
kurio bus parašyta: The Lith
uanian Group o f the Ameriean 
Red Cross of Hartford.

Automobilius jau nupirktas, 
tiktai reikia surinkti aukas iš 
Hartfordo ir apylinkės lietu
vių. Pirmininkė Valerija Kau- 
nietytė praneša, kad aukų turi 

i iki 422 dolerių. Paskelbsime vi
sų aukotojų vardus ir pavar
des. Oficiališkas įteikimas į- 
vyks mokykloje, liepos-July 25. 
sekmadienį, 3 valandą po pietų. 
Bus šiokia programa: 3 vai. po 
pietų mokyklos salėje bus rally. 
Kalbės: Jo Malonybė Prelatas 
Ambotas. kunigai Vilčiauskas

(

‘43 
h 
žni

Am botas
Taipgi 

daugiausia 
Mažai laiko lieka.

pagei- Į kai. Aukokime ir dalyvaukime 
visi - visos tame vajuje. Bus 
vadinamieji kūmai ir kūmos; 
kuris - kuri daugiausia aukos,
tai bus kūmai. Iki šiol kūmais pasveikti, 
arba sponsors lieka Jo Malony-1 
bė Prelatas 
Jesinskienė. 
draugijos 
bus kūmais.
tai pasiskubinkime su savo au
komis, nors kad ir doleriukais 
ar mažiau. Vėliau pranešime 
daugiau apie šį patriotišką lie
tuvių darbą.

LIEPOS 4, LIETUVIAMS

ŽINUTĖS

baigė
šiomis

Laivės žibutės liepos mėnesį
Lai apšviečia visus, kiekvieną 

lietuvį,
Kad akims, kurias davė Dievas, 

Viešpats
Visuomet šviestu, spindulys 

laisvės tas pats!
Ir lietuvis Amerikoj jau neb’si- 

jaučia vergaująs vis,
Middletown, Conn., Tai poeto linkėjimai, tai jojo ir 

viltis!
Kad su Dangum taptų lietuvių 

mintis
Ir lietuvis vis laisvas būtų, vis! 

Plytaitis.

Mykolas Kripas, kuris 
Hartford High School, 
dienomis išvyko į Weslyan U- 
niversity,
mokytis aukštesnio mokslo. Ji
sai nori tapti gydytoju.

Zigmontas Gailiūnas, kuris 
lankė Tufts Dental School, į-, 
stoja mokytis karo mokyklon.

Sekmadienį, liepos 4 d., atvy
ko naujas vikaras į mūsų para
piją. tai kun. Kazimieras Pa- 
rėdna. Sveikinam naują vika
rą ir linkim. kad gerasis Die
vas suteiktų sveikatą bendrai 
su klebonu darbuotis mūsų pa
rapijoj.

Gyvenimo aplinkybės susidė
jus, mūsų vargonininkė p-nia 
Adelė Kripienė pasitraukė iš 
pareigų. Pailsėjus ir sustiprė-

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
• Kuomet kankinatis vidurių 

mu — žarnos neveiklios, skauda galva
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modemišku būdu — kramtykite FEEN-A 
MINT. Si skoninga kramtoma guma vi 
dūrius liuosuoja švelniai ir tikrai Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A MINT. Ti
oakramtykite FEEN-A-MINT einant gul 
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti ryta malonus palengvi 
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai
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