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International News Ser- 
vice atstovas James E. 
Brown, kurs išbuvo Rusi
joje apie keturis metus, 
ir sugrįžo šion šalin 1942 
m. parašė knygą vardu: 
“Russia Fights”, kurią iš
leido Scribner. Rimtas ir 
įtakingas savaitraštis 
“Newsweek”, savo liepos 
5 d. laidoje įdėjo trumpą 
minėtos knygos apibudi
nimą.

Lietuviams įdomiausia, 
kad knygos autorius duo
da sugestiją, kad po karo 
rusams būtų leista laisvai 
“pašeimininkauti“ Vo
kietijoje, nors tik keletą 
savaičių, tai per 50 metų 
nebūtų jokio pavojaus 
taikai iš Vokietijos pusės: 
Remdamosi žiniomis iš 
Sovietų okupacijos Pabal
tijo kraštuose, Brown sa
ko, kad po tokios okupaci
jos mažai kovos ūpo liktų 
Vokietijos žmonėse, ir ne
bebūtų virš žemės “liau
dies priešų“ tam ūpui su
kelti.

Lietuviai dažnai vartoja 
šitokį priežodį: “Nei savo 
neprieteliui to nevely
čiau“. p. Brown tur būt j 
šio priežodžio nėra girdė-; 
jęs, kad šio baisaus karo; 
kaltininkei — visų tautų 
neprieteliui — Vokietijai į 
už bausmę vėlina Sovietų 
Rusijos okupaciją, kokią 
pergyveno Pabaltijo vals- i 
tybės Estija, Latvija ir 
Lietuva. — •

O mūsų lietuviški kvis-j 
Rotomskiai,;

Prūsei- i 
ir kiti, “kazioni” ir 
kazioni“ per akis ban- 

lietuviams įkalbėti, 
lietuviams buvę ir bū- 
geriausia “po rus-

i

Mirė Vyskupas O’Rourke i
i

Liepoj 2 d., Romoje, mirė J. 
Eksc. Vyskupas Edvardas 
O'Rourke. Jis buvo tėvų pabė
gėlių atvestas iš Airijos Rusi
jon. Augo Minske. Ten ir Var
šuvoje mokėsi.

Tapo Rygos vyskupu ,1918 m. 
Vėliau, t. y. 1926 metais, tapo 
paskirtas Dancigo vyskupu.

Jis rašinėjo ir Lietuvių Spau
doje — ypač apie bolševikų re
voliuciją Latvijoje. Jis mokėjo 
kalbėti lietuviškai. Melskimės 

vysk. O’Rourke.uz
I

i 
i 
I

Dėl Lenkijos Ministro 
Pirmininko generolo W. 
Sikorskio tragiškos mir
ties Lietuvos Generalinis 
Konsulas J. Budrys pa
reiškė užuojautą Lenkijos 
Generaliniam Konsului, 
Ministrui S. Strakacz. 

, Taip pat Lietuvos Genera
linis Konsulas liepos 3 d. 
dalyvavo, kaip ir visų kitų 
šalių konsulai, gedulingo
se pamaldose St. Patrick 

I Katedroje.

Užuojauta Lenkams

Almantai Įsiveržė Į Siciliją
Užėmė Tris Aerodromas

2,000 Laivų Armadoj
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Paveiksle matomas vaizdas, kai Detroite po baltųjų su juodaisiais 
riaušių, darbininkai nuvalo sumuštųjų langų skeveldras, šiose riaušėse 
žuvo apie 28 asmenys ir apie 700 sužeista. Riaušėms malšinti buvo iš
šaukta kariuomenė. Kariuomenė riaušes likvidavo.

i Prezidentas Užtikrino Saugumą “įSIįZ1'

Iš Alijantų Centro, Šiau- mas buvo toks staigus ir 
rėš Afrika, liepos 12 —Pe- netikėtas, kad ašies ka- 
reitos savaitės pabaigoje nuolės nesuspėjo padaryti 
Sąjungininkų karo jėgos daug nuostolių, 
įsiveržė į Italijos salą — 
Siciliją. Pirmieji sąjungi-i 
ninku kareiviai nusileido 
parašiutais Sicilijoj. Pa
naudota 2,000 laivų Sici
lijos salos puolimui.

Amerikiečiai užėmė du 
aerodromus, o Kanadie
čiai užėmė Pachino aero
dromą ir miestelį ir tęsia į 
kovą, užimdami i 
pozicijas toje srityje. Ka
ro laivams bombarduo
jant ašies tankas, ameri
kiečiai padarė laimėjimus 
saloje.

Britai susijungė su Ka
nadiečiais Pachino srity
je.

"Pradžia Pabaigos Ašiai", 
Sako Prezidentas

VVashington, D. C.—Pre
zidentas Roosev eitas, 
prancūzų vadui — gen. 
Giraud priimti pokilyj, 

' ™r tarp kitko pareiškė, jog 
invazija į Siciliją yra naujas..,pradžja pabaigos Ašiai”.
Toliau bus vykdomos in- 
vazijos j kitus Europos 
kYaštus, kad išlaisvinti iš 
Ašies vergijos.

Karo Sekretorius Stimson 
Londone

Bostono Bomberiai Bom 
bardavo Šiaurvakarinę 

Prancūziją VVashington, D. C.—Pre
zidentas Rooseveltas, pra-

Daug JautienosI

I į
i

Londonas, liepos 12 —
Anglijos dviejų motorų nešdamas Jo Šventenybei 
Bostono bomberiai bom-' 
bardavo nacių elektros 
stotis, kurios aptarnauja 
elektriką dirbtuves, šiaur
vakarinėje Prancūzijoje,
Bethune srityje.

Padarė priešui nemažai 
nuostolių. •

Popiežiui Pijui XII apie 
Sąjungininkų įsiveržimą į 
Siciliją, užtikrino, kad ne
bus bombarduojama Va
tikano valstybė ir kitos 

(religinės įstaigos Italijoje. 
. Prezidentas pareiškė, 
|kad mūsų kareiviai eina į

Mayoras Siūlo Mainytis 
Gėrimus Į Mėsą

lingučiai:
Bimbos, Mizaros, 
kos 
“ne 
do 
kad 
šią
kiais”. Lygiai kaip Norve
gijos kvislingai bando į- 
kalbėti norvegams kokią 
Hitleris didelę “malonę“ 
padaręs Norvegijai “pri
glausdamas“ ją prie savo 
“didelio” “Reicho“ ir įves- 
dama “pavyzdingą tvar
ką“.

Lietuviai visai nevertai 
turėjo kęsti sovietų oku
paciją, o dabar kenčia na
cių - vokiečių, okupaciją, 
kurie, anot amerikiečio 
korespondento, Raymond 
Clapper, tęsia rusų pra
dėtąjį Lietuvių tautos nai
kinimo darbą. Todėl, vel
tui kvislingučių lojimas. 
Lietuviai kovos drauge su 
visomis laisvę mylinčio
mis tautomis — už visiš
ką Lietuvos Nepriklauso
mybę.

RUSAI ŠALTAI ATSINEŠA I 
KARO VEIKSMUS SICILIJOJ

i

A.

Maskvos Agentai 
Amerikoje

• v
1S So-

Maskva, liepos 12 — Są
jungininkų invazija į Sici
liją nesukėlė jokio entu
ziazmo Sovietų Sąjungo
je. Sovietų spaudoje labai 
mažai ir silpnai rašo apie 
karo veiksmus Sicilijoj.

Iš viso aišku, kad neno-

Į Sąjungininkų karo jė
gos užima naujas pozici
jas Sicilijoj. Sicilijos sala 
nuo Italijos yra tik dvi 
mylios. Beabejo, kad visa, 
Sicilijos sala bus greit už
imta. Tuomet sąjunginin
kų karo jėgos galės pulti 
ir įsiveržti į Italiją.

Sąjungininkų įsiverži-

Londonas, liepos 12 — 
Jung. Valstybių Karo Se
kretorius Henry L. Stim
son, apie 76 metų am
žiaus, atvyko į Angliją 
lėktuvu. Londone jis daly
vaus svarbiose konferen
cijose. Stimsono atvyki
mas skaitomas labai svar
biu dalyku.

RUSAI ATSIĖMĖ DU 
KAIMELIU

Londonas li,epos 12 — 
Rusų žinios paduoda, kad 
sekmadienį raudonoji ar
mija sulaikė Vokietijos 
nacių 400 tankų ir pėksti- 
ninkų pulkus, kurie puolė 
rusus Kursk - Orei srity
je. Rusai ne tik sulaikė 
nacius, bet atsiėmė du

rado 1.197 lėktuvus ir 
1,709 tankas per 6 kauty
nių dienas Kursko srityj.

Toliau toji nacių agen
tūra tvirtina, kad vokie
čiai pasistūmė pirmyn, y- 
pač Belgorodo fronte.

Maskvos žinios paduo
da, kad sekmadienį (per

Italiją, ją išlaisvinti nuo^ 
fašizmo, ir išvyti iš tos že- i 
mės nacius, kurie naikinaL - :j tą žemę.

į **Man nėra ________ ___ ____  _
; naujo tvirtint/,’ ‘ kad ger- Kanadoje yra užtektinai 
bimas religinių įstikinimų gyvulių mėsai ir Kanadoj 

i ir laisvas religijos prakti- trūksta svaiginamųjų gė- 
i kavimas yra mūsų pa- rimų, tai jis esą pasiruo- 
grindinis idealas”, sako šės mainytis 
Prezidentas Rooseveltas.

“Bažnyčios i 
institucijos bus, kiek tai 
bus mūsų galioje išlaiky
tos nuo karo sunaikinimo 
laike kovos pirmyn.

“Aš žiūriu į ateitį, kaip 
Jūsų šventenybė, 
šviesią dieną, kada Dievo 
taika grįš į pasaulį”, sako 
Prezidentas.

Šis Prezidento Roosevel- 
to pareiškimas, beabejo, 
sustiprino Italijos žmonių 
moralę. Kas pažįsta Itali
ją, tai gali suprasti, kad 
mes daug galime laimėti 
įrodymu, kad mes kovoja- 

i me prieš fašizmą ir nacių 
agresiją, o ne prieš Itali
jos žmones.

New Yorko mayoras La 
Guardia sužinojęs, kad 

reikalo iš, vakarinėse valstybėse ir

> svaigina
muosius gėrimus į Kana- 

ir religinės dos mėsą.

i

Stovykla Nelojaliems 
Japonams

I

^ima priduoti tiems karo 
veiksmams Sicilijoj dide
lės svarbos. Tuo duodama 
suprasti, kad dar “nėra 
antro fronto Europoje“ 
nors tarp Sicilijos salos

jMessina sąsiaurio ir Itali
jos yra tik viena siauriau- 
| šių Rusijos upių persikel- 

ryti artimesnius kultūri- ti į Italiją, 
nius ryšius tarp Sovietų 
Sąjungos ir Jung. Valsty
bių.

Itzik Feffer yra žydų po
etas ir apdovanotas Sovie
tų vyriausybės Lenino or- 
denu. Prof. Solomon Mi- 

kchoels taip pat yra įžy
mus artistas. Abu turi 
Sovietų vyriausybės įga
liojimus.

Bostono kaikurie žydai 
ruošia tų dviejų Sovietų 
agentų priėmimui paren
gimą, sekmadienį, liepos 
18 d. š. m., Symphony 
Hali, Bostone.

) Jung. Valstybės palaiko 
artimus karo ryšius su 
Sovietų Sąjunga. Tačiau 
mūsų šalies kultūriniai 
ryšiai nesuderinami su

Gal todėl ir Amerikos 
komunistų spauda tebe
verkia “antrojo fronto“.

J. V. Prarado 27,043 
Laivyno Vyrus

i

į tą VVashington, D. C. —Dil- 
lon Myer, War Relocation 
Authority direktorius, liū- 

! dydamas Dies Komiteto 
posėdyj, kur buvo tyrinė
jama jo agentūros politi- 

, ka, pareiškė, kad esąs su- 
; manymas įkurti stovyklą, 
i kurioj būtų atskirti ir pa
talpinti visi nelojalūs, pi
liečiai ir svetimšaliai, ja
ponai. Toji stovykla kai
nuos maždaug apie mili
joną dolerių.

kaimeliu.
Maskva sako, kad rau

donieji sunaikino daugiau 
kaip 162 tankus ir 31 prie
šo lėktuvą per vieną die
ną. Belgorodo fronte nėra 
jokių permainų.

290 Londono Lietuvių 
Kariuomenėje

vieną dieną) žuvo 
nacių Orei - Kursko 
cijoj.

2,000
sek-

Suskilo Kiniečiu Komunistų 
Partija

Šiomis dienomis 
vietų Sąjungos (Rusijos) 
atvyko prof. Solomon Mi- 
choels ir Itzik Feffer, įžy
mūs rusų žydų vadai, kai
po Sovietų Sąjungos (Ru- govįetų Sąjungos ir todėl i

VVashington, D. C. —J. 
V. Laivynas praneša, kad 
nuo gruodžio 7 d., 1941 m. 
Jung. Valstybių 
prarado 27,043 
įimant marinus 

Jnyno pakraščių 
;Tame skaičiuje 
I mirusių, 4734 
110501 žuvęs ir 3593 nelais
vėje.

laivynas 
jūreivius, 
ir vande- 
sargybą. 
yra 8215 
sužeistų,

$400 Automobilius

Detroit, Mich

LATVIAI PARTIZANAI SUAR 
DE NACIŲ TRAUKINĮ

Užmušta Šimtai Nacių Kareivių
Stockholm, Švedija, lie- Renard arti Rendovos 

pos 12 — švedų laikraštis los, ir taipgi Vangunu 
“Aftontidningen” prane- lą, j piet rytus nuo New 
ša, kad Latvijos partiza- Georgia salos, 
nai suardė vokiečių karei-,
vių traukinį arti Latgale, kelius šimtus japonų, 
kur užmušta “šimtai“ ka
reivių.

Kaikuriuos vokiečius, iš
likusius gyvus, partizanai 
rekrutavo.

sa-
sa-

Henrysijos) vyriausybes atsto- labai abejojama įad Mag_'J Kaiser’ laivų statyto_ 
vai. Jų tikslas esąs suda- i,vns agentams navvks už- niomiA-in

♦ ♦ ♦ 
M A K E 
EVERY 
PAYDAY

i

kvos agentams pavyks už- jas, planuoja gaminti ma- 
megsti artimesnius kultu- žus automobilius ir juos 
rinius ryšius. (parduoti po 8400.00. Mini-

Visa dauguma amerikie- mo automobiliaus moto- 
čių tebesilaiko ir naudoja- ras būsiąs, kaip lėktuvo 
si keturiomis laisvėmis, oru vėsinamas.

BONO DAY
si
Jung. Valstybės kovoja su 
priešu, kad pasauliui už
tikrinti keturias laisves.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

|
Amerikiečiai užmušė

(LKFSB) Londono lie
tuvių parapija veda sąra
šą kariuomenėn išvykusių 
lietuvių. Ten vis daugiau 
naujų vyrų šaukiama į 

1 karinę tarnybą. Dabar tu
rimieji sąrašai rodo, kad 

į jau 290 Londono lietuvių 
yra ginklo tarnyboje. 
Dauguma jų yra Šiaurės 
Afrikoje, kiti Indijoje, yra 
net Burmoje ir kitur.

Amerikiečiai Ištrenkė Japo
nus Iš Dar Trijų Salų

Washington, D. C. —Ad
mirolo Halsey štabas pra
neša, kad Jung. Valstybių 
karo jėgos atėmė iš japo
nų mažas salas Blanche ir

Karo Nuostoliai Rusijos 
FrontuoseRendovos salos srityje 

amerikiečiai sunaikino a- 
pie 160 japonų lėktuvų.

16 Milijonų Moterų Dirba 
Karo Industrijoj

VVashington, D. C. —
Prezidentas Rooseveltas vus. Taipgi tuo pačiu lai- 
sako, kad karo industri
joj dirba 16 milijonų mo- 900 nacių kareivių, 
terų ir merginų. Du mili
jonai dirba 
produkcijoj,

■ lieka didelį darbą“.

Chungking. Kinija —Ki
niečių valdžios kalbėtojas 

I pareiškė, kad, likvidavus 
Kominterną Maskvoje, ki
niečių komunistai suskilo 
dėl vietinės politikos. Vie
na komunistų grupė pri
pažįsta kiniečių centrali- 
nę valdžią ir rodo palinki
mą kooperuoti su ja, o ki
ta grupė vis dar nori lai
kytis kominterno mokyk
los duotų 
yra nori 
tautinius 
šius.

i Panašiai 
kraštuose, 
dalykas, 
suskils

i “trockininkų” partija.

nurodymų, tai 
palaikyti tarp- 
komunistų ry-

yra ir kituose 
Taigi galimas 

kad komunistai 
ir atsiras nauja

Maskvos žinios paduo
da, kad per pastarąsias 7 
dienas kautynių raudo
nieji sunaikino 2,500 na
cių tankų ir 1,068 lėktu-

ku užmušė mažiausia 43,-

Tarptautinis Informaci- 
amunicijos jų biuras, vokiečių propa- 

ir “visos at- gandos agentūra, per ra- 
dio skelbia, kad rusai pra-

Ta rota utinė Valiuta 
Pokariniam Laikui

VVashington, D. C.—Šio
mis dienomis Senatorius 
McCarron pasiūlė rezoliu
ciją, kuri reikalauja su
daryti komitetą iš devy
nių Senatorių tyrinėjimui 
pasiūlymų nustatyti tarp
tautinę valiutą.



Antradienis, Liepos 13. 1943

Mirė Konstantas Akstinas

kon- 
gavo
Law 
kon-

L= 11-------
KONS. P. DAUŽVAR 

DIS GAVO NAUIĄ 
MOKSLO LAIPSNI

ĮVAIRIOS žinios

ir teisių 
laipsnis.

P. Dauž-s 
pažanga 
tikime.

(LKFSB) Šių mokslo 
metų pabaigoje, apgynęs 
disertaciją John Marshall 
teisių universitete, 
sulas P. Daužvardis 
Master of Patent 
laipsnį. Kaip žinome,
sulas P. Daužvardis baka
lauro laipsnį yra gavęs 
Georgetown universitete, 
o pereitais metais jam 
buvo suteiktas 
mokslo daktaro 
Sveikindami Dr. 
vardį su tokia 
mokslo srityje, —...v, 
kad jis atsiektus laimė ji- 
mus mokės panaudoti 
Lietuvos gerovei.

2

Vysk. Karosas Jau 60 Metų 
Kaip Kunigas

Dr. Petras Daužvardis,
Lietuvos Konsulas Chica-

i “Darbininko” 
redaktorius ir LDS sekre-, 
torius, šių mokslo metų 
užbaigoje gavo Master of 
Patent Law laipsnį. Svei
kiname!
—

(LKFSB) Šiemet, liepos 
6 d. J. E. vysk. Karosui 
sueina 60 metų nuo priė
mimo kunigystės šventi
mų. Eksc. Ant. Karosas y- 
ra seniausias Lietuvos 
vyskupų: gimęs 1856 me
tais. taigi yra 87 metų 
amžiaus. Įšventintas ku
nigu 1S83 m. liepos 8 d. 
Vyskupo šventimus gavo 
1907 m., nuo 1910 metų 
buvo Seinų vyskupu, nuo 
1926 m. — Vilkaviškio 
vyskupu. Ekscelencija y-' 
ra pergyvenęs visą eilę 
sunkių Lietuvos okupaci-. junkerį, 
jų. Ankstybesnis jo pade-i 
jėjas — vysk. Reinys jau I 
yra Vilniaus arkivyskupu,i kelia' 
dabar turi kitą padėjėją—1 
vysk. Padolskį. Kokia j 
sveikata vysk. Karoso da
bar, neturime informaci
jų.

Jonas Urbonas Vėl Nutren
kė Vienį Nacių Lėktuvų

Vilkaviškio

Pittsfield „Mass. — Šiomis 
dienomis p. Domicėlė Urbonie
nė gavo žinią, kad jos sūnus, 
pirmas Įeit. Jonas A. Urbonas 
vėl sudaužė Vokietijos nacių 
karo lėktuvą Šiaurės Afrikos 
pakraščiuose. Leit. Urbonas, 
matyt, yra nusiteikęs nepaleis
ti nei vieno sveiko nacių lėk
tuvo. kuris tik pasisuka jam po 
akių. Pirmą nacių lėktuvą Įeit. 
Urbonas sudaužė birželio 26 d., 
ir štai nepraėjus dviem savai
tėm jis vėl sudaužė kitą nacių

į Norvvood, Mass. — Lie
pos 11 d., apie 1 vai. rytą, 
mirė Kastantas Akstinas, 
50 metų amžiaus, gyv. 38 
Franklin St. Paliko nuliū
dime žmoną Salomėją.

Laidojamas iškilmingai 
antradienį, liepos 13 d., 9 
vai. rytą su trejomis šv. 
mišiomis iš Šv. Jurgio lie
tuvių par. bažnyčios 
Highland kapuose.

A. a. Kastantas Aksti
nas nuo pat atvykimo iš 
Vilniaus krašto, Lietuvos, 
buvo veiklus mūsų išeivi
jos visuomenėje. Jis buvo 
vienas pirmųjų Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos įsteigė
jų, ir vienas pirmųjų LDS 
organizacijos narių ir 
“Darbininko” skaitytojų. 
LDS nariu buvo iki 1936 
m., o nuo tų metų yra 
“Darbininko” prenumera
torium. Veikė visose vie
tinėse katalikiškose drau
gijose ir centralinėse or
ganizacijose: dalyvauda
vo organizacijų seimuose 
ir suvažiavimuose, buvo į- 
vairių valdybų nariu. Ve
lionis buvo ramus, nuošir
dus, malonus ir patriotin- 
gas lietuvis katalikas.

Reiškiame gilią užuo
jautą p. Salomėjai Aksti- 
nienei, o velionio Kastan
to Akstino vėlei lai Dievas 
suteikia amžiną ramybę’

Leit. Urbono pasižymėjimas 
į yra lietuvių pasididžiavimas.
— ___ i lietuvių vardą savo
nepaprastais gabumais. Sveiki
name!

Susimušė Gatvekariai
8 Sužeisti

ATSAKYMĄ IŠ LIETU 
VOS GAVO PER 

PUSANTRŲ METŲ

Numetė 52 Tonas Bombų 
AntMundos

First Lieut. Bernard Stoecklein iš Pittsburgh, Pa., 
didžiuojasi, kad esąs Dėdės Šamo Oro Laivyne. Jis yra 
nukirtęs didžiausį skaičių japonų lėktuvų, kaip paė
mus bet koki lakūną pasaulyje.

10 Metų Nuo Mirties Dėdės

Popiežių Taikos Princi
pai" Ir Lietuva

Kaip
>441“
I
i

Lietuvos "Kvislingas"
• ____ ____

(LKFSB) Per Raudoną
jį Kryžių galima siųsti 
trumpos, 25 žodžių, žine
lės į Lietuvą, tačiau ima 
daug laiko, kol tokie laiš
kai suvaikšto. Pav., Chi- 
cagoje gyvenanti lietuvai
tė Monika Nebijonaitienė 
per Raud. Kryžių į Lietu
vą pasiuntė laišką 1941 m. 
gruodžio 10 d., atsakymą 
gi gavo šių metų birž. 4 d., 
taip, kad praėjo apie pus
antrų metų, kol susižino
jo su savaisiais Lietuvoje.

Iš Alijantų Centro, Pie
tinio Pacifiko liepos 12 — 
Pranešama, kad pereitą 
sekmadienį sąjungininkų 
lakūnai bombardavo japo
nų pozicijas Mundos sa
loj. Numetė 52 tonas bom
bų.

Amerikiečiai 
japonų Zeros
virš Salamaua, 
Gvinėjoj. Kitoje 
numušė 4 japonų 
vus.

Sąjungininkai
nemažus nuostolius prie
šui.

Munda sala yra apsupta 
amerikiečių.

nušovė 5 
(lėktuvus) 

Naujoj 
vietoje 
lėktų-

padare

Sekmadienio vakare, lie
jos 11, Boston Elevated 
kompanijos du gatveka
riai susimušė ant Biue 
Hill avė. ties Regis St., 
Dorchester. Aštuoni žmo
nės sužeisti. Vienai 
riai nulaužė koją.

Vieno gatvekario 
duktorius aiškinosi, 
jo vairuojamo gatvekario 
stabdžiai (brakes) nevei
kė, kada jis bandęs sus
tabdyti gatvekarį, kad 
neatsimušus į stovintį 
gatvekarį.

mote-

LAIKAS BRANGUS

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. Tai- Į [ 
[ pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.
[ Adresas:

FRANCISCAN FATHERS
' 310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.

Telephone — Hemlock 6567
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Laikas bėga nesustodams 
Lig kad upėje vanduo,

Čia pavasaris, jau vasara. 
Žiūrėk ir vėl ruduo.

Ir taip slenka amžių dienos 
Seka kartą nuo kartos.

Kas atėjo ir praėjo
Tas daugiau nesikartos. 

Žmogui leista ant pasaulio 
Vieną sykį tik gyvent.

Jei gyvensi neišvengsi,
Kad nepriseitų pasent.

Tad kol jaunas nesėdėki.
Lig kad laukdamas giedros.

Dirbk ir kitiem dirbt padėki 
Nepraloši niekados. 

Dirbki ten kur širdis linksta. 
Tik ieškok gerų darbų.

Atsiras ir padėjėjų
Ir ištikimų draugų.

Iš po ilgos sunkios žiemoo 
Pavasaris vėl ateis.

Veitui praleista jaunystė 
Daugiau jau nebeateis.

Čia nors trumpą valandėlę 
Tik biskutį apsistok,

Kur tik eini, rr ką veiki
Viens sau rimtai apgalvok.

Pagalvok ar neeikvoji
Veltuj laiko taip brangaus.

Kuris praleistas negrįsta
Nors ir prašytum Dangaus.

K. žižiūnas.

(LKFSB) Gal pats di- mums linksmybė, — 
džiausis lietuvių literatu- džiaugėsi Dėdės Atanazo 

I ros specialistas, rašytojas aprašomoji moteris, va- 
Putinas - Mykolaitis, savo rydama sūnų į seminari- 
vienoje knygoje aprašy- ją, o kai tas, pašaukimo 
damas Dėdės Atanazo — neturėdamas, vagilių nu- 
Kun. Kaz. Pakalniškio kū-i skriaustas grįžo į namus 
rybą, sako: “Dėdė Atana- .ir pasakė nebebusiąs ku- 
zas — vienas iš liaudiš- nigu, 
kiaušių mūsų rašytojų, mės kaip višta, perkūno 
Visi jo raštai skirti liau- pritrenkta, 
džiai, pritaikyti jos su- balsu pradėjo aimanuoti”, 
pratimui ir skoniui. Jis Šitaip vaizdžiai parašytie- 
rašė apie tai, kas to lai- ji kun. Pakalniškio veika- 
ko liaudžiai buvo reikalin- lai turėjo didelės įtakos 
ga ir 
met, 
metų 
dies 
mirties. Jo tikroji pavar
dė — kun. Kaz. Pakalniš
kis. Gimęs jisai buvo Sa
lantų parapijoje 1S66 m. 
vasario 11 d. Baigęs Kau
no kunigų seminariją ku
nigu buvo įšventintas

; 1889 m. Vikaro ir klebono 
; pareigas ėjo Mosėdy, Ak- 
' menėje, Teveriuose, Žvin
giuose, Raudėnuose. Jis 
daug laiko ir energijos 
skyrė spaudos darbams ir 

■ per spaudą gaivinimui re
liginio bei tautinio susi
pratimo. Jis buvo vienas 
iš įkūrėjų garsių slaptųjų 
laikraščių: “Apžvalgos”,
“Tėvynės Sargo” ir juose 
daug išspausdino savo a- 
pysakaičių, parašytų la
bai gyva kalba, vartojant 
vaizdžius, liaudiškus po
sakius. Jis taipgi buvo 

'vienas iš steigėjų spaudos 
srity daug nusipelniusios 

į Šv. Kazimiero draugijos. 
, Žymiausi jo raštai yra 
Į “Obrusiteliai” 
draudimo

suprantama.” Šie- 
liepos 2 d. suėjo 10 
nuo to didelio liau- 
prietelio, rašytojo

» žinoma, dažnai 
lietuvių” komunistų cen

trus Amerikoje ir Kana
doje aplanko Povilas Ro- 
tomskis, Sovietų konsula
to agentas. Jis buvo atvy
kęs ir į Bostoną; rodos, 
buvo apsistojęs pas B. F. 
Kubilių, kur turėjęs pasi
kalbėjimą.

Apie Rotomskį laikraš
tyj “Naujoje Gadynėje” 
tūlas Sabulionis rašo:

“Rotomskis yra Lietuvos iš
davikas, •Kvislingas’. Jis, būda
mas Lietuvos pilietis ir ‘atsto- 

, vaudamas’ Lietuvą Maskvoje, 
tikrenybėj buvo vienas iš tų, 
kurie padėjo Maskvai pajungti 
Lietuvą po Rusijos padu. Už 
savo nuopelnus savo tėvynės 
pardavime, Rotomskis, kaipo 
ištikimas komunistas ir Mas
kvos činauninkas. buvo pasiųs
tas į Ameriką vesti čia ‘lietu
višką’ darbą. Jo pareiga yra in
struktuoti tokius Mizaras, 

; amerikie
čius. kurie, nors ir būdami A- 
merikos piliečiai, bet skaito 
savo pareiga dirbti Rusijos 
garbei ir Rusijos interesuose. 
Rotomskis jiems ir nurodinėja, 
kaip veikti lietuvių tarpe, kaip 
meluoti Amerikos lietuviams. 
Rotomskis turi visada visokios 
propagandinės literatūros apie 

j lietuvių gyvenimą Rusijoje, a- 
Ipie ‘Tarybinės Lietuvos’ veikė- 
• jus, apie lietuviškos literatūros 
! ‘žydėjimą’ Rusijoje, apie lietu- 
! viškus kariuomenės vienetus’, 
ir jis visada nešiojasi pilną 
portfelį ‘laiškų’ iš lietuvių Ru
sijoje, kur giriama Rusija ir 
rodoma šuniška ištikimybė Lie
tuvos pirmiesiems okupantams.

“P. Rotomskis yra gyvas įro
dymas, kaip Maskvos vyriau- 

užsie- 
niuose. Jis yra gyvas įrody
mas, kad Maskvos agentai ki
šasi į kitų valstybių vidaus rei
kalus ir veda juose rusišką ir 
komunistinę * propagandą. P. 
Rotomskis užima Sovietų kon
sulate New Yorke menką vie
tą: jis ne tai konsulato šlavė
jas. ne tai ‘patarėjas’, ar sep
tinto sekretoriaus aštuntas pa
dėjėjas’’.

(LKFSB) Naujame do
kumentų rinkinyje “Prin- 
ciples For Peace”, kuria
me sudėti popiežių Leono 
XIII, Pijaus X, Pijaus XII 
raštai bei kalbos, liečian
čios taikos klausimus, yra 
dokumentų liečiančių ir 
Lietuvą: knygos 223 pusi, 
įdėta ištrauka laiško po
piežiaus valstybės sekre
toriaus kard. Gaspari; čia 
pranešama Žemaičių die
cezijos vyskupui Karevi- į 
čiui apie Benedikto XV 
sutikimą, kad visame ka
talikiškame pasaulyje bū
tų pravesta Lietuvių die
na. Tas Vatikano raštas 
turi datą — 1917 m. vasa
rio 10 d. Antras į tą rinki
nį įtrauktas Lietuvą lie
čiąs dokumentas yra iš
trauka iš Pijaus XII kal
bos pasakytos 1939 m. 
spalių mėn., kai naujai 
paskirtas min. prie Vati- 
kano St. Girdvainis buvo Bimbas lr pana41us 
atvykęs prisistatyti.

•>

Lietimai Stipendininkai
Lietuvos Generaliniam 

Konsulatui New Yorke 
tarpininkaujant, Lietu
vos piliečiai studentai Ma
rija Tūbelytė, Aldona 
Kundrotaitė ir Jonas V. 
Navickas gavo stupendi- 
jas su pilnu išlaikymu va
saros septynių savaičių 
studijoms tarptautiniuo
se seminaruose (Interna- 
tional Service Seminars), 
kurie vyksta specialėse 
vasaros stovyklose Camp 
Kanesatake,
nia ir Guilford 
North Carolina. 
Tūbelytė išvyko 
Kanesatake, o J.
viekas ir A. Kundrotaitė į 
Guilford College. Tuose 
seminaruose dalyvauja ir 
kelių, kitų tautų studen
tai.

į

ji “pavirto ant že-

ir graudžiu

lietuviškai liaudžiai, sun
kiai bekovojančiai prieš 
caro brukamus rusinto
jus.

Kaip 
liau-

Nauju Lenkijos Premieru 
Paskirtas Mikolaiczyk

Pennsylva-
College,
Marija 

į Camp svbė varo propagandą 
A. Na-

Londonas, liepos 12 — 
Šiomis dienomis Lenkijos 
valdžia ištremime pasky
rė premieru Stanislaw Mi
kolaiczyk į vietą žuvusio 
premiero gen. Sikorskio.

A. a. Lenkijos gen. Si
korskio kūnas atvežtas iš 
Gibraltaro į Londoną. 
Trečiadienį, liepos 14 d. 
bus atlaikytos iškilmin
gos šv. mišios už Sikors
kio vėlę, o penktadienį jo 
kūnas bus palaidotas len
kų karių kapuose Newar- 
ke.

(spaudos 
metu išleista 

atskira knygutė) ir “Kan
didatas į Kunigus”, 
jis mokėjo rašyti
džiai artima kalba galime' 
įsivaizduoti prisiminę ke-; 
lėtą jo posakių:
— Rusų asesorius “turė

jo visus gero obrusitelio 
(rusintojo) privalumas: 
buvo tamsus, kaip tabako 
ragelis, lupikas, fanati
kas, grubijonas, girtuok
lis ir donoščikas”.

— Dievui bus garbė ir

Lietuvaitė Vienuolė Sukūrė 
Mišias "Regina Paeis"

(LKFSB) šv. Kazimiero 
akademijos muzikos mo
kytoja ir orkestro vedėja 
sesuo Bernarda sukūrė 
muziką Mišioms, pavadin
tą “Regina Paeis”. Jos 
kompozicija pritaikyta 3 
ir 4 moterų balsams. Mi
šios melodingos polifoniš- 
ko stiliaus, su drąsiomis 
moduliacijomis. Jas išpil
dyti gali tik pajėgus, ge
rai paruoštas choras.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.

AGUONeLe

Klausė žvirblis čiulbonėlis 
Pas tą pilką karvelėlį: 
Kaip, kaip aguonėlę sėja?

i

Šitaip, šitaip, va ir va kaip.
Šitaip, šitaip, va ir va kaip,
Taip, taip aguonėlę sėja.

Toliau — žodžiai tie patys: 
tiktai šiaip mainosi:

Aguonėlę sėja. — laisto. — 
dygsta. — auga, — žydi, — 
noksta. — rauja. — krečia, — 
mala. — valgo.

AMERICAN HEROES
BY LEFF

LIETUVIŲ LEIDŽIA 
MAS ŽURNALAS 
ANGLŲ KALBA

(LKFSB) Lietuvių šv. 
Juozapo parapija Water- 
bury, Conn. leidžia pa
veiksluotą Šv. Vardo 
draugijos biuletenį. Tas 
periodinis leidinys turi 16 
puslapių, jame yra gražių 
religinių straipsnių anglų 
kalba naujienų iš lietuviš
kų organizacijų veiklos. 
Dedama straipsnių ir lie
tuvių kalba, pav., pasku
tiniu metu buvo spausdi
nama įdomi medžiaga a- 
pie bolševikų siautėjimą 
Lietuvoje — duodama do
kumentuota medžiaga.
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(Šių dienų knygos—Apžvalga Stephen Pearce)

I

>

tautai 
vestų 
kurie 

tautoms
savo stiprumą, 

didžiu-

Per paskutinius 4.0 metų 
Amerikos užsienio obliga
cijos ir jos galimybe jas į- 
vykdinti nesibalansuoja. 
Mūsų užsienio politika li
gi šiol nebuvo aiški ir taip 
vis bus jeigu mes neį
steigsime stiprių ir atsa
komų susivienymų.

Tai yra pranešimas — kartu laikytis.
Leisti bet kuriai

kia kombinacija yra vie
nintelis pagrindas taikai 
ir teisingumui mūsų lai
kais. Jis tiki, kad tokia 
kombinacija gerbtų lais
ves kitų žmonių, jeigu ne 
dėl kitos priežasties, tai 
nors todėl, kad tiktai to
kiu būdu galima būtu

Net ir netikintis į pragarą žmogus, kai pagalvoja 
apie Quislingą, kurs dėl supuvusios savo karjeros pra
žudė visą tautą, tai dėl tokio Judošiaus padaro išskir
ti ir pamano, kad pragaras jam būtinai reikalingas. 
Deja, Quislingų yra visur. Henry C. Cassidy savo kny
goje “Moscow Dateline” atpasakoja,, kaip birž. 18, 
1942 m. buvo sušaukta Maskvoje Vyriausia Sovietų 
Taryba ratifikuoti bei patvirtinti padarytą su Angli
ja karo sutartį. Susirinko delegatai iš visų Sovietijos 
kraštų. Mini ir Pabaltės delegatus šiais žodžiais: “No- 
table among them were three: Justas Paleckis, V. T. ■ 
Lacis and I. J. Varės of the Lithuanian, Latvian and: 
Estonian Soviet Socialistic Republics. If the Soviet, 
Union was agreeing not to interfere in the affairs of 
other nations, it was also writing in the record that' 
the affairs of the Baltic Statės were Soviet”. (Tarp jų j 
pastebėtini buvo trys: Justas Paleckis, V. T. Lacis ir 
I. J. Varės, Lietuvos, Latvijos ir‘Estijos Sovietų Socia
listinių Respublikų atstovai. Jei Sovietų Sąjunga su
tiko nesikišti į kitų tautų reikalus, tai ji taip pat už- 
rekordavo, kad Pabaltijos Valstybių reikalai Sovie
tams priklauso).

Tuo būdu, trys Judošėliai. smurtu pravedę raudo
nosios armijos ginklais globojamus “seimus”, parda
vė savo tautas vien dėl supuvusio, skatiko nevertos, 
vergiškos savo karjeros. Gyvuliškas idijotizmas čia 
lenktyniaujasi su nemažiau gyvuliška niekšyste. Ži
noma, rimtos valstybės, kaip Amerika ir Anglija, už 
tokį Pabaltės prie Sovietų “prisijungimą” neduoda nė 
skatiko. Jos žino, kad ta “balsavimo” komedija buvo 
pravesta negirdėtu istorijoj smurtu: bet tas prievar
tos “aktas” duoda Sovietams progos teisintis, kad Pa
baltės Respublikos ne tik “teisėtai”, bet ir “savanoriš
kai” prie Sovietų prisijungė. Ir kiek tie pasigailėjimo 
verti “žmogeliai” padarė žalos ne tik Lietuvai. Latvi
jai ir Estijai, bet ir suteikė nemalonaus rūpesčio A-' 
merikos ir Anglijos vyriausybėms. O kiek kraujo dėl 
jų išlietai...

Žurnale “Reader’s Digest” Max Eastman perspė
ja Amerikos visuomenę, kad realistiniai, blaiviomis, 
akimis žiūrėtų į Amerikos santykiavimą su Sovietais. 
Rusija pagalbos reikalinga — dėl to nėra nė mažiau
sios abejonės. Tai realistinė politika. Jei sovietai per- 
anksti susmuktų, tai visa Hitlerio pajėga užgultų ant j 
Alijantų. Tad čia elementarinės savisaugos klausimas.' 
Bet Max Eastman perspėja prieš Sovietų propagandą 
pačioj Amerikoj. Perdaug jau nuoširdžiai puolasi 
mums ant kaklo. Tik kiek tampriau spustelti — ir 
smaugimas neišvengiamas. Nereikia taip lengvama- 
niškai tikėti Sovietų demokratiškumu, tariamu pa
kantumu religijai, laisvei, “nekliudomam” tautų apsi
sprendimui. Tai gražios pasakos, kuriomis tik sapnuo
jant tenka pasidžiaugti. Sovietiškų stebuklų neteks 
susilaukti. Reikia Staliną imt tokį, koks jis yra. o ne 
kokį mes norime įsivaizduoti. Tas pats Cassidy, gero
kai Rusiją ištyręs, nedvejojančiai pareiškia, kad So- 
vietija kaip buvo, taip ir bus autokratiška ir bedieviš
ka. Jei religijos persekiojimas karo metu kiek atslūgo, 
tai iš to nereikia daryti jokių optimistinių išvadų. Be
dievybė taip ir pasiliks pagrindiniu komunistų parti
jos principu.

Dėl Pabaltijo valstybių likimo Cassidy šitaip pa
sisako:

“Į Rusijos teritoriją Stalinas tikrai įskaito Rytų 
Lenkiją, Kareliją, Bessarabiją, Lietuvą, Latviją ir Es
tiją, kurios buvo įkorporuotos dar prieš vokiečių už
puolimą. Sovietinės tų kraštų vyriausybės buvo rū
pestingai nugabentos į Sovietijos vidų, toli nuo vo
kiečių okupacijos, ir ten yra laikomos iki tai dienai, 
kada raudonoji armija vėl sugrįš į jų sostines”...

Tai štai kokie Quislingų “nuopelnai"... To viso a- 
kyvaizdoje atrodo, kad Dr. Pakšto pranašystė apie 
naują kruviną karą dėl mažųjų tautų išsilaisvinimo, 
jau nebe pranašystė, bet realistinė išvada iš susida
riusios tragiškos padėties, už kurią vien Quislingai 
atsakingi. K.

Prancūzai darbininkai, kurie buvo išgabenti į Vokietiją sunkiems 
darbams, paveiksle parodomi, kaip jie pargrįžta pas savo šeimynas Pa
ryžiuje vakacijoms.

J. Graurogkas, Vytauto 
Didž. Universiteto Rekto
rius; J. Gudauskas, Ape-Į 
liacinių Rūmų teisėjas; J. 
Ivanauskas, Kauno Di
džiojo Teatro Direkto-' 
rius; prof. Dr. J. Krikščiū-j 
nas; Dr. Juoz. Leimonas, 
buv. Lietuvių Katalikų 
“Pavasario” S-gos Pirmi
ninkas; Jonas Matulionis,

(LKFSB) Š. m. kovo 20 
d. Kauno dienraštis “Atei
tis” paskelbė visuomenės 
veikėjų atsišaukimą, ku
riame buvo pranešama a- 
pie šaukiamą visos Lietu
vos konferenciją. Neturė
dami informacijų, kas lai
svai po tuo atsišaukimu 
pasirašė, kas nacių spau- 

’ džiamas, mes ypatingos
reikšmės jam nepriduoda- Finansų Gen. Tarėjas; Mi
me, tačiau tas pavardes siulis, Karo Invalidų Įmo- 

(pakartojame, nes iš jų ga- nių Direktorius; Gen. V. 
| lime matyti eilę vardų tų Nagius, Karo Muziejaus 
asmenų, kurie dar tebėra Viršininkas; Dr. J. Paukš- 
gyvi Lietuvoje ir matyti tis. Darbo ir Socialin. Rei- 

i kokias jie pareigas eina, kalų Gener. Tarėjas; kun. 
Taigi po atsišaukimu pa- Dr. Pr. Petraitis, Tarpdie- 
sirašė: pulk. A. Birontas; cezinės Kunigų Seminari- 
prof. M. Biržiška, Vilniaus 
universiteto rektorius;

! vysk. V. Brizgys, Kauno 
' Metropolito

jos Rektorius Kaune; A. 
Ramanauskas, 
kio Gener. Tarėjas; 

Pagelbinin- Raštikis; J. Senkus, 
kas: gen. št. pik. lt. K. Da- dijų Biuro Direktorius, 
bulevičius, Vilniaus mies-1 
to burmistras; A. Danta, 
Direktorius Pirmojo Gen. 
Tarėjo Įstaigos; Br. Dau
noras, “Ateities” Vyr. Re
daktorius; Inž. K. Germa
nas, Technikas ir Susisie
kimo Gen. Tarėjas; prof. ti asmenys — areštuoti.

Per Tarnsig Naktelę

Per tamsią naktelę,
Net iki gaidelių.
Du broliuku šakaliuku 
Aukso krėsle sėdi.

Aukso krėsle sėdi, 
Gromatėlę rašo.
O šis trečias brolužėlis 
Gromatėlę skaito.

Gromatėlę skaito
Ir seselę mini.
Vai dėl ko. dėl ko. sesle,
Mūsų neaplankai?

Ar žirgų neturi ?
Ar kelio nežinai?
Ar dėl savo didžių vargų
Mūsų neaplankai?

Ir žirgelius turiu.
Ir kelelį žinau.
Tik dėl savo didžių vargų 
Jūsų neaplankau.

labai gra-Žemes U- san ir atsivežė
Gen. žią kolekciją savo naujau
stu-;

I

Paskutinės žinios skel-į 
bia, kad nuo to laiko jau j 
kažkurios lietuvių įstaigos! 
(kaip universitetai) jau 
nacių uždarytes, ir. gal 
būt, kažkurie čia suminė-

I

Argentinos Užsienių Pasiuntinybėje 
Reikalu Ministras ir Vice-Ministras-

Lietuves Pasiuntinybėje

i

"Raštų mintys lėtai, bet nuolat sunkiasi 
žmogaus dvasion ir nejučiom duoda jai kryptį”.

Vysk. Paltarokas.

Š. m. gegužės 20 dieną niui apie naujos Argenti- 
Lietuvos Pasiuntinys Pie- nos Vyriausybes susida- 
tų Amerikai Dr. Graužinis rymą ir apie jos norą pa- 
ir Ponia Graužinienė su- laikyti tradiciniai drau- 
rengė pusryčius Argenti- gingus santykius su Lie- 
nos Užsienio Reikalų mi- tuva.
nistro ir jo ponios garbei. Gavęs šią notą, Lietuvos 

Pusryčiuose tarp kitų Pasiuntinys tuojaus pat- 
dalyvavo ir Apaštališkasis virtino jos gavimą, ir iš 
Nuncijus, Užsienio Reika- savo pusės pareiškė, kad 
lų vice-ministras, Graiki
jos ir Dominikonų Respu
blikos Ministrai su žmo
nomis; Latvijos Charge 
d'Affaires ir žurnalo “Cri- 
terio” redaktorius. Laike 
pusryčių šeimininkai tu
rėjo progos papasakoti 
svečiams apie Tėvynės 
Lietuvos padėtį.
Naujosios Argentinos 
Vyriausybės Santy

kiai su Lietuva
Pasikeitus Argentinos 

Vyriausybei, naujas Už
sienių Reikalų Ministras 
vice - admirolas Segundo ėmė ir šio mėnesio pabai- 
R. Storni š. m. birželio 8 goję išvyksta Bolivijon.
d. oficialiai notifikavo Pastaruoju laiku p. Rim- 
Lietuvos Nepaprastam ša darbavosi Bariloche ža- 
Pasiuntiniui ir Įgaliotam vėtinoje gamtoje iš kur 
Ministrui Dr. K. Grauži- tik ką grįžo Buenos Aire-

dės visas pastangas drau
gingų santykių palaiky
mui tarp Lietuvos ir Ar
gentinos.

Statės Foreign
Shield of the Re- per daug išaugti, 

prie nesusipratimų, 
leistų agresorių 
atgauti
Tik susivienymas 
lių jėgų gali prezervuoti 
tautinias laisves kitų 

, žmonių. Šios jėgos negali 
pasidalinti pasaulį į įta
kos sferas todėl, kad to
kios sferos susijungtų. Jų 
viena viltis yra užlaikyti 
taiką ir laisves mažesnių 
tautų.

Užmetimai, jog mažes
nės valstybės priklausytų 
nuo didesnių, p. Lippman 
atsako, kad nieks neišloš 
ignoruodamas faktus. Di- 

•džioji Britanija, Rusija ir 
Jung. Valstybės yra vie- 

Inintelės tautos, kurios po 
karo turės stiprias milita- 
rines jėgas, su Kinija, 
kaip busimoji didesnė jė
ga. Vienintelis būdas pre
zervuoti taiką ir saugu
mą visiems yra prižiūrėti, 
kad visi būtų susivieny- 
me.

Davinys fakto, jog Di
džioji Britanija ir Jung. 
Valstybės 
mažesnių
Lippman primena mums, 
jog Didžioji Britanija ne
dominavo mažų silpnų ir 
strateginių šalių, kaip Ai- 

‘N rija, nepaisant pavojų per 
“ Airijos neitralumą Brita

nijai ir, kad mes čionai 
Amerikoj lygiai taip žiū
rime į Argentiną.

Visa reikšmė p. Lipp
man argumento randasi 
šiame paragrafe. —

“Įamžinti tą susivieny- 
mą, didelės jėgos turi su- 

i organizuoti tvarką, kurio
je visų kitų žmonių lais
vės bus pripažintos pagal 
teisę, kurią didelės jėgos 
gerbia ir, kurią visa žmo
nija turės pripažinti”.

FLIS.

“United 
Policy, 
public” — nauja knyga 
sindikatos rašytojo Wal- 
ter Lippman. Knyga pa
aiškina kodėl izoliacija y- 
ra juokai arba įsivaizdini- 
mas, išskyrus atvejais, 
jeigu mes pasiryžę suma
žinti savo obligacijas — 
atšaukti Monroe Doktriną 
ir visas savo milžiniškas 
tarpokeanų obligacijas.

Dabar tos obligacijos 
randasi nuo Alaskos ligi 
Luzon, nuo Greenland ligi 
Brazilijos, nuo Kanados 

, ligi Argentinos. Šis plo
tas apima beveik 40% že
mės plotų, bet apsigyni
mui turi mažiau kaip 25% 
pasaulio gyventojų skai
čiaus. Strateginiai šis plo
tas gali būti greitai užpul
tas. Oro jėgos susilpnino 
pasaulį, šiaurės ir Pietų 
Amerika dabar yra tik 
dvi salos milžiniškam 
vandens ežere, kurių į 
krantus kontroliuoja ki
tos didelės jėgos. Naujas 
pasaulis negali save izo
liuoti nuo Seno Pasaulio 

[sujungtų jėgų, ir turi ras
ti Sename Pasaulyje išti
kimų draugų.

Izoliacija tapo tautine 
idealogija, p. Lippman nu

rodė, dėl to, kad per 100 
metų mūsų saugumas bu
vo “neužsipelnytas” ir 
priklausė nuo Britų jūrų 
jėgos. Monroe Doktrina, 
jis mums primena, buvo 
paskelbta tik su užtikri
nimu Britų paramos. Bet 
kadangi tai nebuvo iš ko 
didžiuotis šis neformalus 
Anglų - Amerikos susi
vienymas niekad nebuvo 
pripažintas. Ir Amerikos 
žmonės vis prisiėmė dau
giau obligacijų neapskait- 
liuodami, kaip jie galės 
jas sutikti.

Nors mums nelabai rū
pėjo Europos reikalai, p. 
Lippman parodo, kad mus 
visuomet domino pasaulio 
reikalai. Todėl mes nega
lime prileisti įsibujoti vie
nai Europos jėgai, kuri 
galėtų pradėti agresiją iš 
Europos kontinento.

Dabartinis karas įrodė, 
kad nei Rusija, nei Brita
nija, nei Amerika, nei dvi 
iš tų jėgų kartu, gali su
naikinti agresorių tautas. 
Saugumas mažųjų tautų 

sujungto

I

I

- „ - w
šių paveikslų.

Bolivijoj p. Rimša gyve-. 
no prieš keletą metų ir ten 
pagarsėjo kaipo žymus 
dailininkas, puikiai at-* 
vaizdavęs savo paveiks
luose boliviečių indėnų ti
pus ir papročius ir Bolivi
jos gamtą.

Savo tautiečiui nuošir
džiausia linkime geriausio 

I pasisekimo vadovaujant 
į Meno Akademijai ir savo 
j darbais garsinant savo 
i Tėvynės Lietuvos vardą.

Lietuvos Vardas Bra
zilijos Laikraščiuose
Šių metų balandžio mėn. 

i Sao Paolo laikraštis “Mo- 
> cedade Paolista” talpino 
per du numerius straips- 

i nį apie Lietuvą, pavadin- 
i ta “ OPais do Cavaleiro 
Į Brunco”. Buvo cituojama 
to pat vardo knyga: “Bal
tojo Ritierio kraštas” 
prancūzų rašytojo Jean 
Mauclere I ir II skyrius, 

j Straipsnis iliustruotas lie
tuviškų tautiškų kostiu
mų fotografijomis.

Washington, D. C.
Patirta iš pilnai patiki- priklauso nuo 

mo šaltinio, kad Lietuvos, stiprumo tų visų trijų jė-
Lietuvis - Bolivijos I %
Meno Akademijos 

Direktorius
Mūsų tautiečiams bus 

labai malonu patirti, kad 
Argentinoje gyvenantis 
lietuvis dailininkas p. Jo
nas Rimša gavo pakvieti
mą užimti 
mijos direktoriaus vietą 
Sucre mieste, Bolivijoj, šį 
pakvietimą p. Rimša pri-

■ rio, mokesnis Lygai esąs
I sutvarkytas už visus pra- 
i eitus
: privalomas
tis buvęs už 1940 metus, nenugalėta 
Mokesnis 
metus okupuotoms

1 tybėms padarytas 
Meno Akade- valomas, laisvanoriškas.

I

i

p. Lippman tiki, kad to-

metus. Paskutinis patirta kiek ir ypač kokių 
nario mokės- vaistų reikia. Bet gi dar 

kliūtis glūdi 
už sekančius karo veiksmų apystovose: 

vals- iš vienos pusės dėl Alijan- 
nepri- tų blokados toli ne viską 

galima kas reikėtų siųsti, 
Didelis vaistų trūkumas'iš kitos pusės nieko nega- 

Lietuvoje yra tapęs nuola- Įima siųsti Lietuvon neuž- 
tiniu rūpesniu Lietuvos į-i sitikrinus, kad vaistų 
staigų kaip Europoje, taip 
ir čionai. Tuo reikalu yra 
susidomėję kaip Tarptau
tinis R. Kryžius Šveicari
joj, taip Amerikos R. Kry
žius čia Washingtone. Yra

kad 
siuntiniai pasiektų patiki
mas lietuvių įstaigas O- 
kupuotoje Lietuvoje. Kaip 
tik kliūtys bus pašalintos, 
vaistų pasiuntimas galės 
įvykti.

1

nedominuos 
valstybių, p.

BUY
UNITED STATĖS 

DEFENSE
BONDS

AND

STAMPS

F

F A R M E R — Interestlng 
study of tanned, weather- 
beaten face of typical Al- 
gerian farmer. He wears a 
white turban and his collar 
is turned up against wind.

He's a native Arab. ,

I
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Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
40 M. Kunigystės Sukaktį 
Švenčia Kun. F. Martišius

kunigu įšventintas 1903 
m. liepos 12 d., taigi šie
met sueina lygiai 40 m. jo 
kunigystės. Kaip dabar 
yra su juo Lietuvoje, ne
turime žinių.

(LKFSB) Vienas iš la
biausiai pagarsėjusių so
dininkų Lietuvoje yra 
kun. F. Martišius. Jisai ne 
tik gausiai po Lietuvą pa
skleidė geros rūšies vaisi
nių medžių, bet ir iš gau
tų už tą lėšų ne vieną jau
nuoli yra išleidęs i moks
lus. net ir pačią Prienų 
gimnaziją jisai gerokai 
paremia iš tų pajamų. Į- 
vertinant jo organizato
rinius gabumus ir auklėji
mo patyrimą, paskutiniu kad gyvulių skaičius Lie- 
metu buvo paskirtas Prie-' tuvoje turėsiąs sumažėti., 
nų gimnazijos direktorių- ’ Jau ankščiau buvome 
mi. Gimęs jisai 1879 m., o' gavę žinių, kad Lietuvos

★ “Kauener Zeitung” 
paskelbė vokiečių gen. 
komisariato žemės ūkio 

! tarėjo Froelicho straipsnį 
apie Lietuvos gyvulių ūkį. 
Autorius išveda, kad į tą 

, ūkį reikią kreipti “dau
giau dėmesio”. Pasak jo, 
į “gerinant” gyvulių ūkį, 
' pasidarę neišvengiama,

pirm negu

telefonuos! į karo centrus■

už Naujosios Anglijos rybų

yra būtinas?
JŪS GALITE PADĖTI telefonų aptar
navimą, išvengiant nereikalingų, ne- 
taip svarbių telefonavimų į karo cent
rus už Naujosios Anglijos ribų, ypa
tingai žemiau pažymėtus miestus. Tas 
dalykas palengvins telefonų tinklus, 
reikalingus karo reikalams ir civiliams 
būtiniems dalykams.

Kada šaukiate nesvarbiais reika
lais už Naujosios Anglijos ribų, malo
nėkite panaikinti savo šaukimą, jei 
operatorka pasakys “circuits busy”. 
Užimtas tinklas gal reiškia “užimta 
karo reikalams”. Jūsų svarbiuose rei
kaluose. mes stengsimės, kad ir užim
tose vietose jūsų reikalus aptarnauti.

ONLY WAR CALLS
to these places:

Washington 
Pittsburgh 

Cleveland Detroit 
Chicago New York 

Philadelphia 
Norfolk Albany
AND CITIES
WEST AND

IN THE FA R 
FAR SOUTH

NEW ENGIAMO TELEPHONE & TELEGRAPH CO

mažina 
nes vis 
naudos.

ūkininkai patys 
gyvulių skaičių, 
vien iš jų neturi 
o tik padidina sau prievo
les. Be to, ūkininkai netu
ri pakankamai darbinin
kų gyvuliams prižiūrėti.

Naciai Nieko Neduoda, 
Bet Viskį Atima

generalinis 
buvo sušau- 
agronomus. 
valdininkas

★ Vokiečių 
komisariatas 
kęs Lietuvos 
Komisariato
pareiškė, kad šiais metais 
“būtinai” turįs būti padi
dintas linų ir ankštihių 
sėjos plotas. Be to, rudenį, 
irgi “būtinai”, reikią bent 
25% visos 
mės skirti 
vams.

Lietuvos 
moję eilėje turįs tarnauti 
frontui. Pasak kito kalbė
tojo, ūkininkams Stingą 
daug reikmenų, net dra
bužių ir valynės; paramos 
iš Vokietijos esą galima 
laukti tiktai “labai 
žam kiekyje”.

dirbamos že- 
žieminiams ja-

žemes ūkis pir-

ma-

ŠIAULIUOSE TEBE 
GYVENA ŠIE GAR
SESNI LIETUVIAI

(LKFSB) Iš vieno atsi
šaukimo matyti, kad 
Šiaulių Miest. Ligon. Di
rektoriumi yra Dr. Jasai
tis; Apskr. Virš. Pavad. — 
ats. pulk. Kutka; Preky
bos Inst. Rėkt. Staugaitis; 
Apyg. Teismo Pirm. Pav. 
Šimoliūnas; Prekybos Ins
tituto doc. Dr. Sipavičius; 
Muz. Mok. Dir. J. Karo
sas; Miesto Sveik. 
D-rius Domarkas.

L ' JjK ■ ’

1■

Čampionė lituotoja, mėlynakė, šviesiaplaukė Vera 
Anderson iš Ingalls shipyard, Pascagoula, Miss., lai
mėjo tarp moterų pirmenybę. Panelė Anderson gavo 
S350 Karo Boną, sidabrinę meilės taurę ir “week-end” 
į Baltuosius Rūmus Washingtonan.

★ Vokiečių reicho komi-į PROF. K. V. BUINEVI- 
saro įsakymu, visame ČIUI70 METŲ 
“Ostlande” padidintos -------- —
darbo valandos darbinin- (LKFSB) Kaip praneša 

i kams ir tarnautojams. Londono, Kauno univ.
Per savaitę turi būti dir- Pr°L V. Buinevičius
bama mažiausia 54 valan- nesena-i mineJ° "0 m- am" 
(jos žiaus sukaktį.žiaus sukaktį.

★ Vasario 16 d. proga be-
★ Vokiečių ypatingasis veįję visi didieji Šveicari- 

teismas Šiauliuose nu- jos laikraščiai paskelbė 
teisė ūkininką Labanaus- vedamuosius straipsnius, 
ką 10 pietų sunkiųjų dar- paminėdami Lietuvos val- 
bų kalėjimo už tai, kad styb§s nepriklausomybės 
jis_ pardavęs 80 centnerių paskelbimo sukaktį ir iš- 
grūdų. Kepėjas Petrašū- keldami lietuvių tautos 
nas, iš ano ūkininko nu- teises į nepriklausomą gy- 
pirkęs 60 centnerių, gavo;venjmą 
8 metus sunkiųjų darbų __________
kalėjimo. Prokuroras pa- PROF. Pr. KURAIČIUI 
reiškęs, kad jis Labanaus-, _ gg M. AMŽIAUS 
kui nereikalavęs mirties _______
bausmės vien tik todėl, (LKFSB) Sunkioje na- 

i kad šis atlikęs javų pris- cių okupacijoje, Lietuvo-
tatymo prievolę. je, švenčia savo 60 metų

Į ----- amžiaus sukaktį vienas iš
žiniomis, giliausio išsimokslinimo,

i Kaune vokiečių pašto komisaras plačiųjų pažiūrų ir naują-
sukilimas prieš praplėtė pašto korespon- ją mintį atstovaujančių

Skyr.

dien- 
nuo šių

Komunistų spauda daž
nai rašo nesąmones, kad 
Amerikos lietuviai, kurie 
rūpinasi ir aukoja Lietu
vos nepriklausomybės at
gavimui, yra “smetoni- 
ninkai”, “pro-naciai”.

Bet štai Chicagos komu
nistų “V.” liepos 1 d. lai
doje, bepolemizuodamas 
su Clevelando “D.” dėl p. 
Smetonos asmenybės, ra
šo:

“Ištikrųjų tai kraštuti
nis fanatizmas šlovinti as
menį, kuriam visos Lietu
vos partijos, pradedant 
komunistais ir liaudinin
kais, baigiant katalikais, 
išdavė vilko bilietą”.

Vadinasi, Chicagos ko
munistų laikraštis pripa
žįsta, kad kova dėl Lietu
vos nepriklausomybės 
atgavimo, tai nėra kova 
grąžinti Lietuvai p. Sme
tonos rėžimą, grąžinti į 
Lietuvą pirmuosius jos o- 
kupantus, arba palikti da
bartinius - nacius oku
pantus.

Nepriklausoma Lietuva 
negali būti kartu ir tary
binė. Tai du nesuderina
mi dalykai. Jeigu Lietuva 
nepriklausoma, tai ji ne
gali būti priklausoma 
svetimos valstybės, 
ir tarybiniais ryšiais.

"Tautininkai"

vydo linkėjimų, kaip dan
gus nuo žemės.

Tikrai manau, kad ir p. 
Smetonai buvo nejauku 
skaityti apie tos konfe
rencijos eigą, jeigu jis tu
ri tikro tautinio jausmo ir 
trokšta Lietuvai gerovės?

Lietuvos okupantai na
ciai žvėrišku žiaurumu te
rorizuoja lietuvius, o ‘tau
tininkai’, kaip ir komunis
tai, švaistosi keiksmažo
džiais į tuos, kurie veikia 
Lietuvos gerovei.

Baigsiu mūsų poeto Jo-* 
no Kmito žodžiais:
Kas jus paguodžia, suramina,

Į Kas jus užmiršti išmokina 
i Tėvynę tokiam sopulyj ?
Kas jūsų sąžinę išplėšė ?

i Kas jūs’ sielas juodai nupiešė ? 
Kas ištvirkino jūs’ jausmus ?
Iš kur toks vėjas neramus 
Jums įpūtė puvimo diegą ? 
Kur gavot negatyvę jėgą 
Ardyti viską, kas tik gera? 
Kada pailsit piktą darę?1

nuo 
kad

m., 
įvyko 

konferenci-

Bet kaip nepastovi audra. 
Pridirbus nuostolių artojui, 
Išnyksta dar iki rytojui, — 
Ir grįžta vėl skaisti giedra: — 
Taip bus su šituom mūs’ vargu. 
Tauta nuo šlamštų atsikračius. 
Pakils tvirtesnė iš miegų: 
Ir vėl žydės mūs' dirvos plačios.

Kairys.

★ Kauno lietuvių 
raštis “Į Laisvę” 
metų pradžios jau nebeiš
eina. Jo vieton pradėta 
leisti dienraštis, pavadin
tas “Ateitimi”.

“Į Laisvę” pirmas nu
meris pasirodė 1941 m. Į ★ Laikraščių 
birželio 24 d., kai i 
pavyko i 
raudonąją okupaciją. Lai- dencijos teisę susisiekime dvasininkų prof. Pr. Ku- 
kraštyje buvo pranešta, į “Ostlandą” ar iš jo. Laiš- raitis. Gimęs jisai 1883 m.
kad susidarė Laikinoji kus esą galima rašyti ne liepos 4 d., kunigu įšven-
Vyriausybė ir kad pas- tik į Vokietiją ir Pabaltijo tintas 1907 m. Paskutiniu
kelbtas Nepriklausomos valstybes, bet ir į Ukrai- metu buvo profesoriumi
Lietuvos atstatymas. Lai- ną, Belgiją, Daniją, Olan- Kauno valstybiniame uni- 
kraščio redaktorius buvo diją ir Norvegiją. Tačiau versitete, Kauno kunigų 
ats. Kapitonas poetas J. su kitais kraštais norma-seminarijoje ir redakto- 
Žengė - Žlabys. j lauš pašto susisiekimo vis riumi žurnalo “Tiesos Ke-

----------------- dar neleidžiama.------------ lias”. Jis yra taipgi auto- 
--------------- irius keletos veikalų filo- 

Dveii Metai Nuo so-fijos k!auaimais- Pa-J sizymi dideliu pnetelin-
Mirties Istoriko ?umu mokslus einančiam 

■jaunimui. Tokios Lietu- 
~ . vos pažibos, kaip a. a. Dr.

(LKFSB) Birželio 22 d. pr Dielininkaitis, buvo jo 
liūdna sukaktis: dveji globojami, jo iškelti as- 

metai nuo mirties prof. menyS, jįs palaikė glau- 
Jono Totoraičio. Gimęs ji- ^žius ryšius su jaunai- 
sai buvo 1842 metų gruo- sįais vadovaujančiais 

idžio 24 jL kunigu isven- Lietuvos inteligentais, ku
rie vėliau į visuomenę iš
ėjo, kaip “Naujosios Ro
muvos”, “XX Amžiaus” 
sąjūdžių kūrėjai. Kai kas 
tuose naujo atgimo ne
šėjuose tiek įžvelgė prof. 
Kuraičio įtakos, kad ne 
tai juokais juos vadinda
vo... kuraitininkais. Iš tie
sų, daugelis labai svarbių 
Lietuvos gyvenimo klau
simų buvo apsvarstyta 
prof. Kuraičiui vadovau
jant.

Piety Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

—
★ Vokiečių komisaro įsa

kymu Lietuvos gyvento
jams uždrausta be komi-j 
saro leidimo keisti butą.; 
Įsakymas motyvuojamas 
butų stoka. Pagal tą patį 
įsakymą, gyventojai, rei
kalui esant, gali būti iš
kraustyti iš savo butų.

i

★ Ligšiol Vokietijos tele
gramų agentūra turėjo o- 
kupuotose Pabaltijo vals
tybėse savo skyrius. Da
bar pranešama, kad esan
ti sukurta specialinė tele
gramų agentūra, pava
dinta “Ostlando žinių biu
ru”.

Lietuvos Laikraš
tininko Sukaktis
(LKFSB) šiemet birže

lio 28 d. sueina 50 metų 
amžiaus žinomam Lietu
vių laikraštininkui P. Ra
dzevičiui, kurs yra savu 
laiku redagavęs liet, kata
likų dienraštį “Rytas’’, o 
paskutiniu metu dirbęs 
valstybinėje žinių agentū
roje “Eltoje”.

tintas 1895 m. gruodžio 29 
d. Nuo pat mokslo dienų 
domėjosi lietuvybės rei
kalais ir einant pagarsė
jusiam lietuvių laikraš
čiui “Šaltiniui”, jisai labai 
daug yra prirašęs apie 
Lietuvos praeitį, apie tė
vynės meilę. Pasižymėjęs 
savo žiniomis istorijos 
moksle buvo pakviestas 
profesoriauti aukštojoje 
Lietuvos mokykloje Jis 
drauge yra ir tėvų marijo
nų pažiba, vienas iš pir
mųjų atgaivintosios vie
nuolijos narių: įstojo į 
vienuolyną 1911 m., o
1918 m. padarė amžinuo
sius įžadus. Buvo ypatin
gai darbštus ir yra nema
žai parašęs istorinėmis 
temomis.

Gegužės 30 d. š. 
Brooklyn, N. Y., 
“tautininkų” 
ja. Konferencijos kaiku- 
rie dalyviai jautėsi kaip 
saliūne: švaistėsi ir kolio- 
jo Tarybų narius ir kitus, 
kurie tik ne su jais.

p. K. S. Karpius, p. Sme
tonos “asmeniškas atsto
vas”, ir neva inžinierius 
Simokaitis pasirodė, kad 
jie moka rusiškai keiktis.

“Tautininkai” ieško pri
tarimo, bet ne susitarimo 
bendrai veikti tautinėje 
dirvoje.

Beje, konferencijoje bu
vo skaitytas p. V. Sirvydo 
referatas, kurį jis užbaigė 
linkėjimu, kad “Lietuva 
liktų nepriklausoma ir 
tvarkytųsi pilniausioje 
demokratinėje tvarkoje”. 
Tačiau pati konferencija 
buvo taip toli nuo p. Šir-

v •

“Lietuvių” komunistų 
laikraštis “L.” liepos 3 d. 
laidoje rašo, kad Liudas 
Gira “jau seniai tarnauja 
Raudonojoj Armijoj”. Jis 
esą “pakeltas į kapitonus” 
ir apdovanotas Raudono
sios žvaigždės medaliu.

Kaip žinoma, Liudas Gi
ra, pabėgęs su bolševikais 
į Rusiją, nieku kitu nepa
sižymėjo, kaip tik bolše
vikų liaupsinimu, ir dėlto 
tas komunistėlis rašo:

“Tai didelė garbė visai 
lietuvių tautai”. Jeigu jau 
taip būtų, tai lietuvių tau
tai turėtų būti didesnė 
garbė, kad Pilsudskis bu
vo Lenkijos prezidentu, 
kad vienas kitas lietuvis 
tarnauja Vokietijos na
ciams. Tačiau išgamos 
daro didžiausią negarbę 
Lietuvai.

Parašė Kun. J. Paškauskas 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

A

Alfredas Swanson, 18 m., jau 141 plakatą baigia 
piešti dėl jūreivių.
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PRELATAS JULIUS MACIEJAUSKAS,

Prelato Juliaus Maciejausko
75 Metų Amžiaus Jubiliejus

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1943 m. •

SVARBIAUSIOS
KOVOS DAR 
PRIEŠAKYJ

Generolas George C. 
Marshall, Jung. Valstybių 
Armijos štabo viršinin
kas, kalbėdamas guberna
torių konferencijoje, pra
eitą savaitę, įspėjo prieš 
norą pailsėti, ką jis pa- 
vadino pirmutinių ir gal 
mažų pasekmių. L___
blausios kovos, jis prime- visų svarbiausias tikslas, 
na, dar priešakyj. Jis taip- Bet ligi karo paskutines 
gi priminė, kad Ašis pasi- dienos priešo propagan- 
tiki, kad silpnieji elemen-i Cistai vis varys savo pro
tai pasirodys sąjunginin- pagandą, skleisdami gan- 
kų psychologijoj ir tas dus, bandydami įvykdintiį 
jiems padės pratęsti karą pavydėjimą ir įtarimą, y- 
iki mes pavargsime, ir ta- patingai tarpe Britų ir A- 
da priešas laimės derybi- merikiečių, tarpe tų dvie- 
nę taiką, kas vistiek ne- jU ir rusų. Mums vertėtų 
bus visiškas sumušimas. gerai suprasti tas priešo

Bet kokiais silpnais ele- taktikas. Nesutikimai tar- Los Angeles lietuvių parapijos klebonas, mini savo 75 vesti tą tautai tinkamąjį dar- 
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nusilpninti viešą pasitikė
jimą į mūsų karo pastan
gą”-

Priešas nuo karo pra
džios stengėsi įvykdinti
vidujinius nesutikimus 
tarpe Jung. Tautų. Tarpe 
'tiek daug tautų turi būti 
kokių nors nesusipratimų, 
ir skirtingų nuomonių, 
bet tos visos tautos pri- 

Svar- pažįsta, kad pergalė yra

mentais jie pasitiki? Vie- pe Alijantų tautų stiprina 
nas yra mūsų linksmas yien tik Ašį.
pobūdis. Jie vis bando įro- GEROS ŽINIOS 
dyti, kad oro puolimai yra pjĮJEšUI 
baimės puolimai, kad ne 
mandagu bombarduoti 
miestus, nes galima civi
lius sužeisti. Tas nuo Vo
kiečių ir Italų fašistų, ku
rie bombardavo vieną 
miestą po kito, užmušda
mi civilius gyventojus, 
kada jie manė, kad tero
rizuodami civilius gyven
tojus jie laimės karą. Sun
ku imti tokias žmonių 
skundas, kurie bombarda
vo Londoną, ir Coventry, 
ir Rotterdamą, ir Belgra
dą ir Varšavą... taip, ir
Madrid, ir Barcelona pir- sės kainavo 30 gyvybių ir 

T‘ ‘ “ kada karo pastanga neteko su-
Ir jie virš milijoną darbo valan- 

’ ‘ dų, nes daug baltųjų ir 
juodųjų darbininkų pasi
liko namie per tris arba 
keturias dienas. Valdžia 
neturi davinių dabar, kad 
priešo agentai pradėjo tas

l I

Chicago, 1U. — Švenč. P. Ma
rijos Gimimo par., 
tava, rugsėjo 7—15 d. 
Juvenalis Liauba.

I

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

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

Neu~ Haven, Conn. — Šv. Ka
zimiero par. 40 vai., atlaidai, 
spalių 3—5 d. Tėvas Juvenalis 
Liauba.

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

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

FRANCISCAN FATHERS
310 Orchard PI., 

Pittsburgh, (10), Pa.

šiluvos ok-
Tėvas

Pas mus priimta gerbti ir į- į Prelatas Julius Maciejauskas, 
vertinti žmogų, kuomet jis mi- yra aplankęs daugelį pasaulio, 
rė! Tikrai keistai atrodo. Daug kraštų su misijomis ir net į A-, 
tenka matyti mūsų spaudoje meriką jau šqptą kartą atvyko, 
tokių garbinimų ir aukštų į- Bet jis atsižymėjo netik savo 
vertinimų mūsų brolių, kurie pamokslais ir misijomis, bet ir 
jau mirę. Bet kolei jie gyveno, kitais gerais darbais, iš kurių 
niekas jų tos vertės nežinojo, čia nors keletą pavelykite su- 
Kodėl? iminėti. Jis Švėkšnoje pastatė

Jokis pasaulyj, kad ir gud- gražią ruimingą mūro bažny- 
riausias Generolas, nieko vie- čią, kuri puošia visą Žemaitijos 
nas negali padaryti, jei jam kraštą, 
nebus teikiama pagalba. Tai Taip pat pastatė ten gražią, 
jei mes turime tą ar kitą taip ruįmįngą kleboniją, ir trejus 

žmogų, prieglaudos namus. Jo
'gerbkime jį, kuomet jis mūsų rūpesčiu pravestas ten vieške

lis, plentas, kurs jungia Švėkš
ną su Klaipėdos kraštu. Dar 
prie to viso, norėdamas page- 

, rinti ekonominę žmonių padėtį, 
(įsteigė Vartotojų bendrovę ir 
žemės ūkio draugiją, o ypatin
gai daug padaryta švietimo 
darbe.

Jau 1905 m. pastatė pirmąją 
visoje Lietuvoje lietuvišką ka- i 
talikišką dviejų klasių mokyk
lą, kurią lankė šimtai vaikučių 
ir išlaikė tą mokyklą iki 1919 
m. daugiausiai savo lėšomis. O 
paskui išgavo iš valdžios lėšų 
apmokėjimui mokytojams al
gas. Ir paskiausiai tą mokyklą 
vadovavo Vienuolės Kotrinie- 
tės.

Po to užėjus karo bangoms, 
kuomet visu tuo pakraščiu pa
lei visos Prūsijos ir Vokietijos 
sienas visos Lietuvoje bažny
čios ir miestai bei miesteliai 
nukentėjo, veik visi buvo karo 
sugriauti, sunaikinti, 
tą rašytojui teko tuojau po 
karo matyti ir lankyti. Bet 
Švėkšna, vadovybėje Prelato'ir bažnyčios adresas: J. M. Pre- 
J. Maciejausko, išliko visai patas Julius Maciejauskas, 
sveika ir nepaliesta, rodos, i 2511 — 3rd Avė., Los Angeles, 
kad ten karo ir nebuvo. Tai vis I California. U. S. A. 
Prelato rūpesniu tas įvyko, už' 
ką irgi man, rodos, daug gar
bės jam priklauso.

Atgavus Lietuvai Nepriklau-I 
somvbę. mūsų tėvynėje buvo 

*s,

i
brangų ir gerbtiną

tarpe, o ne kada jis mirė. Jei 
jis tinkamas tam ar kitam dar
bui, tai remkime jį ir jo dar
bus, pagelbėkime jam ar kitam

I

metų amžiaus sukaktį. Prelatas Maciejauskas yra b4, kolei jis tam yra tinkamas 
................... įr! ir pasiaukavęs.

Aš kaipo senas kaimynas ir 
pažįstamas per 42 metus Pre
latui J. Maciejauskui, tai čia 
ir noriu keletą žodžių suminėti 
iš jo gyvenimo dienų.

Prelatas Julius Maciejauskas, 
Antano ir Pranciškos Macie- 
jauskų sūnus, iš Legeikų, gi- 

įmęs 1868 metuose, liepos 14 d., 
į Panevėžio Apskr., Lietuvoje. 
Bet visą savo jaunystę pralei
dęs dvare Naujame Pamuše, 
Pasvalio parapijoje. Prad. Ma- 
kyklą lankė Joniškėlyje, o gim
naziją Rygoje. Kauno Kun. Se- 

įminariją baigė 1891 m. Ir lie- 
į pos mėn. 20 dieną įšventintas 
kunigu ir paskirtas vikaru Ra
mygalos parapijai. Paskiaus 
perkeltas vikaru į Panevėžį. Iš 

j ten paskirtas klebonu į švėkš- 
į ną. Atvykęs į Švėkšną, spalių 
28 dieną, 1899 m. pasakė pirmą 
pamokslą ir spalių 28 dieną, 

j 1937 m. pasakė Švėkšnoje pas- 
j kutinį pamokslą. Taigi per 38 
metus iš Švėkšnos jis atvykda- 

I vo į Rietavą, per Sekminių tri
jų dienų šventes ten sakydavo 
pamokslus.Apvlinkės žmonės jį i 
pažino iš jo pamokslų, kurie didelis trūkumas inteligentijoj 
žmonėms labai patikdavo. Nors niokytų žmonių. 1919 m. Prela- 
Rietavo bažnyčia yra gal di- tas įsteigia antrą aukštesnę 8 
džiausią Lietuvoje, bet visvien1 klasių mokyklą gimnaziją, o 

i ten žmonės netilpdavo, bet apieiPaskui- su pagalba parapijonų. 
!tą bažnyčią yra didelis švento-1 ypatingai Amerikiečių Lietu- 
rius. liepomis, klevais ir kasta-: geraširdžių, pastatė gražią
nų meldžiais apsodintas. Tai • ruimingą gimnaziją, kurią iš- 
preiatas 
visuomet sakydavo 
tame gražiame Šventoriuje, ku
ris pilnas būdavo žmonių. .Bet mo Ministeriui ir kitiems aukš- 

į netik šventoriuje prisigrūdę' bems svečiams, iš visos Žemai- 
| klausė jo pamokslų, bet ir užjbjos, Lietuvos ir Klaipėdos 
, šventoriaus mūro, daugybės i krašto. Ir rašytojas tose iškil- 
h. -- .
■ gybė žydų būdavo sueina

nuoširdus laikraščio “Darbininko” bendradarbis 
rėmėjas. Jubiliejaus proga sveikiname prelatą Macie- 
jauską ir linkime ilgiausių metų!

Šiomis dienomis iš Jung. 
Valstybių buvo gerų žinių 
priešui... anglies streikas 
ir Detroito rasinės riau
šės. Propagandistai Ber
lyne, Romoj ir Tokyo kuo- 

i puikiausiai pranešė visam 
pasauliui, kad Amerikoj 

į plečiasi vidujinis konflik
tas, kad Amerika negali 
save valdyti.

Mes visi žinome, kad tik
rai taip baisiai nebuvo. 
Bet žinome, kad buvo ga
na bloga. Detroito riau-

I

miau. Jie taip darė, 
jie buvo viršūnėje, 
vėl tą patį darytų, jeigu 
turėtų progą. Alijantų 
puolimai ne kreipti į civi
lius gyventojus miestuo
se, kur nėra militarinių 
objektų, kaip Vokiečiai 
darė Norvegijoj ir kitose, riaušes, arba kad organi- 
šalyse ir kaikuriuose Ang- zuotas judėjimas jas pra- 
lijos Katedrų miestuose, dėjo. Buvo panašių, bet!

Tai vienas būdas ku- netokių rimtų riaušių ki-j 
riuomi priešas bando į- tuose karo produkcijos 
veikti silpną punktą mūsų centruose. Reiškia, kad 
psychologijoj. Pradėjęs karo produkcijos centrai 
tokį karą, kuriame mes yra miestai, į kuriuos vyk- 
daug geresni, negu jis, jis sta daug naujų darbinin- 
jau nori atšaukti tokios kų, baltų ir juodų, kur 
rūšies karą, ir bandyti ką randasi rimtos butų ir 

proble-
rūšies karą, ir bandyti ką randasi 
nors kito, manydamas, transportacijos 
kad bus sėkmingesnis, mos... ir kurie turi rimtas 
Kokius kitus silpnus ele- jaunimo ir pasilinksmini-i 
mentus jie tiki pasiekti? mo problemas. Ir visų ner- 
Generolas Marshall už
vardino kitus. “Bus tik 
viena pasekmė, jeigu prie
šui nepasiseks įsteigti vi
dujinių kivirčių tarpe Ali- 
jantų, .juos suskaldyti, ir

A
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Trutnpa Prelato J. Maciejausko
a
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LOS ANGELES, CAL— ti ir jau matę ne vieną ku-.
Šį metą, liepos 14 dieną, ; nigą atvažiuojant ir išva-į 

Prelatas J. Maciejauskas mūąn
minės savo 75 metus am
žiaus ir 52 metus kuniga
vimo sukaktį.

Šia proga tenka pasida
linti su skaitytojais keletą 
minčių apie Prelatą iš jo 

' konstruktyvaus ir našaus 
gyvenimo.

Prelatas J. Maciejaus- vĮau savo dienas paskuti- 
kas, iš tėvų — Antano ir nias leisti, jau tiek daug 
Pranciškos, i 
gimė 1868 m., 1 

! (pagal naują kalendorių),
Lietuvoje, Papivėsy, Krin
čino parapijoje.

Jaunatvę praleido dvare 
Naujame Pomuše, Pasva
lio parapijoje.

Pradžios mokyklą lankė 
Joniškėlyje, o gimnaziją 
Rygoje- Kauno Kunigų 
Seminariją baigė 1891 m. j

Lietuvoje buvo labai 
plačiai žinomas, kaipo 
darbštus, judrus ir uolus 
kunigas... visuomeninin
kas. Švėkšnoje klebonau-

žiuojant iš mūsų gražiojo 
miesto, ♦ pamanėme taip: 
kad jeigu jau jaunesnieji 
matė, kad čia sunku būtų, 
ką pradėti, ir išvažiavo sa
vais keliais, tai nieko nuo
stabaus, kad tokio am
žiaus kunigas pažiūrėjo ir 
išvažiavo, kur būtų leng- nes visą

| vai pakrikę. Kiekviename 
iš tų atsitikimu riaušėsI *prasidėjo su baisiais gan
dais — vienos rūšies gan
dai baltųjų apgyventose 
vietose, kitos rūšies negrų 

į sekcijose — gandai, kurie 
visi buvo melai. Detroitas 
parodė kaip gandai gali 
pakeisti mažą susikivirči- 
jimą į rimtas riaušes. Kas 
tik skleidžia gandus pade
da Hitleriui. O.VV.I

iš Legeikių, gražių darbų nudirbus, 
liepos 14 d’. Bet įvyko kitaip, mūsų di-
- - - — - įdėliam nusistebėjimui.

Prelatas, rodos, po poros 
i mėnesių grižo ir pradėjo 
organizuoti liet, parapiją, 
Blogiausia buvo, kad vi- 

įsiškai neturėjome kur su
sirinkti. Pirmutinį “Pul
kim ant Kelių” giedojome 
Šv. Petro ir Povilo bažny-j 
čios rūsyj. šiurkšti ir ne
maloni tai buvo aplinku
ma. Visko trūko, nieko ne
turėjome. Tame rūsyj iš
buvome keletą mėnesių ir 
iš čia persikėlėme į Veng-į 

damas, pastatė gražią, di- bažnyčią. Čia jau buvo 
dingą bažnyčią, trejus se- jaukiau ir maloniau. Kle- 
neliam priglausti namus, 
gimnaziją. Įsteigė varto
tojų bendrovę ir jo rūpes
čiu net plentas buvo pra
vestas, kuris jungia Švėk
šną su Klaipėdos kraštu. I 
Yra taipgi daug keliavęs

bonas kun. Lani buvo la
bai mums palankus ir už
jautė mus mūsų bėdose. 
Daug mums jis padėjo. 
Keletą mėnesių čia pralei
dus, vieną gražią dieną 
Prelatas mums pasako 

su misijomis, ir net Ame- bnksmą žinią, kad namas j 
rikon jaus šeštą kartą at- yraj^užpirktas _ir. 
važiavęs.

I
I
I

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

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.
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jsiog šmeižia jį už jo pasišven
timą mūsų gerovei. Taigi sa
kau, mes privalome, tokius mū
sų veikėjus pagerbti nors doru 

įžodžiu, kolei jis gyvas ir duoti 
, daugiau jam pagalbos, energi
jos, kad jis daugiau ir dar il- 
giaus tame pasišventimo darbe 

į galėtų dirbti. Linkiu Prelatui 
į kuo ilgiausio ir laimingiausio 
gyvenimo ir tikiu, kad visi Že
maičiai ir Aukštaičiai jį at
jaus ir pasveikins, kas kaip ga
lėdamas. nes jis yra užsitarna
vęs per tą ilgoką gyvenimą.

Jo dabartinė gyvenimo vieta
■ i*’ iro i o rlr-oc? o c • T VT

Bet jis patenkintas ir tokiu 
savo gyvenimu. Sako: “aš 
meldžiuosi už tuos, kurie mane 
šmeižia”. Jis eina pas juos. į jų 
susirinkimus. juos sveikina, 
kalba su jais, kaip su tikrais 
žmonėmis. O tikrenybėje jie y- 
ra tik vilkai, kurie tykoja, kaip 
tik galima jo tą skurdų gyve
nimą sudrumsti. Tikrai gaila, 
kad mūsų brolių tarpe tiek iš
gamų randasi. Juk jie irgi lie- 

j tuvių motinų išvargti, išaugin- 
1 ti. beabejo ir to reikiamo žmo
niškumo šiek-tiek pramokinti, 

' rodos, turėtų būti žmonėmis, o 
ne savo brolių skriaudikais, iš
davikais ir priešais. Bet tiek to, 
kaip sakoma: "šuo loja, pons 
važiuoja”.

I I

Tai j ruimingą gimnaziją.
Julius MaciejauskasI kilmingai pašventino Šv. Tėvo 

pamokslus' Atstovas 1928 m., dalyvaujant 
Liet. Resp. Prezidentui, švieti-

; šventinsim savo nuosavą
75 metai gražus amželis, bažnyčią. Ir birž. 1 d. šių;

52 metai kunigu būti dar me^U suėjo 2 metai kaip į 
gražiau. Kiek iš mūsų su- esamesavoje bažnyčioje, 
laukė ar sulauks tokio Mažutė ji kukli, bet jauki.įmėginsiu atpasakoti kiek 
amžiaus. Labai retas atsi- Mums kol kas jos pakan- Įaį varg0 padėjo, L 
tikimas. O jeigu ir pasi- ^a. Geradarei Viktorijai nukentėjo mūsų jau gra- 
taiko, tai jau ne darbui, ne Mesiliunas už tai priklau- ___  ______
organizacijai, ne planavi- so. daugiau, negu padėka. preiatas 1.1 
mui naujų perspektyvų, ne t°ji moteriškė, galpatyrė daug 
bet poilsiui, pasidavimui ~ar tebevargtume 
senatvei ir 
nuo visko.

Ne taip yra
Maciejausku.
mas per 70 metų užsimojo

apstoję klausydavo, be to, dau- mėse dalyvavo draug su visais 
pas ir puikius pietus turėjo, draug 

šventorių ir klauso prelato J.!su visais garbingais svečiais, 
Maciejausko pamokslų. Tai ir tuose Pat pašventintuose gim- 

w L! m--- ’as nuo tų dienų jį pažįstu ir 
daugeli kartų pas jį Švėkšnoje 
teko būti.

Rietavo Jonas.

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver-nazijos rūmuose.

Paskesnių jo darbų bei žygių fė ir kančių šaltinis, 
neminėsiu, nes kas skaito mūsų 
spaudą, tas matė jo paties šiek-, 
tiek parašyta, kaip ką jis vei-'

ir kiek kia dabar, ir kaip gyvena.

įžaus amžiaus sulaukęs 
Maciejauskas. 
j žiaurumų 

; sveti- panešė koliojimus, girdė- 
rezignacijai muose kampuose. Tikj^ jr Nebegirdi ir net grą- 

žmogus su giliu tikėjimu sįnimus išvijimu ir suža- 
Prelatu ir mei}e savo žmonėm ir lojimu. Yra čia žmonių, 

būda- Dievui gali tokią auką pa-!ĮęUrie negerbia žmogaus 
___£___ _______ __ J j daryti pats bebūdamas neį jo senatvės, nei jo sto- 
dar naujų dirvonų plėsti, neturtinga.-. no taip sakant. Jis nieko

nepaisė ir nepaiso. Dirba 
savo darbą kantriai ir 
nuoširdžiai.

Baigiant šį trumpą ap
rašymą tenka tik palinkė
ti Gerb. Prelatui, sveika
tos, ilgiausių metų, ištver
mės ir kantrybės ir toliau 
taip energingai darbuotis 
lietuviškoje ir katalikiš
koje dirvoje.

su
Jis

ir atsiekė, prie To neužteko mūsų nenu- 
aplinkybių, ilstančiam Prelatui. Nese- 

užkietėjusių niai juk šventino Arkivys-

Ir padarė, 
sunkiausių 
nepalankių, 
žmonių lietuvių kolonijo- kūpąs J. J. Cantwell Sesė
je. I

Pirmą kartą j čia
žiavo 1940 metais.
dairė, susipažino su 
ta katalikiškų šeimų
važiavo atgal į rytus.

Mes čia seniai gyvenan-
4

atva- 
Pasi- 
kele- 
ir iš-

rų namus, vienuolyno 
pradžią mūsų kolonijoje, 
kur per ceremonijas pa- 

įsakė tokią gražią įspūdin- 
'gą kalbą, tinkančią visai 
mūsų išeivijai!

Negalima, ir aš nei ne B.S.S.

Jei kam norisi dar žinoti, 
kaip jis dabar gyvena, tai pra- 
šau paimti “Draugą“ gegužės 1 
dienos, ir “Garsą” geg. 6 die
nos, ten rasite nors ir nepilnai, 
kaip dabar, Prelatas J. Macie
jauskas gyvena ir ką veikia. 
Daugelis paskaitę net netiki 
tam, bet ten parašyta tiesa ir 
dar nepilnai.

Taigi liepos 14 dieną prelatas į 
Julius Maciejauskas švenčia 
savo jau senyvo 75 metų am
žiaus jubiliejų. Jis daug gero- 
padaręs lietuvių tautai. Ir šian
dien Jubiliejatas. pilnas ener
gijos dirba tą sunkų darbą drą
siai ir su džiaugsmu. Bet ar 
mūsų broliai lietuviai užjaučia 
jam tame išganymo darbe i* Ne. 
tik dar daugiau paniekina ir 
net vadinamiem katalikais tie-

HOME AGAIN—Mrs. Theo- 
dore Roosevelt, wife of 
Brigadier General, arrives 
in New York by ocean clip- 
per after 10 months in Eng- 
land as director of clubs for 
American Red Cross. Her 
son Quentin, captain, is re- 
cuperatlng in New York 
from vounds suffered in Tu- 
nisia. Husband štili abroad.



Antradienis, Liepos 13, 1943

BERNADETOS GIESMĖ

“Štai j i ten —

DARBININKAS______________________ •
FRANZ VVERFEL

HAROLD FOSTER ILIUSTRACIJOS I Need Your 
Melo!

Joana Abadytė ir jos draugės žiūrėda
mos į Bernadetą girdėjo ją kartojant — 
Aš Ją matau. — Mergaitės jos klausė:— 
Kur ji? — Kur tu Ją matai? — Bernade
ta atsakė: — Ar nematote, ten urve. — 
Bernadetos sesuo Antanina atsakė: —Aš 
tematau tik tamsų urvą, daugiau nie
ko —. Ji persigando, nes pamatė, kad 
Bernadetos veidas išblyškęs, atrodė lyg 
mirusios. Ji pradėjo garsiai rėkųi: — 
Mama. mama. — ir bėgo namo motinai 
pasakyti. Joana Abadytė bėgo i Savio

Drevines copyriffht, 1943, by K

Kur tu Ją matai? —
malūną ieškoti kokios nors pagalbos.

Už kiek laiko atėjo Nikolienė ir jos 
sūnus Antanas, malūnininkas. Nikolienė 
bandė šnekinti Bernadetą, bet ji nieko 
neatsakė. Antanas pasilenkė prie klūpan
čios Bernadetos, kuri buvo paskendusi 
maldoje. Jis kalbėjo i ją. bet ji negirdėjo. 
Jis paėmė Bernadetą i savo rankas ir nu
nešė i malūną. Žmonės apie tai išgirdę 
sakė, kad Subirų Bernadeta pamišo.

Kada Subirūvienė atėjo i malūną, ji 
atsisėdo ant suolo ir tikrai skaudama šir-

S Features Syndicate. Ine. Text copyrijrht. 1'

Jie žiurėjo j klūpančią mergaitę, 
dimi tarė: — Aš nesijudinsiu iš čia iki 
Bernadeta man neprižadės daugiau pas 
Masabielį neiti. —

Bernadeta sudėjus rankas tarė: — 
Mama, aš prižadu ten neiti, jei tamsta 
mane neleisi. —

Nikolienė ir Antanas pasiliko vieni. 
Jis sakė savo motinai, kad jis niekada 
savo amžiuje tokio gražumo nematęs, 
kaip tas persimainęs šviesus Bernadetos 
veidas. Visą dieną, jis sakė, jam daręsi 
malonu, atsiminus tą Bernadetos klūpo-

Antanas paėmė ją Į rankas.
jimą ties urvu. Prisiminęs, kad jis paė
mė Bernadetą į savo rankas, sakė: “Nie
kas nėra vertas pridėti ranką prie jos".

* * - *
Dėl pilnesnio visų tų įvykių aprašymo 

užsisakykite iš “Darbininko” Vyskupo 
Bučio knygą: “Šv. Panelės Marijos Apsi
reiškimas Liurde”. Lietuvių kalboje yra 
viena iš gražiausių knygų. Prisidėkite 
prie jos išleidimo. Jei prisiusite bent 
$5.00 ‘gausite tą brangią knygą ir jūsų 
vardas bus įrašytas į leidėjų sąrašą.

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

Lietuviams Svarbi Politinė 
Naujiena

2. by The V ik ir. Pre»«s. Ine. D:*trihuted bv Kinsr Festuree Syndicate in co-operatioD with the Book-of-the-Month Club. Ine.

Philadelphia, Pa. — Ketvir
tadienį, pirmą liepos teko suži
noti, kad vietinis mūsų įžymus 
viengentis - veikėjas, Viliamas 
Poška (Paschall), vedantis biz-
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

LOS ANGELES, CALIFORNIA i

ii

Dariaus Girėno Paminklui Statyti 
Aukos

nį antrašu: 40S N. 8th St., Phi- 
i ladelphia. Pa. tikrai yra pasi
ryžęs patapti majoru Philadel- 
phijos mieste nuo taip vadina- 

1 mų: Independent Demokratų.

Tad kas. kas. bet lietuviai tai 
jau visi be skirtumų partijinių

Birželio 27 d. mūsų kolonijos ją. nesuskubęs atsilsėti, daly- 
gyvenime buvo nepaprasta die- vaudavo repeticijose ir dalyva- 

pasirodėme vo procesijoje; o ypač Edmun
das Stulginskas (kuris nese
niai atvyko pas mumis iš Wa- 
terbury, Conn.) įrodė nepa
prastą uolumą viešam patarna
vimui Dievo garbei ir tautos 
reikalams. Negalėdamas pasi- 
liuosuoti nuo darbo, pasamdė 
kitą žmogų, kuris jį pavadavo, 
bet Stulginskas iš savo kišenės 
užmokėjo septynius dolerius.

Aš ir nemaža: turėjau dar
buotis iki kol viską prirengiau 
prie procesijos. Iš Dievo Ap
vaizdos ir gerų žmonių, turiu 
net keletą baltų arnotų, gražią 
kapą, gražų velioną, ir labai 
gražų kryžių procesijai, kurį 
man neseniai prisiuntė iš Chi- 
cagos Antanas ir Emilija Gi
liai. Man tiktai reikėjo pasko
linti procesijai baldachimą ir 
asistai dalmatikas. Sunkesnis 
buvo dalykas gauti į pagalbą 
kunigą, kuris laike procesijos 
atgiedotų evangeliją, bet visgi 
gavau. Tėvai Jėzuitai atsiuntė 
du seminarijos auklėtinius, ku
rie apsirėdę su dalmatikomis 

■ man asistavo. Atvyko dar keli 
vienuoliai.
Pranciškietės
procesijai dvasiško 
buvo užtektinai.

Aš norėjau mūsų 
priduoti lietuvišką 
todėl reikalinga buvo, kad mo- gienė su savo dukromis, ir Sta- 
terys ir mergaitės pasipuoštų sė Šimkiūtė. Mergaičių būrelis 
tautiškais, lietuviškais rūbais, pasipuošusios dar rūtų vaini-j 
Atsirado moterų ir mergaičių, I kais traukė žiūrovų akis. Jų 
kurios nuo seniau turėjo lietu- skaičiuje buvo Margareta Mu-, 
viškus kostiumus, o kurios ne- rauskaitė, Margareta Janu- 
turėjo, tai ant greitosios pasi- šauskaitė, Davydoniutės ir tt. 
siūdino. Svarbus dalykas mokė
ti sukirpti medžiagą Stani
kams. Tai iš tos bėdos mumis 
išgelbėjo senas siuvėjas Juozas 
Jurgelionis, o lietuviškus šiur
kštus turėjome iš 
tuvos Konsulo, p. 
iš New Yorko, 
mums prisiuntęs 
medžiagos šiurkštus.

Procesija susidarė labai gra
ži. Vadovaujant Kryžiui, ėjo 
vaikai (berniukai) apsirėdę su 
komžomis, paskui ėjo moterys, 
mergaitės ir vaikai tautiškais 
kostiumais apsirėdę. Ypač 
kreipė dėmesį p. Bronė Star- 
kienė, poetė Ona Pociūtaitė 
Gilienė su savo gražia dukrele 
(taip pat tautiškame kostiu
me), Adelė Žeimienė, Emilija 
Masonienė, Monik a Šlaterienė, 
Kotryna Malinauskienė, Roza- j 
lija Janušauskienė, ir Elzbieta 
Morkienė (76 metų senutė), 
kuri tikrai atrodė kaip Lietu-]

Žemiau teikiame dvidešimts Kazlauckas. M. Stakovas, Ch. 
ketvirtą paskelbimą gautų au- Kairis, Ch. Brecker, J. J. Šert- 
kų iš draugijų ir pavienių as-/ 
menų per Fondo Komiteto į-. J. Mockevičius, E. Baltuvienė, 
vykusią Konferenciją, birželio A. Balčiūnas, V. Brazaitis, A. 
6 d.. 1943 m.. Brooklyn, N. Y. ! Zizas, P. Kyrius. Viso S23.00.

Draugija Šv. Pranciškaus iš Bendrai pribuvo aukų $50.50. 
Cliffside. N. J., per delegatą A. Nuoširdžiai dėkojame i 
Veliukonį aukojo $10.00.

S.L.A. 309 kuopa, E. White 
Plains, N. Y. gegužės 5 d., savo 
susirinkime surinko sekamas 
aukas ir prisiuntė per atstovą 
S. Dailideną, aukojo: P. Mažei
kas ir šeima $2.00: P. Baraus
kas ir šeima $1.50; po $1.00 — 
S. Dailidenas, M. Dailidenienė, 
R. Vatkevičienė, M. Širmulevi- 
čienė, A. Giedra ir šeima. A. 
Kraujalis ir šeima, F. Margevi- 
čius ir šeima.

Taipgi, kuopos narės B. Ma
žeikienė ir M. Dailidenienė su
rinko iš vietinių lietuvių, auko
jo: M. Seniskevičienė $2.00; J. 
Stakmolis ir šeima $2.00. Seka
mi po $1.00: S. Seniškevičius, 
V. Kanapecka ir šeima, C. Lu- 
kuševičius ir šeima. Viso $17.- 
50.

Konferencijoje delegatai au
kojo: Jonas Spurga $5.00; A. 

tai Valukonis $2.00. Po $1.00, au- 
personalo kojo: J. Šaltis, A. Gudonis, ad

vokatas Steponas Briedis, J. 
procesijai —---------------------------------------

charakterį, vos močiutė, Pranciška Bruz-

na. nes mes viešai
netiktai kaipo katalikai ap
vaikščiojant Dievo Kūno pro
cesiją. bet mes viešai pasirodė- 
me lietuviais. Padarėme iškil- 
nfingą Dievo Kūno procesiją la- 
gai gražiame Seserų “Poor 
Souls” Vienuolyne prie W. 
Adams Boulevard. Kitos tau- 

Laivyno tus. 193 < m. įstojo į Jung. įos neturi tokių gražių Dievo 
Kūno apvaikščiojimo. kaip mes 
lietuviai. Senesnieji žmonės ge
rai atsimena, kaip 
tavoje švenčiama 
• Vainikui Šventė, 
iėmis ir vainikais 
tiktai bažnyčiose, 
gražiai papuošti 
šventoriaus ir gatvėse.
sija su Švenčiausiu Sakramen
tu kartais tęsdavos kelias va
landas. nes prisieidavo porą 
mylių (Amerikoniškų) 
giedant “Garbė ir Šlovė”.

ŽUVO LEITENANTAS 
STOŠKUS

VVorcester. Mass. —Bir- tuckv ir Clark universite- 
želio 22 d. J. V.
oro lėktuvo nelaimėje ta- Valstybių Laivyną, kaipo 
po užmuštas Įeit. Juozas kadetas, kur jis pasižymė- 
A. Stoškus (Styles). Toji jo gabumais, ir pasiekė 
nelaimė įvyko Alameda. leitenanto laipsnį oro Iai- 
California.

Velionio kūnas buvo 
parvežtas į Worcestery ir 
pašarvotas laidotuvių di
rektoriaus Juozo Dirso 
laidotuvių name. Palaido
tas iškilmingai liepos 1 d. 
iš šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčios Šv. 
Jono kapuose.

Laike šv. mišių giedojo 
art. Apolonija Stoškiūtė. 
velionio giminaitė.

Paliko nuliūdime tėvus 
— Aldoną ir Julę Stoškus, 
seserį Julę Karosienę ir 
gimines.

A. a. Įeit. Juozas A. Stoš
kus (Styles) buvo 31 me
tų amžiaus. Baigęs Ken

vyne.
Laidotuvės buvo įspū

dingos ir jaudinančios.
Lai a. a. Įeit. Stoškaus 

vėlė ilsisi amžinybėje.’

Susirūpinimas "Žvaigždės” 
Kultūriniu Lobynu

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• K .

mu — žarnos neveiklios. skauda palva, 
nėra energijas — palengvinsite sau šiuo • 
modemišku būdu — kramtykite FEEN-A- Į 
MINT. 6i skoninga kramtoma guma vi
durius liunsj .ja švelniai ir tikrai Milio- • 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik ; 
pak rantykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekantį ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl ja kiai. ,

10c

Philadelphia. Pa. — Keletą 
savaičių atgal tilpo "Darbinin
ke” (o ir ‘Garse’) platus prane
šimas iš mūs miesto apie čia 
dabar labai vargingą buitį vie
tinės “žvaigždės" eks-redakto- 
rės. panelės Jul

’ Gi Clevelando “Din- »” redak-
i cija. pasiremiant tuo praneši- 
|mu. apie tą vargą įžymios mū- 
•sų rašėjos pagarsino gan plato
ką pastabą antgalviu: Skurdas:

\ kurisai. matyt, labai sugraudi- 
ino advokatą Fortūnatą Bago-I
čių iš Bostono. Nes trečiadieny. 
30-tą birželio vienas vietinių 
veikėjų per rankas pono K. S. 
Karpiaus. sušelpimui panelės 
Pranaitytės nuo advokato Ba- 
gočiaus apturėjo 5 dolerius ir 

■ laišką (nors, tiesą! adresuotą 
j ir ponui Karpiui), kuriame, 
tarp kitą ko, yra ir toks pasa-

I kvmas:

I
I

per delegatą A.
I

vietis, M. Žilinskas, V. V yšnius, prįvaiėtų jį tame jo politiniame 
pasiryžime iš visų savo spėkų 
remti, ne tik vien kaipo savo 
viengentį - lietuvį ir uolų lietu
vybės rėmėją, bet ir kaipo labai 
energingą ir prakilnų vienkart 
asmenį. K.V.

būdavo Lie- 
Dievo Kūno 
Papuošti 
altoriai.

bet taip 
altoriai

g^-
ne- 
pat 
ant

Proce-

eiti,

ruo- 
procesi- 

net iš toli- 
milžiniško

Mūsų choristai iš anksto 
sėsi prie Dievo Kūno 
jos. suvažiuodavo 
mesnių vietų mūsų
miesto, ir vadovaujant Seserei 

lės Pranaitytės. Assizijai, gerai prisirengė prie 
sumą gražiai 
pat gražiai 

ir Šlovė” ei-

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
738 E. BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

o mūsų buvo trys 
vienuolės.

tu iškilmių. Per 
giedojo ir taip 
skambėjo “Garbė 
nant procesijai.

Turiu čia pažymėti, kad di
deli pasišventimą parodė mūsų 
vyrai: Petras Žilinskas, nese
niai iš ligos atsikėlęs: M. K. 
Starkus, po sunkaus darbo už
baigiant Marianapolio kolegi-
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“Mano manymu, kad nors ne
ginčijamai kun. Milukas ir jo 
sandarbininkė, p-lė Pranaitytė 
nuoširdžiai dirbo katalikų vi
suomenei, bet jie nemažiau 
Nuoširdžiai Dirbo Ir Lietuvių 
Tautai, kaip jie geriausiai su
prato, mokėjo ir galėjo. Kun. 
Miluko ir “žvaigždės” archyve 
yra labai svarbios, Amerikos 
lietuvių istoriškos medžiagos. 
Ir kada rytų vandalai ir vaka
rų hunai naikino ir naikina 
Lietuvių kultūrinį turtą, neleis
kime nors mes. Amerikos lietu
viai dingti nors tam, kas yra 
mūsų tarpe”. K. V.

7
m.......................................................... *
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Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktj

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595 _
Limosinai dėl visokių reikalų

Nuoširdžiai dėkojame už 
teiktas aukas ir prašome visų 
ir visuomenę paaukoti ar su
rinkti aukų paminklo naudai. 
Visos Fondui duotos aukos 
skelbiamos laikraščiuose, prie 
to rinkėjas aukų ir stambesnių 
sumą aukojąs, jei bus pažymė
ti jų adresai, gaus nuo Fondo 
iždininko paliudymui kvitą. ’ 
Aukas prašome siųsti čekiu ar 
Money Orderiu išrašant vardu 
Darius Girėnas Monument 
Fund ir adresuokite Mr. John 
Spurga, Port Jefferson Station, 
Long Island, N. Y. Jis yra pa
minklo Fondo Komiteto iždi
ninkas, atsakomingas ir po už- cevičiui tėveliui, 
statu.

Įvykusi draugijų konferenci
ja paminklui statyti, kurios ta
rimus paskelbsime vėliau, už- 
gyrė tą patį Fondo Komitetą, 

‘ dapildant reikalingas vietas ir 
padauginant iki 14 narių. Tad, 
darbas turės eiti sklandžiau ir 
patogiau laike garbingai jį už
baigti.

Dariaus Girėno Paminklo 
Fondo ir Statymo Komitetas—

Jonas šaltis, Pirmininkas: 
Jokūbas Šertvietis, vice-pir- 

mininkas:
I VI. Pivoriūnas, sekretorius: 

Ant. Gudonis, sekr. padėj.; 
Jonas Spurga, iždininkas: 
Juozas Kairys ir J. Ambra 

zaitis. Iždo globėjai;
Adv. Steponas Briedis, fin

sekretorius.

PROVIDENCE, R. I

PADĖKA

i

malonės Lie-'
Jono Budrio, jos buvo nuimti krutamieji pa- 
kuris buvo

lietuviškos

Turėjome gražų būrelį (12) 
žolbėrių, kurios baltai apsirė- 
džiusios barstė gėles Viešpa- . 
čiui Jėzui švenčiausiame Sa-i 
kramente.

Dėka p. J. K. Miliui procesi-
II

veikslai, kurių galėsime paro
dyti visiems, kurie malonės ap
lankyti mūsų neseniai susitvė
rusią parapiją: o tie, kurie ne
galės atvykti pas mumis galės 
procesijos nuotrauką pamatyti 
lietuviškuose katalikiškuose 
laikraščiuose.

Procesijai pasibaigus turėjo
me parapijinėje salėje bendrus 
pietus ir taip geroj nuotaikoje 
užbaigėme Vainikų Šventę.

Pietus prirengė p. Strongie- 
nė, p. Šlaterienė, ir p. Miškienė. 

Tvarkdarių pareigas gražiai• 1 
atliko Juozas Strongis, Pranas 
Masonas, Zigmas Krumenas ir 
Povilas Šliakis.

Prelatas J. Macie.jauskas.

mare
vMES every

PAYDAYl\l-^BOND DAY

Nuoširdžiai dėkoju kleb. kun. 
Jonui Vaitekūnui ir vikarui 
kun. A. Kacevičiui už manęs 
atlankymą. kada aš buvau R. I. 
valstybės ligoninėje: taipgi dė
koju Seselėms Kazimierietėms 
už linkėjimus ir maldas: dėko
ju p. A. Kacevičiui. kun. A. Ka- 

už daugkarti
nį manęs atlankymą: dėkoju 
visiems giminėms ir draugams 
už atlankymą ir dovanas, svei
kinimus ir linkėjimus, p. Mar
celei Špokienei už gėles ir lan
kymą. savo dukrelei Anelei, 
kuri yra tos pačios ligoninės 
slaugė, nors ji nebuvo mano 
kambaryj, bet būdama kitų 
kambarių viršininkė, atsitrau
kė nuo pareigų ir budėjo per 
kelias valandas pas mane po 
operacijos. Širdingiausiai ačiū 
visiems ir visoms, kurie mane 
lankė ir užjautė ligoje. Lai Die
vas visiems ir visoms atlygina. 

Antanas Dzekevičius.

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos. 

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham IdOlf.R
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VIETINES ŽINIOS!
---------------------------------------- Br_________________ _
ŽINUTES Įėję Vincentiečiai aprūpins 

biednuomenę.

Vincentas Janulevičius išva
žiavo kariuomenėn, liepos 6 d. j 
Jis yra baigęs Bostono Kolegi
ją. Ilgą laiką dirbo apsigynimo' 
darbą, užsieny. Grįžęs, gegužės į 
mėnesy, jis apsivedė. Išvažiuo-Į 
damas kariuomenėn Vincas pa
aukojo $3.00 parapijos pikniko' 
fondui.

Amžinojo Rožančiaus Drau
gija paaukojo $10.00 pikniko! 
fondui ir $10.00 vasarinei mo
kyklai. Kunigai ir parapijiečiai 
yra giliai dėkingi aukotojams.

Trečiadienį bus laikomos Šv. 
Teresės Novenos pamaldos.

Liepos 8 d. tapo pakrikštytas 
Gerardas - Povilas, Kazimiero 
ir Onos (Valatkevičiūtės) Ja- 
rušaičių sūnus.

Dvinukų tarpe lietuviukai — 
Laikraštis “The Michigan Ca
tholic” patalpino atvaizdą 
Brangiausio Kraujo parapijos 
mokyklos 16 dvynukų, kurių 
tarpe randasi dvynukai South i 
Bostoniečio daktaro Arento.

Šv. Vincento Pauliečio Lab
daringos Draugijos savaitiniai I 
susirinkimai yra perkelti iš 
penktadienio į ketvirtadienio 
vakarus. Kas ketvirtadienio 
vakarą. 8 vai., bažnytinėje sa-

“žvaigždė” šviečia. Maldos, 
Apaštalavimo Sąjungos orga
nas “Žvaigždė”, T. T. Jėzuitų 
leidžiamas Jėzaus Širdies gar
binimui labai gražiai šviečia 
savo turiniu ir dvasia.

Liepos mėnesio laidoje mato
me, apart viršelio gražios vin-' 
jetės, įspūdingą Šv. Onos ir jos 
mažytės dukrelės Panos Mari
jos paveikslus. Aprašomas sty- 
lingai “Veikimas M. A. Cent-j 
ruošė”. “Popiežiaus norai. Kri
staus norai”. Kviečia visus 
mokslininkus prie Dievo gar
binimo. Įdėtas Rytmetinis Au
kojimas. Misijų Intencija, j 
“"Kruvinoji Tėkmė” apibudina 
tikrąjį žmonijos atgyjimo bū
dą. Seka eilės “Jėzaus Širdis”. 
Įdėtas gražus Jėzaus Širdies 
paveikslas. “Dvilypis Džiaugs
mas”. Marinamai ligonei pri
sega Švenč. J. Širdies ženklelį: 
ir ji pagyja. Seka eilės “Suski
limas”. Ir dar tik atėjome iki 
9 p. (Bus daugiau).

i 
______________

Kun. J. Plevokas yra kelioms 
dienoms išvažiavęs atostogų.

Kun. M. Šmigelskis, MIC., 
praleido savaitę Marianapolio 
kolegijoje. Jis daugumą šios 
savaitės rytų laikys šv. mišias 
salėje. Sekmadienį, kaip ir pe-i 
reitą sekmadienį, jis laikys Šv. 
mišias bažnyčioje.

dingą. Jų sūnus Jonas yra ser
žantas U. 
kažin-kur 
niausioji 
WAACS .
Vyriausioji duktė Anelė yra iš
tekėjusi už Leo Castello ir turi 
8 mėnesių dukrelę.

Jaunoji gyvena su savo moti
na. Šliūbas įvyko Šv. Petro par. 
bažnyčioje. Sveikiname jauna
vedžius. Rap.

S. Armijoje (dabar 
Australijoje). Jau- 

duktė tarnauja 
Missouri *valstybėje.

Aplankė Ligonis 748 Kartus Ir Išdalino 866 Laikraščius

veikta, kad grįžtų prie sa
kramentų 20 žmonių, ku
rie nepraktikuodavo reli
gijos pareigų per eilę me
tų. Paveikta, kad vienas 
suaugęs priimtų krikštą

DAKTARAI

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

j MARIJOS VAIKELIŲ DRAU
GIJOS IŠVAŽIAVIMAS

Liepos 12 d., pusantro šimto 
i vaikučių ir pusė šimto suaugu
sių, vadovybėje kun. Al. Abra- 
■ činsko ir Seserų mokytojų. 
: plaukė laivu į garsųjį pajūrį 
, Nantasket Beach. Jie šiokią 
! ekskursiją turėjo ir pernai. To- 
: dėl vaikučiai nekantraudami 
; laukė šios dienos.

— ■ - ■ ■

Išėjo J. V. Laivyno 
Tarnybon

DČLVAKACIJV
Gražiausia vieta. švarūs 

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

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

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Birežlio 28 d. išėjo Jung. Val
stybių laivyno tarnybon Petras 
Bernotas, gyv. 179 W. 7th St., 
So. Bostone.

Namų fronte liko motinėlė 
Uršulė Bernotienė, žmona Juo- 
zapina. broliai Antanas ir Povi
las ir seseris — Morta ir Biru
tė. Tėvelis jau kiek metų kaip 
miręs.

Petras Bernotas dabar ran
dasi Virginijoj. Linkime Pet
rui geriausių sėkmių J. V. lai
vyno tarnyboje!

MEDUS

“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.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
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. Ražt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — B. Cunienė,
29 Gould St.. W. Rorbury, Mass. 

Tel. Parkvvay—1864-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 West 7th St., So. Boston. Ma33. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

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

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

antra antradienį mėnesio, 7:30 vaL j 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

i *V. JONO EV. BL. PAŠALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis 
702 E. 8th St., So. Boston, Mass.

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

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

i Iždininkas — Vincas Zaleskas,
I 613 E. 5th St., So. Boston, Mass. 
Maršalka — Jonas Zaikis,

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

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

(LKFSB) Eiti į varguo
lių butus, sėdėti prie ligo
nio lovos, lankyti šeimas, 

'kurios neleidžia vaikų į 
lietuviškas mokyklas, ku
rios nelanko bažnyčios — 
šitokie yra dabartinio lai-į ir vienas suaugęs — pir
ko šūkiai ir siekimai.'mą komuniją, du paaugę 
Praktika parodė, kad vie- vaikai — pakrikštyti. Li
na iš pačių tinkamiausių'gonių paruošta priimti 
tam darbui organizacijų į komuniją

Mirė A. Višniauskienė Yra Marijos Legijonas. Jis meldžiant Dievo palaimos 
pradeda plėstis ir tarp lie- tuose apaštalavimo dar- 
tuvių. Vienas jo skyrius, buose Marijos Legiono in- 
vaainamas — prezidija — tencija išklausyta Šv. Mi- 
yra Įsisteigęs ir Chicagos'šių 252, atlikta Šv. Valan- 
Šv. Jurgio parapijoje. Bir- dos pamaldų 17, 
žeiio mėn. čia įvyko visų komunijų — 35, sukalbė- 
Chicagos Marijos Legiono į ta maldų — 63. Narių ta- 
vadų susirinkimas, kuria-'me Marijos Legiono sky- 
me lietuviškasis Marijos riuje yra apie 10, bet visi 
Legiono skyrius (Dan- persiėmę apaštalavimo 
gaus Vartų Prezidija, šv. dvasia, dirba tyliai, bet su 
Jurgio parapijoj) padarė pasiryžimu, susirinkimus 
savo darbuotės apyskaitą, turi kas savaitę, jų metų 

i paskiriamas 
uždavinys, ką turi atlikti. 
Aukščiau suminėtieji dar
bai yra atlikti visų, pade
dant vietos kunigam.

Birželio 29 d. mirė Aurelija 
Višniauskienė < Bakevičiūtė), 
68 metų amžiaus. Amerikoje 

• pragyveno 38 metus. Paliko nu
liūdime vyrą p. Juozą Višniaus- 
ką. gyv. 366 W. Broadway, So. 
Bostone, ir 5 sūnus, kurių trys 

■ yra Jung. Valstybių karo tar- 
' nyboje.
I Velionė paėjo iš Raseinių ap
skričio, Lietuvos.

— 32. Be to,

priimta

kuri sužavėjo ir kitų tau-1 kiekvienam 
tų veiklius katalikus: nuo

Sekma- m. bal. 20 d.) nuo sa
vo įsikūrimo) iki 1943 m. 
birž. 2 d. šv. Jurgio par. 
Marijos Legiono nariai iš
viso apsilankė į namus 
346 sykius, ligoniai na
muose buvo aplankyti 345 
kartus, ligoninėse — 403 
kartus. Išdalinta katali
kiškų žurnalų ir brošiūrų 
— 1004, kat. laikraščių iš
dalinta — 866, novenų la
pelių — 496, medalikėlių, 
rožančių ir kitų religinių 
dalykų išdalinta — 34, su
rinkta medalikėlių ir kitų 
religinių dalykų dėl išda
linimo — 134, kalbėta su 
tėvais dėl leidimo į lietu
višką kat. mokyklą 32 vai
kų, iš jų 13 pradėjo lanky
ti parapijinę mokyklą. Pa
reiškiant atjautimą šei
mos nelaimės, aplankyta 
pašarvotus numirėlius, 
prie jų pasimeldžiant 169 

; surinkta prenu- 
buvo lietuviai. Buvo labai ma- meratų katalikiškų laik- 
lonaus ir draugiško būdo žmo- naščių 141, duota pamoky- 
gus.

Velionio šeimai p. Julei Turck suaugusiems 
ir jos sūnui, kuris 
dos, yra karo tarnyboje, reiš- atlikta specialių artimo 
kiame gilią užuojautą. Dr-s. meilės darbų — 23, pa-

Mirė Herbert Turck

Brockton, Mass. — 
dienį, liepos 11 d. mirė inžinie-

Kai šiltoji oro banga perbėgo per Atlanto rytinį rius Herbert Turck, sirgęs apie 
krantą, tai daugelyj vietų užklupo nepripratusių ją 
sutikti ir apėmė miego slogutis. Ir šis muzikas irgi 
per pertrauką pasinaudojo “a bit of a nap”.

Sugrjžo Iš Atostogų

tris metus. Velionis buvo vedęs 
lietuvaitę p. Julę Žarkauskaitę 
iš Montello. kuri buvo Kaune. 
Lietuvoje, ir dirbo Amerikos 
Lietuvių Prekybos bendrovėje.

p. Juozas Pečiulis, Petchell’s 
Shoe krautuvės savininkas, pir
madienio rytą sugrįžo iš atos
togų. Jis praleido savaitę pas 
gimines Long Island, N. Y. 
Grįžo pailsėjęs.

Šią savaitę p. Juozas Pečiu
lis išleido atostogų savo žmo
nelę, kuri dabartiniu laiku 
daugiausia dirba batų krautu
vėje. Linkime 
gų!

pp. Pečiulių 
yra: 447 W. 
Bostone.

malonių atosto

daug veikia lietuvių visuomenė-1
je. Jis yra So. Bostono Lietu- jįs buvo vokiečių kilmės. Keli 
vių Katalikų Federacijos sky- metai atgal grįžo iš Lietuvos ir 
riaus pirmininkas, L. \ yčių Al- apsigyveno Sharon, Mass. Inž. 
girdo skyriaus pirmininkas, Herbert Turck dirbo Plymouth 
Svetimkalbių Komiteto Karo Rubber kompanijoj, 
Bonų Propagandai sekretoriaus 
asistentas, ir lietuvių skyriaus 

| sekretorius. Adv. Young taip 
!pat priklauso ir kitose organi
zacijose, jose veikia, ypač lie
tuvių 
laiko 
koje.

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

ĮVAIRŪS skelbimai

klubuose. Jis suranda 
veikti ir šios šalies politi-

batų krautuvė 
Broadway, So.

Rap.
LANKĖSI

Veiklus Lietuvis 
Advokatas

Liepos 10 d. įvyko Rogers 
Association of Massachusetts 
Laws of Northeastern Univer- 
sity metinis susirinkimas ir 
pietūs. Bostone, laike kurių 10 
asmenų, kurie yra gavę Mas- 
ter's laipsnį birželio mėn., ga
vo Master’s raktus.

Šios organizacijos 
k u yra 
teisių
Young. kuris 1942 m. 
vęs to universiteto 
laipsnį ir raktą. Jis ne tik yra 
pirmininkas, bet ir to parengi
mo ruošimo komiteto pirminin
kas.

Adv. Antanas J. Young labai

pirminin- 
lietuvis advokatas ir 

daktaras Antanas J. 
yra ga- 

Masters

jI

šeštadienį, liepos 10 d., ‘Dar
bininke’ lankėsi p. L. Končius, 
bitininkas iš N. Abington. 
Mass. Paliko porą dėžių me
daus iš Californijos. Taipgi už
rašė laikraštį “Darbinin
ką” tūlai poniai iš Worcester, 
Mass.

Canton.
Mass. Susirgus šeimos galvai, 
ponia J. Turck su sūnumi persi
kėlė gyventi pas savuosius, a- 
dresu: 278 E. Main St., Avon, 
Mass.

Velionis Herbert Turck laido
jamas antradiefiį, liepos 13 d.. 
2 vai. po pietų.

Pažymėtina. kad velionis 
Herbert Turck. gyvendamas 
Lietuvoje, gražiai išmoko lietu
vių kalbą ir su lietuviais buvo 
labai susidraugavęs. Ir šioje

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” 
Broadway, So.

R. I.,
Ohio ir Cin- 

Tikietas geras 
Atsišaukite į 

adm., 366 West 
Boston, Mass.

šalyje jo artimiausieji draugai kartus:

mų apie tikėjimo tiesas
144 kartus, 

dabar, ro- pataisyta 8 moterystės,

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

j St. HUBbard 8157.
I ___________________________________________

Ištekėjo Bronė 
Gironaitė

Birželio 27 d. p. B. Gironaitė 
ištekėjo už Oliverio Slavinsko, 
kuris lanko Navy radio mokyk
lą.

Jaunosios tėvas, Vincas Gi- 
ronaitis dabartiniu laiku gyve
na Brooklyn. N. Y. ir dirba siu
vykloje, o motina Leoną gyve
na So. Bostone. 152 E 7th St.

Gironaičių šeima yra pavyz-

REIKALINGA PATYRUSIU IR NEPATYRUSIŲ 
VYRU IR MOTERŲ 

DIRBTI PRIE KARO DARBŲ
PRIE ĮVAIRIU 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

North Brighton Bakery, 
Ine.

, Kepa skaniausią duoną, kaip į 

i juodą, taip ir baltą. Pasirin- 
j kimas didelis pajų ir tortų.

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.

GRABORIAI

S.Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadvvay

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

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOMK
187 Dorchester Street 

8outh Boston, Maso. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius tr 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt| 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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J. Butkevičius.

Sv. Sakramento Garbintojas,
Šv. Pilypas Nerijus

stebėti nė mažiausio supy
kime arba kitiems įkirumo 
ženklo, neveizint to, kaip, 
didelės provokacijos kuo
met jam buvo daroma, — 
didžiausias jo veidely vi
siems spindantis malonu
mas ir nusižeminimas, — 
visuomet tas pats, tiesiog

Gražus, šventas ir nuos
tabus. buvo visas šv. Pily
po Nerijaus, šioje žemėje 
gyvenimas. Tačiau nuosta
bi jo širdies meilė ir dievo
tumas V. Jėzui Šv. Sakra
mente. —buvo tiesiog dan
giškosios grožybės rožė, 
šioje žemėje pražydę jusi!
Kaž kokiu tai paslaptin- antgamtiškas palikdavo, 
gu būdu. šv. Pilypo Neri
jaus asmenybė, buvo ypa
tingai visus patenkinanti. 
Įvairiose dorybėse ir pa
maldume. — jis buvo skai
tomas vienas iš praktiš
kiausių ir pamaldžiausių 
pasaulyje žmonių! Jis bu
vo vienas iš tų žmonių, ku
rį faktinai galima buvo 
pavadinti vienu iš žmoniš- 
kiausių ir gailestingiausių 
šventųjų. Praleidus jam 
kaip pasauliečiui didelę sa
vo gyvenimo dalį, — mums 
bus gana įdomu sužinoti 
apie pasaulietišką jo užsi
laikymą, jo rūpesčius, var
gus, kentėjimus, nepasise
kimus ir pagaliau didžiau
sias per visą savo gyveni
mą iškentėtas pagundas.

Būdamas dar mažas vai
kutis. Šv. Pilypas Nerijus, 
visas savo maldas ir dvasi
nius apmąstinėjimus, 
jis visuomet atlikdavo taip; nuo savo draugų, tą savo 
šventai ir rūpestingai, kad širdies jautrumą, linkui vi- 
visų buvo karštai myli-j 
mas. kaip šventas ir saldus; 
vaikutis, ir tankiai dauge
lio dievotų žmonių, buvo! 
vadinamas "Gerasis Pily- 
pėlis”. Kruopštus tikėjimo 
ir bendro žmoniškumo da
lykuose jo išsilavinimas.— 
gali būti, kad buvo jo kaip San Germano pas savo dė- 
kūdikio, didžiausioji dory- dę. kad ten išmoktų kaip 
bė gyvenime, kurį visą išti- reikiant vesti bizniaus a- 
sai, jis perėjo būdamas matą, kaip jau seniai jojo 
šventas, nekaltas. — V. dėdė to pageidavo. Mat jo- 
Dievui ir žmonėms, vien jo dėdė labai troško pada- 
tik gera tedarydamas. Nie-jiyti jį savo turtų įpėdiniu, 
kas giedriose jo akelėse. Čia jaunajam Pilypui buvo 
niekuomet nebegalėjo pa-'auksinė proga, lengvai pa-

ISulaukus jam vienuolika 
metų savo amžiaus, — di
džiausia meilė V. Jėzaus 
Šv. Sakramente, — pradė
jo tikrai nuostabiu būdu 
jame manifestuoties! Dau
gumą laiko jis praleisdavo 
balankydamas bažnyčias, 
ir jose karštai prieš Šv. Sa
kramentą besimelsdamas. 
Kiekvieną dieną šventas ir 
nekaltas jo veidelis, matėsi 
pakeltas ir rimtai susikau
pęs. pagarbinimui Meilės 
Kalinio Tabernakuly. Nie
kam nežinomu ir nesu
prantamu būdu, jis suge
bėdavo sutverti savy vis 
naują prie šventumo ir į- 
vairių herojiškų, krikščio
niškųjų dorybių laipsnį. Jo 
meilė ir užuojauta pavar
gėliams ir kenčiantie
siems, — buvo tiesiog ne
paprasta. ir buvo žinoma.

— i kad jis visuomet slėpdavo

myli- sų žmonių vargų ir kentė
jimų. kuriuos jis su di
džiausiu skausmu, visuo
met giliai savo širdy jaus
davo.

Būdamas šešiolikos met- 
tų savo amžiaus, jis paliko 
savo namus ir iškeliavo į
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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!

Ieškoma geros širdies žmonių, kurie iš visų jėgų 
melstus ir apaštalautų, stengdami parnešti Kristaus 
Širdies Karalystę į kiekvieną iietuvišką šeimą. O paty
rimas mums aiškiai sako, jog ten. kur tik įžengia Jė
zaus širdies laikraštis, ten ir žmonės greičiau susi
draugauja su meilės ir pasiaukojimo mintimis. Kas 
platins Jėzaus Širdies laikraštį tikrai sulauks mūsų 
Dievo Širdies palaimos.

REMKIME ŠĮ KILNŲ. GRYNAI DVASINĮ DARBĄ 
SAVO MALDOMIS IR AUKOMIS!

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės” kaina 

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

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

UŽSAKYMAMS ADRESAS:

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

D A R B I N INK AS

TELEPHONISTAS ŠUO — Gal būt tamstai tik šuo, bet šiems ka
riams jis yra tikra telephonistas. Jis taip išmokintas, kad telofono kariai 
užtaisę vielą su špule pasiunčia šį šunį į fronto pirmutinę liniją, kur jis 
nubėgdamas nutraukia ir vielą. Ten kariai prisijungia telefoną, o šuo 
akimirksniu ir, vėl su savo štabu telefonistų.

SUDIE!
Jis kelias, sude- 
paškuojosiomis 
kelia draugą į 
Velkas, dejuo-

Vasaros pusiaudienis. 
Pušynas. Smiltingu šun
keliu eina sužeistas karei-' 
/is, ant nugaros sunkiai 
sužeistu draugu nešinas, j

Saulė žiauriai kepina. 
Nešėjas vos besivelka. 
Prakaitas, visą kūną su
vilgęs, degina žaizdą. So
pulio šiurpuliai smulkiai 
banguoja.

“Paklydau”, mąsto ne
šėjas: “kad bent šūvių gir
dėčiau!... Kol rasiu žmo
nių, draugas mirs; o ir aš 
pats nebišliksiu”...

Pavargusios švino ko- 
i jos velkasi žeme, kelda-1 
mos neramų dulkių debe
sėlį. Ant nuprakaitavusio-, 
jo veido nutūpusios kelios 
didės musės 
šio kraujo, 
nebjaučia. 
kaip širdis 
plinta...

veldėti visą didžiulį savo pavojaus, — pasinėrė Filo- nepaprastu savo rimtumo 
dėdės pramonės turtą, pa- sofijos mokslo studijose, ir susikaupimu, prašydamas 
starajam mirus. Tačiau ta- aiškiausiame 
me dalyke jis dar nebebu- tiesų pažinimo didelių pa- reikalingos 
vo pilnai apsisprendęs. Pa- stangų darbe.
galiau nuolatiniai melsda
masis ir rimtai begalvoda
mas, jis suprato, kad tas

i paliktasis jo dėdės jam 
' turtas, padaręs jį labai
turtingu. — gali staiga jo
jo mintis atitraukti nuo 
V. Dievo, ir pagaliau pririš-

: ti prie jam palikto turto, 
j Toks jo savo ateities gali
mų įvykių realizavimas.— 
baisiai jį išgąsdino! Tiesa,

Į jis tą savo baimę rūpestin
gai slėpė savo širdyje nuo 
savo dėdės, ir tik dviem 
metam praslinkus, — jis

i tvirtai pareiškė savo dėdei,
; kad jis palieka jį San Ger
mane su dideliais savo tur
tais, o pats ’šavo ir kitų 
žmonių sielų reikalais, iš- 

Į keliauja į Romą, iš kurios 
daugiau nemano grįžti at-

: gal.
Šv. Pilypo Nerijaus gy-

, venimas Romoje, buvo vie
na nepertraukiama įvairių

, didvyriškų, — pilnų V. Die-
.‘vo ir artimo meilės darbų.

Jis maišydavosi visur tar
pe pavargėlių ir turtingų,

1

šaipos iš jo pa-
Musių kaskart 

puola kankinius, 
dulkės nepaken-

nuleistos, 
javęs, ir 
jėgomis 
kukšterą... 
damas. Liūdesys ir baimė
lyg biauriai drungna vil
nis krantą, laižo pašir
džius.

Saulė
stangų, 
daugiau 
Ėdrios
čiamai erzina odą ir slopi
na krūtinę...

“Ne! nebgaliu!” padū
mojo nešėjas.

Ir, lyg elektros srovė, to
ji mintis palietė nešamojo 
sąmonę ir sukėlė joje at
saką:

“Mesk mane ir gelbė
kis!”

Bet kaip bailiai tai buvo 
tarta! Tartum būtų pasa
kyta:

“Nemesk, nemesk! Jei
gu turiva žūti, žūkiva kar
tu!”

Nešėjas nuleido varguo
lį į žolę ir, stengdamasis 

į nežiūrėti jam į akis, dus
liai tarė:

| “Matau, nieko nebus!
i Atleisk, brolau! Sudiev!”

Nieko nebatsakė įnir
siantysis. Tik jo akys vis 
dar stengias susitikti su 
Petro.

Petras skubiai nusisuko 
ir eina šalin. Pamažėli... 

^Tyliai verkdamas... Tolyn, 
tolyn...

; Mirštantysis sopulingai 
dejuoja. “Kad bent dar

i sykį žvilgterėtų! Kad tik 
| jo žvilgsnį dar sugau- 
čiau!”

“Juk vis tiek jo nebiš- 
gelbėsiu, tik save pražu- 

Įdysiu!” dažnai, dažnai 
I šnibžda sau Petras...
i Tas dejavimas! Lyg ledo 
i vanduo jis laisto širdį... 
“Greičiau, greičiau šalin! 
Nebišturėsiu!”

Vis dėlto, atsisukęs, Pet
ras dar žvilgtelėjo į drau-

Kokias akis išvydo!
(Iš šviesos” Sp. Knygcc)

I”
t

Dieviškųjų šv. Dvasios apšvietimo ir 
pagalbos, ta

me svarbiame sielų atver
timo savo darbe, — kaip 
staiga prieš jo akis pasiro
dė šviesus, nedidelis, ug
nies kamuolėlis, kuris ū- 
mai įėjo į šventojo burną, 
ir galutiniai apsistojo jojo 
krūtinėje. Šv. Dvasios vei
kimo pavidale ūmai aptu
rėjęs karščiausią V. Dievo 
meilė ugnį, — jis pajuto, 
kaip jam rodėsi Jos malo
nės visiškai nebegalėsiąs 
atlaikyti, todėl parpuolė 
ant žemės, ir greitai ap
nuogino savo krūtinę, kad 
šaltas išlaukinis oras, bent 
kiek atvėsintų meilės ugni
mi užsiliepsnojusią jojo 
krūtinę. Pagaliau visas 
drebėdamas iš baimės, jis 
pakilo nuo žemės, ir palie
tęs ranka bedrebančią savo 
krūtinę, — jis pajuto toje 
pat vietoje, kur ugninis ka
muolėlis apsistojo, — di
delį iškilusį guzą, kurio ta
čiau nė truputėlį neskau
dėjo.

Tas incidentas ir nuosta
biu būdu ant jo krūtinės 
iškilęs guzas, vien tik 
šventąjam mirus, tebuvo 
sužinota. Darant reikalin
gą egzaminaciją, tapo at
rasta, — kad ties pačia 
šventojo širdimi buvo nu
laužti du šonkauliai, pryša- 
kin atsikišę, kad davė ga
limybę išsivystyti kelerio
pai didesniam jo širdies 
mušimui. Tie nepaprasti jo 
širdies mušimai, pasiekda- 

asmenybių, kurie pradėjo buvo tikrai apgailėtina vo aukščiausią savo laips- 
šventąjį gerbti, ir visuose 
savo reikaluose kilnių jo 
patarimų ieškoti. Užsiliku- 
sios žinios sako, kad savo 
maiste, jis buvęs labai tau
pus, — dažniausia tevalgy- 
davo vien tik mažą kiekį 
duonos, vandeny pasimir
kydamas.

Dabar jojo meilė ir die-
i votumas prie V.
Švč. Sakramente, 
aukščiausią savo 
Daugelis žmonių 
stebėdamiesi 
kalbėdavo, kaip šis nepa- 

’ prastas jaunuolis, įstengia 
kartais ištisas naktis pra- 

Į leisti be miego ir poilsio, 
bažnyčioje besimelsdamas 
prieš Švč. Sakramentą, 
karsčiausios meilės ry
šiais susivienyjęs su V. 
Dievu; kaip karštai jis 
meldžiasi, ir kaip sunkiai 
jis vargina savo kūną, taip 
aštriais pasninkais ir įvai
riais apsimarinimais. Jo 

i globai pavesti Fliorentinų 
l šeimos vaikučiai, gerte 
• gėrė dvasinę jo išmintį, ir 
i dideliai didžiavosi savo 
■ auklėtoju, kuris, kad apsi- 
; saugoti save nuo puikybės

Praslinko penki metai jo 
gyvenimo Romoje. Dabar 
jis pradėjo jausti nenumal
domą savo sieloje balsą, 
kad jis turi kilti dvasinėse 
savo dorybėse kur kas 
aukščiau, ir dirbti didesnei 
V. Dievo garbei ir žmonių 
sielų išganymui kur kas 
daugiau, negu kad iki šiol. 
Neveizint kiek buvo šven
tas ir tobulas jojo gyveni
mas. — kiek daug V. Die
vo garbei ir žmonių sielų 
išganymui jis buvo nudir
bęs, — dabar kaž dėlei ko, 
— visai mažai jį tesurami- 
no ir patenkino. Jis matė 
taip didelę sielų daugybę, 
kurioms reikalinga buvo 
palengvinti ir pasaldinti 
taip sunkus, kartus ir erš
kėčiuotas kelias, priėjimui 
prie V. Dievo. Jis nuolati
niai temąstydavo vien apie 
tą didžiausią ir svarbiausią 
darbą, — kuodidžiausią 
žmonių sielų skaitlių, V. 
Dievui laimėti. Jis turi eiti 
šiuo naujuoju mažuoju ke
liu, dirbti tą naująjį sielų 

ir nuostabiu savo šventu- išganymo darbą, daryti ge- 
mo pavyzdžiu, tiesiog ste- ra V. Dievui ir žmonėms, ir 
buklus visur darydavo. Per kitus visus, kiek tik galima 
kurį laiką, jis buvo moky- daugiau, stengtis prie to 
toju ir auklėtoju vienos darbo pritraukti.darbo pritraukti.
garbingos Fliorentinų šei- Dabar jis su dideliu ir 
mos vaikučių. Tas jo mo- šventu pasiryžimu, atvirai 
kymas ir auklėjimo būdas stojo į darbą, atversti nu-

i

jam pavestų vaikučių,— sidėjelio prie V. Dievo pa- 
ūmai atkreipė savin akis čiame Romos mieste ir už 
daugelio garbingų Romos j° ribų. Ši šv. Pilypo misi-
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prie sukepu- 
Nešėjas jų 

Jaučia vien, 
jam plinta- 

Akys raibsta... j
Tuoj puls jis į kažkokią! 
miglotą daubą.

Deda nešamąjį pakelėj; 
! pats sėdas greta, parėmęs 
galvą delnu.

“Petrai”, sako įnirsian
tysis: “matau, jog pakly- 
dova... Jau manęs nebiš- 
gelbėsi, tik pats be reika
lo žūsi... Palik mane šičia 
mirti... Pats eik — gal dar 
rasi žmonių ir sau pagal
bos”...

Sako tai, o pats bailiai 
žiūri savo nešėjui į akis: 
argi tad sutiktų palikti!

Šio veidas niaurus, akys

i

I

ir niekam nepavydėtina, nį, kaip šventasis tapęs 
nes jis viešai bemokyda- kunigu laikydavo šv. Mi
mas žmones po aikštes ir šias ir priimdavo šv. Ko- 
rniesto gatves, — buvo iš- muniją. Jo gyvenimo bio- 
sistatęs save žiauriau- grafas sako, 
sioms žmonių minioms, ir met kėdė, 
visuomet turėjo kantriai 
iškęsti iš minių pusės di
džiausius savęs paniekini- sienos, prie kurių jis prisi 
mus, burnojimus ir grąsi-

kad kai kuo- 
ant kurios jis 

sėdėdavo, lova, kurioje gu
lėdavo, net ir kambario

glausdavo, natūraliai vir- 
, nuo galingos jo 

sas didžiausias jam daro- širdies krūtinėje mušimo 
mas kliūtis, — Šv. Pilypas jėgos, 
palaipsniui visgi pagaliau 
laimėjo kelią įeiti į daugu
mos žmonių širdis, kurie 
kas kartas vis tirščiau pra
dėjo apie jį rinkties ir 
spiestis, ir žiūrėti į jį kai
po šventąjį, artimiausiais 
meilės ryšiais su V. Jėzumi 
Švč. Sakramente tvirčiau
siai susivienijusį, kur jis 
diena iš dienos karštai be
simelsdamas, sėmė sau 
mokslą ir stiprybę, kasdie
niniame savo apaštalavi
mo darbe.

1544 m. Sekminių šven
tės dieną, įvyko nepapras- 

■ tai nuostabus incidentas 
i šventojo gyvenime. Jis bu

vo paskendęs karštoje 
; maldoje į Šv. Dvasią, su
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Jėzaus nimus... Neveizint į tas vU pėdavo, 
pasiekė 
laipsnį! 
dideliai

savo tarpe
Kai kuomet jis pajusda

vo negalįs tą didžiąją savo 
meilės ugnį ir milžinišką 
širdies mušimą, kaip rei- i 
kiant sukontroliuoti, todėl, 
tankiai nusižeminęs šauk
davo: — “Gana, Gerasis 
Viešpatie, gana! — Tu ma
tai, kad aš daugiau jau ne
galiu išlaikyti! — Aš ture-< 
siu mirti dėlei to!...”

1551 m. gegužės mėn., 
23 d., Šv. Pilypas tapo į- 
švęstas į kunigus. Dabar 
jis galutinai įgijo papildo
mą aukščiausią savo šven
tumo laipsnį, ir galutinai 
save pavergė žmonių sielų 
išganymo darbe. Kartais 
po keliolika valandų į die
ną, — jis išsėdavo klausy

kloje, beklausydamas iš
pažinčių, ir neapsakomą 
nusidėjėlių skaitlių, jis at
vertė prie V. Dievo. Jis 
spietė apie save būrius a- 
biejų lyčių tvirtai pasiry
žusio jaunimo išganyti sa- 

I vo sielas, ir vedė jas tik
ruoju aukščiausios tobuly
bės keliu. Visuose, kas tik 
arčiau jį pažino, — jis vi- 

. suomet uždegdavo didesnę 
meilę ir pagarbą V. Jėzui 

. švč. Sakramente, karštai
siais savo kalbos žodžiais. 
Jis tankiai kalbėdavo, kad 
tanki Šv. Komunija, su
jungta su dideliu dievotu
mu į Šv. P. Mariją, prakti-; 
kuojama ypatingai jauni-1 
mo tarpe, — yra ne tik kad j 
pats aukščiausias tobuly
bės laipsnis. — bet ir ge
riausiai apsaugoja jaunuo
lių sielos nekaltybę, nuo 
šlykščių nuodėmių purvų. 
Jis tikinčiuosius mokino 
taipogi karštai pamilti ir 
bažnytinę Liturgiją. Jo 
dievotumas linkui Nekru
vinosios šv. mišių aukos, 

; irgi buvo kuodidžiausias! 
• Vėlesniaisiais savo kuniga- 
» vimo metais, jis taipogi į- 
■ steigė ir šventadienio Ora

torijos Kongregaciją.
1595 m. gegužės mėn. 25 

d., Dievo Kūno šventėje, 
buvo paskutinė Šv. Pilypo 
Nerijaus šio žemiškojo gy
venimo diena. Vidurnaktį, 
— jau jis stovėjo pas mir
ties angą, ir tikintieji, ku
rie pas jį skaitlingai susi
rinkę stovėjo, ir matyda-i 
mi, kad mirties angelas! 
jau ima jį savo glėbin, —, 
sujaudintai visi ištiesė į jį! 
savo rankas maldaudami1 
paskutinio jo palaiminimo. 
Šventasis tai matydamas, 
truputį pasikėlę, ir nežy
miai pakėlęs savo ranką, 
juos palaimino; paskiau 
palengva atmetė savo gal
vą ant priegalvio, ir ramiai 
nuėjo atsiimti amžinojo 
savo užmokesčio, pas V. 
Dievą danguje, už milžiniš
kus Jo garbei savo darbus.

ŠV. OKOS NOVENA
Jau išėjo iš spaudos NOVENA 

prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal. C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ
KAS. 336 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

I

I

Munition Maker

i

Ann Miller. Columbia motion pic- 
ture star, transfers inedible grease 
from small can kept in her kitehen 
vvhen Boy and Gfrl Scouts call on 
regular collection trip. In 21 days 
after delivery to your meat dealer 
vvaste fat will be glycerine urgent- 
ly needed for gunpovvder and 
medicinals.

• ■




