
I DABARTIES l
I BILDESIUOS 5

Amerikos Lietuvių Ta
ryba skelbia lietuvių kon
ferenciją, rugsėjo 2—3 
dd., Pittsburgh’e (Pa.), 

šiol “Darbinin- 
gavęs oficialiu 
apie tą konfe-

Tačiau iki 
kas” nėra 
pranešimo 
renciją.

Mes iš kaikurių kitų lai
kraščių žinome dienas ir 
vietą, bet turi 
taryba nėra 
dienotvarkės 
jai. Pavieniai 
draugijų 
šia: kaip ir kiek atstovų 
galima rinkti?

ALT. turėtų duoti nu
rodymus, nes nedaug lai
ko beliko iki paskelbtų 
dienų.

būti dar ir 
paruošusi 

konferenci- 
asmenys ir

valdvbos klau-

i

New 
New 

įvyks Amerikos 
Kunigų Vieny-

Rugpiūčio 11 d., 
Yorker viešbuty j, 
Yorke, 
Lietuvių 
bės seimelis.

Taipgi šiomis dienomis 
įvyks Kunigų Vienybės 
provincijų suvažiavimai. 
Planuojama šaukti ir AL
RK Federacijos Tarybos 
suvažiavimą rugsėjo mėn. 
pradžioje.

Stebisi Lietuvos Vyskupų 
Drąsa

(LKFSB) Gavome laiš
ką iš vieno asmens, ku
riam teko ilgėliau pagy
venti nacių rėžimo sukau
stytoje Vokietijoje. Laiš
ke pareiškiamas nusiste
bėjimas, kad Lietuvos 
vyskupai, nežiūrint nacių 
kerštingumo, išdrįso 
jiems įteikti tokį stiprų 
protesto raštą.

Netaip seniai ir Londone 
savo centrinę turinti in
formacijų agentūra KAP 
pranešė, kad gavusi žinių, 
jog Lietuvos katalikų ku
nigai labai ryžtingai pasi
priešina* įvairioms nacių 
neteisingoms užmačioms.

kuomet 
francūzų 

Išrodo, kad

TEL. SOUth BostoD 2680

Planuoja įstatymą Mote* 
rims Registruoti

kariuomenės 
po sunkių ir 
mūšių užima

VVashington, liepos 15—
Amerikos
Pacifike, 
žiaurių 
Mundą salą, kurioje Japo
nai turėjo stipriausią 
tvirtovę.

Daug Japonų nužudyta, 
kiti mėgina pabėgti iš sa
los.
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Bombarduoja Vokietijos 
Industrijas

Londonas, liepos 15 — 
Šeši Čekoslovakijos vys
kupai pareiškia protestą 
naciams dėl tikinčiųjų 
persekiojimo.

Čekoslovakijos Vyskupai 
Pareiškė Protestą Naciams

g
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Amerikos Kariuomenė Užima

kurios savininkais buvo 
josios darbininkai per 18 
metų.

i Nors toji dirbtuvė buvo 
Į pavyzdingai tvarkoma, 
i bet dėl kafo sumažino 
| darbą. Kilo streikai, ir dėl 
• tos priežasties teismas į- 
sakė tą dirbtuvę uždaryti.

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių atstovų 
rūmų komitetas planuoja 
pravesti įstatymą visoms 
moterims registruoti. Pa
gal tą įstatymą būtų su
registruotos visos mergi
nos ir moterys, ir, pagal 
reikalą, būtų imamos ka
ro ir ūkio darbams atlikti. Londonas, liepos 15 —

Anglijos ir Amerikos la- 
Teirmae kūnai smarkiai bombar-
16ISmdS UZudrC DirbtUVę davo Vokietijos industri- 

----------- j jos miestą Aachen. Dvi- 
Indianapolis, Ind. — Šio-'dešimts lėktuvų bombar- 

mis dienomis teismas įsa- davime 
kė uždaryti 
Conserve Co.

Sąjungininkų Kariuomenė Užė
mė Svarbias Pozicijas Sicilijoje
Alijantų Centras, A f n- Jei italai neišgalės duo-

ka, liepos 15 — Amerikos ti pagalbos Sicilijos gynė- 
septintoji armija pasivarė jams, tada aišku, kad są- 
15 mylių Sicilijoje į šiaurę jungininkų 
ir užėmė svarbius aero- užtikrintas, 
dromus Naro, Ponte Olivo 
ir Comiso. Naro yra svar- kad Sicilijoje

laimėjimas

Iš Berlyno pranešama, 
. .......... t eina žiau- 

bus geležinkelių susisieki- rūs mūšiai. Italų vyriau- 
mo centras; gi Ponte Oli- sybė praneša, kad britų 
vo ir Comiso du didieji iš aštuntoji armija artinasi 
dešimties aerodromų Si- prie Catania lygumos, 
cilijoje.

Anglijos kariuomenės 
užėmė svarbią prieplauką 
Augustą, Syracuse ir va
rosi užimti Catania.

Galima sakyti, kad vie- _
na dešimta Sicilijos dalis Afrika, liepos 15 — Ame- 
yra sąjungininkų ranko- rikos kariuomenės, Lica- 
se. ta, Sicilijoje, kurią jie už-

Bet sąjungininkai arti- ėmė po dviejų valandų ko- 
nasi prie Catania lygu- vos, sako, kad 
mos, kur galės įvykti gyventojai jiems 
žiaurios tankų kovos. lankūs.

Sąjungininkai varosi,' Amerikos 
kad užimti Messiną ir taip bė rūpinasi 
nukirsti salos susisiekimą tą Sicilijos 
su pačia Italija.

Sicilijos Gyventojai Palan
kūs Amerikiečiams

Sąjungininkų Centras,

Sicilijos 
esą pa-

vadovy-karo
nuvežti mais- 
suvargusiems 

gyventojams.

HITLERIS NEDUOSIĄS
PAGALBOS ITALIJAI

žuvo. Vokiečiai 
Columbia' pripažįsta, kad padaryta 
dirbtuvę, didelių nuostolių.

I
I

; nuoširdus lietuvis patriotas. 1917 metais buvo išrink- Hitleris neduosiąs didės- tas pasitraukti, 
tas Lietuvos Tarybos nariu, o vėliau jos vice-pirmi- nes pagalbos italams, bet; Martiniąue salos pran- 

savo ninku, pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą u-oT-inaa
vergi- 1918 m., vasario 16 d. Atgavus Lietuvai nepriklauso-

GEN. GIRAUD PRIŽADA 
PAGALBĄ PACIFIKE

A. A. VYSKUPAS JUSTINAS STAUGAITIS
Iš Šveicarijos gauta telegrama, kati šių metų lie

pos 8 d. Lietuvoje mirė Telšių vyskupas Justinas 
Staugaitis.

Velionis buvo uolus Katalikų Bažnyčios vadas ir Turkijos pranešama, kad bert, kuris buvo privers- 
"šiT-zliio liatiitric natrintac 1 Cll 7 motoic Knirr, iČY-inlz- „ J.. oiti-n n L-+ i

Londonas, liepos 15 —Iš į vietą adm. George Ro-
« ■ • W 1 1 ‘ 1 _ A 1 ______ - __ 1___________ ___________2-

išlaisvintų
Generolas Giraud. kraštą iš Hitlerio

Rooseveltas ir mybę, velionis aktyviai dalyvavo jos politikoje, ir yra 
pritaria

Chicagos “lietuvių” ko
munistų laikraštis “V.” 
liepos 13 d. laidoje ir vėl 
puola Suvienytas Tautas. 
Komunistėliai kelia štai 
kokius klausimus:

“Ar tariamasi su Sovie
tų Sąjunga, 
sprendžiami 
klausimai?
ne. Ar tariamasi su SSSR 
dėl Italijos ateities?”

Baisus tai dalykas ko
munistams, jeigu nesita- 
ria su Sovietų Sąjunga. O 
ar tariamasi su Amerika 
ir Anglija dėl Japonijos a- 
teities, dėl pavergtos Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, 
Lenkijos ir kitų kraštų?

Komunistai. keldami 
tokius klausimus Suvie- 
nytom Tautom, tik pasi
tarnauja didžiajam žmo
nijos priešui — naciams 
ir japonams; jie kelia ne
pasitikėjimą Amerikai ir 
Anglijai. Komunistai nie
kad nebuvo, turi būt ir ne
bus lojalūs Amerikai ir 
Anglijai, nors jie gyvena
demokratiškiausioj šalyj, vocĮamj 
Jung. Valstybėse. Jie bu
vo ir pasiliks kruvinojo 
komunizmo vergai.

Mes, Amerikiečiai, ko-

West Point, N. Y. liepos tinai 
15 —
Prancūzijos kariuomenės jos. Jei 
viršininkas šiaurės Afri- Churchill 
koje, pareiškė: ‘T 
zijos kariuomenės 
drauge su Amerikos 
riuomene Pacifike iki ka
ras ten bus laimėtas. 
Amerikos gautais gink
lais Prancūzijos kariuo
menės kovos dar geriau 
kaip kovojo 
koje”.

Amerikos 
vyriausybės 
raud vyriausiu 
Prancūzijos kariuomenės 
Afrikoje. Kitas Prancūzi
jos generolas De Gaulle 
labai varėsi užimti vy
riausiąją vietą, bet mato
mai prezidentas Roosevel
tas ir Churchill šaltai į jį 
atsinešė.

Rusijos diktatorius Sta
linas, kaip buvo pranešta 
iš Londono, pareiškęs A- 
merikos ir Anglijos vy
riausybėm nepasitenkini
mą, kad jos užgyrė Gi
raud, o ne De Gaulle.

Kodėl Stalinas vis tai
kosi duoti pamokymus ki
toms vyriausybėms? Juk 
svarbiausias dalykas yra 
tas, kad Prancūzijos, ka
riuomenė ir laivynas ko
votų prieš nacius ir galu-

Gi- buvęs Lietuvos Seimo pirmininku.
Prancū- raud, tai jie numato, kadi (Plačiau apie Garbingąjį vyskupą telpa antra- 

bus jis tinkamiausias yra už- me puslapyj).
ka- imti vyriausiojo vado vie

tą.

sutrauksiąs visas karines cūzų laivynas perėjo į Su- 
jėgas prie Italijos - Vokie
tijos rubežiaus, kad ap
ginti pačią Vokietiją.

Reiškia Hitleris perma
to, kad Italija bus greitai 
išmušta iš karo.

vienytų Tautų kontrolę.

i
Britai Bombardavo Turiną

Iš

Šiaurės Afri-

ir Anglijos 
pripažino Gi- 

vadu

Mirė Latviu Atstovas
I

i
Į _
pos 7 d. čia staiga mirė 
Ludwig Ekis, buvęs Latvi
jos atstovas Kaune.

VVashington, D. C.—Lie-

Eastman Vėl Reikalauja 
Uždrausti Seimus

ŽIAURIOS KOVOS ĮVYKSIĄ
SICILIJOJE

Londonas, liepos 15 — 
Žiaurios kovos turėsią 
greitu metu įvykti Sicili
joje. Italai ir vokiečiai tu
rėsią kovoti ir nugalėti 
sąjungininkus arba visai 

I pasiduoti.
j Iki šiol Italijos kariuo-

■6000 Italijos kareivių į ne- 
: laisvę.

Tačiau pranešama, kad 
ašies armijos ruošiasi di
džiam puolimui prieš A- 
merikos kariuomenes...

Raudonieji Atsiėmė Kelius 
Kaimelius

Uždarė Naciu Partijas

Londonas, liepos 15 — 
Anglijos lakūnai bombar
davo Italijos karo ginklų 
industrijos miestą Turin.

Italai praneša, kad 101 
asmuo nužudytas ir 203 

o miestui pada-
didelių nuostolių.

Bern, Šveicarija — Švei
carijos federalė taryba sužeisti, 

i nutarė uždaryti dvi parti- ryta
jas, kuriom vadovavo na- Anglai neteko 13 lėktuvų, 
ciai. Keli tų partijų nariai 
yra nuteisti už išdavystę.

VVashington, D. C., lie- menė neparodė didelio pa-i 
pos 15 — Joseph East-;siPriešmimo . sąjunginiu-‘ 
man, transportacijos jį-!kams. Bet Sicilijos karas 
rektorius, atnaujino rei
kalavimą atšaukti visas 
konferencijas ir seimus, 
kad palengvinti gcležin- Siciliją. Tačiau sąjungi- tijos 
kelių ir taip sunkią naštą. n*nkai be didžių susirėmi- 
Eastman sako, kad jeigu varosi salos gilumon, 
organizacijos susilaikytų v^s užimdami naujas vie- 
nuo seimų, f-' 
prašalinti keleivių važia- pozicijas, 
vimo racionavimą — sis-’ Italai negales atsi-;

i temos, kuri yra “svetima laikyti Sicilijoje, tada są-i 
'visai mūsų tradicijai” jungininkai, užvaldę visą Belgorodo srityje raudon-

,j Jis sako, kad net ir ir salą, lengvai galės pačią armiečiai užmušė 
. tos organizacijos, kurios 
. yra paskelbusios seimus 
.Ikaro problemoms spręsti, 

dabar turėtų sąžiniškai 
apsispręsti, ar atšauki- 

seimo “
karo

sąjunginin-
- • • -•

dar tik pradedamas. Mus
solini esą paskyręs 300,- Belgorodo
000 Italijos kareivių ginti žiaurios kautynės. Vokie- 

nacių karo jėgos 
smarkiai puola raudonar
miečius.
armiečiai

Londonas, liepos 15 — 
fronte eina

Prancūzu Martinique Sala 
Sąjungininkų Kontrolėje

Vengrai Atsisako Kariauti 
Sicilijoje

Londonas, liepos 15 — 
Hitleris pareikalavęs, kad 
Vengrija pasiųstų karei
vius ir lėktuvus į Siciliją, 

paskyrė bet Vengrijos vyriausybė

i 
i

VVashington, D. C. —
Prancūzų Komitetas Tau
tai Laisvinti i „
Henri Hoppenot guberną- atsakius, kad ji nenori ka- 
torium Martiniųue ir kitų riauti prieš Angliją ir A- 
prancūzų Antillų salų į meriką.

Tačiau raudon-' 
atmuša visus ■ 

tai" pagelbėtų tas *r sustiprindami savo puolimus, ir net pradėjo
- - - -■ kontra - puolimus, atsiim-.

darni kelius kaimelius.
Maskva praneša, kad

Darbininkų Radio Programa
Jei Italai negalės atsi

salą, lengvai galės pačią 
Italiją nuolatiniai bom
barduoti ir laiku visiškai 
išmušti iš karo.

Sąjungininkai

armiečiai užmušė 2,000 
nacių kareivių.

Taipgi smarkios kauty
nės eina Orei - Kursk sri- 

paėmė tyje.

* * * 
M A K E 
EVERY 
PAYDAY

BONO DAY

prieš nacizmą - 
fašizmą ir japonizmą. ne- mas 
galime nei žingsnio leisti, daugiau 
kad mūsų demokratiško- goms, negu būtų 
je šalyje įsigalėtų vergiš- seimuose”, 
kas ir bedieviškas komu
nizmas, kurio 
kaip matome iš jų raštų kad toks būdas buvo pri- 
ir kalbų, dirba tik komu- pažintas “patenkinantis 
nizmui. Jų svarbiausias karo laiku alternatyvas” 
veikimo tikslas, tai pa- daugelio organizacijų, at- pašventinta, 
ruošti dirvą komunizmui liekančių svarbų 
įvairiose pasaulio šalyse, darbą.

neatsiektų ARTISTE PASTATĖ BAŽNYČIĄ 
pastan- 

atsiekta

Eastman siūlo
agentai, atlikti “by mail”,

Denver, Col. liepos 15 —' 
Aktorka Helen Bonfils 
paskyrė $400,000.00 pa- i 
statymui naujos bažny
čios Denver mieste. Ji šią 
auką padarė atminčiai 
savo tėvelių. Bažnyčia jau 

Prelatas 
karo John R. Mulroy yra pas- 

1 kirtas klebonu.

seimus 
ir sako,

Kun. Švedas Pakeltas 
Kapitonu

Pranešama, kad kapelio
nas kun. A. Švedas, MIC. 
pakeltas į kapitono laips
nį. Jis randasi kur nors 
Pacifiko salose.

šeštadienį, liepos 17 d. sueina lygiai dešimts me
tų kai žuvo du mūsų tautos didvyriai — Darius ir Gi
rėnas.

Tą sukaktį paminėsime per radio gražiomis pat
riotinėmis dainomis, muzika ir kalbele.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 ki- 
locycles 2 vai. po pietų ir klausytis programos.

Šiais karo laikais, kada biznieriai sumažino arba 
visai nutraukė skelbimus, tai atsišaukiame į Gerbia
mąją Visuomenę, mūsų klubus ir draugijas remti šią 
programą pranešimais, sveikinimais ir dovanėlėmis. 
Programoje skelbiame mūsų tautos svarbiuosius rei
kalus, Karo bonus ir tt. ir tą laiką aukojame visuo
menei. Todėl tikimės susilaukti daugiau šios progra
mos rėmėjų.

Skelbimus, pranešimus ir sveikinimus siųskite, 
kad gautume prieš penktadienį, arba vėliausia penk
tadienį šiuo adresu:

DARBININKŲ RADIO.
366 West Broadvvay. So. Boston, 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449.

t



DARBININKAS 2Penktadienis, Liepos 16, 1943

įvairios žinios
C,

Mirė J. E. Vyskupas Justinas 
Staugaitis Ištremime

Rochesterio Lietuviai Aukoja $500 
Lietuvių Tautiniai Tarybai - Jos 

Leidžiamam '‘Lithuanian Bulletin”
Rochesterio (N. Y.) lie

tuviai, matydami Lietu
vos padanges tamsėjant ir 
Lietuvos laisvei atgauti 
pavojų didėjant, nutarė į- 
vairiais būdais prisidėti 
prie tėvynės išlaisvinimo 
darbo. Jie sako: “Mes tu
rime gabius vadus Tauti
nėje Taryboje, bet be vi
suomenės paramos ir ta- 
ry yra bejėgė. Todėl su
manėme sukelti $500.00 
auką. Beabejo ir kitos ko
lonijos prisidės, ir visi su- 
kelsime $500,000.00 auką. 
Tad visi j darbą!”

AUKOTOJŲ VARDAI—

Po $10.00 — kleb. kun. 
Rickis. J. Braknis, P. Norke- 
liunas, J. Sukis. Marė Urmilai- 
tė. J. Baranauskas. V. Apana-; 
vičius.

P. Dusevičienė $7:15: V. J. 
Butrim $5.00; p. Valeskienė ir 
R. Stašaitis po $2.00; VI. Sau- 
noras ir Ant. Vaitonienė po 
$1.00.

liepos 15 — 
premierą Si- 

prezi-

Londonas,
Palaidojus 
korskį, Lenkijos 
dentas Wladyslaw Racz- 
kievicz paskelbė naują 
ministeriu kabinetą, į ku
rį įeina šie:

Premiero atstovas ir 
komercijos ministeris — 
Jan Kwapinski, socialis
tas.

Užsienio reikalų — Ta- 
deusz Romer, buvęs lenkų 
atstovas Maskvai.

Saugumo — gen. 
jan Kukiel.

Vidaus reikalų — 
dyslaw Banaczyk.

Teisingumo — 
Waclaw Komarnicki.

Informacijų — Stanis- 
law Kot.

Finansų—Ludwik Gros
feld.

Darbo — Jan Stanczyk.
Vidurinių Rytų — Hen- 

dryk Strassburger.
Pasiruošimo Taikos 

Konferencijai valstybės 
ministeris — Marjan Sey- 
da.

Planavimui Būsiančios 
Administracijos ministe-

(LKFSB) Per Šveicariją, rinktas jo pirmininku ir, 
gauta iš Lietuvos liūdna! einant konstitucija, prezi- 
telegrama, pranešanti,' dentui kuriam laikui išvy- 
kad liepos 8 d. mirė Telšių kus, turėjo jį pavaduoti 
vyskupas Just. Staugai-į eidamas aukščiausias val
tis. Daugiau smulkmenų stybės pareigas. Įsteigus 
nepranešama. Ekscelen- Lietuvos bažnytinę pro- 
cija vysk. Staugaitis buvo vinciją, kun. Just. Stau- 
viena šviesiausių asmeny- gaitis popiežiaus buvo pa- 
bių Lietuvoje. Šiemet ėjo rinktas Telšių vyskupu ir 
77-tus metus — gimęs konsekruotas 1926 m. bai. 
1866 m. lapkr. 14 d. Jo tė-:25 d. Tose pareigose išbu- 
viškė — Tupikų kaimas,'vo iki savo mirties. 
Naumiesčio par., Šakių: Amžinos atminties ve- 
ap'skr. Mokinosi Naumies- lionis buvo garsus visuo- 
, ------ menininkas ir žymus ra

šytojas. Laikraščiuose ji
sai pasirašydavo: Meškus, 
Panenupis ir kitomis sla- 
pyvardėmis. Atskiromis 
knygomis yra jo išspaus
dinta Katalikų Bažnyčios 
istorija, “Ar gi čia kalta 
Katalikų Bažnyčia”, “Jau
nimo idealas”, “Darbinin
kų Klausimas” ir kt. Di- 
džiausis jo veikalas, pasi
rašytas J. Gintauto vardu 

1905 metais yra 1934 m. išėjęs roma- 
Metams nas - apysaka “Tiesiu Ke- 

kur, atsiliepiant į
.9?

9 

būrio” draugiją, kuri 'tiek • vaizdžiai nusakomas Lie- 
daug mokyklų Lietuvos tuvos atgimimo laikotar- ris — Karold Popiel. 
liaudžiai įkūrė ir išlaikė. !pio kunigo 
Porą metų pabuvęs Leke- ” 
čiuose klebonu, kaip ga
bus plunksnos darbiniu- ] 
kas, 1909 metais pakvie- : 

įčiamas redaguoti žurnalą 
! “Vadovas”. Spaudos dar
bas jam buvo artimas, nes 
jau klieriku bebūdamas 
rašinėjo į Tilžėje ėjusią 

j “Šviesą”, paskui į “Šalti
nį”, “Viltį”. Per 4 metus 
redaguodamas “Vadovą” 
,daug pats straipsnių pri
rašydavo ir gyvai vedė 
skyrius —spaudos apžval
gą ir užsienio bei Lietuvos 
religinio ir tautinio gyve
nimo apžvalgą. Toliau 
ketverius metus klebona
vo Pakuonyje, o vėliau — 
Aukštojoje Panemunėje. 
Besikuriant Lietuvos ta
rybai, kun. Staugaitis bu
vo išrinktas jos nariu, o 
nuo 1918 m. — jos vice
pirmininku. Buvo Steigia
mojo Seimo vice pirmi
ninku. Eidamas tas aukš
tas pareigas buvo kelis 
sykius įvairiais Lietuvos 
reikalais deleguotas į už
sienį. Jo parašas stovi ir 
po Lietuvos nepriklauso
mybės aktu. Pažymėtinas 
jo didelis veiklumas dėl 
Lietuvos laisvės pirmo
sios vokiečių okupacijos 
metu. Steigiamajam sei
mui išsiskirsčius ir išrin
kus pirmąjį Seimą, kun. 
Just. Staugaitis buvo iš-

I ambasadorius 
iki Rusijos nu- 

suI i
tyje, o vėliau Marijampo
lės gimnazijoje, drauge su 
kitu dideliu lietuviu—ark.
J. Matulevičiumi. Seinų 
kunigų seminariją baigė 
ir kunigu buvo įšventin
tas 1890 m. birž. 24 d. Pa
teko dirbti į Varšuvą, kur 
ketvertą metų buvo vika
ru ir 6 metus gimn. kape
lionu. Širdis jį vis traukė į 
Lietuvą ir kai po japonų 
karo Lietuvoj radosi dau
giau laisvės, 
sugrįžo Lietuvon, 
apsistojęs Marijampolėjei liu”, kur, i 
jisai įsteigė garsiąją “Ži- Putino “Altorių šešėly” 
burio” drausūia kuri tiek1

Mar-

Valstybės švietimo Ta
rybos ministeris — kun. 
Zygmont Kaczynski.

Du nauji ministeriai yra 
iš kairiųjų, būtent, Dr. 
Grosfeld, žydas socialis
tas, ir M. Banaczyk iš ū- 
kininkų partijos.

Bet gal būti Maskvai 
bus priimtiniausias mi
nisteris, tai M. Romer, bu
vęs lenkų 
Maskvai
traukimo santykių 
Lenkija. Sakoma, kad Ro- 
mer’io paskyrimas esą 
ženklas, kad Mikolaiczy- 
k’o valdžia sieks draugiš
kų santykių atnaujinimo 
su Rusija. M. Romer bu
vęs labai mylimas Sovie
tų Kremliuje.

Taigi nauja lenkų val
džia sudaryta iš trijų ū- 
kininkų partijos, trijų so
cialistų, dviejų krikščio
nių demokratų, dviejų 
tautininkų ir trijų, kurie 
nesą susirišę nei su viena 
partija.

Lenkų karo komandie- 
rium yra gen. Kazimierz 

! Sosnkowski.

Wla-S . Sgt. Joseph 
Aleksiunas, 

sūnus Kristi jon ir Bronės.
(Markalonaitės) Aleksiūnų. gi
mė 1916 m.. Pittsburgh, Pa. 
Pradžios mokyklą baigė E. 

.........................Vandergrift, Pa. taipgi tame 
mieste baigė ir High School. 
Priklausė prie šv. Vardo drau- 

2_‘ dešimtinių. ■ Bo>' ir Tar*
nauja Dėdės Šamo kariuome
nėje nuo 1936 metų. Antram 

, terminui liuosnoriai įstojo vas.
25. 1942 m. ir savo gabumais 
užsitarnavo Supply Sgt. laips
nį. Į:

Jojo tėveliai gyvena East 
Vandergrift. Pa. ir yra nuola
tiniai “Darbininko" skaityto
jai ir rėmėjai. Sergeantas Juo-' 
zas Aleksiunas įstojo į Liurdo 

J knygos rėmėjus. įmokėdamas 
$5.00. Dėkojame Sergeantui už 
nuoširdumą ir paramą.
—

, būtent, vardas, laipsnis, eilinis 
numeris, tarnybos skyrius, or-į 
ganizacija, A. P. O. Numeris 
arba laivo vardas ir laivyno 
paštas ir paštas per kurį siun
tinys siunčiamas. Turi būti už
rašytas siuntėjo adresas, su 
pašto numeriu.

Persiuntimas turi būti pilnai 
apmokėtas. Siuntiniai virš 8 
uncijų turi turėti 4-tos klasės 

i zonos pašto ženklų iš pašto ofi- 
1 so. iš kurios siuntinys yra siun
čiamas. iki pašto ofisui, j kurį 
i turi būti pristatytas adresatui. 
Iš Bostono Paštos Distrikto 
Postmasteriui į New Yorką 
(2-ra zona), San Francisco (8- 
ta zona), New Orleans (6th 
zone), Miami (6t’n zone), Pres-

I

I!

Broliai ir seserys, lietuviai! 
Mūsų tautos didysis kunigaikš
tis Vytautas kardu gynė tėvy
nę nuo priešų. Jis savo gyvybę 
statė į pavojus. Šimtai tūkstan
čių lietuvių praliejo kraują už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. o iš mūsų prašome tik 
piniginės aukos - 
kad mes jomis prisidėtume iš- 
laisvinti pavergtą, ir žiauraus 

svarbiausiu klau- priešo kankinamą Lietuvą.
Lietuvių Tautinės. 

ir jos leidžia- 
- “Lithuanian

prof.

Šis Šūkis Iškeltas Federaci- 
• jos Skyriaus Susirinkime

ROCHESTER. N. Y. — Lie-
i 

pos S d.. Federacijos skyriaus 
susirinkime. ;
simu buvo
Tarybos veikla 
mas biuletenis 
Bulletin”.

Kleb. kun. Jonas Bakšys gy
vu žodžiu nušvietė tarybos 
darbus ir nurodė jos leidžiamo 
laikraštuko reikalingumą, p. J. 
Riskis. pritardamas klebono 
kalbai ir sumanymui. įnešė, 
kad mes. Rochesteriečiai. su
dėtume $500.00 auką, kiekvie
nas aukodamas po $10.00. Jo 
įnešimą visi parėmė ir apklojo 
stalą dešimtinėmis, penkinė
mis ir pasižadėjimais. Viso su
rinkta apie $100.00. Graži pra- į tolimą Sibirą dirbti sunkiuo- 
džia. bet jo užbaiga bus dar sius darbus, kurie kalėjimuose 
gražesnė. nes Rochesteriečiai pūsta: tų lietuvių balsus, kurie 
yra nusiteikę nepalikti visos Į iš tėvynės ištremti į Vokietiją 
naštos ant keletas žmonių pe
čių. bet pasidalinti su kitais. 
Bus proga tą naštą pasidalinti 
Lietuvių Dienoj, kuri rugpiū- 
čio 8 d. š. m., parapijos darže.

I

I

Mes tvirtai tikime, kad šį 
mūsų pavyzdį paseks ir kitos 
kolonijos, kad Lietuvių Tauti
nės taryba galėtų išleisti ne tik 
keturių puslapėlių biuletenį, 
bet didelį anglų kalba žurnalą, 
kuris skelbtų pasauliui Lietu
vos kančias ir jos siekius at
gauti laisvę ir nepriklausomy
bę.

Tvirtai tikime, kad visos ko
lonijos lengvai sudės ant tėvy
nės aukuro S500.000.00. Tą pa
darę. mes galėsime pasakyti, 
kad mes išgirdome balsą tų 
mūsų brolių, kurie yra ištremti

I

sunkiems darbams, kurie kon
centracijos stovyklose ir kalė
jimuose yra kankinami ir ba
du marinami.

Tad visi i darbą! R f!p.

Kalėdiniai Siuntiniai Kareiviams 
Į Užsienį

Prieš Kalėdas daugelis siųs, įima siųsti.
Paštas nepriims daugiau kaipjque Me (4th zone), Seat-siuntinius kareiviams ir jūrei

viams. kur jie nebūtų.

* gyvenimas. 
Knyga turėjo pasisekimo.

Ekscelencija buvo dide-l 
lis spaudos prietelis. Tuo 
klausimu jisai net yra pa
rašęs ganytojišką laišką, 
kuri baigia žodžiais:
— Pageidautina, kad ne

būtų nė vienų katalikų na
mų į kuriuos nepareitų 
katalikiškas laikraštis”. 
Jis taipgi žinomas kaip di
delis darbininkijos teisių 
gynėjas, tuo reikalu ne 
tik rašęs spaudoje, bet ir 
veikęs per savo diecezijos 
dvasininkus. Graudu, kad 
tą didelį kovotoją dėl Lie
tuvos dabar pridengė na
cių mindžiojama tėvynės 
velėna.

Kun. Dr. Končius Lankėsi 
Pas Šv. Tėvo Atstovu

c ?

Vengrija Pasiruošus Deryboms
frio Vengrijos miesto.

2. Kad sąjungininkai pa
sižadėtų po karo atiduoti 
Vengrijai visą Transylva- 
niją- _

3. Kad sąjungininkai pa
sižadėtų po karo atiduoti 
Vengrijai Slovakiją.

Britų valdžia labai ma
žai kreipia dėmesio į to
kias Vengrijos sąlygas.

Bet Vokietijos naciai la
bai nervuojasi dėl vengrų 
politikos. Jeigu sąjungi- 

Taigi toks Ven-

Cairo, Egiptas, liepos 15 
— Vengrijos valdžia, kaip 
praneša, davė suprasti 
Britų valdžiai, kad jeigu 
sąjungininkai darytų įsi- 
veržymą į Danubijo ba
seiną, tai jie nesutiktų pa
sipriešinimo iš Vengrijos 
armijos.

Kaip žinoma, Vengrija 
yra kare su Sąjunginin
kais, kovoja iš vienos pu
sės su Jugoslavija, o iš 
kitos pusės su Sovietų 
Rusija,
grijos pareiškimas, kad ji 
nesipriešins sąjunginin
kų invazijai į Balkanus 
gali būti dvejopai supras
tas.

Bet kaip ten nebūtų, 
Vengrija stato sąjungi
ninkams štai kokias sąly
gas:

1. Kad sąjungininkai pa
sižadėtų nebombarduoti 
Budapešto arba kito ku-

JunS- vieną Kalėdinį siuntinį nuo to'-le> Wash (Sth zone). žemiau 8
A alstybių paštas skelbia dienas paties siuntėjo, kuris bus siun-; ■ ...
ir nurodydamas kada ir kaip čiamas tam pačiam 
siųsti siuntinius - - - * ■ -......................- -
jėgoms, kurios yra užrubežyje. • rišti ir ant apvynioto popierio! cljas išskyrus knygas.
SIUNTIMO DIENOS: 1 - ---- “ - ------------

ARMIJAI — Rugsėjo
1943 iki spalių 15, 1943.

LAIVYNUI — Rugsėjo
1943 iki spalių 15. 1943.
SVORIO A PRUBEZIA V IMA S:

5 svarai sunkumo arba 15 co
lių ilgumo arba 36 coliai ilgumo 
ir apvalumo bendrai.

Ragina visus nesiųsti maisto 
ir drabužių dovanų siuntiniuo
se. Nesiųskite gendančių daik
tų ar produktų. Uždrausta siųs
ti svaiginamus gėrimus, de
gančią medžiagą < įimant įvai
rius degtukus, ir degančius lėto (corrugated) storo popie- siųsti siuntinių C. O. D. Armi-; gauna. Tačiau, naminiai pašto 
skysčius), nuodus, arba kom
poziciją. kuri gali užmušti ar;
sužeisti kitą, arba sugadinti 
siuntinius. Tokių daiktų nega-

. uncijų, reikia reguleriai mokė-
i adresatui. tį trečios klasės mokestį 1 ir 

ginkluotoms į Siuntiniai turi būti gerai su-! pusė cenV) uz kiekvienas 2 un- 
, kurias 

siunčiant reikia mokėti po 1 
centą už kiekvienas 2 uncijas. I 
Siuntiniai, kuriuose yra tik 
knygos ir prisilaikoma reikala- 

i vimų — 3 centai už svarą.
Negalima dėti į siuntinius 

jokios korespondencijos— laiš
kų ar atviručių. Tačiau galima 
ant viršaus siuntinio arba ant 
korčiukių užrašyti sveikini
mus. kaip tai: “Merry Christ- 
mas”, “Seasons Greeings" ir tt. 
ir galima pasirašyti savo var
dą - pavardę.

Negalima

į turi būti užrašyta “CHRIST- 
15. MAS PARCEL“. Nereikalinga ■ 

'turėti nuo adresato prašymas 
siųsti Kalėdinį siuntinį, kuris 
siunčiamas ARMIJOS tarnau
tojui tik laike to periodo. Ne
leidžiama dėti arba lipdyti ant 
išorinės siuntinio pusės jokių 
“stickerių” ar “labels". kurie 
būtų panašūs į pašto ženklus.

Atsižiūrint į persiuntimo to
lumą, visi siuntiniai turi būti 
sudėti į metalinius, medinius, 
arba stiprų storo popiero, ar 
stiprų iš abiejų pusių suraukš- i

15.

būti siunčiamos pašto money 
orderiais. Daugelyj T-*‘u" 1—- 
dabar yra mūsų kareiviai ar 

( jūreiviai, yra uždrausta im
portuoti Jung. Valstybių pini- 

apdrausti arba gus. ir jų negali vartoti, jeigu

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU 
• Kuom*t kankinatis vidurių užki»tiji 

jnu — žarnos neveiklios skauda galvą 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MTNT ši skoninga kramtoma guma vi
durius lmoruoja švelniai ir tikrai. Miliū
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT Tik 
pukran.tyki’* FEEN-A-MINT einant gul
ti naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti ryta malonus palengrv.- 
rimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

10c

rio baksus. Storo popierio bak-'jai 
sai turi būti gerai apvynioti 
storu ir stipriu popierių. Siun
tiniai turi būti taip supakuoti, 
kad juos galėtų cenzoriai pa-| 
tikrinti. Plonu popierių apvy-1 
niotų siuntinių paštas nepriims, j 
Negalima siųsti jokių aštrių 
daiktų, kaip tai: skustuvų, pei
lių ir tt. Jeigu siunčiama, tai 
jų smailumas arba aštrumas 
turi būti gerai apdengtos ir ap
saugotos. įvairūs daiktai turi 
būti atskirai suvynioti siunti
nyje.

Ant siuntinio turi būti aiš
kiai užrašytas gavėjo adresas.

arba asmenims, gaunan
tiems siuntinius per A. P. O.'s 
užjūrio paštą. Negalima užre
gistruoti laiškų arba siuntinių. 

I kuriuose yra pinigų arba ver- 
1 tingų daiktų. Galima užregis- 
Į truoti laiškus, kuriuose 
i vertingi arba svarbūs popieriai 
arba dokumentai. , i

Siuntiniai Laivyno, Marine 
> Corps arba Coast Guard tar

nautojams gali būti užregis
truojami, jeigu prisilaikoma 
siuntinio sunkumo, didumo ir 
tt. Net patariama.

Piniginės dovanos, siunčia
mos ginkluotoms jėgoms, turi

i money orderiai, išrašyti visuo
se paštuose, gali būti iškeisti 

j A. P. O.’s skyriuose, kur tik 
i jie randasi, ir ten išmokama 
tos šalies pinigais pagal valiu
tą tos dienos, kada tas orderis 

yra' yra priduotas.
Šie pašto nurodymai yra 

svarbūs ir visiems žinotini. 
“Darbininko” skaitytojai pra
šomi apie tai pranešti ir tiems 
lietuviams, kurie neturi užsi
prenumeravę laikraščio “Dar
bininko", kad ir jie žinotų ką ir 
kaip galima, ir ko negalima 
siųsti mūsų šalies vyrams karo 
tarnyboje.

(LKFSB) Lietuvos šel
pimo reikalais pas arkiv. 
Cicognani, Šv. Tėvo atsto
vą Amerikoje, lankėsi Dr. 
Končius, vardu Lietuvių 
Kunigų Vienybės. Popie
žiaus atstovas parodė su
sidomėjimą ir prielanku
mą Lietuvos reikalams. 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių lietuvių ir kitų ka
talikų aukos Lietuvos rei
kalams buvo gana gausios 
ir per paskutinius 9 mėne
sius išlaikymui atstovy
bės prie Vatikano bei Lie- 

l tuvos žmonių šelpimui 
gauta 10.886 dol., kurie ir 

į persiųsti per Vatikaną, 
vietų, kur į paskutiniu metu kunigų 

""i vienybė rūpinasi išgauti 
leidimą į Lietuvą gabenti 
vaistus. Be to — keliamas 
klausimas pradėti auklėti 
Jung. Valstybėse daugiau 
naujų lietuvi į kunigų, ku
rie po karo pasišvęstų 
darbuotis nuteriotoje Lie
tuvoje.

Stalinas Įsakė Grįžti Mas
kvon Maiskiui

Londonas — Šiomis die
nomis Sovietų ambasado
rius Anglijai Maiskis ga
vo Stalino įsakymą grįžti 
Maskvon pasitarimams. 
Jis jau yra Maskvoje. Ar 
grįš Maiskis į Angliją? 
Negirdėt, kad Litvinovas 
grįžtų į tVashingtoną?

ninkams pavyktų greitai 
užimti visą Siciliją, ir Ita
lija parodytų ženklus pa
siduoti, tai naciai būtų 
priversti militariai užimti 
Vengriją.

For Victory...
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gerb. pose oi lending all possible aid 
to the United Statės tovvard 
the successfull prosecution of 
the war, and with the added 

a just and 
nations,

resolution 
unanimous 

delegates 
assembled:

the Republic of

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Eoston 2680

Išsigimėliai, Ar Protiniai 
Neūžaugos?

Lietuvių visuomenė yra 
nuoširdžiai kviečiama pri
sidėti prie šios svarbios 
knygos išleidimo. Knyga 
bus netoli 500 puslapių ir 
gausiai įliustruota pa
veikslais. Kas aukos $5.00 
ar daugiau, to vardas bus 
atspausdintas ir įamžin
tas Liurdo knygoj, be to 
jis gaus knygą.

was
vote
and

■y z

z'Šiomis dienomis 
kongresmanas B. J. Mon- 
kiewicz iš Connecticut 
valstybės prisiuntė “Dar
bininko” redakcijai Kon
gresini Rekordą, liepos 5 
d. š. m., kuriame yra į- 
traukta Waterburio (Con
necticut) Lietuvių Tary
bos rezoliucija, priimta 
tos tarybos suruoštame 
lietuvių masiniame susi
rinkime, birželio 27 d. š.
m.

Šią rezoliuciją perskaitė 
Kongresui ir pravedė, kad 
ji būtų įtraukta į kongre- 

jsinį rekordą gerb. J. V. 
| kongresmanas B. J. Mon- 
. kievvicz iš Connecticut 
valstybės. Kong. Monkie- 
wicz’iui priklauso lietuvių 

i nuoširdi padėka. Talpina- or to assimilate them into a 
jme tą rezoliuciją su viso- foreign statė; and 
mis kongr. Monkievvicz 
pastabomis, štai ji:

Resolution of the Lithuanian- 
American Council 

Extension of Remarks 
of

HON. B. J. MONKIEWICZ
of Connecticut

In The House of Representa
tives

Kada toks Paleckis ar kiti jam panašūs išdavikiš
kai uoliau darbuojasi Lietuvą pražudyti, negu Lietu
vos sūnūs ją išgelbėti, tai paprastai sakoma, kad nea
pykanta yra ryžtingesnė ir veiklesnė už meilę. Galima 
daug dėl to ginčytis, bet kodėl jau Lietuvos vaikams 
nepabandžius tiek paveiklinti Tėvynės meilę, kad ji 
būtų bent nemažesnė už priešų neapykantą? Be abe
jo daugelis Lietuvos mylėtojų norėtų tai padaryti, bet 
kad šiuo momentu jų rankos sukaustytos; tuo tarpu 
kai Lietuvos išdavikai junta už savo pečių galingus 
Lietuvos priešus, kurie viską planuoja, finansuoja ir 
nustato savo “stupaikoms” aiškias veikimo gaires. 
Parsidavėliams belieka tik aklai vykdyti savo ponų 
įsakymus. Tad šansai čia labai nelygūs. Kol kas mums 
tik tenka nekantriai stebėti slystančius iš mūsų ran
kų įvykius ir nagrinėti (nors tai tik neaktualus akade
miškas darbas), kuriais sumetimais parsidavėliai 
vykdo savo išdavikiškus darbus.

Juk jie atrodo lyg ir žmonės. Bent turi žmonių iš
vaizdą. Būtų labai įdomu įeiti į jų psichologiją, nufo
tografuoti, taip sakant, jų proto mintis ir širdies troš
kimus. Nejaugi jie būtų visiškai dvasioje mirę, nu
džiūvę, suatrofėję? Iš kur gi ta energija ir ištvermė 
blogai daryti? Ar jie gryni išsigimėliai, ar tik proti
niai neūžaugos - idijotai? Išsigimėliu mes vadinam 
nutolusį nuo tėvų vaiką. Bet tokio apibūdinimo dar 
permaža. Nutolusis nuo tėvų vaikas gali būti panašus 
į dėdę, dieduką ar kitą kurį tolimesnį giminę. Tai at
avizmas. Bet išsigimėlis siekia toliau. Jis ne tik nepa
našus į tėvus, bet ir nuo tautos nutolęs ir net nuo ben
dro žmonijos tipo. Tai tarsi žmogus ir nebe žmogus. 
Panašus į žmogų vien kūno atžvilgiu, bet dvasios sri
ty tai kažkoks iškrypęs, pasigailėjimo vertas tvari
nys. Bet aršiausia, kad jis gali būti kenksmingas, nes 
jame glūdi daug kriminalinių pradų. Tad išsigimėlis 
yra pasibjaurėtinas ir pasibaisėtinas tipas. Dėl savo 
karjeros, dėl pragyvenimo, dėl “duonos kąsnio ir sriu
bos šaukšto”, ir, kas blogiausia, dėl asmeninio išsi- 
aukštinimo ir valdžios troškimo, jis parduos tėvą ir 
motiną, brolius ir seseris, draugus ir pažįstamus, ir 
pagaliau visą tautą. Tai juodas, klaikus, vengtinas ir 
naikintinas sutvėrimas.

Bet tie mūsų išdavikai gal nė nesusivokią ką be
darą. Gal jie “širdies prastume” mano, kad pasidavi
mas bolševikams kaip tik ir yra geriausias ar bent pa- 
kenčiamiausias Lietuvos likimas? Toks galvojimo 
būdas gal dar buvo leistinas suminkštėjusioms sme
genims prieš bolševikų okupaciją. Bet po 1940 m. 
“eksperimentų”, kurių dėka visa Lietuva pasriuvo 
kraujais ir ašaromis, panašios sugyvenimo su bolše
vikais viltys neįmanomos net protiniams neūžaugoms. 
Jau čia tai išsigimėlių - sadistų bei kriminalistų ideo
logija. K.

Laikraščio Tyrinėjimas- 
lr Pasėkos

“Naujienos” rašo:
“Vienas iš laikraščių, kurie 

smarkiausia atakuoja valsty
bės departamentą Washingto- 
ne dėl jo “reakcinės“ politikos 
Afrikoje, » yra New Yorko po
pietinis dienraštis “P. M.’’. (Šis 
laikraštis kiek laiko atgal įtal
pino ir “Darbininką" šmeižian
tį straipsnelį. Red.). Nuo to 
laiko, kai velionis admirolas 
Darlan buvo paskirtas aukš
tuoju komisionierium francūzų 
Afrikos kolonijoms, 'tas laik
raštis nesiliovė tarkavęs Ame
rikos užsienio reikalų vedėjus, 
kad jie esą fašistų simpatiza- 
toriai, pataikaują Vichy vy
riausybės tarnams ir slopiną 
demokratijos gynėjus. Ypač 
daug pipirų gavo Jungtinių 
Valstybių pasiuntinys Afriko

je. Robert Murphy. kurio pa
stangomis buvo paruošta dirva 
sąjungininkų invazijai.

“Laikraštis “P. M.” yra aiš
kiai pro-sovietinės krypties. 
Daugelis jį tiesiog vadina pa
dailinta “Daiiy Worker’io” lai
da.

“Apie šito laikraščio kampa- 
! niją prieš Washingtoną dėl 
francūzų kivirčių Afrikoje pa- 

I duoda įdomių žinių savaitraš
tis “New Leader". Jisai pasa
koja štai ką:

“Po ilgo “ofensyvo” prieš 
“pro-fašistišką“ valstybės de
partamento politiką. “P. M.” 
pasiuntė į Š. Afriką savo ga- 

i biausiąjį bendradarbį. Kenneth 
Crawford, kad jisai ištirtų pa
dėtį vietoje (“P. M.” redakto 
riai, matyt, norėjo gauti dau-

Knyga Apie Liurdą
aim of fostering 
lasting peace among 
the follovving 
passed by the 
of the 1,500 
members there

“VVhereas
Lithuania is the struggling vie
tini of an unprovoked invasion 
and occupation at the hands of 
Nazi tyrants; and

“Whereas the people of Lith
uania have perservered and re- 
mained lovai to the principles 
of freedom and democracy 
upon which their nation was 
built, and štili ,reslst every at
tempt made to subjugate them

Vyras skulptorius gamina merginos WACS sta
tulą. Kai VVACS eina savo pareigas tai joms leista 
nešioti šios rūšies kepurytė.

“Whereas the loyal hearts of 
our relatives and countrymen 
again appeal to the leadership 
of the United Statės and her 
allies for inspiration and deli- 
verance from the heavy op- 
pressor’s yoke: Therefore be it

“Resolved, That we affirm 
our complete support of the 
cause of the United Statės and 
the policies of its leaders in 
their efforts to restore a worid 
of free peoples; and

“Resolved, That we favor a j 
peace wherein Lithuania, and. 
the other peoples comprising'

the Balde statės. will be gran-1 
ted the territorial integrity and 
the freedoms promised them 
under the tenets of the Atlan- 
tic Charter: and

“Resolved, That we unite in 
our efforts to establish the 
Lithuanian Statė, restoring 
her to her place as a free, de- 
mocratic, 
tion safe 
the Axis 
finally

“Resolved, That copies 
these resolutions be forwar- 
ded to the President of the 
United Statės, the Secretary of 
Statė, and to the Connecticut 
Members of both Houses of 
Congress”.

Clarence V. Balanda, 
Chairman,

Mareelle Andrikis,
Secretary.

----------------------------------------- i

and independent na- 
from the hahds 

aggressors; be
of
it

of

Monday, July, 5, 19^3

Mr. AIONKIEWICZ. Mr. Spea- 
ker, under leave to extend myj 
remarks in the Record, I in- 
clude the following resolution:

Waterbury Lithuanian- 
American Council, 
Waterbury, Conn.

Congressman B. J. Monkiewich,
House of Representatives, 

Washington, D. C.
Dear Sir: At a mass meeting 

held at Waterbury, Conn., on' 
June 27, 1943, under the aus-' 
pices of the Lithuanian - Ame- laVOliaS 
can Council, Ine., an organiza-; _
tion newly created 1 
union of all Lithuanian groupsi —
anxious for a free and demo- 
eratie Lithuania. with the pur- “

J. Eksc. Vyskupas P. 
, Būčys yra parašęs labai į- 
domią knygą — Švč. P. 
Marijos Apsireiškimai 
Liurde, kurioje labai vaiz
džiai aprašo Švč. P. Man

ijos apsireiškimus šv. Ber- 
; nadetai ir įvykstančius 
i Liurde stebuklus.

spaudžiau tvirtai ranko-! “Darbininkas” gavo lei- 
mis geležinius stiebus ir jįmą nuo Vyskupo P. Bū- 
meldziaus, meldžiaus kar- įj0 gįą knygą perspaus- 
štai, taip karštai, Kaip dar djntj įr jau ruošia spau- 
niekuomet nebuvau mei- Hnn Nnrintieii nlačiau a- 
dęsis...”

Panašių atsitikimų Liur- reiškimus 
de — tūkstančiai. Jais do- Liurde stebuklus 
mosi visų pasaulio kraštų ti, užsisakykite šią knygą 
gydytojai, ramiu laiku 
Liurdan plaukia šimta
tūkstantinės minios žmo
nių. Apie tuos nepapras
tus mūsų dienų įvykius 
viską plačiai, išsamiai su
žinosite paskaitę prof.. 
P. Bučio knygą — apie į 
Liurdą, kurią laikraštis! 
“Darbininkas” neužilgo' 
rengiasi perspausdinti.

nebuvau mei- jon Norintieji plačiau a- 
pie Švč. P. Marijos apsi- 

ir vykstančius 
sužino-

iš anksto.
Aukojusieji S5.00 ar 

daugiau, gaus knygą ir jų 
vardai bus atspausdinti 
pačioje Liurdo knygoje 
kaipo šios knygos Rėmė- 

|jU-
Užsakymus siųskite — 

“Darbininkas”
366 W. Broadvvay, 
So. Boston. Mass.

Du Kartu Sužeistas Lietuvis Kapito
nas Gavo Kryžių Už Nepaprasta 

Heroizmų
(LKFSB) Pirmame pus-'į lengvai šarvuotą karišką 

lapyje Shenanadoah, Pa. Į vežimą ir pasileido į prie- 
laikraštis “Evening He- šo pusę, atkreipdami prie- 
rald” įdėjo aprašymą žy- šo pabūklų ugnį į save; 
gių lietuvio, mainierio sū- tačiau tuo būdu jie susekė 
naus kap. Brozoko, kurs

- 7 metus paraližuota, 7 pargrįžo mėnesiui, atgau- 
— r ti sveikatą po dviejų su-

Mirštantį Moteris
“Jei būtų užsimerkus, sakyčiau - gu-
_ ____________________”.

“O Į e | v < V’• ~ f , L1 dVUlAdltĮ pU UV1CJU OU- LU1111O 11UU11UAU7 paUUJllldl

by the ffl. niekam ZOOZIO neptdtcirC. — * iru- žeidimų. Laikraštyje įdė- ėjo iš namų langų ir tt.).
! > . - ‘ - C ____________1_________________________ _ — X. _ T:____________ _________________________ ______________ r •______ Z —

priešo kulkosvaidžių liz
dus ir keletą iš jų grana
tomis nutildė (šaudymai

giau medžiagos savo atakoms). 
Crawford, kuris pirmiau rašy
davo žinias dienraščiui “P. M.“ 
iš VVashingtono, nuvyko į Al-

pančios žemės gabalas, moteris vėl 
buvo gyva”.

Tas buvo 1930 metais.
Lietuvių ekskursija, savo

is vvasmngtono, nuvyko j AI* kelionėje į Kartagos Eu- 
žyrą, pasikalbėjo su daugeliu charistinį kongresą, buvo 
žmonių, susipažino su faktais sustojusi Liurde. Gegužės 
iš pirmų šaltinių — ir surado. mpn 17 d lietuviai meldė- 
kad Afrikoje nieko tokio bai
saus nėra, 
sivaizduoja.

“Jisai įsitikino, kad Robert

mėn. 17 d. lietuviai meldė
si prie grotos. įvyko nepa- 

. kaip kad daugelis į- prastas stebuklas, lietu
vių akyvaizdoje. Tą gra
žiai aprašė savo akimis 

Murphy anaiptol ne fašistas matęs? amerikiečiams pa- 
simpatizatorius, žįstamas V. Uždavinys.

i — Prie pat mano sulenk- 
žmogaus, 

gen. De kojų padų priveža du lop-

arba fašistų 
bet geras ir nuoširdus demo
kratijos gynėjas. Jisai patyrė, ■ tų, klūpančio 
iš kitos pusės, kad į
Gaulle nėra jau toks šventasis, šių su dviemis ligoniais... 
kaip jį piešia jo garbintojai. Viename lopšyje buvo vy- 
Francūzijoje. prieš karą, De ras kitame moteris; abu 
Gaulle nepriklausė jokiai de- gaj vienodo amžiaus, gal 
mokratinei partijai, 
monarchistų organizacijos “L’- 
Action Francais“ narys. Į Ko
vojančiųjų Francūzų komitetą, 
kurį gen. De Gaulle 
zavo užsienyje, jisai 
buvusius fašistiškos 
de Feu” (Ugnies 
draugijos šulus ir komunistus, 
kurie sabotažavo Francūzijos 
karo pastangas ir atvirai dirbo 
Hitlerio naudai.

“Apie savo patyrimus Š. Af
rikoje Kenneth Crawford para
šė keletą straipsnių ir pasiuntė 
laikraščiui “P. M." Bet laikraš
tis atsisakė juos dėti — ir ra
šytojas. protestuodamas, rezig
navo iš savo pareigų!

“Tam pro-sovietiniam 
raščiui, vadinasi, rūpi ne tiesa, 
o visai kas kita. Tokia spauda 
daugiausia ir suklaidina publi
ką savo “informacijomis”.“

bet buvo 35—ąo metų. Vyras buvo 
išvertęs dideles baisias a- 
kis ir smarkiai išsižiojęs. 
Akys, rodės, visai nemirk
sėjo, žiūrėjo kažin kur į 
vieną tašką, perkreiptos 
lūpos ir visas veidas ma
ne baugino. Moteris buvo 
juoda, lyg žemė; jei jos 
akys būtų nemirksėjusios 
ir nesekusios Liurdietės 
statulos, jei ji būtų užsi
merkusi, aš būčiau sakęs,' 
kad lopšyje guli lavonas. 
Ji buvo nepaprastai išse
kusi, jokios gyvybės, jo
kios veido spalvos, jokioj 
raudonumo veide ir lupo-1 
se. Gulėjo išsitempusi, iš
džiūvusi, lyg lenta lopšin 
įmesta. Moteris buvo bai
sesnė už vyrą... Koks di
delis vis dėl to žmonių 
naivumas — galvoju —

suorgani- 
įsileido 
“Croix 

Kryžius)

laik-

ta ir fotografija, kaip tą 
pasižymėjusį lietuvį svei
kina pirmosios divizijos 
vadas maj. generolas Ter- 
ry Allen, suteikdamas 

kokie naivūs šių dviejų in- jam kryžių už “nepapras- 
validų slaugytojai, jei jie 
dar tiki pagydysią ligo
nius... Vėl kartojau su vi
sais “Šventa Marija. Die
vo Motina...”

Tik ūmai sujudėjo prie 
mano padų lopšio ratelis, 
ir sukliko moteriškas, 
džiaugsmingas balsas. 
Lyg smailios ylos įdurtas 
atsisukau ir atsisukęs žiū
rėti nebegalėjau... Nuste
bime suakmenėjau... Tru
pančios žemės gabalas, 
moteris buvo gyva... Ji at
sisėdusi lopšyje kalbėjo 
itališkus žodžius, jos vei
dai buvo raudoni, akys 

rankomis gaudė 
siuntė

oro

Jiems pavyko 
savo dalinio 
priešo jėgų 
kas pagelbėjo 
pasipriešinimą 
ti kryžiškos ugnies apsup
tą amerikiečių dalinį. Kai
po žvalgybos karininkas, 
Brosokas turėjo atlikti 
nepaprastai pavojingus 
žygius į priešo užnugarį. 
Paliktų vokiečių minų bu
vo sužeistas du kartu. 
Lietuvis karininkas Bro-

grįžti prie 
ir pranešti 
dislokaciją, 
pakirsti jų 
ir išvaduo-

paklausiau

gyvos.
aplinką, vaikiškai 
Liurdietei statulai 
bučkius, veržėsi iš lopšio 
išlipti, tik nustebęs, lyg 
sukvailėjęs, slaugytojas 
neleido iš lopšio išlipti... 
Stebuklas įvyko mano a- 
kyse. — Kas buvo tai mo
teriškei ?
priėjęs slaugytojos vyrą...

— Septynerius metus pa- 
raližuota iš vietos nepaju
dėjo, septynerius metus 
niekam žodžio nepratarė, 
o dabar juda ir kalba, — 
atsakė džiaugsmingai, bet 
labai rimtai vyras...

Kur nuvežė stebuklin
gai pagijusią moterį..., ne
žinau, nes aš nesekiau, tik 
puoliau dabar prie grotos 
geležinės užtvaros, su-

tą heroizmą, parodytą 
kautynių lauke, statant 
pavojun savo gyvastį”. 
Toliau seka to garsaus 
lietuvio gyvenimo aprašy
mas: jisai mažas liko naš
laitis, mirus tėvui ir mo
tinai. Augo Maizvillėje ir
jau 1934 m. įstojo savano- zokas buvo pirmas savo 
riu į USA armiją. Rūpės- pulke gavęs D. S. C. (Dis- 
tingai besimokydamas ar- tinguished Service Cross), 
mijoje, jis gavo second 
lieutenant laipsnį ir išėjo į 
atsargą, bet prasidėjus 
šiam karui vėl stojo sava
noriu. Jisai vėl parodė y- 
patingus gabumus ir ga
vęs paaukštinimą buvo 
pasiųstas į Angliją, kur 
jam buvo skirtos svarbios 
karo užduotys, be kitko 
jis 20 dienų praleido už 
užrakintų durų, patalpo
se kur buvo planuojama 
invazija... Ten jisai asme
niškai suėjo į pažintį su 
gen. Eisenhovveriu ir maj. 
gen. Clarke, kurie vadova
vo planavimams. Kapt. 
Brosokas. dalyvavo gar
sioje Š. Afrikos atakoje. 
Čia jų dalinys buvo už
kluptas stiprios priešo ug
nies. Kulkosvaidžiai ir pa
trankos grėsė išnaikinti 
visą kuopą, apie 25v žmo
nių. Pasiųstieji žvalgai 
buvo nukauti — negrįžo. 
Tada kap. Brosokas su ki
tu karininku ryžosi į be-j
protiškai drąsų žygį: šoko dien. Jie tave ryt išlaikys.

— antras visoj 
joj ir ketvirtas 
gavo tą kryžių 
Šiaurės Afrikos

jų divizi- 
iš tų, ką 
pradėjus 

invaziją.

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.

Pirk Karo Bonus šian-
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MŪSŲ MINTYS SKRENDA PRIE ATLANTO NUGALĖTOJŲ
- Darius šiemet turėtų 47 metus, o Girėnas - 50. - Granatoms sprogstant 
Stepas tiesė telefono linijas. - Skeveldros perskrostas šonas. - Darius slap
toje Lietuvos tarnyboje. - Lenkų areštuotas. - Darius Lietuvos padangėje 
skrajojo 377 valandas. - Lakūno žodžiai motinai. - Girėnas — ‘‘padangių 

padauža”. - Ką jie įsidėjo išskrisdami į didžiąją kelionę. - Dariaus užrašai 
dienoraštyje skrendant per bekraščius vandenis. - Uogautoja atskleidžia

baisią Soldino paslaptį.

A. a. įeit. S. Girėnas

Grįžęs ne-

galėjo rasti lėšų savo pa
mėgtai mechanikai. Pir
ma buvo įsigijęs dviratį, 
vėliau motociklą, motori
nį laivelį. Jis mėgdavo 
juos išardyti, susipažinti 
su jų įrengimais. Didžiojo 
karo metu stojo savano
riu į USA kariuomenę ir 
buvo patenkintas pakliu
vęs į aviaciją,
bepasitenkino įsigytuoju 
automobiliam, 
1924 m. pirko lėktuvą.
— Padangių padauža, — 

kažkas jį vadindavo dėl jo 
nepaprasto drąsumo ore. 
Tas jam nepigiai atsėjo. 
Kartą lėktuvas trenkė į 
žemę ir Stasys, su sulau
žytais šonkauliais kelias 
dienas buvo be sąmonės. 
Tris mėnesius vaikščiojo 
su ramentais. Kiti spėjo, 
kad jis, iš tikros mirties 
pakilęs, daugiau .nebesės 
j lėktuvą, o jis kalbėjo:
— Lėktuvas ir padangė 

baisiai traukia mano šir
dį. Ir toliau tebeskraidy 
siu. Kol gyvas būsiu nes 
skirsiu su 
pasveiksiu, 
skraidysiu, 
Atlantą perskrisiu!”

Pakilęs iš patalu, dai 
kriukiais pasiramščiuo- 
damas, jisai užeidavo į y 
Dariaus seserų restoraną, 
čia jam daug nuoširdumo 
parodydavo Dariaus mo
tina, o kai Darius grįžo į 
Ameriką susipažino su 
juo pačiu ir pagaliau juo
du sutarė lėkti per At
lantą.

Išskrenda
Kai “Draugas” paskelbė 

pirmąją žinią apie Da
riaus ir Girėno pasiryžimą 
skristi per Atlantą, Da
rius labai apsidžiaugė ir 
visiems metams užsipre
numeravo “Draugą”. Pa
darius tvirtą pasiryžimą 
skristi ir Stasys savo pa
vardę sulietuvino, vieton 
“Girskis”, pasirinkdamas 
“Girėnas”. (Pavyzdys, 
kaip reikia branginti lie- 
tuvišką pavardę, o ne 

'• j kraipyti, kaip kaikas da- 
įbar padaro). Dabar abu 
i lakūnai su lietuviu para
šiutininku lankė parapijų 
pikninkus, specialiai ren- 

dienas, 
rodė drąsius oro “trik- 

; sus”, vežiojo žmones, di
dindami skridimo fondą. 
Per didelį vargą jie įsten
gė sumobilizuoti lėšas 
perstatymui “Belankos” 
lėktuvo, kurį buvo įsigiję 
savo lėšomis. Pagaliau pa-

Tęsinys 5-tame pusi.

bet jau

šiandien prisidėti visomis 
jėgomis prie Lietuvos že
mių išvadavimo iš sveti
mų jungo ir Tėvynės lais
vės ir nepriklausomybės 
iškovojimo”.

Lenką Areštuotas; 
Lietuvos Aviacijoje

Kaip mokančiam sveti
mą kalbą ir turinčiam ki
tas geras savybes, Dariui 
pirmiausia buvo duotos 
slaptos pareigos Lietuvos 
žvalgyboje. Darius nuvy
ko į Vilnių, čia pirmiausia, 
iš stoties tiesiai nuvyko į 
Aušros Vartus, o vėliau į 
Gedimino kalną. Lenkams 
klasta okupavus Vilnių, 
Darius jų buvo areštuo
tas, bet užtariant Angli
jos konsului, buvo po ke
lių dienų išgelbėtas iš ka
lėjimo.

Būdamas Lietuvoje, ne
pametė ryšio su Amerikos

— Mes esam pasiryžę au- lietuviais, vis juos ragin- 
koti savo gyvybę ant Tė- damas paremti Lietuvos 
vynės aukuro. Tai nėra atstatymo reikalą. Jis ra- 
vien mūsų, savanorių ka- šė;
reivių pareiga. Kiekvieno' 
lietuvio pareiga yra prisi-l 
dėti prie šio kilnaus darbo 
pagal savo išgalę, kad tik 
brangi mūsų tauta būtų 
išvaduota iš tų skriaudi
kų”.

Tam reikalui jisai dirbo 
negailėdamas nei laiko,
nei jėgų: per dieną studi-, 
jos universitetuose, o nuo’ 
4 ligi 9 vai. vakaro Lietu
vos reikalams. Už tat kai Darius įstojo karo moky- 
išlaikė egzaminus univer- klon ir ją baigęs leitenan- 
sitete, džiaugėsi:
— Dabar galėsiu ne tik 8 kur siekdamas aukš- 

i valandas Lietuvai tarnau- kiaušio lakūno laipsnio, 
■ti, bet, reikalui esant, ir 
124. Ligi šiol surašiau 60 viso _ Darius 
Į savanorių,
dien auga”.

— Ir tik dabar, kai jūros 
dugnas jau nusėtas nar
suolių kaulais ir pati jūra 
prisisotinusi žmonių au
komis. vandenynas klus
niai nešioja žmogų ir jo 
padarus. Bet. deja, oro 
dievai taip pat reikalauja 
aukų: jie nori, kad žemės 
paviršius pirma būtų nu- 
šlakstytas žmogaus krau
ju, kol jam bus leista jau
stis tikru erdvės valdovu, 
— šitaip prašneko pulk. 
Įeit. inž. A. Gustaitis, Lie
tuvos karo aviacijos virši
ninkas išgirdęs apie šiur
pią Atlanto nugalėtojų — 
Dariaus ir Girėno — mir
tį-

Suėjo šiemet 10 metų 
nuo jų didžiojo žygio, ir 
mūsų mintys vėl skrieja į 
Soldino miškus, mūsų šir
dyse atgyja jų mirties pa
darytoji kruvina žaizda, o 
mūsų atmintis vėl atku
ria jų gyvenimo vaizdus.

Darius —Didžiojo Karo 
Fronte

Šiemet Darius turėtų 47 
metus amžiaus, nes jisai 
buvo gimęs 1896 m. sausio 
8 d.. Rubiškės vienk., Tau
ragės apkr. Būdamas 8 
metų liko našlaičiu ir sun
kių gyvenimo sąlygų 
spaudžiama jo motina su 
visa šeima (ir patėviu De
gučiu) 
kon. Steponas, 
m. jų šeimai apsigyvenus davo Lietuvos meilės dva- 
Chicagoje, čia lankė mo- šią, išsikepdavo daug pa- 
kyklas, buvo žymus spor- trijotiškų rašinių, dainų, 
tininkas. bet ir pirmaeilis Lietuvą ėmė kaskart la- 
mokinys. Drauge jis nepa- biau mylėti, ryžosi išvykti 
miršdavo nė Lietuvos:

— Aš ten gimiau, — pa
sakojo jis vėliau, — ten 
basas po laukus ir miškus 
bėgiojau, ten parietęs sa
vo galvelę, akimis sekiau 
padangėmis skraidančius 
paukščius ir galvojau, kad 
turbūt labai gera ir sma
gu iškilti taip aukštai ir Lietuvą, kovoti už savo tė-■ vėliavą Amer. lietuvių le- 
plasnoti iš vietos į vietą, vų žemės 
Nei kojos pavargsta, nei buvo 
akmenys, nei dilgelės į jas organizatorių, 
duria...

Aviacija — buvo jo sva- giau paramos tam darbui, jo priesaikos žodžiai: 
jone. Jis baigė technikos Darius viename atsišauki-

vidurinę mokyklą, tarna
vo lėktuvų išradėjų, bro
lių IVrightų dirbtuvėse, 
pats dirbosi lėktuvų mo
delius ir mamai kalbėjo:

— Kai suaugsiu, aplėk
siu aplink visą pasaulį ir 
grįšiu pas mamą”.

Tačiau pirmas jo dar
bas kai suaugo, buvo sto
ti savanoriu į USA kariuo
menę ir jis tą padarė vos 
6 dienoms praslinkus nuo; 
to. kai Amerika paskelbė 
karą (1917 m.). Čia jis 
darbavosi telefoninkų ko
mandoje. granatoms
sprogstant tiesė telefono 
linijas, kartais miegodavo 
šieno kupetoje, kartais iki 
siūlės būdavo lietaus per
merktas ir kartais būdavo 
taip išvargęs, kad užmig
davo stovėdamas. Vieno 
sviedinio skeveldra per
skrodusi įlindo jam į šoną, 
bet laiku padarytoji ope
racija gyvastį išgelbėjo. 
Už sąžiningą tarnybą bu
vo apdovanotas net dvie- 
mis medaliais ir grįžęs iš 
kariuomenės kuri laiką 
lankė universitetą Chica
goje.

Išvyksta Gelbėti Lietuvos
Atbundant Lietuvai po 

Didžiojo karo, Darius, gy- 
iškeliavo Ameri- vendamas Chicagoje, is 

nuo 1909 lietuviškų laikraščių sem-

i

I 
i

A. a. kap. S. Darius

me į USA lietuvių organi-’ 
zacijas rašė:

I
*

— Dabar, broliai, laikas 
prisidėti prie tos šventos 
kovos, savanoriais važiuo
ti Lietuvon, arba siųsti 
karišką medžiagą”.
— Šiomis kirtiškomis 

dienomis neišsimoka nė 
vieno cento banke laikyti, 
nes Lietuvoj neapsako
mas reikalas viso ko”.

Pagautas noro būti dar 
naudingesnių Lietuvai,

į Lietuvos nepriklausomy-i 
bės kovų laukus ir nusi
statė ruoštis artilerijos i 
karininko pareigoms, nesi 
tokių žmonių tada Lietu
vai labiausiai trūko. Ame
rikoje pradėjo organizuo-j 1920 m. liepos mėn. 3 d. 
tis savanorių būriai, ku- išvyko į Lietuvą, vežda- 
rie buvo pasiryžę vykti į mas amerikiečių dovaną:

to laipsniu įstojo į aviaci-

užbaige aukštąjį pilotažą. 
~ i Lietuvos 

skaičius kas- padangėje skrajojo 377 
valandas, 29 minutes. A- 
pie jo nuotaikas būnant 

■ kariuomenėje, vienas jį 
gerai pažinęs kariškis ra
šo:
_  Darines e»miill<mpnne»p 

laisvę. Darius j gionui Lietuvoje. Prieš iš- negaišdavo. Kur eidavo 
vienu iš žymesnių | vykdamas padare priešai- dideli blevyzgojimai, pasi- 

vadovų.|ką atsiduoti Lietuvos at- tyčiojimas> _
Norėdamas sukelti dau- vadavimui, nes, kaip sake dažniausia pasitraukdavo,

tyčiojimas, Darius iš ten

nesinuodydavo. Buvo blai- 
Šventa pareiga yra vus vjsada buvo optimis-

tvarkė busimosioms ko
voms pagalbinius šaulių 
būrius ir, pagaliau, eida
mas grupės vado padėjėjo; 
pareigas su 3-čia sukilė
lių grupe užėmė Šilutę.! 
Atplaukus santarvininkų; 
laivams, jis buvo su kitais 
pasiųstas vesti pasikalbė
jimus su anglų laivo va
dovybe. Įvertindamas jo 
žygius, Maž. Lietuvos Gel
bėjimo komitetas apdova
nojo jį aukščiausio laips
nio sidabro medaliu. Da
riaus gi dabar buvo viltys 
— Vilnių atvaduoti.

Norėdamas Lietuvos 
jaunuomenėje užgrūdinti 
atsparumą, jisai kiek ga
lėdamas organizavo spor
tą. Jo pastangomis, iš da
lies ir jo lėšomis, Kaune, 
ąžuolyne, buvo įrengta 
pirmoji tokia sporto aikš
tė, jisai keletą metų vado
vavo L. Fiz. Lav. Sąjun
gai, dirbdamas vis pagal 
šūkį, kurį jis ir savo raš
tuose pabrėždavo: “Svei
kame kūne, sveika dva
sia”. Jis parašė net ir 
sporto vadovėlių.
Ruošiasi Skristi Per Atlantą

1927 m. Darius pasiruo
šė kelionei į Ameriką. 
Draugų klausiamas, kada 
jisai grįš į Lietuvą, kalbė
jo:
— Aš į Lietuvą iš Ameri

kos parskrisiu.
Pakeliui į 

Prancūzijoje matė didžiu
les ovacijas, trukšmingą 
Lindbergo sutikimą. Tas 
gal dar labiau sustiprino 
jo planus. Tais pačiais 
1927 m. įsigyjo Ameriko
je nuosavą lėktuvą. Ėmė 
lankyti su juo lietuvių ko
lonijas. Visą laiką buvo 

1 surištas su aviacija: atli-

to, 
valandai, reikės 
tautos vėliavą į 
kalną”.
keletas metu į- 

Šu-
ir Da-

ko rekordinį skridimą iš 
Čikagos į Montrealį, va
dovavo pirmojo oro orkes
tro eskadrilei, dalyvavo 
lenktynėse skersai Ameri
kos, tarnavo lėktuvinio 
susisiekimo bendrovėje. 
Turėjo porą gana sunkių 
lėktuvo nelaimių, bet nie
kas jo neatbaidė, vis ruo
šėsi prie didžiojo uždavi
nio. Savo namiškiams kal
bėjo:
— Jau dvi pareigas atli

kau: padėjau iškovoti ne
priklausomybę ir atva
duoti Klaipėdą. Tačiau 
dar dvi pareigos manęs 
laukia. Reikia Tėvynės 
garbei perskristi Atlanto 
vandenyną, reikia suar
tinti Tėvynę su Jungtinė
mis Valstybėmis. Po 
išmušus 
eit nešti 
Gedimino

Praėjo
tempto pasiruošimo, 

j gaišino, nemažai, 
riaus plaučiuose pasiro- 

; džiusios džiovos žymės, 
bet 1929 — 1930 m. žiemą 
pavyko išsigydyti. Dabar 
jis lietuvių kolonijose ren
gė aviacijos dienas, kelda
mas lėšas dėl didžiojo 
skridimo, Floridos pa
krantėse kaupė jėgas ir 
lavinosi skraidyti viršum 
jūros, susirasti kryptį 
gal žvaigždes.

Stasys Girėnas
Jei žemaičių Girskių 

mos tėvai būtų, kaip dau
gelis dabartinių šeimų, 
mylėję daugiau šeimos 
malonumus, kaip parei- 

! gas, mes nebūtume turėję 
antrojo didvyrio — Stasio 
Girėno, nes jisai gimė še- 

; šioliktu vaiku kaimiečių 
šeimoje, Vytogalos kaime, 

i Raseinių apskrityje. Dau
guma jų šeimos jaunųjų 
išmirė maži. Liko gyventi 
tik ketvertas ir jauniausis 

i iš jų — Stasys, jei dar bū
tų gyvenęs, šiemet švęstų 
50 m. amžiaus sukaktį, 
nes buvo gimęs 1893 m. 
spalių 4 d. Jis buvo vie
nuolikos metų, kai mirė jo 
tėvas ir penkiolikos metų 
neteko motinos. Našlaitis 
Stasys, su savo broliu at- 

Amerika, | vvko į Ameriką, kur jau .
■ buvo jo vienas brolis ir J

dvi pusseserės, Apsigyve-j 
nęs Chicagoje lankė mo-; 
kyklą, vėliau tarnavo pa-į 
siuntiniu spaustuvėje, i 
dirbdamas per visą savai-; 
tę už 3 dolerius. Gabus lie
tuvis išmoko veikti spau
sdinamąją mašina, jo už
darbis pagerėjo ir jisai

v •

pa

šėl

lėktuvu. Kl 
dar daugia 
o gal dar i- - -

La.dotuvių eisena Kaune

tas, su šypsena. O toje 
šypsenoje jautėsi rimtu
mas ir gaivalingumas ir 
kažkoks gilus, tolimas sie
kis”.

Reikšminga, kad jisai 
gausių darbų sukūryje 

I gražiai vis prisimindavo 
savo motiną. Sakysime 
1922 m. kovo 16 d. jisai ra

iše: 
i — Brangiausioji Motinė-! 
le! Jau keletą savaičių ne
gaunu iš Tamstos laiško...! 

i Sveikinu savo geriausią i 
visam pasaulyje draugą— 
motinėlę”.

Klaipėdos Atvadavimas; | 
Lietuvos Sportas

Organizuodamiesi 1923 
metų sukilimui, be kitų, 
klaipėdiečiai pasikvietė ir 
Darių. .Jis važinėjo po 
Maž. Lietuvą, slapta ruoš
damas žmones prie sukili
mo. Atvykęs į Vilkaviškį, “Lituanikos" likučiai Soldino (Vokietijoj) miškuose, liepos 17 d., 1933 m.

k
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LDS Studijų Rateliams
Popiežius Pijus XII Ir Taika 

Kalba Kovo 3 d. 1939 m.
Prie šio Mūsų tėviško pareiškimo Mes trokšta

me pridėti pakvietimą, ir iš tikrųjų, taikos viltį. Mes 
kalbame apie tą taiką, kurios palaimintos atminties 
Mūsų pirmtakūnas taip karštai meldė iš Dievo, iš tik
rųjų ir savo gyvybę paaukojo už žmonių ir tautų su
taikinimą; taika, gražiausi iš visų Dievo dovanų, vir
šija visą supratimą, taika, kurios visi geros valios 
žmonės negali netrokšti; galutinai taika, kuri paeina 
iš teisingumo ir meilės. Šitoji yra taika, prie kurios 
Mes visus raginame, taika, kuri duoda naują šilumą 
esantiems vienybėje su Dievu, kuri, Jėzaus Kristaus 
šventąja meile, valdo ir minkština privatinius reika
lus, taika, kuri jungia tautas ir žmones bendra bro
liškąja meile, taip kad kiekviena tauta, bendru jaus
mu visoms, draugiškai pagelbančiais santykiais, su 
Dievo įkvėpimu ir pagalba, rūpinasi visos žmonijos 
šeimos didesniąją laime ir gerove.

Toliau, šiuose neramumo metuose, kada tiek 
daug kliūčių, tokių rimtų kliūčių yra sulaikyti tai tik
rajai taikai, kurios visi taip karštai trokšta, Mes nuo
lankiai meldžiamės už visus, kuriems yra skirta val
dyti tautas, kuriems uždėta sunki našta ir atsako- 
minga pareiga vesti savo žmones į gerovę ir bendruo
menės pažangą. Toks, prakilnieji Tėvai, garbingieji 
Broliai ir brangieji vaikeliai, yra pirmas troškimas, 
kurį Dievas įkvėpė į Mūsų tėvišką širdį.

Prieš Mūsų akis stovi didžiausių nelaimių vaiz- į 
das, kurios spaudžia viso pasaulio žmones. Tas nelai-l 
mes, nors Mes neturime kitų pajėgų, kaip tik Aukš- i 
čiausiojo Dievo pagalbą ir tame pilnai pasitikime, yra 
Mūsų pareiga pašalinti. Taigi su šventuoju Povilu 
Mes sakome: “Panaudok Mus”. Mes pasitikime, Gar
bingieji Broliai ir mylimieji vaikeliai, kad jūs prisi
dėsite prie šito Mūsų širdies troškimo įvykdymo, tai 
yra, prie sutaikinimo žmonijos. Po Dievo pagalbos, 
jūsų gerai valiai Mes labiausia pasitikime.

KALBA — Kovo 12 d. 1939 m.
Atkreipę savo akis į Tą, kuris yra šviesos Tėvas 

ir visos paguodos Dievas, ir pasivedę Šv. Marijos, Ge
ros Patarties Motinos globai, kuri buvo Konklavos nelaimės 
Globėja, tarp tokių didžių bangų ir audrų Mes imame iyg priešindamasis kalbė- 
Petro Laivą vairuoti į taikos uostą. Per šimtmečius' jo lakūnų nuoširdus ben- 
Popiežiai neturėjo kitokio tikslo, 1 
tiesoje; Mes kalbame apie tą tiesą, kuri turi būti pii- * 
na ir nepaliesta, kurios debesys neuždengia, silpnybės j 
nepaveikia ir kuri yra neatskiriama nuo Jėzaus Kris- . . .
taus meiles. Is tikrųjų kiekvienam Popiežiui, o ypa- Jei ir žūsim tai tegu 
tingai dabar Mums, kurie esame pašaukti darbuotis iįetuvįų jaunimas' žino ir 
žmonijos gerovei, paliestos tokių didelių nesutikimų gerįau nujaučia, kokiam 
ir ginčų, šitie šventojo Apaštalo Povilo žodžiai stovi, žygiui mes aukojamės”.

Prabildamas į savo susi
rūpinusią motinėlę, Da
rius kalbėjo:

— Nuskrisim, jei 
vandenį nekrisim! Jei kri
sim į vandenį, tai, žinoma, 
daugiau nesimatysim. 
Bet, mamyte, geriau ne
kalbėkim apie tai. Tavo a- 
šaros mane jaudina. Ra- 
minkimės...”

KUN. DR. MENDELIS 
KANADOJE

Gauta sveikinimai nuo kun.

PARAPIJOS VASARINE 
TVARKA

Paskutinį birželio mėn. su
Dievo Kūno procesija mūsų dr. Mendelio iš Motreal, Cana-
bažnyčios žieminė tvarka užsi- da, kur jis lankė Tėvo Jėzuito 
baigė. Liepos, rugpiūčio ir rug- kun. Daniel Lord vedamą Ka
sėjo mėn. sekmadieniais mišios talikiškos Akcijos mokyklą, 
visos skaitytos. Palaiminimas Rašo, kad 2,000 kunigų, sese- 
Švč. Sakramentu yra teikiamas rų, brolių ir pasauliečių lankė 
tuoj po mišių 8:30 vai. rytą. įvairius kursus. Kun. dr. Men- 
Sekmadieniais po pietų jokių delis buvo apsistojęs pas Tė- 
pamaldų nėra. Stebuklingo Me- vus Sulpicijonus istorinėj Di- 
dalikėlio novena lietuviškai y- džioj 
ra laikoma šeštadienio
rais draug su novena prie Ma
rijos Nepaliaujančios Pagal
bos.

i 
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A. a. Dariaus ir Girėno laidotuvės Kaune. Mūsų did vyrių karstai uždengti A- 
merikos, Lietuvos ir Vyties kryžiaus vėliavomis.

Mūsų Mintys Skrenda Prie Atlanto Nugalėtojų • «

(Pradžia 4 pusi.) na, 5 su puse svarų vaisių, 
ruošta “Lituanica” buvo sutirštinto pieno plytelės, 
pakrikštyta 1933 m. bal. 2 Pokelia. kramtomosiospakrikštyta m. Dai. - ----------- ■--------- i
30 d. Iš ryto buvo atlaiky- ?umos, 2 pokeliai cigare
tes pamaldos Dievo Ap- cnI. 2 Puodukai vandeniui' 
vaizdos bažnyčioje, o po 
pietų prel. Krušas atliko 
religines lėktuvo krikšti
jimo apeigas. Lakūnai su
statė ir savo testamentą, 
kuris baigiamas žodžiais:
— Tą didįjį bandymą 

pradėsime, tikėdamiesi 
Dievo palaimos”.

Darius panoro, kad į tą 
jų paskutinį žodį būtų į- 
pinta ir katastrofos gali
mumas.
— Kam gi kalbėti apie 

galimumą, —

I

kaip tik tarnautii dardarbis P. Jurgėla.
— Reikia atvirai kalbėti, 

— pratarė Darius. — Mes 
nežinome pasekmių, bet 

; esam viskam
Jeigu ir žūsim,

i lietuvių jaunimas' 
geriau nujaučia,

kaip šventas įsakymas: “Tiesa reikia vykdyti meilė
je”.

Taigi, Garbingieji Broliai ir brangieji Sūnūs, Mes 
prašome jūsų pagalbos ir jūsų uolumo, kad taip su 
ta jūsų pagalba Mes galėtume išpildyti Tautų Apaš
talo šitą ypatingą įsakymą. Tos iškilmingos apeigos 
šiandieną uždėjo Mums didelę atsakomybę. Mes nori
me teikti visiems žmonėms tas dangiškas dovanas, 
kurios tam tikru atžvilgiu yra susiję su Popiežiaus 
pareiga.

Gerai suprasdami prakilnumą ir atsakomingumą Lituanica buvo gerai 
Mūsų pareigos ir, žinodami kokį pasitikėjimą ir viltį paruošta, bet neturėjo rž- 
žmonės turi Šventajam Sostui, ne tik tie, kurie arti-'dij°, nei iakunų saugumo 
mai yra surišti su Mumis tikėjimu ir meile, bet taip Pataisų. Lakūnai savimi 
pat daugybė nuo Mūsų atsiskirusių brolių ir beveik svaj°j°
visos žmonijos, trokštančios susitaikinimo taikos, ši
tame momente, kada Tiaros didenybė ir galybė buvo 
uždėta ant Mūsų galvos, Mes maldaujame jus. Mūsų 
Senate, ir raginame jus, Mūsų artimieji Patarėjai, 
šiais šventojo Jono Kryzostomo žodžiais: "Jūs, kurie 
žinote mūsų darbą, pagelbėkite mums savo malda, su
sirūpinimu, uolumu, draugiškumu, kad taip mes bū
tume jūsų garbė, o jūs mūsų.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kada Pijus XII buvo išrinktas Popiežiumi?
2. Apie ką jis kalbėjo pasauliui pirmoje savo viešoje

kalboje?
3. Prie kokios taikos Popiežius šaukia žmoniją?
4. Koks turi būti tikrosios taikos pagrindas?
5. Ko Popiežius labiausia visų žmonių prašo?
6. Kodėl Popiežius taip rūpinasi pasaulio taika?

For Vietory 
Buy 

UNITED STATĖS DEFENSE
BONDS ★ 8TAMP5

M. Charbon-
Sakramentą 

darėlėktuvas apsivertė, sutru
pėjo ir sutriuškino nar
sius savo vairininkus. Jų 
kūnai sužaloti, sąnariai 
sulaužyti... Atrodo, kad 
prieš nelaimę vairavo Gi
rėnas. Dariaus kišeninis 
elektros žiburys (lempe
lė) dar degė ir jo laikrodis 
tvinksėjo, bet dvi galin-

nebeplakė..” (P. Jurgėla 
“Sparnuoti Lietuviai”).

Atlanto nugalėtojų gar
bingus palaikus į Kauną 
atgabeno trimotoriniu 
“Derulufto” lėktuvu. Ties 
Lietuvos siena sutiko lie
tuvių lakūnų eskadrilė iš 
devynių lėktuvų. Tai buvo 
liepos 19 d. ir į aerodro
mą Kaune buvo susirinku
si apie 50,000 žmonių mi
nia. Visų bažnyčių varpai 

'gaudė ir klaikiai kaukė 
fabrikų sirenos.

— Jūs pasiekėt savo tik
slą, — sakė A. Žmuidzina
vičius, atsisveikindamas 
kapinėse su žuvusiais drą
suoliais, — nes ne tik pa
dėjote lietuvių tautos ge
nijaus vainiką ant žmoni
jos aukuro, bet padėjot i 
ten ir savo lietuviškas gal
veles”.

Kunigas sakydamas lai
dotuvių pamokslą, verkė. 
Orkestrai grojo širdį 
draskančius maršus ir 
maldą “Marija”...
Poetas Apie Didvyriu Mirtį
Vargiai ar kas gali gra

žiau benusakyti lietuvio 
sielos godeles žemei atl

NOVENA Į ŠV. ONĄ
šeštadienį, liepos 17 d. bus 

8-tas šeštadienis novenos į Šv. 
Oną. Kadangi šv. Onos iškilmė 
pripuola pirmadienį, 
d. viešas
įvyks sekmadienį rugpiūčio 1 
d. Mūsų parapijoj, kaip ir kiek- 

I vienoj lietuvių parapijoj yra 
nemaža Onų, tad jos visos su- 

Į sibūrusios užprašo ne vienas.
: bet kelias šv. mišias už jųjų in- dr. Mendeliui 
i tencijas. Tam tikslui darbuoja
si Ona Ivoškienė, Ona Nageliū- 
tė ir Pautenių močiutė — Ona.

gerti, 4 raudonos rakie- 
, suktuvai, 4 

brūžikliai, 2 kišen. elek
tros žiburiai, lemputės, ži
bintuvai ir keltuvėlis. LI
TUANIKA svėrė 8300 sva-1 gos lietuviškos širdys jau 
rų ir jai buvo labai sunku nebeplakė..” 
nuo žemės atsiplėšyti, 
kartu vos nenuslinko 
tako šonan, įsibėgėjo 
4200 pėdų ilgio taku, 
pat vandens atitrūko 
žemės, bet gal kokius 10 
pėdų pakilusi, vėl pradėjo 
artėti žemyn... Žiūrėju
sius pagavo išgąstis, bet 
patyrusių lakūnų valdo
ma LITUANICA atsigavo 
ir pradėjo tiesti per Atlan
tą.
— Audros ūžauja ir staugia... 

Drąsiai. Stepanai, Stasy’ 
Jei sparnai jaunam išaugo, 
Debesų svetys esi”.

Skrisdami per New- 
■ foundlandą lakūnai nu
metė raštelį, kad jiem ge
rai sekasi, visiems siun- 

tik i č*a linkėjimų. Savo gi die
noraštyje, lėktuve Darius 
rašė:

— Apleidžiant Amerikos 
žemyną oras buvo gražus. 
Dešinėj matėsi dideli de
besys. Pralėkus New- 
Foundlandą dešinėj matė
si žemė, šiaurėj stovėjo 
didelis rūkas...”

Be poilsio, daugiau 30 
valandų kabojo jie virš 
vandenyno, kurio nera- 
mios bangos kas sekundė 
tykojo juos praryti. 

I — Netoli Europos, — į- 
rašė Darius savo dieno- 
raštin, — sutikom audrą...

Baisio ji Katastrofa
Kai liepos 17 d. apie 5 

vai. ryto ūkininkė, rinkda
ma uogas klaidžiojo po 
Soldino mišką, ji aptiko 
perskeltas pušis, sudaužy- 

1 tą lėktuvą ir du, kraujuo
se paplūdusius lavonus. 
Persigandusi pašaukė po
liciją. Atvykę oficialūs at
stovai rado tokį vaizdą:
— Apie 90 žingsnių nuo 

lėktuvo skeveldrų matyt 
lėktuvo ratų nubruožtos 
pušų viršūnės; kurį tarpą ti aukščiau 
nieko nematyti, o paskiau Čia gi keli 
vis daugiau ir daugiau pu-j nių per tris 

ir nuo debesų nenuleido, ir 
nuo šiol per visą amžių 

ne
senai kalbėjo-

Du 
nuo 
visu 
prie 
nuo

I

apie pergalę.
— Lituanica ne vienų 

mūsų nuosavybė ir viltis, 
bet ir visų lietuvių, — pa-1 
reiškė kartą Darius.—Kai 
nelaimė ištinka laivą jū
roj 
grimsta į juros dugną 
drauge su savo laivu. LI
TUANICA pristatys mu
du Kaunan, arba žūsime 
su ja!”

Iki Soldino Miškų
Ilgai laukę palankaus 

ore, lakūnai pasiryžo iš
lėkti liepos 15 d. Aerodro- 
man lakūnai atvyko 4 vai. 
39 min. ryto, dar neišau
šus. Lėktuvą n buvo įdėta 
apie 700 laiškų, kuriuos 
turėjo nuvežti į Lietuvą, 
įrankiai ir maistas: galio
nas geriamo vandens, 
kvorta kavos, kvorta ško
tiškos degtinės. 6 sandvi
čiai su vištiena ir jautie-

laivo kapitonas
I

* j I

I

DVEJOS LAIDOTUVĖS
Sekmadienį, liepos 11 d. mirė 

a. a. Antanina Pečiukaitienė ir 
Pilypas Piravičius. Abudu bu
vo laidojami iš svetimtaučių 
bažnyčių. Pečiukaitienė gyve
no ant Belair Rd. arti šv. An
tano bažnyčios, kur per dau
gel metų klebonavo kun. Kazi
mieras Lošinskas. ir iš tos baž 
nyčios buvo nulydėta į kapus. 
Piravičius buvo palaidotas iš 
Šv. Edvardo bažnyčios. Kaip 
Pečiukaičiam, taip Piravičiaus 
dviems sesutėms. Stankevičie
nei ir Graberienei. reiškiame 
gilią užuojautą, o už mirusiųjų 
vėlėms tariame Amžiną Atilsį.

Seminarijoj. Praneša, 
vaka- kad jis atlankė Broliuko An

driejaus šventovę, pastatytą 
Šv. Juozapo garbei, ir dalyva
vo miližiniškoj Dievo Kūno 
procesijoj, kuri tęsėsi net dvi 
valandas, ir kurioj Montrealio 
arkivyskupas J. 
neau nešė Švč.
gatvėmis. Didį įspūdį 

liepos 26 žmonių tikėjimas ir jųjų dievo- 
minėjimas šv. Onos tumas. Nesimatė juokavimo ir 

pasikalbėjimų, bet visi ar tai 
dalyviai, ar tai tie. kurie stovė
jo šaligatviuose, kalbėjo ro
žančių ir klaupė prieš Jėzų ne
šamą švč. Sakramente. Kun. 

šis reginys pri
minė jojo dienas Romoje ir jo 
kūdikystes atsiminimus Lietu
voje. Montreal, jis rašo, yra 
tikrai katalikiškas miestas. 
Viešos tikybinės apeigos žmo
gaus širdį gaivina. Kunigai, 
kaip Lietuvoje, vaikščioja gat
vėmis su sutanomis ir nešioja 
tonsuras. Kalba daugumos gy
ventojų yra prancūziška. Kun. 
dr. Mendelis aplankė ir lietuvių 
bažnyčią. Rado altorių gražiai 
papuoštą ir Švč. Sakramentą 
viešai išstatytą 40 valandų a- 
doracijai. Po užbaigimo kursų 
važiuos pailsėti. Grįš Baltimo- 
rėn liepos mėn. pabaigoje.

KLEBONAS KUN. LIETUV- 
NIKAS PAVOJINGAI 

SERGA

me, kad reikia tiesti tiltus 
į Ameriką, nes ten mūsų 

’ tautos trečdalis gyvena.
Štai vienu sparnų užsimo
jimu du vyrai ištiesė tiltą, 
kurio jokios audros, nei 

; laiko bangos nebesu- 
griaus. Ačiū jiems, kad iš
sitiesė sulinkusios nuga
ros!...

Pakilę viršum Atlanto ir 
perskridęs vandenis ir že
myną. patys dar aukščiau, 
pakilo, toliau skristi... Pa-į 

~ tys, Meile virtę, su mumis Į
, mūsų

Įl-1 i - 1 • — AVAVAAV VII '■'Y, O U., duodant padangių skraju- širdimjs susiliejo, 
nus' ^aiL..a"aih<;tU.V.1.! i™? su visata, m

t

į
■

etas, kurs jiems žuvus ra
šė: ‘

— Oro kelionėje 1001 
kartą giltinė pačiupinėja 
sparnus ir visą laiką gre
ta skrenda... Skraidymas 
yra lenktyniavimas su 
amžinybe, kur žmogaus 
valia aukščiau giltinės ga
lios iškyla... Štai vieną 

, dieną visa Lietuva pakėlė 
j galvas aukštyn! Ir rašti
ninkas nuo stalo, ir arto
jas nuo žagrės, ištiesę ku
pras įbedė akis į dangty, 
iš kur turėjo gyvas ste
buklas pasirodyti. Didis 
darbas yra vienai minutai 
priversti žmogų susikaup- 

šiokiadienio. 
milijonai žmo- 

dienas akių

čius su amžinybe sujun
gė”- L

Lai jų gyvasčių auka ‘ 
uždega kiekvieną 
ką širdį darbui 
šventimui, kad 
amžinai gyvuotų.

K. J. Prunskis. i

Kun. Dubinskas sekmadienį 
paskelbė liūdną žinią, kad mū
sų išeivijos patriarcha ir šulas, 
klebonas kun. Lietuvnikas per
keltas iš Jenkins Memorial į 
šv. Agnietės ligoninę, kur ran
dasi pavojingam padėjime. Bū
tinai yra reikalinga operacija, 
bet gydytojai abejoja apie jos 
pasekmes, nes klebonas jau tu- 

i ri virš 78 metų. Pirmadienį, 
i liepos 12 d. duota jam kraujo. 
Jei kiek sustiprės, tai gal bus 

i bandoma operacija trečiadienį, 
■ nes tai esą vienintelis būdas 
I gelbėti jo gyvybę. Kun. Du- 
į binskas prašė maldų, nes kuo
met jis buvo nuvykęs pas kle- 

mus^pa taj klebone jo nebepaži-
įno. Būtų labai gaila, jei mūsų 
t klebonas nesulauktų savo auk- 
| sinio kunigystės jubiliejaus. 
; Jau tik šeši mėnesiai beliko.
Šiais metais gruodžio 23 d. su- 

j kanka mūsų gerajam dvasios

(Tąsa 8 pusi.)

lietuviš- 
ir pasi-
Lietuva i i 

. .. I

TYRUMAS DIDŽIULIAME BUTELYJE
- *

šų viršūnių nulaužta 
pagaliau kaip kirviu nu
kirstos 6 pušys pėdos sto- mintimis su dangumi 
t uino. Ant žemės nukritęs Į besiskirs. Bottled locally by FranchiseJ Bottlers from coast ta coast
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nelė (Okulevičiūtė) Marksai 
susilaukė sūnaus. Motina ir 
sūnus jaučiasi sveiki, ir randa
si Norvvood ligoninėje. Sužino
ta, kad tėvas Sgt. Mykolas su
grįžo iš Atlanta, Georgia į 
Nonvood’ą, “furlough”, šį ry
tą ir sužinojo gerą naujieną.

Sveikiname pp. Marksus, su
silaukusius pirmojo šeimos 
nario — sūnelio ir linkime ge
riausios sveikatos. A.E.L.

Mijetienė nesityčiojo
Liudvika Subirūvienė tikėjo, kad su 

Bernadetos Moteriške visa bus dabar už
baigta. Bet apie apsireiškimą jau buvo 
girdėjus turtinga ponia Mijetienė. Ji bu
vo našlė ir dabar tikrai tikėjo, kad Ber
nadetos apsireiškusioji Moteriškė yra 
niekas kita, kaip velionė Liatapių Elyza. 
Ji įkalbėjo Subiruvienei. kad leistų Ber
nadetai eiti pas Masabielį ir paklausti 
Apsireiškusios kas ji yra. Mijetienė ir 
Peiretaitė drauge su Bernadeta atėjo 
pas Masabieiio urvą.

Bernadeta atsiklaupė ties urvu ir stai
ga jos veidas nušvito. Moteriškė jai ap
sireiškė ir tarė: — Ar būsi taip gera, čia 
ateiti per penkioliką dienų? — Paskiau

Ji tikėjo, kad velionė Liatapių Elyza 
pridėjo: — Neprižadu tau laimės šiame 
gyvenime, tik aname...”

Gandas apie tuos įvykius greitai pas
klydo visur. Liurde buvo kavinė į kurią 
susirinkdavo daug žmonių. Išgirdę apie 
apsireiškimus ir apie Bernadetos pen
kiolikos dienų prižadą pas Masabielį. jie 
teiravosi ir ginčijosi. Rašytojas Lafitas. 
pažvelgęs į savo stiklinę tarė: — Balto
sios Moteriškės apsireiškimas yra tik 
graži pasaka. — Policijos viršininkas 
Zakometas. kuris tik atėjo į kavinę, nu
sišluostęs nuo kaktos prakaitą, tarė: “Tai 
yra tikra kvailystė. — jis sakė. — Aš 
gavau pranešimų, kad kaikuriuose kai
muose jau net buvo sukilimai dėl to. —

Dr>wirtg8 eopyriffht, 1943, by Kir.g Features Syndicate. Ine. Text copyright. 1942. by The Vikinsr Press

tare policijos viršininkas —Mes turime ištirti —
Vitalis

— Tai yra kvailyste,
Valstybės gynėjas. Vitalis Ditūras 

griežtai pareiškė: — Viešų sukilimų mes 
neleisime. — Prie šio būrio priėjo gydy
tojas Duzos. Ditūras atsigrįžo į gydyto
ją ir tarė: — Ką tamsta manai, gydyto
jau? Ar tai yra nuomarą, mesmerizmas 
ar isterija? —

— Visų pirma, mano drauge, — tarė 
gydytojas, — mes turime atidžiai dabo
ti ligonę. Aš girdėjau, kad mergaitė eis 
pas Masabieiio urvą per penkioliką die
nų. Aš pats nueisiu pažiūrėti kas ten de
dasi. —

Valstybės gynėjas pasižymėjo į savo 
knygutę, paskui klausė gydytojo: — Ar 
aš negalėčiau sužinoti tamstos tyrinėji-

Tnc. Distributed bv Kin? Features Syndicate in co-operation with the Book-of-the-Month Club. Ine.

mų pasėkų? —
— Kodėl ne, — atsakė gydytojas. — 

aš čia kasdien ateinu ir savo patyrimų 
neslėpsiu. —

* * *
Kodėl gydytojas, policijos viršininkas 

ir rašytojai taip greitai susidomėjo Liur- 
do apsireiškimu? Vyskupas Būčys savo 
knygoje: “Šv. Panelės Marijos Apsireiš
kimas Liurde”, įdomiai ir lengvai aprašo 
visus įvykius. Susipažinkite su garsiau
sia stebuklų vieta — Liurdu. Įsigykite 
“Darbininko” leidžiamąją knygą; užsisa
kykite ją dabar. Ar norite prisidėti prie 
knygos išleidėjų? Rašykite “Darbinin
kui”.

tar-

trys 
kitų

i
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t:

t
♦
i 
«

GIRDĖTI LIETUVIU Į 
KOLONIJOSE *

CAMBRIDGE, MASS »

Liepos 6 d. Pacifiko vande
nyne kovoje su priešu žuvo A- 
merikos naikintuvas - kruzeris 
“Hellena". Ant šio laivo buvo 
ir keletas lietuvių jūreivių, ku
rie žūstant laivui garbingai sa
vo gyvybes paaukojo už tau
tos laisvę. Už tat. trečiadienį 
liepos 14 d. N. P. bažnyčioje 
buvo atnašaujamos šv. mišios 
už žuvusius mūsų herojus.

Mūsų parapijos N. P. bažny
čia vėl pagrąžinta. Šiuo tarpu 
sudėta visoj bažnyčioj minkš
tos papėdės atsiklaupimui. Į- 
rengimas šių minkštų papė
džių kainavo $900.00. Įrengimo 
darbą atliko bažnyčios 
rėtojas p. J. Kontrimas, 
dant vienam asmeniui 
nuoliui E. Bučinskui.

prižiū- 
pade- 

ir jau-

Sekmadienį, liepos 11 
P. bažnyčioje apsivedė 
Santackas su p-le O. Zdankai- 
te. Jų sutuoktuvėms liudijo 
karys F. Zilonis ir p-lė A. Viš- 
tijūnaitė. Linkime jaunave
džiams linksmaus gyvenimo.

d. N.
p. S.

A. Baltrušiūnui, kun. A. 
ir Cambridge N. 
Dėkoju už užuo- 

“Darbi-

neblogiausiai. dėka
p. P. Ra- 

Plekavičiaus. 
ir aukų į šį 

Kuopa gautą 
sudegusiam 

Pa. 
komisija dėkoja na-

pavyko 
kuopos pirminlinko 
daičio ir p. A. H. 
kurie daug darbo 
parengimą įdėjo, 
pelną paskyrė 
Našlaitynui.
Rengimo
riams už aukas ir dovanas se
kantiems: 
čiui. kuris 
kautiems.
$1.00: B.
niui 
nauskienei ir N. N. 
reiktas dovanas: M.

Elmhurste.

p. A. 
aukavo 
kurie 
Jakučiui,

R. Monkienei.

' kun.
Abračinskui 
J. Seselėms, 
jautas ir sveikinimus
ninko” redakcijai ir adminis
tracijai. Darbininkų radio va
dovybei p. A. F. Kneižio vardu. 
Cambridge LDS 8 kp. pirmi
ninko p. P. Radaičio vardu. 
Cambridge Moterų S-gos 22 
kp. p. A. Ambrozaitienės var
du. Dėkoju už lankymą ir do
vanas p.p. F. K. Janiūnams ir 
jų sūnui 
lankymą 
Valeikam.
Razmam,

■ ir p.
H. Plekavi- 
$10.00 ir se- 
aukavo po 

S. Pilko- 
O. Kali- 

ir už su- 
Sundukie-

nei. A. Zaveckui. M. Norbutui. 
A. Plekavičiui. P. Radaičiui ir 
A. Daukantui: už pasidarbavi
mą — E. Zaveckaitei, T. Ra- 
daitytei. E. Radaitytei. F. Ple- 
kavičiūtei ir B. Vitkauskaitei 
p. A. Zaveckui ir B. Jakučiui. 
Foto aparatą laimėjo p-lė A. 
Mockevičiūtė.

Savaitės užbaigimo proga, 
mus aplankė šie kariai: viršy- 

J. Potembergas. F. Žilionis 
A. Kanišauskas.

la 
ir

LAWRENCE, MASS

Sekmadienį, liepos 11 d., pa
rapijos svetainėje įvyko LDS 
8 kp. susirinkimas. Nariai grą
žino knygutes ir pasitarė įvy
kusio parengimo reikalais. 
Kuopos iždininkas tą dieną su
sirinkime negalėjo dalyvauti, 
nes jis susirgo. Linkime iždi
ninkui p. A. Vinciunui išvengti 
rimtesnio ligos pavojaus. Tą 
dieną taipgi įvyko ir Moterų 
S-gos 22 kuopos susirinkimas.

Liepos 4 d. garnys aplankė 
p. F. G. Marcinkevičius, pa

likdamas jiems gražią dukrelę. 
Motina ir dukrelė randasi 
Chralsgate ligoninėje, ir abi 
jaučiasi puikiausiai. Sveikina
me.

P-

Pirmadienį, liepos 12 d. 8 v. 
vakare parapijos svetainėje. į- 
vyko LDS 8 kuopos surengtas 
centinis bazaras. Parengimas
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Albinui; dėkoju už 
ir gėles p. p. A. P.

p. p. Pociam, p.p. 
p. P. Brazdžiūnienei 
I. A. Ambrozaičiam; 

taipgi dėkoju už gėles ir dova
nas p. p. J. B. Joneikam ir p-lei 
S. Mitkaitei, dėkoju už dova
nas pf A. Radaitienei, p. 
Norbutui. p. O. Pocienei 
Cambridge Sąjungietėms — 
A. Aunbrozaitienei 
Brazdžiūnienei už 
šv. mišias. Taipgi 
siems. kurie man išreiškė savo 
malonias užuojautas, bet kuo
mi padėjo, būtent, M. Sundu- 
kienei. A. Bačinskienei, B. Ma-

P-

ti a. a. Kostanto Akstino vėlę 
Savo karalijoje.

A. a. Kostanto 
nai p. Salomėjai 
rei p. Alenai
Gerlach ir jos vyrui reiškiame 
gilią užuojautą.

Lai velionio vėlė ilsisi ramy-

Akstino žmo- 
ir jo pussese- 
(Kraunelytei)

žmonelė, likusi su dvinukėmis, 
davė sutikimą, kad ir jos jau
nas vyras prisidėtų savo dar
bu, kur jis reikalingas, laimėji
mui pergalės.

Linkime Jonui geriausių sėk
mių!

I

vy- 
susi-

Šiomis dienomis sunkiai su
sirgo p. G. Zulonienė. Ligonė 
patalpinta miesto ligoninėje. 
Jos sveikatos stovis kritiškas. 
Linkime greitai pasveikti.

A. D.

PADĖKA
Sugrįžus iš ligoninės 

tiprėjus kiek sveikatoje.

Tech. Sgt. John Joseph 
Kosmeh - Kosmečius 

Sūnus Prano ir Julės Kosme- 
;r čių, gyvenančių 487 Hampshire 

St., Lawrence, Mass., gimė lie
pos 17 d., 1921 m., Boston,
Mass.
džios
High
Šv. Pranciškaus 
stojo į Dėdės Šamo kariuome
nę Spalių 9. 1939 metais ir jau 

t t , spėjo užsitarnauti Tech. Sgt.zutaitytei, p. p. P. I. Lukosiam. H J °
„ „ D , tv laipsnį. Sveikiname!p. p. M. B. Simkam. p. p. J. E. {______________________
Bučinskam, p. p. M. O. Kar
bauskam ir visiems tiems, ku
rie siuntė sveikinimus man į 
ligoninę. Savo padėkos žo
džiais niekam negaliu atsily- 

bet tikiu, kad Aukščiau- 
visiems už tai atly- 

Ačiū. ačiū visiems.
Emilija Daukantienė.

ginti, 
sis jums 
gins.

M. 
ir
P-
P.ir p.

užsakytas 
dėkoju vi-

NORWOOD, MASS

17 d„
Baigė Šv. Marijos pra- 
mokyklą ir Lawrence 
School. Priklausė prie 

parapijos. Į-

I
I 
bėję!

— —

PADĖKA
Susirgus mano mylimam 

rui Kostantui Akstinui,
laukėme labai daug pagalbos ir 
užuojautos iš mūsų kaimynų ir 
pažįstamų - draugų, kurie daž
nai lankė ir įvairiais būdais- 
lengvino ligos ir globos naštą. 
Dar daugiau nuoširdumo paty
riau. kada mano vyras, a. a. 
Kostantas Akstinas atsiskyrė 
su šiuo pasauliu.

Palaidojus savo mylimą vyrą 
amžinybėn, iš gilumos širdies 
dėkoju savo kaimynams, drau
gams ir pažįstamiems už su
teiktą pagalbą slaugant jį ser
gantį ir mirus: dėkoju visiems 
už dvasinius ir gėlių bukietus, 
už pareikštas užuojautas, da
lyvavimą šermenyse ir laidotu
vėse; dėkoju vietiniam klebo
nui kun. S. P. Kneižiui už dva
sinį patarnavimą, ir svečiam 
kunigam už atnašavimą šv. m 
ši.ų

pp. Jono ir Marijonos Chu- 
betų. gyv. St. John St., dukre
lė Alena, kuri yra Jung. Vals
tybių Marine Corps, užbaigus 
karinius mokslus New Jersey 
valstybėje, paskirta tęsti mok
slus Indiana Universitete, 
Bloomington. Ind.

NO. ABINGTOH, MASS.
Ši lietuvių kolonija yra viena 

mažiausių. Bet ir iš šios kolo
nijos yra 11 lietuvių jaunikai
čių Jung. Valstybių karo 
nyboje.

Trys broliai Arlauskai, 
broliai Saulenai, vienas
Saulenų sūnus, Tribuliauskas, 
trys broliai Balčiūnai yra karo 
tarnyboje.

p. Balčiūnienė, būdama naš
le, išaugino tris sūnus ir vieną 
dukrelę. Sūnūs yra karo tar
nyboje, o dukrelė • mokinasi 
slauge Massachusetts General 
ligoninėje. Ar jūs verkiat, ar 
raudojat, nieks jūsų nemato. 
Neliūdėk motinėle, sugrįš jūsų 
sūneliai pergalėtojėliai ir mei
liai prie širdies prispaus jūsų 
raukšlėtą veidą ir jį išbučiuos. 
Tik dažnai varstykite tą rožan
čių. o jis jums daug pagelbės 
pergyventi.

Čia paduosiu ištraukas iš 
kun. J. J. Jakaičio. MIC. laiš
ko. gauto iš Argentinos. Rašo:

“Na. o tą paršelį, ar laimė
jai? Nusipenėkie jį vestuvėms. 
Jei aš laimėčiau, tai jį skiriu 
savo gerajai Onutei.

“Pas mus dabar 
žiemą. Nors didelių 
buvo, bet ausys jau
pernai jas nusišaldžiau, tai 
bar lengvai pasikartoja, 
lauksiu jūsų laiško...”

Šis paršelis, apie kurį kun. 
Jakaitis rašo, buvo leidžiamas 
Marianapolyj.

prasidėjo 
šalčių 
ištino,

ne- 
nes 
da- 
Aš

A'

i Pereitą sekmadienį p. Alena 
Pazniokaitė gavo slaugės kepu
rę Šv. Elzbietos ligoninėse. 
Brighton, Mass. Įteikimo slau
gės ženklo ceremonijų pamaty
ti buvo nuvykusi p. Alenos ma
mytė su savo dviem dukrelėm: 
Onute ir Angelą. Sveikiname 
p. Aleną ir linkime jai sėkmin
gai užbaigti slaugės kursą!

BROCKTON, MASS

kur supiltas naujas kapas. Ka
puose dalyvavo kleb. kun. S. P. 
Kneižis ir atkalbėjo maldas už 
velionio vėlę. ! Dėkoju laidotuvių direkto-

Paliko dideliame nuliūdime riui Ed. Warabow už malonų 
žmoną Salomėją (Atkočiūnai- patarnavimą. Dar kartą dėko- 
tę) Akstinienę, pusseserę p. A- jų visiems ir visoms, kurie ko- 
leną (Kraunelytę) Gerlach ir kiu nors būtu man pagelbėjo
labai daug artimų draugų ir skausmo valandoje, ypač gimi-' 
visuomenės veikėjų, su kuriais 
a. a. Kostantas Akstinas labai 
glaudžiai veikė įvairiose lietu
vių vietinėse draugijose ir 
centrinėse organizacijose.

A. a. Kostantas Akstinas
buvo ramaus ir malonaus būdo na visiems, o mano mylimo vy- skolų likvidavimui. Per 

iš Dubininkų ro vėlei lai būna ramybė am- savaitę sudėjo daugiau 
$600.00.

Parapijos biuletenyj 
nas rašo:

“Kad ją greičiau visai
buvo prašo- 
uždarbį. Iš 

kad daugelis 
negu jie už-

vieną dieną. Tas pa- 
visi nori skolą panai-

Pleasant St., ir 
tėvelius, Dr. Jur- 
(Versiackas) su 
karo tarnybon.

Baltrušiū- 
mininčių 

gyvenimo

Baltrušiūnai yra pavyz- 
lietuviai, išauklėjo du 

kurių vienas, būtent, An- 
yra kunigas ir yra vika-

Pereitą sekmadienį, pralei
dęs atostogas pas savo tėve
lius. pp. Jurgį ir Uršulę Ver- 
siackus, gyv. 
savo žmonos 
gis Warren 
žmona grįžo
Dr. Jurgis Warren turėjo lei- 

Į tenanto laipsnį. Beatostogau
damas. gavo žinią, kad jis pa
keltas kapitonu. Sveikiname 
kapitoną Warren ir linkime 
gausių Dievo malonių!

pasiturinčių

šauni. Visi 
laiką, linkė-

Šv. Jurgio lietuvių parapija 
šiais metais užsimojo sunai
kinti visas parapijos skolas 
(mortgage), kurių beliko tik 
$6200.00. Parapijiečiai labai 

’ nuoširdžiai pritaria klebono

Liepos 4 d. buvau kviesta pas 
pp. Baniulius vakarienei, kuri 
buvo suruošta pp. 
nų. So. Bostoniečių. 
35 metų vedybinio 
sukaktį, garbei.

pp. 
dingi 
sūnų, 
tanas
ru Cambridge lietuvių parapi
joj. pp. Baltrušiūnai paeina iš 
Vabalninku par. 
ūkininkų šeimos.

Vakarienė buvo 
linksmai praleido
darni pp. Baltrušiūnam sulauk
ti dar 35 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį.

Tikrai buvo malonu būti pp. 
Baniuliu, biznierių gražiame, 
naujame name. Jie taip pat 
gražiai išauklėjo iš išmokslino 
sūnų ir dukrelę. Man teko su
sipažinti su pp. Baniuliu gimi
nėms Lietuvoje,
pasiekę aukštus mokslus.

naitei p. Alenai (Kraunelytei) 
Gerlach ir jos vyrui, kurie man 
labai daug pagelbėjo ir gelbė
ja pergyventi šias skausmo 
dienas.

Lai Visagalis Dievas atlygi- atsišaukimui ir gausiai aukoja 
vieną 
kaip

IŠKILMINGOS LAIDOTUVĖS
Antradienį, liepos 13 d. š. m. 

įvyko iškilmingos a. a. Kostan- 
to Akstino laidotuvės. 9 vai.
rytą velionio kūnas atlydėtas į žmogus. Paėjo 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos kaimo, Marcinkonių par., Vil- 
bažnyčią, kurios velionis buvo nijos. 1909 m. atvyko į šią šalį 
nariu ir vienas 
ganizatorių.

Prie didžiojo 
mišias atnašavo
S. P. Kneižis; prie šoninių al
torių — kun. F. Norbutas iš 
Brockton. ir kun. J. Zawalick, 
vietinis lenkų parapijos klebo
nas.

Kaip šv. mišiose, taip ir lai- čioje. kurios velionis buvo vie-

žinybėje!
Salomėja Akstinienė. klebo-

tai visi yra 
O.

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

iš pirmųjų or- ir visą laiką gyveno Norwoode.
i Lapkričio 18 d., 1916 m. apsi
vedė su p. Salomėja Atkočiū
naite. kuri atvyko iš Lietuvos, 
Baraučizno kaimo, 
par.. Ukmergės apskr. 1913 m. i lis. Kitų lietuvių, 
ir apsigyveno Norwoode. Mo-1 karo tarnybon, 
terystės Sakramentą priėmė

;šv. Jurgio lietuvių par. bažny-

altoriaus šv. 
klebonas kun.

sus- ‘
jau-i

čiuosi ir laikau sau už pareigą 
tarti širdingiausius padėkos žo
džius tiems, kurie mane lankė 
ligoninėje ir prisiminė savo, ---- r  ........ , —r -------- --------- —-
maldose bei atjautė. Širdin- dotuvėse dalyvavo daug žmo- nas iš pirmųjų įsteigėjų. Abu 
giausiai dėkoju už dovaną, ku- nių. vietinių ir iš kitų koloni- pp. Akstinai darbavosi parapi- 
ri buvo man brangiausia ir ku
rios dėka dar galiu šiuos padė
kos žodžius rašyti, būtent, p.
P. Vaitkui, kuris mano gyvy
bės palaikymui aukavo savo 
kraujo. Dėkoju už lankymą ir
JT) H1 d 2 S J * * • •* T) T T»»Ar* i 1111 ’

ir

Šią savaitę išvyko karo tar
nybon jaunuoliai lietuviai, V. 

' Vasiliūnas, gyv. St. James 
Deltuvos Avė., V. Chubetas, K. Petrai- 

’ , išvykusių 
vardų neteko 

sužinoti. Linkime išvykusiems 
geriausių sėkmių!

a. Kostantas Aksti-' joj ir jos draugijose.
Kaimynai ir draugai - pažįs- 

velionio karsto sudė- 
dvasinių bukietų — 
ir gėlių, palydėjo į 

ir savo maldomis

jų, nes a. 
nas buvo 
mylimas, kaipo lietuviškos ka- tami ant 
tai i kiškos 
jas.

Iš bažnyčios velionio
kun. P. J. Juškaičiui.1 palydėtas į Highland

visiems žinomas ir

visuomenės
I

veikė- jo daug
šv. mišių

kūnas (amžinybę 
kapus, ’ prašė Aaukščiausiojo priglaus-

Ketvirtadienio rytą, liepos 
15 d., išvyko Jung. Valstybių 
karo darbui, kur nors Pacifiko 
saloj, p. Jonas Perekšlis, pp. 
Naujokaičių, Winslow Garage 
savininkų, žentas.

p. Jonas Perekšlis yra lituo- 
tojas (welder). Jis iki šiol dir
bo laivų statyboje. Jo jauna t

kėti, parapijiečiai 
mi aukoti dienos 
sąrašo matysite, 
aukojo daugiau, 
dirba per 
rodo, kad 
kinti”.

Galima 
tais parapija 
parapijos mortgičiaus 
ras, ir 
rapijai

atmo-

tikėtis, kad šiais me- 
galės sudeginti 

popie- 
tuomet nebereikės pa
mokėti nuošimčių.

C.S.N.

SU SI LAUKĖ ŠEIMOS 
Trečiadienio rytą, liepos 

d., Sgt. ir ponia Mykolas ir
14
A-

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

ALBERT R. BARKER
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.
275 Main St., Webster, Mass.
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Vyskupo P. Bučio Knygos- 
Svč. P. Marijos Apsireiškimai

ŽINUTES
Kapelionai esti apkrauti dar- jjngų knygų, 

bais. Kapelionas kun. Maurice 
J. McDonald, rašydamas South 
Bostoniečio kareivio reikalais,

— 5:30 valandomis, po pietų.
Kunigai taipgi prašė parapi

jiečių aukuoti knygynui ver-

“žvaigždė” šviečia. (Tęsi
nys). Vėl imkime į rankas T.T.

prašo maldų savo' sunkiame!Jėzultli laikraštį į
“Žvaigždę” ir gėrėkimės jo tu-' 
riniu, ir dvasia.

10-tame puslapy randame 
Švenč. Jėzaus Širdis kalba 

Radio Bangomis”. Seka eilės 
“Švenč. Jėzaus širdžiai”.I 
“'Šventoji Valanda” (Mąsty-I 
mui mintys), “Šeimynos Pasi
aukojimas Jėzaus Širdžiai”, iri 
puikus geros šeimos atvaizdas 
su Jėzumi tarpe. “Branginkime 
Kas Brangu”. “Vyrai į Kovą”. 
“Ištikimų Promotorių Parei-1 
gos”, “Šv. Ona, Panelės Švenč.; 
Motiną”, “Nekatalikai Rašo A-į 
pie Šv. Tėvą”, Eilės “Malda”.

Sustosime 19 p. (Bus dau
giau).

darbe. Kun. kapelionas sako: 
“Mes tik du kunigu esame dėl 
tūkstančių kareivių”. Aš dar 
pridurčiau jog mūsų kapelio- ■ “■ 
nai yra nevien patrijotai, bet ir 
kankiniai. Jie ginklo nevarto
ja. Tik tarnauja sieloms dvasi
niuose dalykuose.

Sekmadienį, kunigai iš saky
klos, pranešė, kad parapijos 
knygynas 492 E. 7th St., bus 
atidaromas skaitymui, ypač; 
dėl vaikų ir jaunimo, pirmadie
niais valandomis 9—12,
dieną, ir penktadieniais— 1:30

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 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.

Praeitą trečiadienį, po Šven
tos Teresės Novėnos pamaldų, 
kun. P. Virmauskis pagyrė 
žmones už gausų tų pamaldų 
lankymą. Jis paragino aukoti 
savo maldas per 
už

Šv. Teresėlę 
mūsų kareivius ir kraštą.

Atostogauja

I
Sou. 4476 ■;

Dr. Joseph F. Antanėlis ;i

OPTOMETR1STAS ]; 
515 East Broadway !■ 

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

Trečiadieniais ir i Į 
Penktadieniais ! Į

Vakarais Nuo 7 iki 9-ta.i ;> 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai. ;!

Šiomis dienomis sekančios 
Vytės ir Sodalietės praleido a- 
tostogas Weirs. N. H. — Pet
ronėlė Žibutytė, Emilija Valy
tė. Aldona Jakavonytė, Ona 
Kleponytė, Marijona Klepony- 
tė, Regina Glineckytė ir Ona 
Čaplikaitė. Jos visos yra darbš
čios panelės, ir po atostogų ti
kimės turės dar daugiau ener
gijos dirbti Vyčiuose ir Sodali- 
cijoj.

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaru

Seredomls:—
|į Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

PADĖKA

Tel. ŠOU 2712
Dr. J. C. Seymour 

(LANDŽIUS) 
Lietuvis Gydytojas 

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

cijos X-Ray Aparatą.
Pritaiko Akinius 
Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadway 
So. Boston, Mass.

IVAIROS skelbimai

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

ĮVAIRŪS skelbimaiNaudokitės Proga
Massachusetts Švietimo 

Naujosios Anglijos Fe- j)epartmentas praneša, 
deracijos Apskritis yra ^a(j jar priimami į šiuos 
nutaręs ir įgaliojęs valdy- universiteto kursus: Lo-| 
bą ir komisiją paskelbti wgįį institute Preparato- 
susirinkimą ir į jį pakvie- Subjects, Elementary 
sti dvasiški ją, profesiona- Aerial Navigation> Me- 
lūs, biznierius ir visuome- chanical Drawing, Blue-

Visų Dėmesiui
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.

Kaip jau visuomenei yra žinoma, 
Darbininkas” norėdamas paminė

ti 85-kių metų sukaktį nuo ŠVČ. P. 
MARIJOS APSIREIŠKIMO BER
NADETAI, LIURDE, leidžia Prof. 
Vyskupo P. Būčio labai įdomią kny
gą — Švč. P. Marijos Apsireiškimai 
Liurde. Šioje knygoje, Jo Eksc. 
Vyskupas P. Būčys labai vaizdžiai 
aprašo penkioliką Šv. P. Marijos 
apsireiškimų Šv. Bernadetai ir 
vykstančius Švč. P. Marijos užta
rymu stebuklus.

Reikia pasidžiaugti, kad “Darbi
ninko” sumanymui katalikiškoji 

visuomenė labai pritarė.
Štai, pereitą savaitę į Knygos Rėmėjų eiles 

įstojo sekantieji:
Petronėlė Rusteikienė, Chicago, III....................  10.00
Mrs. A. Skirmont, Cicero, III............ '................... 10.00
Jonas Leskevičius, Montreal, Canada................. 6.00
Rev. Dr. L. Mendelis, Baltimore, Md.................... 5.00
Vincas ir Teklė Mitchell, Nashua, N. H..................5.00
Alenora Čepienė, Nashua, N. H............................ 5.00
F. Dubauskas, Montreal, Canada ...........................5.00
A. M. Baltrušaitis, Lewiston, Me.............................5.00
Ant. Bartulis, Ansonia, Conn...............................  5.00
Mrs. Aldona Vasil, Roslindale, Mass....................  5.00
D. Bernatavičius, Providence, R. I.............. 5.00
Elzb. Navickienė, Worcester, Mass......................... 5.00
F. Wolange, Lawrence, Mass...............................  5.00
Mrs. Peter Urgan, Pittsfield, Mass......................... 5.00
Miss Frances Barsite, Phila., Pa............................. 5.00
Joana Olkovikas, Manchester, N. H.........................5.00
Mrs. Leonora Švenčionienė, Lawrence, Mass........ 5.00
Moterų Sąjungos 43 kp., Waterbury, Conn.........5.00
Elenora Lubin, Worcester, Mass............................. 5.00
Mrs. Anna Moritz, Newark, N. J.............................5.00
J. Vargon, Westville, III............................................5.00
Mrs. V. Kamarauskas, Chicago, III......................... 5.00
Mrs. Mary Aikus, No. Chicago, III........................ 5.00
Mrs. Mary Italis, Rockford, III................................ 5.00
Mrs. Ona Rimkienė, Phila., Pa.................................5.00
Ona Kačiušienė, So. Chicago, III............................. 5.00
Jonas Zolanda, Chicago, III................   5.00
J. Naujokas, Chicago, III...................... .....T.:........ 5.00
Mrs. Strazdauskas, Chicago, III.............   5.00
Zigmas Karalius, Waterbury, Conn..................... 5.00
Mrs. Amelia Klevinsky, Chicago, III..................... 5.00
Mrs. Anna Jurgaitis, Phila., Pa............................ 5.00
P. J. Kubertavičius, Mahonoy City, Pa................. 5.00
Mrs. Julia Mascutis, Baltimore, Md.........................5.00
Mrs. Mary Zelinsky, Minersville, Pa..................... 5.00
Ona ir Marcijonas Gaputis, So. Boston, Mass..... 5.00
Amelia Galvanauskienė, So. Boston, Mass.............. 5.00
Stanislovas Leinartas, Detroit, Mich....................  5.00
Mrs. C. Cabesky, Hartford, Conn.......................... 5.00
Vincas ir Eva Akelaitis, Worcester, Mass.............. 5.00
Julė Klimavičienė, Kingston, Pa............................ 5.00
Mrs. Rose Kostes - Kasheta, Brooklyn, N. Y......... 5.00
Anna Kankel, Waterbury, Conn...............   5.00
Magdalena Jankauskienė , Cambridge, Mass.... 5.00
Mrs. M. Klimasauskas, Waterbury, Conn............. 2.00
P. Marcinkevičius, Phila., Pa................................ 2.00
Mrs. Dora Sodaitis, Phila., Pa................................ 2.00

■Mrs. Barbara Bartkienė, Amsterdam, N. Y.........  1.00
Adelė Kruk, Willkes-Barre, Pa................................. 1.00
Em. Laužikaitė, Phila., Pa........................................ 1.00

Nuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už nuo
širdumą ir aukas. Kaip tik knyga bus atspausdinta, 

i tuojau bus išsiųsta kiekvienam knygos Rėmėjui.
“Darbininko” Adm.

I

I

I

i

A.E.L

So.Moterų Sąjungos vietinė
Bostono kuopa nutarė nuošir
džiai padėkoti ponam Guzevi- 
čiam. gyv. Mattapan, Mass.. 
už suteiktą savo gražioje rezi
dencijoj vietelę dėl kuklios Ar
batėlės, kuri jau įvyko prieš 
kurį

kuri
laiką.

Pirm. Ieva Marksienė.

I

LANKĖSI

Ketvirtadienį. “Darbininke” 
lankėsi Magdalena Jankaus
kienė iš Cambridge. Mass. At
silankymo proga įstojo į Liur- 
do knygos Rėmėjus, įmokėda
ma $5.00.

I
I

l PILKONIS IŠLAIKĖ 
EGZAMINUS

Vytautas. Ksavero ir Onos 
Pilkonių iš Cambridge, sūnus, 

. šiomis dienomis laikė egzami- 
nūs, būdamas Dėdės Šamo ka- 

Į riuomenėje ir juos puikiai iš
laikė į aviacijos kadetus. Svei
kiname’

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St., So. Boston, Ma33. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 V’inheld St.. So. Boston. Mass. 

i’rot. Rašt. — Ona Ivašk:enė.
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — B. Cunienė.
29 Gould St., W. Roxbury. Ma3s. 

Tel. Parkway—1864-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 Wcst 7th St., So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienč.

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL; 
vakare, F _" "J “
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa? protokolų raštininkę.

4V. JONO EV. BL. PAŠALPINC3
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

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

lūs, biznierius ir visuome- chanjcai Drawing, Blue 
nininkus, kūne tik suge- int Reading for Ship 
ba rašyti anglų kalba zi- - - --
nias ir straipsnius.

Federacijos valdyba ir gy, ir Ūse of Plastics. Šie 
komisija skelbia tokį su- kursai prasidėjo pereitą 
sirinkimą sekmadienį, lie- savaitę, bet dar ir pirma- i 
pos 25 d., 2 vai. po pietų, dienio vakare, liepos 19 d.! 
“Darbininko” svetainėje, bus priimami studentai' 
330 E Street, So. Bostone. Massachusetts School of

Prašome visų, kurie tik Art, Longwood Avė., Bos- 
žino kokį asmenį, kuris ton. 
galėtų pasidarbuoti plun- 

iksna - raštais į anglų kai- jami antradienį, liepos 20 
ba laikraščius ir žurnalus, d. visi tie, kurie 
pakviesti į susirinkimą, ! I ‘ ‘ —w

Kviečiame ir tuos, kurie 
kokiu nors būdu gali pri
sidėti prie to didelio dar
bo — kovai dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir lais- 
vės. Šiame susirinkime 
bus svarstomi ir kiti svar
būs klausimai, kaip tai: 
Karo bonų pardavimo va
jus, Lietuvai Gelbėti fon
do vajus ir kiti svarbieji 
klausimai.

A. Daukantas,
N. A. Federacijos Apskr. 

Į Pirmininkas.

fitters, Machine Drafting, 
Elementary Meteorolo-

Taipgi bus užregistruo

Konservuokite Dabar 
Žiemai

DĖL V AKACIJŲ
Gražiausia vieta. švarūs 

kambariai. Prieinama kaina. 
Praleiskite savo vakacijas su 
lietuviais pas Stellą Kodienę, 
365 Nantasket Avė., arba 10 
Whitehead Avenue, Nantasket

i Beach, Mass. (21-21)
■

nori mo
kintis Elementary Type-

kloj, 128 Commonwealth 
Avė.

Jeigu norite gauti dau
giau informacijų apie 
šiuos kursus, tai kreipki
tės į University Extension 
ofisą, 200 Newbury St., 
Boston.

I 
i ĮVAIRŪS SKELBIMAI

KAS NORIT PARDUOTI 
FĄRMĄ?

Mes turime gerų pirkėjų, kurie 
nori įsigyti farmas trumpoj a- 
teityje. Praneškite A. J. Kups
tis, 332 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

“Darbininkas” per kaikurį 
laiką buvo pritrūkęs Končiaus 
Bityno medaus. Pereitą savaitę 

i nedidelį kiekį gavome. Taigi, 
kas norite gauti gryno bičių 
medaus, atvykite į “Darbinin- 

I ko” administraciją. Kvorta 
| parsiduoda po SI.00.

DIDŽIAUSIAS 
BARGINAS

PARSIDUODA UŽ VISAI 
ŽIAMĄ KAINĄ SU MA
ŽU ĮMOKĖJIMU. TRYS 
NAMAI SU KETURIAIS 

GARADŽIAIS
Kiekvienas namas suside- 
de iš trijų šeimų. Su mo

derniškais įrengimais.
Randasi patogioj vietoj. Visai 
arti prie transportacijos, baž
nyčių, teatrų, mokyklų ir krau
tuvių. Apgyvendinti su geroms 
šeimoms. Geriausia šių dienų 
proga įsigyti gerus namus, pi-

“Neužilgo bus užtektinai dar
žovių ir vaisių, kurių negalėsi
te valgyti žiemą, jeigu šią va
sarą jų nekonservuosite,” įspė
ja prof. William R. Cole, Bos
tono Pergalės Daržų Komiteto 

’ dviejų savaičių konservavimo 
pamokų uždarymo proga Bos
tono mokyklose.

Visi tie, kurie neturi pergalės 
daržų, turėtą pirkti produktus 
marketuose ir konservuoti 

i juos, kada tai galima padaryti.
Čia, So. Bostone, Victory 

' Garden Komitetas, kooperuo
damas su Bostono Mokyklų 
Komitetu, atidarė visuomenei 

, konservavimo (canning) cent- 
; rą Patrick F. Gavin mokykloje. 
' Žmonės galės atsinešti vaisius 
' ir daržoves į Gavin mokyklą ir 
! juos konservuoti pagal kompe- 
: tentiškų instruktorių nurody
mus.

i . .
Konservavimo (canning) ,Siai- 

centras bus atidarytas pirma-' ^’^kur nėra tokios saugios 
dienį. liepos 19 d. nuo 9 vai. ry-ivietos Padėti Pmigus' kur būtt 

. . . . x . . užtikrinta apie 20-tas nuošim-tą iki 1 vai. po pietų ir tęsis .. , n, . , . . .. 7 . .tis pelno. Galima pirkti po vie-kiekvieną pirmadieni, trecia-' , . ,
dienį ir penktadienį taip ilgai, platesnių informacijų kreipki-

I
I

"Kiekvieno kataliko yra šventa priedermė 
paremti katalikiška spaudą ir ją kuoplačiau- 
siai paskleisti tarp žmonių". Pijus IX.

*

REIKALINGAS patyręs vy- 
i ras, kuris moka suardyti auto
mobilius. Pastovus darbas. Ge
ra alga. Atsišaukite ACME 
AUTO PARTS. 320 Albany St., 

j Boston. Mass. (16-23).

PARDUODU GELEŽINKE
LIO bilietą, vertės S29.85 už 

i $10.00. Bilietas tinkamas iš 
; Bostono iki Clarkville, Tenn.
Bilietu gali naudotis iš Bosto
no, Providence, R. I., New 
York, Columbus, 

j cinnati, Ohio.
tik kareiviui. 
“Darbininko” 
Broadvvay, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA gražus dviejų 
' šeimynų namas, Dorchesterį, 
į arti Shawmut Station. 6 ir 8 
! kambariai ir garažus. Pirmas 
aukštas tuščias. $800. cash. Ba- 

i lansas Savings Bank morgičius 
I su 5%. F. T. Keefe, 50 Congress 
St. HUBbard 8157.

R. I.,
Ohio ir Cin- 

Tikietas geras 
Atsišaukite į 

adm.. 366 West

Res. 8ou 3729 8ou 4618

Lithuanian Fumihire Co.
MOVERB—
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Dlntanoe 
Movlng

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

I

I

I

kaip bus reikalinga.
Konservuokite Dabar ir Vai- Kupstis, 332 W. Broadway, So. 

gykite Kitą Žiemą. ! Boston, Mass. (16-19)

nuo $10.00 iki $15.00

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

COLD PERMANENT

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

North Brighton Bakery,
Ine.

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

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.

GRABORIAI

tės į seniausią agentūrą. A. J.

REIKALINGA PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIU 
VYRŲ IR MOTERŲ

DIRBTI PRIE KARO DARBŲ
PRIE ĮVAIRIŲ FOUNDRĖSDARBŲ IR MACHINE 

TOOL DEPARTMENTUOSE
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 
CORPORATIOfrJ

383 Dorchester Avė., So. Boston, Mass.

I

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2980
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopta Club Beverage Co.
Graiton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS.Namu Tel. Dedham 130k-R

t

«
I i

I

i

CASPER
FUNERAL HOMK
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tol. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2603
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V/ORCESTER, MASS
A. t A.

Leitenanto Juozo Styles Laidotuvės

VVorcesterio (Mass.) lietuvis 
jaunuolis, leitenantas Juozas 
Styles (Stoškus i. e.damas savo 
pareigas, žuvo lėktuvo nelai
mėje. antradienį, birželio 22 d.. 
Alameda. Califomia. Velionio 
kūnas buvo parvežtas iš Oak- 
land. California į Worcester, 
birželio 2S d. Ketvirtadienio 
rytą, liepos 1 dieną, velionio 
kūnas perneštas iš koplyčios į 
šv. Kazimiero bažnyčią. Iškil
mingas gedulo šv. 
ša v o 
kun. 
nas.

mišias atna- 
penki kunigai — kleb.

A. Petraitis, kun. J. Baka- 
kun. J. Padvaiskas. kun.

F. Strakauskas iš Lowell'io ir 
kun. K. Jenkus iš Boston'o. 
Garbės karsto nešėjai buvo: 
Wm. Karaureskis, A. Hartman. 
P. Hartman. Wm. Hartman. A. 
Lucas. W. 
Zubavičius. 
Leitenantas
velionio kūno iš Kalifornijos į 
Worcester. buvo palydovas 
(eseort).

Matukitis ir \Vm. 
velionio draugai. 

B. VVright. sargas

Laike mišių giedojo art. Pe
lyną Stoska. gerai žinoma dai
nininkė ir velionio giminė. Jai 
vargonais pritarė p-nia M. Mil- 
ler. Taipgi giedojo muz. J. 
maitis 
gonininkas 
maitis ir p-nia J. Thompson. 
Corp. Juozas Seilus iš Kalifor
nijos ir Corp. Aneshefskas bu
vo Amerikos vėliavos sargybo
je. “Firing Squad” pribuvo iš 
District 1. Boston. Velionis pa
laidotas šv. Jono kapuose.

A. a. įeit. Juozas Styles buvo 
geras, pavyzdingas jaunuolis, 
katalikas, ir kur tik buvo lie
tuvių parengimai, ten jis daly
vavo. ypač Vyčių parengimuo
se. būdamas 26-tos kuopos na
rys. Leit. Juozas Styles taipgi 
mėgdavo sportą, ir yra atsižy
mėjęs lietuvis sportininkas — 
baseball. track ir fencing. Lais- 
vu laiku mėgdavo skaityti ge
ras knygas.

Dideliame
motiną p-nią

gerai žinomą veikėją, ir seserį 
Julijoną Karosienę.

šia proga, velionio motina 
širdingai dėkuoja visiems ku
nigams. kurie atnašavo šv. 
mišias, ir taipgi kun. J. Baka- 
nui už atvykimą į kapines.

Dėkuoja visiems: Seserims 
iš VVorcester’io ir giminėms iš 
Pennsylvanijos valst., drau
gams ir draugėms už dvasinius 
bukietus. gėles. dalyvavimą 
laidotuvėse, ir dvasinius bu-' 
kietus, gėles, dalyvavimą lai-' 
dotuvėse. ir pareikštas užuo
jautas jos liūdesio valandoje, 
ypač sekantiems: M. Swidirs- 
kiui. S. Lukui. A. Lucason. po- 
nei Marksienei. ponei Valat
kienei. p-lei Marksaitei, I. Lie- 
tuvnikui. A. Law. M. Lukui ir 
P. Cirrelo.

A. a. Leit. Styles buvo tik 
31 metų amžiaus ir pasiekęs 
aukštą vietą J. V. Laivyno lėk- 
tuvininkystėje. Baigęs Kentu- 
cky universitetą, kur jisai pa- 

gabus sporti- 
mokinosi

už savo

w £

Že- 
šv. Kazimiero par. var- 
kas. ir duetas — p. Že-

f *

t

r
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s

r
J
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Clark 
mok- 
gabu-

sižymėjo kaipo 
ninkas; jisai 
universitete ir yra gavęs 
slo stipendijas
mus. Jisai įstojo į laivyną 1937 
metais, kaipo aviacijos kade
tas. ir lavinosi Sųuantum ir 
Pensacola. Florida. Laivyno 0- 
ro bazėse per 2 metu. Jisai bu
vo paskirtas eiti pareigas Ala- 
medoj. Kaliforniją nuo vasario 
1939 m. ir buvo pakeltas leite
nantu. Neužilgo Įeit. J. Styles 
būtų gavęs komandieriaus lei
tenanto laipsnį.

Šios laidotuvės buvo vienos 
gausiausių ir liūdniausių, 

ilgai bus neužmirštamos. 
Lai Leit. J. Styles vėlė ilsėsi

ramybėje! A.E.L.

1S
ir

VISI KELIAI LYDI Į 
VORCESTERĮ

Jau nebetoli seniai laukiama 
linksmybės diena, būtent. Lie
tuvos Vyčių Naujos Anglijos

į apskričio šokiai, kurie įvyks 
nuliūdime paliko liepos 17. Maironio parke, 
Julijoną Styles, Shrewsbury, Mass.. 8 vai. va-

ŽVAIGŽDĖ
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS — 

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

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

lams ir pamokinimams;
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 

skaitymui;
Motinos semia iš jos stiprybės ir paguodos; 
Sergantieji randa joje paguodžiantį draugą; 
Visus “Žvaigždė” apšviečia!
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1. Viršuje, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčioje, Worcester, Mass., 
atnašaujamos trejos šv. mišios už a. a. Įeit. Juozą Styles vėlę. Viduryje baž
nyčios matome a. a. Styles karstą, apdengtą Amerikos vėliava.

2. Apačioje yra kapų vaizdas. Kun. J. Bakanas atkalba maldas; karininkai 
nuima nuo karsto vėliavą; jūreiviai šūviais atiduoda pagarbą, o minia susi
kaupus taria: "Amžiną atilsį”.

NEW BRITAIN. CONN.
LAIMĖS VAKARAS

Liepos 25 d., 3 vai. po pietų, 
parapijos svetainėje įvyks Šv. 
Rožančiaus draugijos parengi
mas, kurio pelnas skiriamas 
parapijos naujus statybos fon
dam

Kviečia visus į tą parengimą 
ateiti, ypač draugijos narius, 
kurių yra apie du šimtai. Būtų 
labai labai malonu nors kartą 
metuose visiems nariams suei
ti į savo parengimą, linksmai 
laiką praleisti ir paremti nau
dingą darbą.

Bus užkandžių ir gėrimų. Be 
to, turėsime progą išbandyti 
laimę. Parapijos salėje vėsu. 
Tai gera proga pasislėpti nuo 

i karščio. Liepos 25 d. būkime 
I visi būrelyj.
jI

kare. Bet ši linksma diena ne-| 
užsibaigs tik šokiais. Sekančią I 
dieną liepos 18. Aušros Varių 
par. darže įvyks gegužinė.

Nors ir būtų 
tai nesibijokite, 
visuomet vėsiau, 
ir pasimaudyti.

VVorcesterio vyčiai priims iš i 
kitų miestų atvažiavusius sve
čius nakvynėn taip, kad ryto
jaus dieną visi galės dalyvauti 
gegužinėje.

Komisija nuoširdžiai kviečia 
Vyčius, draugus ir svečius at
silankyti ir su Worcesterio Vy
čiais pasilinksminti.

Komisijoj yra šie: Kunigas , 
Jonas Bakanas ir kunigas Jo
nas Jutkevičius. garbės pirmi
ninkai. Iš 26-tos kuopos — Te
ofilė Aukštikalnytė. Birutė ir 
Clara Sloriūtės, Marijona Ta
mošiūnaitė. Ieva Jurgelionytė, 
Leonardas Sarapas, Adomas Į 
Kacevičius. Jonas Slavinskas ir 
Isabelle Slavinskienė; iš 116 
kuopos. — Louise Tatilaitė, D. 
Pigagaitė. Irena Keršytė. Nora 

; Anušauskaitė ir Jonas Butke- 
11 vičius.

BALTIMORĖS ŽINYNAS
Pradžia 5-tame pusi. įšilta liepos 17.

nes prie ežero. vajuį 50 metų nuo tos dienos, 
o taipgi galite J

i kaip jis buvo įšventintas kuni
gu. Gal žmonių maldos ir iš- 

: prašys Dievulio, kad grąžintų 
mūsų Klebonui sveikatą, kad

I
sulauktų jis tos garbingos die
nos. Tai bus didelė diena ne 
tik 
bet
me,

’ nas

jo asmeniniam gyvenime, 
ir mūsų parapijos gyveni
nes visus 50 metų klebo- 
kun. Lietuvnikas pašventė

lietuvių kolonijai Baitimore je; 
visas jo kunigavimo darbas bu
vo atliktas vienoj lietuvių pa
rapijoj. Dieve duok jam su
laukti to gražaus jubiliejaus!

M ŪSŲ KAREI VĖLIA I
Pereitą savaitę 

A. Jenkauskas
'savo žmonelei, kad 
viacijos medalį už 

į mą oro kautynėse 
, Tunisijoj.

Vietinėje
1 doje tilpo 
veikslas irI
Leit. Aleksandras prieš įstoji
mą karo tarnyboje buvo lais- 
niuotas jauniausias lakūnas 
Connecticut valstybėje.

Šiomis dienomis ponia M. Į 
Matuzas (Matus) gavo prane
šimą, kad jos sūnus Juozukas 
yra dingęs karo fronte, kur 
jis ėjo viršylos pareigas. Jos 

į kiti du sūnūs (dvinukai) Ed-

leitenantas 
pranešė laišku 

jis gavo a- 
pasižymėji- 
su priešu

kalba spau-anglų
Įeit. Jenkausko pa- 
gražus aprašymas.

gų to automobilio nupirkimui, 
kaip geriausia suruošti įteiki
mo iškilmes. Kainuos apie 
$1200.00. Automobilius jau ga
tavas. Ant jo bus užrašyta, kad 
tai Hartfordo ir apylinkės lie
tuvių dovana. Automobilio įtei
kimo ceremonijos įvyks liepos 
25 d. š. m., Lietuvių par. mo
kyklos svetainėje ir kieme. 
1:30 vai. po pietų bus masinis 
lietuvių susirinkimas su atitin
kama programa. 4 vai. po pietų 
įvyks įteikimas automobilio 
mokyklos kieme.

Yra pakviesti dalyvauti tose 
iškilmėse valstybės guberna
torius, miesto mayoras. Raudo
nojo Kryžiaus viršininkai — 
Hr. Allen ir Mr. Patterson, pre
latas J. Ambotas ir kiti. Gros 
orkestrą. Bus valgių ir gėrimų. 
Jokios įžangos nebus. Visi lie
tuviai kviečiami dalyvauti.

Aukos plaukia. Autyų rinkė
jai — V. Tamošiūnienė, O. Na- 

I vickienė, C. Labeckienė,
Mončiūnienė, A. Zalionienė,1
Kavaliauskienė, p. Dvilienė, 
Ambrasienė, V. Brazauskas. 
Ambrasas. S. Makaveckas.

Pereitame susirinkime auka
vo šie: Marijona Jasinskienė 

{$35; SLA 124 kp. $45; Po $25
— Prelatas J. Ambotas. Šv. Jo
no Evang. draugija. Sabonio 
Postas 7, Auxiliary. Po $20 — 
Šv. Elzbietos draugija. Po $10
— pp. Katkauskienė, Giedrai
čiai. Leonaičiai, Marijos Vaike
lių draugija. LDLD 68 kp., Gai- 
liūnai. Tretininkų draugija. Za-
ioniai. Klinkevičienė $17.50.

Po $5.00 — A. Gečienė. Bartu- 
sevičiai, Medeksiai, Ambrasai, 
Auxiliary seimelis, New Bri
tain. Conn., J. Daley. A. Sadis- 
kaitė $2.00. Po $1.00 — Čeba- 
torienė. A. Mazotas. G. Nedeau, 
P. Mazotas. A. J. Mazotas. E. 
C. Mazotas, D. T. Mazotas, C. 
Dvilienė. Kundrotienė. J. La- 
beckis, P. Jankienė, Kardokie- 
nė. K. Kleiza. A. Kairukštis, 
Babinskienė 50c. Viso įplaukė 
$319.00. Gegužės mėn. susirin
kime buvo $103.00. Kartu su
dėjus. susidarė $422.00.

Jau dabar bus kur kas dau
giau, o gal ir pilna suma?

Kal-tas.

R.
P- 
P. 
A.

Šv. Alfonso bažnyčia vėl 
pralenkė visas kitas Baltimo
rės bažnyčias. Ji yra vienintelė 
bažnyčia Baltimorėje, kurioje
kasdieną 12 v. vidurdienį yra! 
atnašaujamos šv. mišios už 
jaunuolius ir mergaites, kurie 
yra karo tarnyboje. Be to. ne
žiūrint vasaros karščių, kas 
ketvirtadienis Švč. Sakramen
tas yra išstatytas per visą die
ną ir šv. valanda yra laikoma vardas yra valstybės policinin- 
nuo 5:30 v. iki 6:30 v. vakare. į ku. o Vincas — miesto council- 
Kunigai džiaugiasi skaitliumi manu.
tų. kurie lanko novenos pamal-: Ponia M. Matulienė gavo ži- 
das, taip ir šv. valandą ketvir- į nią. kad jos sūnus, korporalas 
tadieniais. > Jurgis sėkmingai užbaigė radio

' ‘ > ir randasi 
■Chicagos apylinkėje.

Šiomis dienomis vieši pas 
'savo motinėlę p. M. Sakalaus- 
1 kaitė, kuri eina karo vyresnio- 
I sios slaugės pareigas Floridoj. 
Jos brolis Jonas jau apie me
tai laiko yra kur nors Afrikoj.

Leonas Valentukonis, daly
vavęs Tunisijos kautynėse, e- 

I sąs sužeistas ir randasi kur 
nors karo ligoninėje.

Prašykime Dievulio, kad šis 
karas užsibaigtų su pavergtų- 

žmonių išlaisvinimu, kad 
įgyvendinta taika pasau- 

T.

I

Visiems žinomas jaunuolis I ^eravimo mokslus 
klūbietis Juozas Kvedera per
keltas iš Miami Beach. Flori
dos į Mississipi. Kviečia savo 
draugus ir drauges jam rašyti. 
Pilnas jo antrašas yra: Pfc. Jo
seph C. Kvedera, 307th T S. 
Sq.. Flight C. Kessler Field. 
Miss.

NUOTRUPOS
Sekmadienį, liepos 4 d., viso

se Baltimorės - Washingtono 
arkivyskupijos bažnyčiose bu
vo renkama aukos šv. Tėvui. 
Šv. Alfonso parapija, dėka mū
sų žmonių duosnumui, galėjo 
pasiųsti $403.00. Tai gan stam
bi auka Šv. Tėvui labdarin
giems darbams.

Pereitą se.kmadienį pradėta 
nepa- rinkti reikalaujamas $1.000.00. 

kad apmokėti už jaunuolius 
mūsų parapijos, kurie lanko 
Šv. Karolio kolegiją ir ruošiasi 
kunigiškam luomui.
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L. Vyčiai ruošia du 
prastus įvykius Naujos Angli
jos Vyčių naudai, liepos 17 ir, 
18 dd. šį “July Jamboree” Šv. 
Kazimiero ir Aušros vartų 
parapijų Vyčiai. Šv. Kazimiero 
Vyčiai ruošia šokius Maironio 

' parke šeštadienį,-vakare, liepos 
; 17. Aušros Vartų Vyčiai — 116

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

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

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės” kaina 

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

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

UŽSAKYMAMS ADRESAS:

"ŽVAIGŽDĖ"
488 E. Seventh SL, So. Boston, Mass.

Gauta žinia,’ kad kunigų . 
' Mendelių brolis. gydytojas 
Krizostomas Mendelis. randasi 
kur nors Naujos Gvinėjos sa
lose. Vienais metais užjūryje. 

’ jis rašo, daugiau negu 20 kar
tų stebuklingu būdu išvengė 

Ačiū Die- mirties: “Čia pavojai, kančios, 
vui, penki jaunuoliai bus tenai, jausmai, net ir pati mirtis, tai 
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_ ; — taip ra-

šo tas. kurs nežino kada bus į- 
kad tie trenktas amžinybėn.I I

Kun. Juozas Giedra aplankė 
mūsų kunigus pirmadienį. Jis 
atostogauja pas savo tėvelius. 
Atrodo sveikas. Jis gražiai 

Į darbuojasi Nekalto Prasidėji
mo parapijoj Washingtone ir 
yra įžymus lietuvių kolonijos 
vadas Washingtone. Linkime 
kun. Juozui gerai pailsėti, kad 

’įvėl galėtų grįžti prie savo sun
kaus darbo.

BINGHAMTON, N. Y
jų 
būtų 
iyj- M.

va- 
ir 
E.

Šios kolonijos lietuviam 
dovauja jaunas, malonus 
darbštus klebonas kun. 
Krancevičius, pranciškonas, 
kuris gimęs Utica, N. Y.

Naujo klebono vadovybėje 
lietuvių parapija auga ir stip
rėja. Birželio 27 d. įvyko para
pijos piknikas, ir parapijai da
vė gryno pelno apie S600. Dėl 
vietos tolumo žmonėms nebuvo 
patogu nuvažiuoti, bet suvažia
vo nemažas būrelis ir linksmai 
praleido laiką.

Birželio mėn. parapija pirko 
namą klebonijai prie pat baž

nyčios. Namą nupirko nuo p. 
Petro Gendreno, buvusio para
pijos trustiso. Tas namas ver
tas $10.000. bet savininkas 
pardavė parapijai už $8.500.

Reikia pažymėti, kad perkant 
namą klebonijai dalyvavo šie 
asmenys: kleb. kun. E. Krance
vičius. parapijos trustisai — 
Juozas Bervainis ir Alekas Va- 
lulis. Pirkimo dokumentai pasi
rašyti birželio 26 d. š. m.

Parapija labai gerai gyvuo
ja. Neturi skolų. Bažnyčia yra 
labai gražioje vietoje. Parapi
jiečiai yra duosnūs ir nuošir
džiai remia parapiją. Daugiau
sia parapijiečių paeina iš Klo
vainių Pušaloto ir Panevėžio 
parapijų ir apskričių. Rap.

HARTFORD, CONN
o vienas Calvert Hali Brolių paprastas dalykas, 
mokykloje. Kunigai prašo pa
rapijiečių pasimelsti, 
visi gero noro jaunuoliai ištę-Į

Isėtų.__

mo

darže ir pasilinksminimą para-
į pi jos salėje, sekmadienį, liepos
18. mo vedėja — Irena Keršytė,

Aušros Vartų Vyčiai širdin-j jr dvasios vadas kun. Jonas C.
S=įgai kviečia visus atsilankyti į Jutkevičius.
Be i pikniką. Bus visokių užkan-1 Sekanti dirbs piknike: Ona 

Kuzmickaitė, Marė Baliukony- 
tė. Alena Katinaitė, Pranė Ka- 
liūnaitė. Virginia Volungytė. 
Alena Katinaitė. Jonas An- 
driuška. Ieva Lukšytė ir Ieva 
Balsevičiūtė. Kazys Budinavi- 
čius, Lucy ir Marcelė Meškeny- 
tės, Lillian Smolskytė, 1 
nia Leketa ir Julia Ciras. Anie
lė Smolskytė, Felecija Zakarai- 
tė. Ona Millerytė, Elzbieta Ka- 
liūnaitė, Anielė Gvazdauskai- 
tė, Viktoria Kunigonytė, Albi
nas Zavorskas, Biruta Latakai- 
tė, Mildred Buda. Biruta Vait-!I 
kūnaitė. Edmondas Vaškas.

Pigagiūtė; Rita Kasperaitė, Alena Skama- 
rakaitė, Biruta Shablin, Ona 

IVisokas, Julė Katinaitė, ir A- 
lena Kaliūnaitė.

Vorcesterio Lietuvaitė. į

Į džių. muzikos, šokių, pasilinks- 
minimų. įvairių pamarginimų. 
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Amerikos jaunuoliai parodys 
tėvams, kaip jie atjaučia Lie
tuvą — parodys, kaip jie mo
ka lietuviškas daineles dainuo
ti, kaip moka lietuviškus šo
kius šokti, kaip surengti tikrą 
lietuvišką parengimą. Bet vis- 
tiek jaunuoliams nepavyks ir 
nebus malonumo, jei vyresnie- 

, ji neatsilankys į šį parengimą. 
Aušros Vartų vyčių komite

tą sudaro šie: pirmininkas Sta
sys Karsokas; pirmininko pa- 
gelbininkės — Alenora Kvara- 

Į ciejūtė ir Adalina
Ž2 Secretary — Ludvika Totulai- 
įŠ.tė; Financial Secretary — Ele- 

onora Dagiliūtė; Treasurer — 
,-gį^ Anielė Smolskytė: Pagarsini-j

ai

Lietuvių draugijos įvairiais 
būdais veikia ir gelbsti Jung. 
Valstybėms. Tik komunistai į 
tą bendrą darbą neįeina. Jie 
niekuomet nedirbo ir nedirba 
bendrai. Pradžioje ir komunis
tai buvo prisidėję prie Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus Lietu
vių skyriaus, bet vėliau atsis
kyrė. Jie darbo ne tik nesu
trukdė, bet dar labiau pagyvi- 

I no.
, Pradžioje skyrius 
....

Infliacija yra priešas.

i ruošė va
karus ir aukavo Raudonajam 
Kryžiui ir lietuviams karei
viams dovanų siuntimui. Vėliau. m a y | - ~ ------------- ------

Virgi- kurio tu negali matyti. 1 nutarė sukelti fondą ir nupirk
Nugalėk ją Karo Bonų ti Amerikos Raudonajam Kry- 
su taupomis.

Juozas Kasinskas
t Ine.
[ Laidotuvių

Direktorius
i Patarnavimas Dieną ir NaktĮ

j 602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Tel, Plaza 8595
> Limosinai dėl visokių reikalų

Vėliau gauta 
kad dabar ne- 

ambulansas, bet 
Blood Donors au- 

Lietuviai darbuoja- 
aukas, kad lietuvių

žiui ambulansą. 
žinių iš Centro, 
reikalingas 
reikalingas 
tomobilius. 
si ir renka
vardu nupirkti Amerikos Rau
donajam Kryžiui Blood Donors 
automobilių.

Lietuvių skyrius plačiai svar
sto ir planuoja, kaip greičiau 
sukelti reikalingą sumą pini-
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