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“Lietuviai” komunistai 
nepatenkinti, kad Jung. 
Valstybių ir kitų Suvieny
tų Tautų karo jėgos puola 
ašį iš pietų, o ne iš vaka
rų. Chicagiškių kvislin- 
giukų “Vilnis”, liepos 12 
dienos laidoje, rašydamos 
apie sąjungininkų inva
ziją Sicilijon, rašo:

“Tačiau to neužtenka. 
Reikia tikro antro fronto: 
priešas turi būti puola
mas ir vakarų Europoj”.

Vadinasi, kvislingiukai 
nori padiktuoti Suvieny- 
tom Tautom iš kur jos tu
rėtų pulti priešą.

Mes tvirtai tikime, kad 
Suvienytų Tautų 
vadovybė gerai žino prie
šo silpnybes, ir puola jį 
ten, kur jam gali padary
ti daugiausia žalos. Kvis
lingiukai - komunistai y- 
ra labai panašūs į degląją, 
kuri, jei turėtų ragus, tai 
visus išbadytų.

Tas pats laikraštis puo
la ir Jung. Valstybių vy
riausią prokurorą Biddle. 
Galimas dalykas, kad ne
užilgo jie pradės pulti ir 
Prezidentą Rooseveltą, 
kaip kad jie jį puolė prieš 
birželio 22 d., 1941 m.

Štai ką reiškia gyveni
mas demokratinėje vals
tybėje. Jeigu Rusijos ko
munistai nors dalį tų puo
limų panaudotų prieš Sta
lino vyriausybę, kaip jie 
puola šios šalies valdinin
kus, tai jie atsidurtų ana
me pasaulyj.
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Lietuviams Atmintinos 
Dienos

karo

(LKFSB) Prieš penke- 
ris metus, 1938 m. liepos 
12 d. mirė rašytojas, poe
tas Pr. Kasperaitis.
— Prieš dešimts metų, 

1933 m. liepos 14 d., mirė 
žymi Prūsų lietuvių veikė
ja M. Raišukytė.

— Šiemet, liepos 16 d. 
sueina 50 m. amžiaus Lie
tuvos rašytojui Butkų Ju
zei.
— Liepos 16 d. sueina 45 

m. amžiaus garsiai Vil
niaus krašto lietuvei Mar. 
Kubiliūtei.

Priešinasi OPA Važiavimo 
Draudimui

ors Šiaurės Afrikoje pačiupo mar-Dėdės Šamo karys - marinas, kur
gąjį erelį. Jis jį iškėlė kaipo laisvės simbolį, kad laisve džiaugtųsi ir te s 
šalies gyventojai.

K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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Traukinio Nelaimė Nashua, N. H.
Sužeista 100 Žmonių — Devyni

Pavojingai

Nušovė 51 Nacių Lėktuvą

Londonas, liepos 19 — 
Amerikiečių ir Britų lėk-

New York, liepos 19 —i
New Yorko biznierius 
priešinasi OPA draudi
mui važiuoti automobiliu 
su vienu ir puse galionų Į 
gasolino savaitėje.

Kada racionavimo tary
ba suspendavo Normano
“A” gasolino knygutę ir.tuvai puolė Le Bourget 
pakvietė jį ateiti ir pasi
aiškinti, tai jis atsisakė 
eiti ir grąžinti “A” knygu
tę.

i Norman sakąs, kad jis 
nerandąs įstatymo, pagal 
kurį taryba turėtų galią 
spręsti jo važiavimą.

aerodromą, lėktuvų dirb
tuvę ir parką Paryžiaus 
apylinkėje. Padarė prie
šui nemažai kitokių nuos
tolių.

Sąjungininkai prarado 
8 bomberius ir keturius 
kovotojus lėktuvus.

Hitleris turėtu prisiųsti 
komunistu laikraštinin
kams medalius, nes nie
kas taip gerai 
nauja Hitlerizmui, 
komunistai.

nes 
nenasitar- 

kaip

Britai Veržiasi | Catanią

nepa-
Amerikos

Beje, komunistai 
tenkinti, kad 
karo vadovybė pasiuntė 
Rickenbackerį į Maskva. 
Jie sako: “Buvo klaida ii 
siusti į Maskvą”. Kodėl 
klaida? Kas geriau žino 
ka siųsti: Amerikos karo 
vadovvbė, ar komunistai?

Ar kada nors girdėjote 
iš komunistų, ar kada 
nors skaitėte komunistu 
laikraščiuose, kad iie bū
tu nenatenkinti Stalino 
politika ar karo vedimu 
Pusiioi? Niekados. Ta
čiau prie Amerikos ir An
glijos vvriaus^bių ir ka
ro vadovvbiu jie dažnai 
kimba, kaip parazitai, kad 
kokiu nors būdu sudrum- 
ščius avventoju ramvbe. 
ir sukėlus nepasitikėjimą.

_______
Iš Alijantų Centro, Šiau

rės Afrika, liepos 19 — 
Britų aštuntoji armija žy
giuoja pirmyn ir veržiasi 
link Catania. Jau užėmė 
svarbias pozicijas, apsau- 
gojančias tą didįjį jūros 
uostą.

Tuo pačiu laiku Ameri
kiečiai smarkiai 
22 mylių krašto

centralinėje Sicilijos da
lyje. Sąjungininkai jau 
turi užėmę trečdalį Sicili
jos salos.

Atrodo, kad sąjunginin
kai nori padalinti Siciliją 
pusiau.

Kaikurie radio komen
tatoriai sako, kad sąjun- 

kovoja Sininkai užims visą Sicili-j 
viduje Ją šio. mėnesio pabaigoje. '

i

Nashua, N. H. — Sek- Revere. Pažymėtina, kad 
madienį, liepos 18 d. po nei vienas iš tų vaikinų 
p. apie mylia ir pusė į pie-; nebuvo sužeistas, 
tus nuo Union Station, Pavojingai sužeisti ke- 
Nashua, įvyko traukinio, leiviai buvo nugabenti į 
važiavusio iš Concord, N. St. Joseph’s ligoninę, Na- 
H. į Bostoną, katastrofa, shua, N. H.. Memorial li- 
Septyni iš vienuolikos va- goninę, Nashua. 
gonų nusirito nuo bėgių. 
Traukinys buvo pilnas reiškė, 
pasažierių, maždaug apie sįas dalykas yra, kad nei 
800 žmonių, iš kurių apie vienas žmogus neužmuš- 
100 sužeista, devyni pavo- tas toje nelaimėje, 
jingai. ----------------

Toje vietoje, kur įvyko pranCŪZij0j
nelaimes, geležinkelis bu-! 9 * *
vo taisomas. Spėjama, 
kad nuo karščio geležin- 19 — Vichy policija ir vo
kelio bėgiai, kurie buvo kiečių okupantų kareiviai 
taisomi, išsiplėtė, ir tas Prancūzijoj pradėjo me- 
buvo nelaimės priežastį- džioklę ant tų, kurie sim- 
mi. patizuoja sąjunginin-

Gelbėtojai — gydytojai, kams ir kurie veikia prieš 
slaugės, policija, gaisri- Lavai valdžią.
ninkai ir civiliai žmonės Areštavo du šimtu as- 

Italija Prašo Sąlygų, Sako vyko iš įvairių apylinkės menų Haute Savoie pro- 
- - • - kuri yra šalę

italų 
iš tos 
vietas

Vienas gydytojas pa- 
kad stebėtiniau-

k“r.1 v xko Areštų Banga Prancūzijoj
Berne. Šveicarija, liepos

BOMBARDAVO VĖL 6 JAPONŲ 
DESTROJERIUS _______ ♦------------------------

Iš Alijantų Centro, Piet
vakariniame Pacifike, lie
pos 19 

įlakūnai, 
Įčiai puolė priešo - japonų 
pozicijas arti 
Naujoj Gvinėjoj, 
kiai bombardavo japonų 
jūros jėgas Pietvakari
niame Pacifike.

Sąjungininkų, lėktuvai 
ir karo laivai apsupo ja- 

jponų karo laivus ir į juos 
'paleido šūvius, kurie pa- 
' taikė į priešo laivus. Vie- 
Iną priešo laivą, kaip ma- 
1 noma, nuskandino, o ki
etus sužalojo.

Pereitą šeštadienį są
jungininkai nuskandino 
septynius priešo laivus. 
Kahili aerodrome, arti 
Buin - Faisi, ir uosto sri
tyje paleido 90 tonų bom- 
įbų. Priešui padarė daug 
žalos. Nušovė 13 priešo 
lėktuvų.

Sąjungininkų 
kada Amerikie-

Munda, 
smar-

miestų ir miestelių į ne- vincijoj,
laimės vietą. i Šveicarijos. Daug

Tuo traukiniu grįžo iš kareivių kraustosi 
o jų 

Chelsea ir užima vokiečiai.

Švedų Laikraštis
Londonas, liepos 19

Iš Romos tilpo žinia Šve- atostogų ir apie 150 vaiki- provincijos, 
dų laikraštyj su antrašte: nų iš Bostono, 
“Italija Skelbia Dėl Tai- ' 
kos Garantijos”. Toje ži-1 
nioje sakoma, kad Italija 
nutrauktų karą, jeigu są
jungininkai duotų aiškes
nes sąlygas, paremtas 
“atitinkama garantija”.

Šias žinias praleido ita- * 
lų cenzoriai tą dieną, ka
da Roma buvo bombar
duojama.

SĄJUNGININKAI PASKELBĖ 
ULTIMATUMĄ ITALIJAI

liepos 19 —
Rooseveltas 

premieras

Londonas,
Prezidentas 
ir Anglijos
Churchill paskelbė ulti
matumą Italijai. Ultima
tumas buvo paskleistas iš 
lėktuvų Italijos žemėje.

Lapeliuose buvo ragina
mi žmonės sukilti prieš 
Mussolinį ir jo fašistinį

rėžimą, ir baigti karą be 
didesnio kraujo pralieji
mo.

Fašistai ir naciai labai 
susirūpinę dėl to ultima
tumo besąlyginiai pasi
duoti. Italijos žmonės ne- 

jnori karo, tik fašistų va
idų įtraukti yra priversti 
kariauti.

I

Lietuvis—Pagarsėjęs
Sporto Vadas

(LKFSB) Benediktinų
ITALIJOS FAŠISTŲ VADAI 

PRAŠO KAREIVIŲ LAIKYTISlietuvis B. Bacevičius. Jis j 
yra savo šakoje geras spe
cialistas, darbą atlieka rū
pestingai ir jo vadovau ja
mos studentų komandos 
turėjo eilę reikšmingų lai- 
mėiimų. Kolegijos vado
vybė tuo lietuviu sporto 
vadu didžiuojasi.

Galimas dalykas, kad I- 
, netekus Sicilijos, 

pasiduos besąlyginiai.
dentas gali būti bando iš- talija, 
gauti iš tos mergaitės in- į L____

^formacijų. Trumpu laiku
toji mergaitė buvo iš- kl 
tremta iš Maskvos. ! v

Laikraštininkas sugrį- . —-------------------
žo į jung. valstybes, ir Per Vieną Diena Žuvo 5,000 Naciu 
kreipėsi pas Willkie, kuris 
pasiuntęs kablegramą
Stalinui. Praėjus penkiom Raudonieji vėl pramušė dabar gresia pavojus na- 
dienom, Stalinas atsakė: į

“Man malonu pranešti 
jums, kad bus išpildyta”, j

Korespondentas grįžtąs
į Rusiją, sako Willkie, su
ta mergina apsivesti.

Atrodytų, kad Willkie ir
Stalinas veda matrimo-
niališką biurą.

Šiomis dienomis viena 
žinių agentūra paskleidė 
žinia anie Staliną ir Will- 
kie kaip jie išrišo tarp
tautinius reikalus, būtent, 
romansą tarp Amerikos 
korespondento ir rusės 
mergaitės.

Amerikos koresponden
tai, būdamas Maskvoje, i- 
pimvlėio rusę mergaite. 
Jis dažnai su ja susitik
davo Maskvoje. Sovietu

I

Londonas, liepos 19 — 26 iki 50 mylių žemes, ir

keturių mylių Vokietijos ciams netekti Orel- 
nacių frontą Orei srityj. Bryansk geležinkelio.
Paėmė į nelaisvę arba nu-! Specialis Maskvos ko- 
žudė 5,000 nacių kareivius munikatas skelbia, kad 
pirmoje sėkmingoje kon-f raudonieji sunaikino 78 
tra - ofensyvoje, skelbia vokiečių tankas ir 20 gin- 
Maskva.

i Sakoma, 
savaitę rusai atgavo nuo

Ikluotų vežimų ir 137 lėk- 
kad per vieną tuvus pereitą šeštadienį.

Pakorė 8 Išdavikus Rusijoj

PITTSRIJRGHO DIE
CEZIJOS LIETUVIAI 

KUNIGAI

Londonas, liepos 19 — vo kareivius nepasiduoti. 
Pripažindami, kad “Itali- Bet kareiviams ir civi- 
jos padėtis labai rimta”— liams gyventojams yra 
sąjungininku invazijos daug geriau pasiduoti, ne
grasinama, kaip jau yra— gu kariauti. 
Carlo Scorza, naujas fa
šistų partijos sekretorius, 
pareiškė Italijos karei
viams, kad jie turi laiky
tis iki galo arba nukentėti 
“labai žiaurias bausmes”. 
Suprantama, kad tai mir
ties bausmes.

Fašistų vadai žino, kad 
jie turės atsakyti už ka
rą ir žiaurumus, kada są
jungininkai laimės perga
lę. Tai jie ir spaudžia sa-

Kaip žinoma, Italijos 
gyventojai yra ištroškę ir 
laukia greitos taikos, ir 
jie galėtų remti Suvieny
tas Tautas ne tiek iš mei
lės demokratinių idealų, 
bet kad pagreitinti ali
jantų pergalę, kuri atneš
tų jiems greitesnę taiką.

Italijos gyventojai bea
bejo supranta, kad Suvie
nytos Tautos, laimėjusios 
pergalę ir sunaikinusios 
fašizmą, pagerbs Italijos 
pilnumo teises. Taigi ita
lams nėra jokio išrokavi- 
mo kariauti.

Italijos pasidavimas la
bai atsilieptų ir į Vokieti
ją. Galimas dalykas, kad 
ir vokiečiai sukiltų prieš 
Hitlerizmą.

Įžymus rašytojas Emil 
Ludwyg. atsakydamas į 
klausimus per radio pe
reitą sekmadieni, kuriuos 

iškėlė žurnalistas 
šis i Blackstone. pareiškė, kad

atliko birž. 21—26 d. reko- 
Į lekcijas Lietuvos pranciš
konų vienuolyne, drauge 
su tėvais pranciškonais. 
Tai dar pirmos lietuvių 

i kunigų rekolekcijos minė- 
įtame vienuolyne.Raudonieji atsiėmė vo

kiečių sustiprintą kaime
lį, kuriame buvo karo 
ginklų sandeliai.

Trys tūkstančiai nacių 
nužudyta kitoje srityje. 
Nuo liepos 5 d. naciai ne
teko 50,000 kareivių.

Smarkiai Bombardavo Italijos

gininkai prarado 
lėktuvų.

pa-ti mirtimi už teikimą 
galbos vokiečiams.

Nors komunistai sako, 
kad Rusijoj nėra pro-na- 
cių, bet šis įvykis įrodo, 
kad yra, ir net tokių, ku
riems reikia pastatyti 
kartuves miesto aikštėje

Londonas, liepos 19 — 
Sekmadienį, liepos 18 die- 

I ną Krasnodar miesto 
kryžkelyj, Kaukaze, kaip 
Maskvos radio praneša, 

į budeliaivaldininkai pastebėie tai. Sovietų valdžios 
pamanė, kad korespon- pakorė 8 rusų kvislingus.pamanė. i

l Sakoma, kad 30,000 mi- 
f nia, susirinkus pamatyti 

kariančiuosius, 
šūkavo, kada buvo skaito
mas pasmerkimo dekre
tas.

‘ Pereitą šeštadienį tie 8 
pakartieji buvo pasmerk-

plojo ir

Vengrai Reikalauja Taikos
Istanbul, Turkija. liepos

19 — Minios apstojo Ven
grijos premjero ofisus

ir juos tūkstančių žmonių Budapešte, Vengrijoj, pe- 
akivaizdoje pakarti, kad reitą ketvirtadienį, ir rei- 
įspėti kitus tokių žygių kalavo, kad Vengrija išsi- 
nedaryti. f '* ’ .trauktų iš karo, kaipo a- 

šies talkininkė, praneša iš
Remk šios Šalies apsigynimą! gerai informuotų šaltinių 

Pirk Defense Bonds ir Stamps!i Balkanuose.

Iš Alijantų Centro, šiau
rės Afrika, liepos 19 — 
Daugiau kaip 500 alijantų 
bomberių puolė didžiausį 
Italijos uosto miestą Nap- 
les ir bombardavo miesto 
centrą. Suardė torpedų 
dirbtuvę, suardė geležin
kelius, aerodromas ir alie
jaus sandelius ir tt.

Tą dieną nuskandino 
priešo 39 lėktuvus; sąjun-

i

i

Amerikiečių bomberiai; 
bombardavo Italijos sos-!iam 
tinę Romą. Tačiau i 
bombardavimas buvo ap- Italija bus nugalėta į tris 
rubežiuotas. Bombarda-!mėnesius, o Vokietija sus- 
vo tik militarius pastatus'muks po devynių mėne- 
ir stovyklas. Isių.

Bombardavo Romą
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Goose Grease for Guns

LIETUVAITE GAVO PIRMO 
OFICIERIO LAIPSNĮ

Visų Dėmesiui

Kap. Agnės A.
Mashidlauskaitė

Fe- 
yra

I

Fort Devens. Mass., lie
pos 19 — Septynios WAC 
viršininkės iš Fourth 
Training Centre gavo pir
mo oficierio laipsnius, šis 
laipsnis yra lygus kapito
no laipsniui armijoj.

Pažymėtina, kad iš tų 
septynių buvo viena lietu
vaitė. būtent. Agnės A. 
Mašidlauskaitė iš Brock
ton, Mass. pp. Mašidlaus- 
kai yra kleb. kun. F. Vir- 
mauskio giminaičiai.

Sveikiname kapitoną 
Agnės A. Mašidlauskaitę 
ir linkime 
mių.

I

IR AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
PLIEKIA JAPONUS

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas praneša iš Aus
tralijos, 
miesto 
lietuviai 
iš Sidnėjaus apie dešimtį.’ 
Taip, kad dabar apie 12, 
Australijos lietuvių plie
kia kailį japonams. Dau
gelis Australijoje gyve
nančių lietuvių turi neblo
gus darbus ir. nors kiti at
vykę karo pradžioje, jau 
kaikurie svarsto įsigyti 
nuosavą namuką. Dauge
lis nemoka dar anglų kal
bos. už tat mėgsta daž
niau vieni kitus lankyti ir 
lietuviškai 
pie praeitį 
gyvenimą, 
malonumo 
USA kariuomenės dalinių 
Australijoje sutinka A- 
merikos lietuvį. Australi
joje esantis lietuvis kuni
gas Tamulis gyvena Aus
tralijos arkivyskupo na
muose. Kadangi Brisbano 
diecezijoje didelis trūku
mas kunigų, tai dažnai: 
tenka vykti užpildyti1 
spragas. Bekeliaudamas 
jis yra sutikęs net keletą 
lietuvių karių iš USA. o 
taipgi sutiko kelias lietu
vaites nurses. šiaip jau 
kun. Tamulis, drauge su 
kitais 6 kunigais, darbuo
jasi prie katedros, o atlie
kamu laiku universitete 
studijuoja kalbas ir žur
nalistiką.

Tarp australiečių, ypač 
katalikų, jaučiama didelė rys ir 
simpatija Lietuvai ir pa- respondentas.

kad iš Brisbano 
yra pašaukti du 

i kariuomenę, o

Naujosios Anglijos 
deracijos Apskritis 
nutaręs ir įgaliojęs valdy
bą ir komisiją paskelbti 
susirinkimą ir į jį pakvie
sti dvasiškiją. profesiona
lus, biznierius ir visuome
nininkus, kurie tik suge
ba rašyti anglų kalba ži-Į 
nias ir straipsnius. 

Federacijos valdyba ir 
komisija skelbia tokį su
sirinkimą sekmadienį, lie
pos 25 d., 2 vai. po pietų, 
“Darbininko" svetainėje, 
330 E Street, So. Bostone. 

Prašome visų, kurie tik 
žino kokį asmenį, kuris. 

geriausiu"  lėk- =a!ėt« Pasidarbuoti plun- 
ksna - rastais į anglų kal
ba laikraščius ir žurnalus, 
pakviesti į susirinkimą.

Kviečiame ir tuos, kurie 
kokiu nors būdu gali pri
sidėti prie to didelio dar- 

-bo — kovai dėl Lietuvos 
lankus nusistatymas Lie- nepriklausomybės ir lais- 
tuvos nepriklausomybei, vės. Šiame susirinkime 
Jie kritikuoja SSSR kesi- bus svarstomi ir kiti svar- 
nimąsi Baltijos valstybes 
prijungti prie Rusijos.

Produktų kainos Aus
tralijoje yra pakilusios, 
kaikurių — net trigubai, 
bet žmonių uždarbiai la
bai geri, taigi visi paval
gę, apsirengę ir džiaugia
si. kad bombos nekrinta! 
ant galvos. Sunkesnis gy
venimas tik paimtiems į 
kariuomenę, kurie Naujo
joj Gvinėjoj kariauja su 
japonais.

NEW YORK. N. Y.—Kate-Ellen Murtah. of the Folies Bergere, New 
York, is shown enticing the geese at the Bronx Farm. If they could 
read they’d probably svvim in the other direetion. Save all vvaste fat 
and turn it in to your meat dealer. In 21 days it is converted into 
urgently needed glycerine for munitions. One pound of vvaste fat will 
produce the g'ycerine reguired to fire four 37mm anti-aircraft shelis.

išsišnekėti a- 
ir apie naująjį 
Nemažo jiems 

būna, kai tarp

Kun. Dr. K. Matulaičio 
Brolis Afrikoje

būs klausimai, kaip tai: 
Karo bonų pardavimo va
jus, Lietuvai Gelbėti fon
do vajus ir kiti svarbieji 
klausimai.

A. Daukantas,
N. A. Federacijos Apskr. 

Pirmininkas.

Pavasaris, Gražus 
Oras...

II
(LKFSB) Londono lie

tuvių klebonas ilgą laiką 
negavo žinios iš savo bro
lio, kurs tarnavo USA ka
riuomenėje. Gegužės mėn. 
pabaigoje gavo laišką iš 
Šiaurės Afrikos. Laiške 

i brolis rašo, kad jie buvo 
' susodinti į anglų laivą ir 
buvo įstikinę, kad plaukia 
į Angliją, bet pakeliui su
žinoję, kad yra vežami į 
Afriką. Čia šalis esanti 
graži, kalnuota, žmonės į- 
domūs — kalba prancū
ziškai. arabiškai; ir ame
rikonai su daugeliu galį 

; susikalbėti. Jonas Matu- 
■ į laitis yra gerai žinomas

New Haven, Conn., kur( 
buvo įvairių draugijų na-į 

“Darbininko" ko-

J

Pavasaris, gražus oras. 
Gėlės krauna žiedelius. 
Prasidėjo baisus karas. 
Balnoj broliai žirgelius.
Kai aš augau pas tėtušį. 
Tokio vargo nemačiau. 
Tiktai šėriau bėrą žirgą.
Sau širdelę raminau.

Nusišėręs bėrą žirgą. 
Šveičiau plieno kardelį. 
Pamazgojau ašarėlėms 
Savo skaisčius veidelius.

Sudiev, senas tėtušėli. 
Paduok plieno kardelį.
O tu. sena motinėle. 
Laimink savo sūnelį.

Per tris dienas bernužėlis 
Karan jojo iš namų. 
Ir parašė pirmą laišką 
Mergužėlei mylimai.
Skaito laišką mergužėlė. 
Ašarėles liedama.
Su nuliūdusia širdele 
Bernužėlio laukdama.

Komunistas Laimėjo Bylą

SUDARĖ VALDŽIĄ SICILIJOJ

pirmą proklama- 
kuria jis panaikina 
fašistų organizaci-

pačiu metu piane- 
kad Charles Polet- 

Yorko gu-

i aukštis 8 pėdos 6 coliai. 
Sparnų ilgis — 50 pėdų. 
Bendras sparnų plotas — 
300 ketvirt. pėdų dėl tokio 
sparnų ploto Lituanika 
galėjo nutūpti skrisdama 
35 mylias per valandą. 
Propeleris per minutę ga
lėjo daryti iki 2190 apsi
sukimų. Motoras buvo 9 
cilinderių ir turėjęs 365 
arklio jėgas. Vidutiniškas 
lėktuvo greitis 121 mylia. 
Lakūnai buvo numatę 
skristi 6.000 pėdų aukštu
moje. Be nutūpimo Litua
nika buvo galėjusi skristi 
maždaug 52 valandas.

Iš Alijantų Centro. Šiau
rės Afrika, liepos 19 — 
Generolas Sir Harold A- 
lexander yra paskirtas Si
cilijos gubernatorium. Jis 
išleido 
ciją, 
visas 
jas.

Tuo 
šama,
ti, buvęs New 
bernatorius. pasitraukus 
gub. Lehman, dabar ran
dasi Sicilijoj, ir jis užima 
svarbią sąjungininkų val
džios Sicilijoj vietą.

Alexander pareiškė savo 
proklamacijoj, kad nuosa
vybių teisės bus respek
tuojamos. Jis atšaukė vi
sus fašistų išleistus des- 
kriminacijos įstatymus, ir 
įspėjo gyventojus sušilai- šimtmečio sukaktimi pri- 
kyti nuo pasipriešinimo simindami mūsų drąsiųjų 
veiksmų. Paskelbė sąjun
gininkų tikslą išlaisvinti 
gyventojus nuo fašistų 
rėžimo ir atstatyti Italiją, 
kaipo laisvų žmonių žemę.

Sąjungininkų valdžia
Sicilijoj, kurios vyriausia pos 17 d. apie 2—3 vai. ry- 
galva yra Alexander, sus- to. Žuvo Soldino miške 
pendavo ir karaliaus galią liepos 17 d. apie 1 vai. ry- 
laike šios okupacijos.

DARIUS IR GIRĖNAS SKRI
DO 37 VAL. 11 MIN.

(LKFSB) Ryšium su de-

Vaičiulaičiu Susidomėjo 
Miami Laikraštis

(LKFSB) “Vienas iš di
džiausių dabartinių rašy
tojų — Antanas Vaičiulai
tis — atlieka pagrindinį . 
karinį apmokymą Basic 
Training Centre Nr. 9, Ar
mijos Aviacijos Techniki
nio apmokymo komando
je, — rašo “Miami Daily 
News”. Įdėtas ir Vaičiu
laičio atvaizdas kareiviš
kuose rūbuose, toliau pa
žymima, kad Vaičiulaitis 
yra vienas žymiausių pa
vergtosios Lietuvos nove- 
listų ir kritikų, kad jo kai- 
kurie raštai yra išversti į 
anglų, prancūzų, ispanų, 
italų, lenkų, čekų, latvių ir 
estų kalbas. Vaičiulaitis 
vadinamas— stiliaus mei
steriu. Nors rašytojai, 
kaip sako laikraštis, nėra 
laikomi pačiais geriau
siais kareiviais, tačiau ir 
čia Vaičiulaitis be jokių 
sunkumų išėjo pagrindinį 
apmokumą ir numatoma, 
kad, panaudojant jo platų 
calbos mokėjimą, bus pa
kviestas vertėjo parei
goms. Prielankiai atsilie
piama apie Vaičiulaičio 
Lietuvių literatūrą apra
šantį angliškąjį veikalą. 
Dabar tas 37 metų rašyto
jas esąs išimtinai atsida
vęs karo tarnybai ir tik 
vienas sunkumas — net 
šiurpuliai per jo nugar
kaulį pereiną, kai kariško 
driliavimo instruktoriai 
bando taisyklingai ištarti 
jo ilgą* amerikiečiams ne
įprastą pavardę...

Pažymėtina, kad Okla- 
homos universitete lei
džiamas trimėnesinis žur
nalas “Books Abroad” įsi
dėjo A. Vaičiulaičio pa
ruoštą Binkio, Maironio, 
Baltrušaičio paminėjimą 
ir aprašymą tų sunkių lie
tuviško spausdinto žodžio 
sąlygų, kokios dabar yra 
nacių okupuotoje Lietu
voje. _________

Jau Išėjo Iš Spaudos "Ame
rikos Lietimu Katalikų

Darbai"
lakūnų žygį, prisimena
me, kad jie ore išsilaikė 37 
valandas ir 11 min. Iš New 
Yorko jie pakilo 1933 m. 
liepos 15 d. 6 vai. 24 min., 
Kauną turėjo pasiekti lie-

BROCKTON, MASS.
IŠKILMINGOS VESTUVĖS
Sekmadienį, liepos 18 d., Šv. 

Roko par. bažnyčioje, kun. Jo
nas Švagždys suteikė moterys
tės sakramentą J. Shimkui su 
Veronika Švagždytė. Jaunoji- 
Švagždytė yra artima kun. J. 
Švagždžio giminaitė — brolio 
duktė. Šliūbas įvyko su mišio- 
mis. Kaip jaunieji, taip ir pa
jauniai, pamergės priėmė Šv. 
i Komuniją.

Po visų ceremonijų, vestuvių 
juota įvyko Romuvos Parke. 
Dalyvavo apie pora šimtų sve-: 
čių bei viešnių. Vestuvių poki- 
yje dalyvavo taipgi kun. J. 

Švagždys ir kun. F. Norbutas. 
Į vestuves buvo atvykusi jau
nosios teta p. 
(Švagždytė) iš 
J. Jauniesiems sudėta daug lin
kėjimų ir suteikia nemažai do
vanų. Jaunavedžiai “medaus 
mėnesį” praleisti išvyko į N. 
H. valstybę.

Budreckienė 
Elizabeth, N.

Sąjungininkai Paėmė Į
Nelaisvę 12,000 Ašies 

Kareivių
Iš Sąjungininkų Centro,

Šiaurės Afrika, liepos 19 
— Pranešama, kad nuo 
pradžios invazijos Sicili- 
jon iki liepos 15 d. Sąjun
gininkai paėmė į nelaisvę 
12,000 ašies kareivių.

LIETUVIS KARININ
KAS USA AUKŠ

TOJOJE MOKYKLOJE

Dėdės Šamo karys, kur nors Indijoj, rado indijietį 
savo mažą draugą. Sakoma, kad Dėdės Šamo kariai 
randa nuoširdaus priėmimo pas indus, nors jų papro
čiai jiems svetimi.

Skaidai Apie Dariaus* 
Girėno Lituaniką

. to. Abu jie buvo patyrę 
lakūnai. Apskaičiuojama, 
kad Darius buvo ore 
skraidęs 1796 valandas ir 
lėktuvu apkeliavęs apie 
187,000 anglų mylias, o 
Girėnas yra skraidęs 1280 
valandų ir apkeliavęs apie 
113,600 mylių.

Dvi Girėno Pusseserės 
Tebegyvena Chicagoje

(LKFSB) Girėno tėvai 
mirę. Amerikoje, be Sta-

Šiomis dienomis Wm. 
Schneiderman laimėjo by
lą Jung. Valstybių Aukš
čiausiame Teisme. Šis tei
smas panaikino žemesnio 
teismo sprendimą atimti 
Schneidermanui pilietybę, 
nes jis išgaudamas Ame
rikos pilietybę nuslėpęs 
faktą, kad jis buvo komu
nistas.

Aukščiausias teismas
. pareiškė, kad atimti pilie- 
: tybę neužtenka įrodymų, 
kad asmuo buvo ar yra 
komunistas.

Schneidermaną gynė 
respublikonų buvęs kan
didatas į Prezidentus, 
Wendell Willkie.

Teisėjai 5 balsais prieš 
3 išsprendė bylą Schnei- 
dermano naudai.

Vadinasi, komunistams 
davė progą atsikvėpti. Ga
li būti komunistais, bet 
negali pagal komunizmo 
mokslą veikti. Ar komu
nistai ištvers?

I

(LKFSB) Lėktuvas, ku
riuo Darius ir Girėnas 
perskrido Atlantą, tuščias 
svėrė 2663 svarus. Galėjo 
sutalpinti 800 galionų ga
zolino ir 35 galionus aly
vos, bet pačiam skridimui 
paimta 779 galionai gazo
lino. Abu lakūnai svėrė 
370 svarų. Prietaisai,
smulkūs įrankiai, laiškai, šio, buvo dar du broliai, 
maistas svėrė 370 svarų. Vienas jų — Jonas — mi- 
Skridimui visai parengtas rė prieš šešetą metų, o 
lėktuvas su lakūnais svė- Petras pasiliko Lietuvoje, 
rė 8300 svarų. Lėktuvo ii- Jisai laivu išvažiavo į Lie- 
gis buvo 27 pėd. 9 coliai, tuvą pasitikti atskrendan- 

g čio brolio ir po tos baisios 
|į nelaimės Lietuvoje pasili
ki ko gyventi. Seniai jau iš 
kijo begauta žinių. Dabar 
| į Amerikoje tebegyvena dvi 
| Girėno pusseserės: Agnie-

Juozas Kasinskas
< Ine. 5

Laidotuvių 5
Direktorius

j Patarnavimas Dieną ir Naktį

(LKFSB) Didžiulė 336 
pusi, knyga, “Amerikos 
Liet. Katalikų Darbai”, 
paveikslais iliustruota, ai
škiai gražiai atspausdinta 
jau pradedama siuntinėti 
užsisakiusiems. Ją išleido 
Kunigų Vienybė, skirda
ma Lietuvos Nepriklauso
mybės 25 m. sukakčiai pa
minėti. Knygoje gana pla
čiai aprašomos Amerikos 
Liet. Katalikų parapijos, 
draugijos, mokslo ir kito
kios įstaigos, tai gal pir
mas tos 
kur tiek 
spaudos 
rašymui.
viškų parapijų ir kunigų 
adresai. Leidinys turi 
daug informacinės me
džiagos, vertas didelio dė
mesio. Jį redagavo komi
sija: kun. Končius, kun. 
Pakalnis, kun. Balkūnas ir 
kun. Raila.

(LKFSB) Lietuvos lai
vyno karininkas P. Laba
nauskas dabar gyvena 
Pasadena, Calif. Sunkiu 
darbu lėšų užsidirbdamas 
tęsia mokslą vienoje auk
štojoje USA karinėje mo
kykloje. Jau baigė penktų 
metų kursą, nuo liepos 1 
d. pradeda naują kursą 
toje mokykloje, kur drau
ge mokysis su 1,000 laivy
no ir 600 aviacijos kari
ninkų. Nežiūrint sunkaus, 
darbo toje mokslinėje į- 
staigoje ir nežiūrint įtem- 

ipto darbo lėšų įsigijimui, 
P. Labanauskas dar ran
da energijos laikyti pas
kaitas apie Lietuvą. Jisai 
prof. B. L. Wright globo
jamame seminare skaitė 
paskaitą apie imigraciją 
iš Baltijos Valstybių, gau
damas aukščiausį pažymį 
ir pagyrimą. Be paskaitų 
universiteto kolegoms ji
sai laikė paskaitą ir vie
nai politinių studijų drau
gijai apie Lietuvos kovas 
dėl laisvės.

rūšies leidinys, 
vietos skiriama 
(laikraščių) ap- 
Duodama lietu-

zrno i*# * m j £ tė Gilienė ir Zofija Myko-ž 602 Washington Blvd. fi, ... _ , rf baltimore. Md. Ž i laitiene. Jos apie GirėnąBALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595
, Limosinai d?l visokių reikalų 
k©*©©*©®©©*-------------------------

gražiai atsiliepia. A. Gilie
nė pasakojo kartą jam 

iai de; visokiu reiKaiu e , . . .... , , .
«.M9M^M«a®4iPr,,n,nus‘- kad Jau velyk'-

nės laikas. Stasys nieko 
jai nesakęs, bet tik nuei
nanti į bažnyčią, žiūrinti 
— jau jisai prie klausyk
los. Pati Girėno pusseserė 
A. Gilienė yra energinga 
lietuvė. Jos pastangomis 
daugiau negu pusantro 
šimto šeimų lanko lietu
viškas laikraštis. Vien Šv. 
Pranciškaus Varpelio pre
numeratų ji surinko pus
antro šimto, tuo būdu lai
mėdama pirmą vietą.

FOOD CZAR — Judge Mar- 
vin Jonės, former chairman 
of House Agricultural Com- 
mittee, who has taken over 
job of War Food Adminis- 
trator. He succoeds Chester 

C. Davis, who resigned.
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| buvo statomi nors ir nebuvo 
' galima gauti naujos medžia
gos. Apie pusė suplanuotos ge- 
i ležinkelių konstrukcijos prog
ramos užbaigta, ir kelių staty- 
mo programa perviršijo savo 
nustatytą normą, kada 1.092 
kilometrų naujų kelių buvo 
pastatyta. Kelias buvo irgi pra-

■ kirstas gyvuliams, kurie neša 
reikmenis į Indiją. Ir upių 
transportacija buvo paderinta 
su įvedimu naujų “junk” laive
lių ir su nauju upių kanalizavi
mu.

Presidento Roosevelto įsakymu dekoruojamas gen. Pablo E. Mačias 
Vąlenzueia, kairėj.

PRIE POLITINĖS 
DEMOKRATIJOS

Vienas svarbus dalykas 
eigoj

"Pilieti, Kunige",—Rašo 
Viena Lietuvė Iš Sibiro

(LKFSB) Šiomis dieno
mis vienas iš Lietuvos at
vykęs kunigas gavo iš Si
biro laišką. Jame viena 
lietuvė, kuri su dviemis 
sūnumis yra ištremta į 
Sibirą, nrašo surasti Ber
nardą Vaičkų. Laiške ji 
sakosi rašiusi jam laišką 
adresu: 
Racine.
Waitzkus”, 
grįžo atgal. Ji prašo pra
nešti, kad jie visi gyvi ir 
sveiki, gyvena Narime. 
Laiškas rašytas rusiškai. 
Įdomu, kad laiškas, kuris 
praėjo 
zūra. 
džiais: 
čenik”,
reikštų: 
Laiškas buvo 
gistruotas.

Bern. Vaičkus prašomas 
kreiptis į “Draugo” re
dakciją, kur gaus smul
kesnių informacijų.

USA, Chicago.
2001 Bernard 

bet laiškas

Buvo manyta sušaukti Visatinis Lietuvių Seimas. 
Tas sumanymas atpuolė, daugiausia dėl negalimybės 
sutraukti tokį delegatų skaičių, kurs duotų susiva
žiavimui visatinumo požymį. Dabar šaukiama A. Lie
tuvių Konferencija Pittsburghe, rugsėjo 2—3 d. Tai 
jau daug kuklesnis užsimojimas, žadąs būti naudin
gu jau vien dėlto, kad jį šaukia Amerikos Lietuvių 
Tarybos Prezidiumas. Tai autoritetinga grupė, turin
ti visų susipratusių lietuvių pasitikėjimą. Oficialumo 
atžvilgiu A. Lietuvių Taryba neturi teknikinio Lietu
vos reprezentacijos pripažinimo, bet kaipo išeivijos 
reprezentacija ji turi stambų moralinį svorį ir šiais 
sunkiais laikais gali daug gero Lietuvai padaryti. Iš 
konferencijos galima lūkuriuoti suvienodyjimo tų 
priemonių, kurių turime imtis Lietuvai išgelbėti. Rū
pintis tai mes daug rūpinamės, bet dirbti ir aukoti 
tai tur būt iš visų čia esamų tautų nepslankiausi. 
Konferencija gali parūpinti reikiamą akstiną aktin- 
gesniam veikimui ir pastūmėti mūsų pastangas į tiks
lias vėžes.

Kai kurie laikraščiai (pav. “Lietuvių Žinios”) 
pasiūlo konkrečią medžiagą konferencijai svarstyti. 
Pažymi du stambiausiu dalyku: 1) pasmerkti išdavi
kišką komunistų veiklą, ir 2) “surasti būdus įtraukti 
mūsų visą tautą į dar aktingesnę kovą prieš dabartinį 
Lietuvos pavergėją ir ilgametį mūsų tautos priešą — 
vokietį”. Dėl pirmojo pasiūlymo netenka abejoti, kad 
jis iškils automačiai ir vienbalsiai bus priimtas. Ant
rasis punktas taip pat principe bus priimtas. Tik dėl 
būdų sukelti dar aktingesnę kovą prieš vokiečius, mes 
Lietuvos žmonėms nedaug ką galime patarti. Jie ant 
vietos kur kas geriau orientuojasi, kokių priemonių 
imtis, kad kovą prieš vokiečius eitų sėkmingiausiai, 
prie minimumo savųjų nuostolių. Dėl masinio gin
kluoto sukilimo dabar negali būti kalbos, nes tai pa
stūmėtų į tautinę saužudystę. Vienintelis būdas tai 
gerai suorganizuotas nepastabus sabotažas, kuriam 
sėkmingai vesti diktuoja vietinės sąlygos. Bet mes 
amerikiečiai galime ir turime surasti priemonių, kaip 
sėkmingiau ir greičiau nacius nugalėt. Gi priemonės 
pačios siūlosi. Jos labai paprastos: padėti Amerikai 
karą laimėti, perkant karo bonus ir organizuojant le- 
gijonus. Organizuoti legijonų mes nesuskubome. Da
bar jau nebe laikas. Bet Amerikos armijoj kovoja de- 
sėtkai tūkstančių lietuvių. Kodėl gi nesudaryti jų sta
tistikos ir nepaskelbti anglų spaudoj, kad tiek ir tiek 
lietuvių lieja kraują už tautų laisvę? Tam tikslui iš
rinktoji komisija galėtų be ypatingų sunkenybių pa
daryti ankietą bei krivulę per parapijas, kurios visos 
be išskirties veda kareivių sąrašą. Statistika greitu 
laiku būtų sudaryta. Taip pat ir su karo bonais. Lie
tuviai perka juos milijonais. Sutraukus juos į krūvą, 
pasirodytų, kad lietuvių išeivija deda desėtkus milijo
nų ant laisvės aukuro... Suskaičiavimas bonų būtų 
daug painesnis dalykas, negu karių statistika. Bet 
verta ir čia pasidarbuoti, kad gautume ko daugiausia 
davinių įrodyti, jog ir lietuvių tauta nusipelnė teisę 
naudotis Atlanto Čarterio pažadais. K.

Kinija-Šeši Metai Karo
(Šis straipsnis apie Kiniją 

yra pirmas iš serijų apie 
Jung. Tautas. Šiuos straips
nius pagamino Jung. Tautų 
Informacijos Taryba, ir jie 
bus išleisti svetimų kalbų 
laikraščiams Jung. Valstybė
se per Office of War Infor- 
mation).

i

metas

rankose užpuolikų) į- 
visuomenės politines ta- 
žmonių išrinktas, kurios 
gali pavirsti į valstybių

ir bolševikų cen- 
nradedamas žo- 

“Graždanin Sviaš- 
kas lietuviškai 

“Pilieti. Kunige”, 
siųstas re-

Lie-VVashingtonas.
pos 10 dieną čia įvyko liū
dnos ir įspūdingos apei
gos: atsisveikinimas su 
a. a. Liudviku Ekiu, buvu
siu Latvijos Ministeriu 
Lietuvai 1934 metais. Dr. 
Ekis čia staiga pasimirė 
liepos 7 d. palikdamas 
žmoną ir studentų sūnų. 
Ponas Ekis ilgoką laiką 
yra buvęs Latvijos Finan
sų Ministeris ir pastaruo
ju laiku buvo finansiniu ir| 
ekonominiu patarėju prie; 
Latvijos Pasiuitinybės.

įvykio, kai 
vairuojama

Kinija, kuri kariauja ilgiau 
negu bet kuri iš Alijantų, už
baigė savo šeštą metą karo 
liepos 7 d., ir pradėjo septintą, 
šeštas metas karo buvo jai 
sunkiausias, bet jis baigėsi su 
militare pergale Kinijai ir stip
riu pasiryžimu Kinijos žmonių.

Į

“Tai yra kaip paruošimas 
vietos namui, pastatymas to 
namo, apsodinimas darželio, i 

javų ir sulaikymas
, vis- i 

pareiškė Ki- 
iš Chung-

i

karo
Kinijoj yra progresas 

prie politinės demokratijos, ku
ris atsiektas per politinę orga
nizaciją ir per mokslą. 18 iš 
kiekvienos 28 provincijų (kaž
kurios 
steigė 
rybas, 
vėliau
legislatūras. Nauja apskričių 
valdžios sistema, pagal kurią 
kiekvienas distriktas įsteigia 
savo politinius ir valdiškus 
skyrius, žmonių rinkimų pa
grindu. išmoksta pradinius 
žingsnius demokratinės proce
dūros ir rinkimų, jau įsteigta 
21 iš 28 provincijų. Ir mokyk
lose demokratijos kursai svar
būs. Mokyklos laisvoj Kinijoj 
pasidaugino 4.526 praeitais 
metais, mokinių buvo 9,000,- 
000.

f

i paimti kontrolę visų šiaurės- 
pietų geležinkelių linijų, taip, 
kad ji turėtų tiesioginį žemės 
susisiekimą, kuris jai duotų 
būdą išvengti Amerikos ir Bri
tų laivynus, visu keliu nuo 
Manchurijos ligi Canton ir In
do - Kinija. Jos blokada pasise
kė tik po Perlų Uosto užpuoli
mo. Ir jai dar nepasisekė pla
nas kontroliuoti žemės komuni
kacijas. Tris kartus ji bandė 
paimti svarbų Changsha mies
tą, kuris būtų atidaręs jai stra
teginę dalį šiaurės-plotų gele
žinkelių linijų. Ir tris kartus 
su jos strategija “magnetinio 
karo vedimo” (pritraukti prie
šą, kaip su magnetu, ir tada jį 
apsupti). Kinija sustabdė prie
šą prie pat miestų vartų.

Bet ir dabar šešeri metai nuo 
to laiko, kada Japonija užpuolė 
Kiniją ir pasigirdama sakėsi 
užbaigsianti kovą per tris mė
nesius. Japonija vis bando ne
sėkmingai sujungti savo laimė
jimus Kinijoj.

KINIJA IR IOS 
ALIJANTAI

Kinija buvo lyginama su vy
ru. kuris pradėjo nešdamas 
naštą ant pečių, kuris buvo 
jam visiškai per sunkus. Žmo
nės manė, kad jis jokiu būdu 

I negalės pakelti per pirmą my
lę. Bet jam pasisekė. Jis nune
šė netik vieną 
tris, keturias.
vienuolika ir 
tada daugelis 
“supermanas”, 
tą nešti neapribotu laiku.

Šis pasitikėjimas buvo ir yra 
Kinijai, kada ji stojo į jos sep
tintą metą karo. Jos šeštas me
tas karo buvo sunkiausias, bet 
užsibaigė su Kinijos laimėji
mais. Bet jos žmonės tikisi, 
kad sekami metai netik iš- 
šauks narsumą ir pastangas jų 
visų, bet kartu atneš žadėtą 
pagalbą iš Alijantų. O.IV.Z

KARO FRONTAI 
Militariame fronte, 

prasidėjo ir baigėsi su laimėji
mais Kinijai ir jos Alijantams. 
Praeitų metų liepos 7 d.. Ki
niečiai atakavo priešo svarbias 
pozicijas 500 kilometrų fronte 
Chekiang ir Kiangsi. Japonai 
ką tik atsigavę iš smūgio, kurį
jiems davė Doolittle užpuoli-I 
mas. pradėjo kovą gegužės mė-i 
nesį. jie apėmė centrinę ir va- į 
karų dalis Chekiang, su tikslu 
sunaikinti būsimas Alijantų 
oro bazes Kinijoj. Per du mė-. 
nesiūs jie paėmė kelis svarbius 
miestus, tarp jų Kinhwa, Li- 
ishui ir Chuhsien. ir jie laikinai 
kontroliavo Chekiang - Kiang
si geležinkelį. Bet neilgai Japo
nams sekėsi. Kiniečiai atgal a- 
tėmė daugiau negu desėtką 
miestų, su aerodromais Chuh
sien ir Lishui. ir Japonų kont
rolė geležinkelių linijų per
traukta.

Su šių metų liepos 7 d., tiki
mės kitos svarbios pergalės Ki
nijai. Su pagalba lėktuvų iš 
Jung. Valstybių armijos Kini
joj, po vadovyste Generolo 
Stillwell, Kiniečių armija galė
jo atstumti Japonų užpuolikus 
nuo Chungking ir užimti kont-; 
rolę turtingų ryžių auginimo 
plotų Hupeh ir Hunan. Ši per
galė parodo, kad oro pagalba 
gali “pasukti į gerą” Jung. 
Tautoms Kinijoj. Kinija pirmą 
kartą turi oro skietį”. sakė Dr. 
T. V. Soong. Užsienių Minis
tras Washingtone. Chungking 
editorialai įrodo, kad gavę dau
giau lėktuvų. Kiniečiai išvary
tų Japonus iš bet kokios tvirto
vės.
NAMINIAME 
FRONTE

Naminiame fronte, 
darbas irgi 
karo metą, 
progresas.

Nepaisant
metų sunkumus produkcijoj. 
Valdžios įstaigos užbaigė tarpe 
60 ir 80'7 savo 1942 m. pro
dukcijos programos. Gazolino 
produkcija ir gaminimas radio 
priėmimo ir siuntimo aparatų 
irgi perviršino savo nustatytą 
normą. Alkoholius, gryna soda, 
ir transformatoriai irgi laikosi 
ligi 100'7 normos. Produkcija 
“caustic soda”, anglies, tungs- 
ten. švino ir skardo pasiliko 
truputį virš 70'7 ir tik geležis 
ir plienas puolė ligi 60'7, arba 
mažiau, jų produkcijos normos.

Ūkyse daugiau maisto užau
ginta. kaip pasekmė programos 
pagerintų sėklų ir pagerintais 
ūkininkystės būdais, kuriuos 
Valdžia įvykdė. Laisvos Kini
jos ūkys pristatė 48,064,962 
piculs (vienas picul lygus 
110.23 svarų) daugiau maisto, 
negu paprastai, ir apie 13.000,- 
000 piculs virš nustatyto sieki
nio. Keliai ir geležinkeliai vis

Tai ypatingi demokratijos 
nuveikimai, kurie priduoda 
žmonėms netik didesnę atsako
mybę veikti šiame kare, bet 
suteikia jiems galimybę prisi
dėti prie įsteigimo taikos. Šitie 
atsiekimai duoda Kinijos žmo
nėms po šešių metų dar dau
giau pasiryžimo prieš nepaliau
jamą Japonijos karo mašiną.

gantį Lietuvos Ministrą 
atstovavo ponia Žadeikie- 
nė ir p. Rajeckas.

Tą pat dieną jiems teko 
dalyvauti kito kaimyno, 
Generolo Sikorskio, Re- 
ąuiem apeigose ir pareik
šti Lietuvos užuojautą 
Lenkijos atstovui.
DARIAUS IR GIRĖNO 
ŽYGIO DEŠIMTMETIS

VVashington, D. C. liepos 
15 — Šia proga p. Žadei- 
kis, Lietuvos įgaliotas mi
nistras Washingtone, pri
siminė, kad jam teko būti 
liudininku to nepaprastai 
jaudinančio 
Lituanica,
Dariaus ir Girėno, liepos 
15 d., 1933, saulei tekant, 
pakilo iš Floyd Bennet 
lauko New Yorke “kad or
laivio kraulą išbandyti”,
gi ištikrųjų, kad nugalėti nuėmimas 
Atlantą ir nutūpti Kaune, didelio gaisro tame name.

Lakūnams, kelionėn be- kas pačiu laiku”, 
siruošiant, teko ilgokai nijos mokslininkas 
palaukti išskridimo pro- king. 
gos. Kapitonas Darius Su visais keliais, kurie jungė 
dažnai užeidavo į Lietu- ją su alijantais, uždarytais, 
vos Generalinį Konsulatą apart mažučio orlaivių kelio, 
ir kartais pasiskūsdavo, Kinija turėjo tęsti savo kovą 
kad Brooklyno lietuviai praeitais metais su mažesne 
buvo pradėję abejoti ar medžiagine pagelba jos karo 
skridimas beįvyks. Ne- pastangai nuo pasaulio, negu 
paisant moralinio slėgi- kada nors gavo, ši blokada, kū
mo bei finansinių ir tech- ri sekė pagrobimą Hong Kong, 
nikinių kliūčių, kapitono per kurią vietą daug reikmenų 
Dariaus pasiryžimas pasi- ir milžiniška finansinė parama 
liko kietas, kaip plienas, eidavo karo pradžioje. 
Jis mat žemaitis. Pana
šiai jautėsi ir Girėnas.

Skridimo rytui išaušus, 
tik mažas lietuvių būrelis 
tebuvo išskrydimo liudi
ninkais, 
ir neužmirštinas rvtme-! 
tys. Lituanicos motorai būtų buvęs progresas. Bet ji 
besišildydami taip stau- daug daugiau atliko šitame 
gė, kad susikalbėti nebu- šeštame karo mete ir ji vėl pa- 
vo galima. Ir lakūnų ir rodė savo galybę, kaipo tauta 
stebėtojų Širdyse buvo tjk ir jos pasiryžimą įveikti Ašį. 
viena abejonė: ar įstengs ---------------------------------
Lituanica pakilti į orą su rėnas perskrido Atlantą, 
taip sunkiu gazolino ir a- bet nakties audros už- 
liejaus kroviniu? Bet štai 
kapitonas imasi už kont
rolės įrankių, akimis ir 
galvos linktelėjimu lyg 
sakydamas “iki pasimaty
mo Kaune.” Lituanica pa
sileido bėgti ilgu pasibė- 
gėjimo taku, kurio gale 

‘upė. Mes gi visi tai maty
dami, lyg užburti stovė
jome be žado ir laukėme 

į stebuklo. Stebuklas įvy
ko: Lituanica pakilo ir pa
suko per Atlantą Lietuvos 
link. Tai buvo didelė va
landa: regėjome didvyriš
ko žygio pradžią. Atsime
nu, mano žmona, ilgai a- 
kimis lydėdama ir skepe
taite mosikuodama, pasa
kė: “Pavojaus baimė
jiems svetima”.

Sekančią dieną nuvykęs
Čikagon radau ministrą besiruošiant ir jų heroiš- 
Balutį, konsulą Kalvaitį ir ka dvasia bevykdant yra 
čikagiečių minią belau- puikus pavyzdys kiekvie- 
kiančius naujienų . Atėjo nam iš mūsų šiais klai- 
ir naujienos: Darius ir Gi-jkiais laikais. L. P. S. Ž.

i ir nu
kirtimas Burmos kelio tikrai 
suardė ekonomiją šalyje ir pa
sirodė infliacijos pradžia, 
vertė Kinijos žmones dar 
kiau dirbti, kad palaikyti

Tai buvo gražus produkciją namuose.
Su šiais pridėtais sunkumais.

Pri-
sun-
karo

Kiniečių 
pasunkėjo šeštą 

Bet ir čia matosi

Jis yra parašęs keletą ver
tingų veikalų.

Lietuvoje būdamas, jis 
laimėjo Kauniečių drau

gingumą ir Lietuvos Pre
zidento buvo apdovanotas 
aukštu garbės ženklu. Su 
jo mirtimi Latvija neteko 
uolaus darbininko, Lietu- 

iva neteko kaimyno bičiu
lio.

Jo pelenai bus perkelti 
Latvijon, kai jos laisvė 
bus atstatyta karui pasi
baigus.

Gedulo apeigose beser-,

klupti, žuvo drauge su 
lėktuvu Soldino miške. 
Prūsuose, netoli Lietuvos 
žemės. Tos džiaugsmin
gos ir skausmo pilnos ži
nios stačiai parbloškė Či- 
kagiečius ir sukrėtė visą 
lietuvių tautą.

Darius ir Girėnas savo 
skrydimą buvo paskyrę 
jaunosios Lietuvos gar
bei. Tas jų žygis turėjo ir 
turės didelės auklėjamo
sios reikšmės 
jam jaunimui, 
gis vaizdžiai ir 
jungė Ameriką 
va. Tautos, kurios gali iš
auklėti tokių ryžtingų sū
nų, kaip Darius ir Girė
nas, negali išnykti. Da
riaus ir Girėno kantrybė, 
sąžiningas kruopštumas

milžiniškus šių

lietuviška- 
Tas jų žy- 
tvirtai su
su Lietu-

1

ŠEŠI METAI KARO
Pasaulis netikėjo, kad Kinija 

tęs kovą ligi 1943 m., kada ji 
ėmė ginklus prieš Japonus lie
pos 7 d.. 1937 m. po Japonų už
puolimo Kinijos armijos Lu- 
konchiao (Marco Polo Tiltas) 
prie Peiping. Kinija, generalis- 
simo Chiang pareiškė tuo lai
ku— priėjo prie galo jos kant
rybės, manė, kad Kinija nega- 

! lės išsilaikyti daugiau, kaip 
tris mėnesius. Bet pirmais jos 
kovų metais Kinija įrodė pa- 

| šauliui tris daiktus.
Ji įrodė, kad jos vieningu

mas ir jos pasiryžimas atšilai-' 
kyti buvo daug stipresnis, negu 1 
pasaulis manė. Ji įrodė, kad jos 
vadovystė buvo prisirengus su 

: gerai - suplanuota strategija 
“trading space or time” (ati-

%

davimas plotų sutaupyti lai
ką). ir dvigubinė programa vi
suomenei “atsilaikymo ir atbu- 
davojimo” pastojo Japonijos 
militarei jėgai ir jos planui už
kariauti pasaulį. Kinija irgi į- 
rodė tais pirmais metais, kad 
Japonų armija nebuvo neįvei
kiama. kada jie išvarė Japonus 
pirmoje didelėj pergalėj karo 
Taierhchwang kovoje balan
džio mėn., 1939 m.

Ir sekamais metais. Japonija 
darė pastangas sujungti savo 
laimėjimus Kinijoj. Ji pastatė 
išdaviką Wang Ching-wei, gal
va “puppeto rėžimo” Nankinge 
kovo mėn. 1940 m. Bet Kinijos 
guerrillai 
jie gerbė 
sugadino 
tiltus. Ir 
vis kenkė Japonams ir jų šali
ninkams.

i
Į

j

tuoj parodė, kaip 
tą “puppet”, kada jie 
traukinius ir suardė 
žmonės tose vietose

KINIJOS "MAGNETIŠ
KAS“ KARO 
VEDIMAS

Japonija pasiryžo užblokuoti 
Kiniją iš lauko, ir pačiu laiku

mylę, bet dvi, 
šešias, devynias, 
iki dvylikos. Ir 
manė, kad jis 
ir galės tą naš-

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

priešas, 
matyti.



darbininkas

Kun. Alb. Rupšys

Pasišvęsti katekizacijos

i

I

M. M. A

sa-

«

sukaktis. Pirmas iš- 
mišias atnašavo Šv. 
Povilo bažnyčioje, 
III., liepos 29, pas

Toole. 
buvo 

taipgi 
M.

Antradienis, Liepos 20. 1943

20 M. Kunigavimo Sukaktis
Kiekvienas žmogus, atėjęs į jas periodas kun. Rupšio gyvė

sį pasaulį, turi būtinai patirti 
gyvenimo įvairius sunkumus. 
Nuo gimimo dienos iki karstui 
nevisų žmonių vienodas žemiš
kos kelionės ilgumas. Vieni iš' niuose 
jų gyvena ilgiaus. kiti visai 
trumpai, prie to ir gyvenimo 
aplinkybės nevisų vienodos. 
Bet nežiūrint į tą skirtumą ap
linkybių. kiekvieno žmogaus 
susidaro įvairi gyvenimo pra
eities istorija, kuri dažnai esti 
pamarginta daugiau vargais ir 
nepasisekimais, negu maloniais 
gyvenimo įvykiais. Kun. Alb. 
J. Rupšys mini 20 metų kuni
gystės sukaktį. Taigi nors 
trumpai šį bei tą reikia pami
nėti apie jo praeitį ir kokiose 
aplinkybėse būdamas laimin
gai pasiekė Viešpaties aukurą.

Gimė 1881 metuose, 18 dieną 
gegužės, neturtingoje šeimyno- i 
je. Berštuvų vienkiemyje, Šau- : 
kėnų parapijoj, Šiaulių apskr. : 
Tėvelis ūkininkavo, prie to ėjo i 
ir girininko pareigas. Kada ku- ' 
nigas Rupšys buvo 5 metų am
žiaus tai jo tėveliai persikėlė 
gyventi į patogesnę vietą, bū
tent. į Širminių kaimą, ten ir 
praleido jaunystės dienas su 
tėveliais ūkyje. Jo tėvelis buvo 
pasirinkęs ūkininkystę. bet ga
lėjo ir kitokiu būdu gyvenimą 
daryti, nes buvo baigęs Šiau
lių gimnazijos 8 klases, taipgi 
apie tris metus mokėsi Kaune. 
Tiesa, motinėlė mažai mokslo 
teturėjo, bet lietuviškai gerai 
galėjo skaityti, todėl ir savo 
sūnelį išmokė tikėjimo svar
biausius dalykus. Pirmąją Ko- • 
maniją priėmė būdamas 9 me
tų Švč. Trejybės par. bažnyčio
je Šaukėnuose. Po 3 metų vys-. 
kapas Antanas Baranauskas 
suteikė Sutvirtinimo Sakra
mentą. tuomet jau buvo baigęs 
Šaukėnų pradžios mokyklą: 
žinoma, apie aukštesnį mokslą 
jam nebuvo progos nei svajoti, 
nes 13 metų sulaukus, mirė jo 
motinėlė, o 2 metam praėjus ir 
tėvelis apleido šį pasaulį. Al
binas buvo antras iš eilės šei
moje. todėl gyvenimo tvarka ir 
ūkio reikalai pakrypo visai blo- 
gon pusėn. Po tėvelių mirties, 
daug įvairių sunkumų ir ligų 
turėjo pergyventi, kartą buvo 
netoli karsto, bet Dievas dar 
paliko ilgesniam laikui, kad ga
lėtų daugiau paragauti gyveni
mo kartumų.

1902 metais

mme, nes minėtais metais, lo 
dieną lapkričio, Šiauliuose pa
ėmė jj j Kariuomenę. Už dviejų 
savaičių po priėmimo, prexi- 

vagonuose išveže jį į
Maskvą, iš ten į Vladimirą. į 9 
granadierių pulką. Nors ir iš 
vargingų apystovų, bet ka
riuomenes gyvenimas irgi nėra 
taip jau švelnus, ypatingai pir
mus šešius mėnesius mankšti
na taip, kad net kaulai braška. 
Valgis irgi tiktai gyvybę palai
kyti. Kaslink kalbos neturėjo 
vargo, nes rusų kalbą mokėjo 
neblogiausiai. Taipgi prie ka
riškų mankštynių labai greitai 
paprato, bet vienas blogiausių 
dalykų, prieš tai niekur nebu
vo buvęs už Lietuvos ribų. To
dėl pasiilgimas gimtinės šalies 
buvo sunkesnis už visus sun
kumus. tiktai vienas geras su
raminimas, kad Vladimiro 
mieste buvo katalikų bažnyčia, 
kurios klebonu buvo lietuvis 
kunigas net iš 2emaitijos. Lai
kui bėgant, apsiprato su ka
riuomenės gyvenimu ir viso
mis aplinkybėmis, galiaus vis
kas buvo pakenčiama. 1903 
metais, anksti pavasarį, išva
žiavo į Jaroslavą ant Volgos 
krantų. Po trijų mėnesių grįžo 
atgal į Vladimirą, bet jau bu- 
vo gandų apie neišvengiamą (miestc gyvenimas buvo neblo- 
kara. 1904 m. kiio Rusų . Japo-'«iausis- todėl ir vidujinių prie- 
nų karas. Gyvenimas pasikeitė 
visai blogon pusėn. Apie 17 
dieną vasario iš karo vyriausy
bės 8 
žiuoti 
dienų 
į Maskvą, 
snieginius tyrus į Mandžiūriją.

Kelionė buvo labai ilga ir 
varginanti, net 40 dienų preki
niuose vagonuose reikėjo gy
venti iki pasiekė Mugdeno mie
stą. Kaikuriems gali būti labai 
neaišku apie tokį nepaprastai 
ilgą važiavimą, bet reikia at
minti. kad Rusijoje toksai pa
sireiškimas nėra naujienybė. 
nes tą sudaro didelis tolumas 
ir lėtumas važiavime. Nuvykus 
Į Mandžiūriją. turėjo keliauti ir 
į Korėją. Ten prasidėjo gal bū
ti vargingiausia jo gyvenimo 
dalis. Visiems aiškiai gali būti 
suprantama, kad kareivis karo 
laiku didžiausį vargą ir nuola
tinę baimę turi kantrybėje neš- 

j ti. nes jokio pasirinkimo ten 
prasidėjo nau- nėra. Ir jam teko labai daug

nuo priešo ir ligų kentėti. Peri 
2 metus gyvenimo Mandžiūri-. 
joje ir Korėjoj nematė katali
kų kunigo, nei bažnyčios, nes 
ten visai nebuvo. Šimtus kata
likų kareivių japonų kulkos iš
varė iš šio pasaulio be jokio 
dvasinio patarnavimo.

1905 metais, rugpiūčio mėne
sį. užsibaigė karas, bet ir užsi
baigus karui, kun. Rupšys pa
siliko Mandžiūrijoje iki pra
džios 1906 metų. Nuo vasario 
mėnesio pradžios iki gegužės 
15 dienos Mongolijos smilty
nuose reikėjo gyventi. Tiesa, 
karo pavojaus nebuvo, išlauki
nio priešo nereikėjo bijoti, bet 
vidujiniai priešai niekada ne
paliovė kankinę. Gegužės 15 d. 
išvažiavo į Harbiną. o iš ten į 
Haborousko miestą, prie Amū
ro upės krantų. Habarousko

rotai atėjo įsakymas va- 
i Mandžiūriją. Po trijų 
prekinis traukinys vežė 

o iš ten per Sibiro'

Ši panelė pasirinko kepurę sulig mados ir sulig 
vo skonio. Ar ne? Turi skonį.

-’šų mažai liko. Ten jam neilgai , 
-įteko gyventi, nes 25 rugsėjo < 

buvo atleistas iš karo tamy- 1 
bos. Per 4 ilgus metus įvairių 
ir sunkių aplinkybių blaško- : 
mas. buvo labai išsiilgęs bran
gios tėvynės Lietuvos.

25 Rugsėjo pradėjo tolimą 
kelionę link savo tėvynės. Ke
lionė buvo nepatogi, nes turėjo 
prekiniuose vagonuose dar su 
paniekos užrašu “40 žmonių 
arba 8 arkliai”, negalima tikė
tis patogumų rasti. Grįžo į sa
vo namus spalių 31 dieną. Ke
lionėje išbuvo 35 dienas.

Sugrįžęs į Lietuvą, žinoma, 
jautėsi daug geriau tarp savų
jų. bet ir Lietuvoje neturėjo 
progos ilgam laikui pasilikti, 
nes gyvenimo aplinkybės vertė 
jį antrą kartą skirtis su Lietu
va. 1907 metais, gegužės 28 d. 
apleido savo kraštą. Nors buvo 
jam labai liūdna skirtis su na
miškiais, bet toks jų visų liki
mas, po svetimu jungu gyve
nant, kad ir savo šalyje netu
rėjo laisvės gyventi. Birželio 19 
dieną laivu “Andaluzia” jau 
plaukė banguotomis jūromis. 
Kelionė buvo nuobodi, nes jū
ros kelionėje išbuvo 15 dienų. 
Liepos 4 dieną laimingai pasie
kė New York’o prieplauką. Po 
visų formalumų išvyko į Hud- 
son. N. Y. Po dviejų savaičių 
jau buvo Chicago, III., kur ir 
pradėjo savo naujokinį gyveni
mą. Neilgai trukus gavo darbą, 
nors ir negeriausį, nes tuomet 
nebuvo galima pasirinkti dėl 
nedarbo ir nemokėjimo anglų 
kalbos. Dirbo ilgas valandas ir 
sunkiai, o vakarais lankė mo
kyklą net 4 metus. Kiek vėliau, 
vakarais, lankė Armour’s tech
nologijos institutą. Mokslas se
kėsi labai gerai, bet. pasikeitus 

į aplinkybėms, nebegalėjo toliau 
mokslą tęsti.

Pradžioje 1914 metų pradėjo 
lankyti Šv. Bedo kolegiją. Pe
ru. III. Dėl finansinių sunkumų 
negalėjo ankščiau pradėti, ant
ra, ir amžius jau nebuvo ati
tinkamas, bet patariamas V. 
Stulpino ir kitų gerų bičiulių, 
pasiryžo siekti dar jo jaunys
tės metais sumanytąjį gyveni
mo tikslą. Mokslas sekėsi ne
blogai, bet užsibaigus mokslo 
metams nežinodavo į kurią

pusę keliauti, kad praleidus 
vasaras laiką. Dažniausiai va
žiuodavo į Chicagą arba Rock- 
ford, III., nes ten buvo leng- 
viaus darbas gauti. Vėliau ke
letą vasarų praleido labai ge
rai. Vieną — Rockford, III. pas 
kun. J. Jakštį: antrą vasarą 
pas kun. S. Bystrą, Spring Val
ley, III., o trečią — paskutinę 
jo mokslo metais, tai yra 1922 
metais turėjo gerą progą atos
togas praleisti Rochester, N. 
Y., pas geraširdį kun. J. Kasa- 

! kaitį. Kun. Alb. Rupšys dažnai 
1 prisimena Rochester’io širdin- 
j gus lietuvius ir jų buvusį kle- 
į bohą. ‘

Nuo pat pradžios ir iki moks
lo užbaigimui jo didelis priete- 
lis buvo kun. Maurice O’ 
O. S. B., kuris tuomet 
kolegijos rektorium, 
Peoria, III. vyskupas E. 
Dunne, D. D. Pastarasis dau
giausiai jam gero padaręs. Šv. 
Bedo kolegijos kunigai daug 

■ jam parodė prielankumo.
1923 metais sėkmingai už

baigė dvasinę seminariją.
Liepos 22 dieną, Šv. Bedo 

kolegijos koplyčioje, vyskupas 
E. M. Dunne, D. D. įšventino į 
kunigus. Todėl šįmet suėjo 20 
metų kun. Alb. Rupšio dvasinio 
gyvenimo 
kilmingas 
Petro ir 
Rockford, 
kleb. kun. J. Jakštį. Antrąsias 
atnašavo rugpiūčio 5 d. Šv. 
Jurgio par. bažnyčioje, Chica
go, III., kur klebonu yra Prela
tas M. Krušas. Trečias iš eilės 
rugpiūčio 12 dieną, Šv. Anta
no par. bažnyčioje, Cicero, III., 
kur klebonu buvo a. a. kun. J. 
Vaičiūnas. Po 3 savaičių ga
vi vyskupo paskyrimą vykti į 
Westville. Būdamas Westville, 
III. rugsėjo 8 dieną gavo pasky
rimą į Šv. Onos parapiją, 
Spring Valley, III. Ten buvo jo 
pirmutinė klebonavimo vieta, 
kurioje ir darbavosi apie 16 
metų. Klebonavimo pradžia bu
vo labai sunki, nes rado para
piją apleistą, ypatingai finansi
nis stovis buvo tikrai blogas. 
Prie to nedarbas žmones vargi
no. Tačiau ir prie tokių aplin
kybių daug kas buvo nuveikta 
parapijos naudai.

Spring Valley, III. apleidęs 
birželio 22 dieną, ir neturėda
mas paskyrimo per 5 mėnesius 
gyveno pas savo gerą draugą 
kun. S. J. Bartkų, Kewanee. III. 
Lapkričio 20 dieną laikinai bu
vo paskirtas į Nauvoo, III. Da
bar jau 3 metai kaip gyvena O- 
hio, III. Gyvena ramiai ir lau
kia karo užbaigos. Kun. A. 
Rupšys sako: "Jeigu Dievo Ap
vaizda išgelbės Lietuvą iš na
cistų ir komunistų vergijos, 
manau vykti į savo gimtinę ša
lelę, ir ten likusią savo gyveni
mo dalelę pašvęsti savo vargs
tančių brolių lietuvių dvasi
niam patarnavimui. Tiesa tą 

į patį tikslą turėjau 1939 metais, 
bet netikėtas karas nuo to pa
siryžimo mane sulaikė”.

Nuo pat išvykimo iš Spring 
Valley, III. neturėjo parapijos, 
nes mažesnio6e vietose, ypa
tingai kasyklų miesteliuose, 
lietuvių parapijos skursta. At
vykusių iš Lietuvos mažai liko. 
Vieni miršta, kiti išvažiuoja į 
didesnius miestus.

Dabartiniu laiku nežymioje 
vietoje kapeliono pareigas pil
do ir sekmadieniais į netoli e- 
sančią misiją važiuoja atnašau
ti šv. mišias.

Dvidešimts metų kunigavimo 
sukakties proga sveikiname 
kun. Alb. J. Rupšį ir linkime 
geriausios sveikatos. A-s.

PAŠAUKIMAS Į Šv. Kazimiero Seserų 
Reikšminga Veikla Tarp 

USA Lietuviu

(LKFSB) Mūsų lietu
viškieji vienuolynai dirba 
tylų, bet labai didelį dar
bą. Taip Šv. Kazimiero Se
serys, be jau ankščiau 
skelbtos veiklos mokyklo
se, veda dvi ligonines. Pe
reitais metais šv. Kry
žiaus ligoninėje buvo 
6.307 pacientai, o Loretto 
ligoninėje — 4.237. Iš viso 
— 10.544. Biednuomenė 
jose gavo nemokamą ar 
žymiai papigintą pagalbą 
1.956 kartus. Vienuolija, 
su mokyklomis, turi 8 
knygynus, kuriuose yra a- 
pie 13,000 knygų. Perei
tais metais “Šv. Kazimie
ro Akademijos Aidų” pa- 

i skleista žmonėse apie 10.- 
000 egzempliorių, be to 
angliškai kalbantiems lei
džiama “S. C. A. Flashes”, 
kurių pereitais metais pa- 

I skleista apie 5.200 egzem
pliorių. Neturtingiems 

: moksleiviams duodamas 
Užsiimti namų ruoša ir mokslas 353, jiems duoda- 

siūvimu vienuolynuose. ; ma ir knygos nemokamai, 
klus- Rūpintis altoriais ir baž- o 80-čiai ir drabužiai. Vie- 

: nytiniais rūbais. nuolijos nariai apie 800
Darbuotis įvairiose mok- kartus aplankė ligonis ir 

' ----- paruošė pirmai
komercijos išpažinčiai vaikų apie 500 

ir aPie tiek Pat pirmai ko
do" maldų ir ’darbųlvarką, Kūrti religines, kultūri- munijai, be to — suaugu- 

i_ nes ir patrijotines organi- šių sakramentams paruo
šė 85. Seserys vadovauja 
sodalietėms, darbuojasi 
prie Raud. Kryžiaus ir 
prie CYO vienetų, vasaros 
metu veda katekizacijos 
mokyklas. Iki pereitų me
tų pabaigos Šv. Kazimiero 
seserų auklėtinės pardavė 
bonų ir štampų už $15.- 
810.25, surinko metalo ir 
kitų dalykų apie 3 tonus, 
karo kapelionams talkin- 
damos pasiuntė aukų 
$340.00, be to — apie 500 
brošiūrėlių ir magazinų, 5 
magazinų prenumeratas. 
Mokinės aukomis ir darbu 
prisidėjo prie Raud. Kry
žiaus. Žymus ir mokslei
vių labdaros veikimas: 
vargšams išdalinta mais
to siuntinių 32, misijoms 
surinkta aukų 8901, padė
vėtų drabužių išdalinta
l. 180 svarų, pirmos ko
munijos drabužėlių pa
siūta ir išdalinta neturtin
giems — 36. paruošta li
goninėms tvarščių 40 jar
dų kitokių aukų neturtin-

igiems naujagimiams ir tt. 
į Kaikurios jų dovanos bu- 
I vo skirtos negrų misi- 
įjoms, be to katalikų stu- 
■ dentu centrui paaukota 
i $100."
i Iki šiol jau yra mirusios 
24 šv. Kazimiero Seserys- 
vienuolės, jų tarpe 1942
m. mirė dvi seselės.

Sv. Pranciškaus Seserų Vienuolyną Reikalauja Sekančių 
Pareigų Pildymo:

PAREIGOS DIEVUI:
Viską daryti didesnei centruose.

Dieve garbei.
Visame siekti asmeninio!

šventumo.
Pildyti tris įžadus: ne

turto, skaistybės, ir 
numo. 1

Gyventi pagal Trečiojo L
Šv. Pranciškaus Ordino sl° ir męno srityse: njuzi- vargšus, 
begulą ir Kongregacijos ^a> piešimu, 
konstituciją, kurios nuro- sakose.

Apaštalauti lietuvių šei
mose religijos tikslais.

tylėjimo valandas, apsi- 
marinimo pareigas, elgesį zacijas jaunimo tarpe, 
namie ir svetur, ir dory- Vesti moterų draugijas, 
bių praktikas. ! Būti pasirengus vykti į

Kaip Šv. Pranciškus, svetimą kraštą religijos ir 
siekti panašumo į Kristų, apšvietos tikslais.
ir karštai mylėti neturtą Mokyti tikėjimo dalykų 
r paprastumą. 'konvertikams.

Gyventi bendrai su sese- . Bendrauti su labdarybės 
rimis vienuolėmis. mokslo agentūromis,

Mylėti maldą, kasdien ^in^omis lietuvių šei- 
klausyti šv. mišių, priim- ;moms pagelbėti, 
ti šv. Komuniją, lankyti; Lankyti kalėjimus, pa- 
Švenč. Sakramentą, ir j taisos namus, .ir kitas į- 
dažnai kelti širdį prie Die-'sta^as’ ypatingų šeimy- 
vo.

Turėti gerą intenciją 
prašant priėmimo į vie
nuoliją.
PAREIGOS ARTYMUI:

Rūpintis artymo išgany
mu.

Mokyti ir auklėti vaike
lius mokyklose, arba

Slaugyti, ir lankyti ligo
nius, arba

Aprūpinti našlaičius ir 
senelius.

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1943 m.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

nų naudai.
Skleisti katalikiškus ir 

lietuviškus laikraščius ir 
į žurnalus.
PAREIGOS TAUTAI

Būti nuoširdi patrijotė 
— branginti ir ginti Ame
rikos idėjas, įstatymus ir 
teises.

Dažnai atsiminti Ameri- 
ikos ir Lietuvos reikalus 
maldoje.

Žadinti tautinius jaus
mus jaunimo širdyse ir 
pratinti jį prie dalyvavi
mo patrijotinėje veikloje. 

Mylėti prigimtąją kal
bą, tautines dainas ir pa-

* Chicago, III. — švenč. P. Ma- pročius, ir noriai prisidė- 
rijos Gimimo par., Šiluvos ok- ti prie jų palaikymo vie- 
tava, rugsėjo 7—15 d. Tėvas nuolynuose ir mokyklose. 
Juvenalis Liauba.

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

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

N c v: Raven, Conn. — Šv. Ka
zimiero par. 40 vai., atlaidai, 
spalių 3—5 d. Tėvas Juvenalis 
Liauba.

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

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

FRANCISCAN FATRERS
310 Orc.hard PI..

Pittsburgh, (10), Pa.

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

Kairėje matome Erwin Harry De Spretter. iš Sta- 
ten Island. N. Y., kuris prisipažino darbavęsis ašies 
naudai. Jis dabar yra FBI vyrų suimtas.
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Pittsburgh, Pa., Rugsėjo 2-3 d. d.
Amerikos Lietuvių Taryba šiuo praneša gerb. 

visuomenei, kad rugsėjo mėnesio pradžioje, 2 ir 3 d.d., j 
yra šaukiama lietuvių draugijų, kolonijų ir spaudos; 
atstovų konferencija, turėdama galvoje šiuos svar
biausius reikalus.

1. Pareikšti vieningą Amerikos Lietuvių nusista
tymą remti Jungtinių Amerikos Valstybių ka
ro pastangas iki pilnos pergalės laimėjimo ir 
besąlyginio priešo pasidavimo;

2. Apsvarstyti veikimo būdus, kad po šio karo bū
tų įgyvendinti vakarų demokratijų tikslai, ku
rie yra išreikšti Atlanto Čarteryje ir VVashing- 
tono deklaracijoje, ypatingai kiek jie liečia ma
žųjų tautų ateitį;

3. Apsvarstyti, kuo Amerikos lietuviai gali prisi
dėti prie Lietuvos išvadavimo iš nacių jungo ir 
jos atstatymo, kaipo nepriklausomos, demokra
tiniais pagrindais sutvarkytos respublikos; ir 
nepriklausomos Lietuvos vieta būsimoje Euro
pos ir Pasaulio Taikos sistemoje;

4. Lietuvos tremtinių šelpimo klausimas ir mate
rialinės pagalbos ruošimas karo nualintai Lie
tuvai;

5. Didesnis Amerikos lietuvių jėgų subendrinimas 
aukščiau paminėtiems reikalams.

Šita Amerikos Lietuvių Konferencija įvyks Pitts- 
burghe, (Pa.). Rengimo Komitetas, kurį Amerikos 
Lietuvių Taryba įgaliojo rūpintis Konferencijos orga
nizavimo reikalais vietoje, yra sudaryta iš šių asme
nų: Povilas Dargis, pirmininkas (25 Strauss St., N. S. 
Pittsburgh, Pa.); Juozas B. Tamkevičius, sekretorius; 
Petras Pivorunas, iždininkas.

Vieta Konferencijai jau paimta, būtent: VViIliam 
Penn Hotelyje, 17-am aukšte, Urban Room svetainėje. 
Rengimo Komitetas rengia taip pat ir bankietą, kuris 
įvyks pirmos Konferencijos dienos (rugsėjo 2-ros) va
kare.

Amerikos Lietuvių organizacijos, kurios pritaria 
aukščiau išdėstytiems Konferencijos tikslams ir prin
cipams, yra šiuomi kviečiamos rinkti į ją atstovus to
kiu būdu:

Centralinės organizacijos, iš kurių atstovų yra 
sudaryta Amerikos Lietuvių Taryba, — po 3 delega
tus;

Laikraščiai — po 1 delegatą;
Draugijos, kuopos, kliubai ir t.t. — po 1 delegatą; 

draugija, turinti virš 100 narių, renka, be to, dar po 1 
delegatą nuo kiekvienų 50 narių;

Amerikos Lietuvių Tarybos skyriai ir šiaip ben
dri kolonijų komitetai — po 3 delegatus.

Atsižvelgiant į dabartinius karo laikus, sekmin- 
gesniam konferencijos organizavimui yra pageidau
jama, kad delegatai iš anksto būtų užregistruoti ALT 
centre. Todėl prašome, kad mandatai (įgaliojimai) 
delegatams būtų rašomi dviejose kopijose: viena ko
pija būtų pasiųsta ALT sekretoriui (Dr. P. Grigaitis, 
1739 South Halsted St., Chicago, Illinois), antrą ko
piją delegatas atsiveš į Konferenciją. Prašoma, kad 
įgaliojime būtų pažymėta delegato vardas — pavardė, 
jo adresas, draugijos vardas ir jos narių skaičius.

Dideliems darbams, kurie yra numatyti šios 
Amerikos Lietuvių Konferencijos programe, reikės 
lėšų. Prašome tad gerb. draugijų, renkant delegatus, 
neužmiršti ir apie materialinį Amerikos Lietuvių Ta
rybos parėmimą. Draugijos, kurios dėl vienos ar ki
tos kliūties neištesės pasiųsti savo atstovą, turi pro
gą prisidėti geru žodžiu ir auka.

Nereikia aiškinti, kaip svarbu dabar yra mums, 
Amerikos lietuviams, pareikšti savo balsą, kuomet 
karo mūšiuose yra sprendžiamas žmonijos likimas ir 
mūsų gimtojo krašto laisvės klausimas. Taipgi pasi
tikime, kad Amerikos Lietuvių Konferencija būtų vi
sais atžvilgiais sėkminga.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
Vykdomasis Komitetas

L. Šimutis, pirm.
Dr. P. Grigaitis, sekr.
M. Vaidyla, ižd.

I
Kanados vyriausybė skyrė vieną milijoną stambiųjų avių karo reika

lams. Šis milijonas avių suteiks 18,000,000 svarų vilnos.

Rygoje — Lietuvių 
Gimnazija

(LKFSB) Iš Lietuvos 
laikraščių matyti, kad Ry
goje atnaujino savo veiki
mą lietuvių gimnazija.

Chicagofe Tebegyvena Abi 
Dariaus Seserys

AMERICAN COMMON

_____________ B 

KIEK KAINAVO DARIAUS- 
GIRĖNO LITUANIKA

(LKFSB) Abu lakūnai 
lėktuvą buvo nupirkę sa
vais pinigais už 3.200 do- 

1 lerių. Lėktuvo pagrindi
nis perdirbimas ir aprūpi
nimas reikalingais prie
taisais, kaštavo S8.143.36. 
Susidarė dar kitų išlaidų, 
kaip rėmėjų ženklelių 
spausdinimas ir tt., taip, 
kad LITUANICA kaštavo 
apie S13.000. Rinkos kaina 
lėktuvas buvo vertas ma
žiausia apie S25.000. Per 
skridimo finansavimui su- 

ji darytą fondą aukų buvo 
surinkta iš viso S8.456.31. 
Daugiausia aukų davė di
džiausioji kolonija — Chi- 
caga (S2.102.00), toliau — 
Brooklynas ir kiti.

I

(LKFSB) Liūdnų su
kaktuvių išvakarėse teko 
aplankyti Dariaus seserų 
vedamą valgyklą - resto
raną ir tenai pasikalbėti 
su tikra Dariaus seserimi 
Katarina Stulpiniene. 
papasakojo, kad Dariaus 
motina yra mirusi jau 
1934 m. ir, pagal jos norą, 
jos kūnas buvo nugaben-į 
tas laidoti į Lietuvą. Tebė
ra gyvas Dariaus patėvis 
— Degutis, dabar jau tu
rįs 62 metus. Atroji Da
riaus sesuo — Laura Nel- 
son, taipgi gyvena Chica
goje. Dariaus žmona su 
dukrele — pasilikusios 
Lietuvoje; Darienė buvo 
mokytoja Kaune prad. 
mokykloje ir gyveno Leli
jų gatvėje. Ji 1938 m. ište
kėjo antrą kartą. Nuo jos 
seniai jau žinių begauta. 
Tik nuo Darienės sesers 
ne taip seniai gautas laiš
kas per Raudonąjį Kry
žių, iš Lietuvos. Laiške ji 
klausia — ką Dariaus se
serys žino apie jos vyrą. 
Matyti, kad jis buvo išvež
tas į Rusiją. Dariaus sese
rys lankėsi Lietuvoje, ap
lankė ir Soldiną. Vokie
čiai su jomis buvo manda
gūs: davė automobilį ir 
pietus parūpino. Jos nuva
žiavusios į žuvimo vietą, 
padėjo vainiką. Tenai pa-i 
statytas gražus pamink- į 
las su dvigubu kryžiumi 
ir žemaitiška koplytėle. 
Netoliese įrengtas parkas, 
kurį įtaisė miesto gyven
tojai, pasiryžę tam reika
lui nemokamai kiekvienas 
po vieną dieną dirbti.
— Aplankėme ir brolio 

palaikus, — pasakojo Da
riaus sesuo, — universite
te, balzamuotus. Bet gal 
geriau būtų, kad nebūtu
me aplankiusios. Kada ne
tenki mylimo asmens no
rėtumei, kad nors jo pa
veikslas, su gražia išraiš
ka pasiliktų atmintyje, o 
dabar mums stovi akyse 
jų sužaloti veidai...

Garbini?'’m Klebonui, Kun. K. A
VASIUI,

eiti, nepaisant pažiūrų ar
ba tautos.

Per atsidarymą Ameri
can Common, buvo gali
ma jausti šį tradicijinį A- 
merikos draugiškumą. ( 
Žmonės įvairių pažiūrų ir 
tautų, tenai susirinkę, pa
tvirtino sakinį, kad kur 
tik amerikiečiai susiren
ka bendrai svarstyti daly
kus, tenai ir atsiranda 
“American Common”.

Ponia Franklin D. Roo- 
sevelt atsiuntė sekančią 
telegramą per American 
Common atidarymą: “Ma
no geriausi linkėjimai pa
sisekimui American Com-i 
mon. Sudarymas centro, 
kur amerikiečiai įvairių 
auklėjimų, rasių ir pažiū
rų gali sueiti ir bendrai 

j svarstyti dalykus, yra iš
reiškimas tikros Ameri
kos demokratijos sielos. 
Šiandien neužtenka kovo
ti prieš diskriminaciją. 
Mes turime žengti į nau
jas ir konkrečias formas 
draugiškumo ir koopera
cijos. Aš esu tikra, kad 
American Common tą at
sieks, sudarydamas tar
pusavinį susipratimą ir 
atsiekimą bendrų tikslų, 
tarp senų ir jaunų ameri-! 
kiečių”.

“Demokratija”, praneši
mas sako, “jeigu tikrai 
veikia reiškia linksmesnį, 
geresnį laiką visiems. Bus 
daug geriau, American j 
Common tiki, jeigu visi 
mes pratęsime draugišku
mo rubežius”.

Kalbėdamas apie vieną 
American Common tikslą, 
Read Lewis, direktorius 
Common Councii sakė —

“Praeitais keliais me
tais daug kalbama apie 
svarbą kovoti diskrimina
ciją, apgailestaujame, kad 
daug ir įvairios diskrimi
nacijos veikia prieš įvai
rias mūsų gyventojų gru
pes. Kova prieš diskrimi
naciją yra svarbi ir reika
linga kova. Bet vienoj 
prasmėj yra negatyve ko
va. Nors dalyvauja toje 
kovoje, Common Councii 
ketina pradėti naujus bū
dus, ugdyti naujas drau
giškumo formas ir lygią 
kooperaciją, gilesnį dva
sios vieningumą ir supra
timą. American Common 

lyra tokia pastanga”.
I P. Lcwis pareiškė, kad 
tikras tikslas American 
Common buvo suvesti a- 
merikiečius įvairių kilmių 
— senus gyventojus ir 

, naujus, baltus ir spalvuo
tus, protestonus ir katali
kus ir žydus, juos drauge 

I suvesti, kaipo lygius part- 
i nerius 
tą geriau pažintų, disku
suoti bendras problemas 
ir veikti dėl jų išrišimo.

Kalbėtojai pirmame su-

I

Dienose kada Amerikos jos neseniai įvyko New 
tauta buvo jauna ir dau
gelis metų vėliau, kiekvie
nas miestelis ir kaimas 
turėjo arti miesto centro, 
plotą žemės, kuris buvo 

’ visiems prieinamas. Tą 
vietą vadino “common". 
Tai buvo vieta kur drau
gai arba visa kaimynija 
galėjo susirinkti.

Modernizavimas tos idė-

Yorko mieste. Puošniose 
patalpose 40 East 40th 
Street, Common Councii 
for American Unity ati
darė centrą, pavadintą 
‘American Common’, kur 

j ketina vykdinti tradiciji- 
nę ‘American Common’ 
dvasią. Bus suėjimo vieta, 
kur amerikiečiai ir atei
ties amerikiečiai gali su-

30 metų Kunigystės ir Gimtadienio paminėjimo proga 
Gražiame krašte Lietuvos, Suvalkijoj,
Iš pamaldžių ir garbingų tėvelių šeimos. 
Prieš 35 metus gimė taurus jaunikaitis. 
Kuriam Dievas gyvenime skyrė garbingus kelius.

Neilgai jam teko gyvent Lietuvoje,
Ir džiaugtis brangios šeimynėlės dvasia, 
Ištroškęs jis mokslo ir pasaulio plataus.
Pilnas energijos atvyksta jis į U. S. A.

Išsyk redaguoja: “Kataliką. Draugą. Moksleivį", 
Bet turėdamas šaukimą prie kilnesnio idealo,
Stoja vėl Seminarijon ir liepos 14, 1913 m. kunigu tapęs. 
Ganytojo darbą uoliai pradeda išsyk Worcesteryj.

Neilgai jam tenka čionai pasidarbuoti,
Vos porą tik metų, ar kiek dar ilgiau;
Tuoj tampa paskirtas 1915 m. Klebonu į Westfieldą,
Kame steigia parapiją, stato kleboniją ir gražią bažnyčią. 

Gyvendams tenai per ištisą vienuoliką metų, 
Jis daugel gražių darbų yra čia nuveikęs: 
Įsteigė kelias draugijas, rūpinosi gerove sielų. 
Nepamiršo jis taipgi ir tėvynės Lietuvos reikalų.

Visuomenės savo viešoje darbuotėje,
Jis daug prisidėjo prie kultūros lietuvių.
Kruopščiai darbavosi visose Centrų organizacijose.
Net porą metų buvo A.L.R.K. Kunigų Vienybės Pirmininku. 

Aukščiausiojo spręsta buvo jam didesni darbai, 
Kur reikia daug išminties, gabumų, uolumo...
Taigi po kun. Juliaus Čapliko 1929 m. mirties. 
Jį vėl matome Worcesteryj, Aušros Vartų bažnyčioj.

Atvykęs čionai teranda vos parapijos pradžią.
Nebuvo bažnyčios, klebonijos, tik koplyčia ir salė;
Tat po metų laiko tuoj stato modernią kleboniją.
Ir stylingiausią apylinkėj bažnyčią. Aušros Vartus, 

j Kiek daugelį gero jis visuomenėje yra nuveikęs. 
i£ia sunku man aiškiai viską apsakyt.
Tą visą darbuotę težino tik Dievas,
Ir kun. K. Vasio maloni, svetinga širdis.

Šį mėnesį — liepos 14 d. — švenčiame dvejopas sukaktuves. 
Tai kun. K. A. Vasio garbingas dienas:
Jo 30 metų prakilnų KUNIGYSTĖS JUBILIEJŲ, 
O taipgi ir jo GIMTADIENIO linksmas valandas.

Taigi linkėjame ilgiausių - ilgiausių dar metų 
Mūsų brangiam kun. K. Vasiui, Jubiliatui, 
Metų brangių — Dievo malonės, šventumo pilnų. 
Metų ilgų — sveikatos, senatvės gausių.

Gyvuok su mumis dar per kartas kartų,
Kol daugelį sielų dar nuvesi prie Dangaus Vartų. 
To mes trokštame visi iš mūsų širdžių 
Garbingam Klebonui, Kun. K. A. VASIUI. —

Padangės Aras.

i

sirinkime buvo Earl G. 
Harrison, Commissioner 

; General of Immigration 
and Naturalization, El- 
mer A. Carter, buvęs re
daktorius negrų žurnalo 
“Opportunity”, Edward 
Corsi, viršininkas Immi- 
;gration Bureau, EIlis Is- 
, land. Majoras Sigurd Ar- 
nesen, norvegų žinomas 

i redaktorius, Mrs. Jacob 
1 A. Riis, Will Irwin, auto- 
! rius, Robert D. Kohn, A- 
merican Common pirmi- 

jninkas ir kiti.

T

I

I

Į

Škotijos Lietuvių Jaunimas 
Sudarė Centralinį Komitetą

(LKFSB) Netaip seniai 
lietuvių jaunimas Škotijoj 
sudarė savo Centralinį 

į Komitetą ir padavė Tarp
tautinei Jaunimo Tarybai 
Britanijoje pareiškimą, 
kad lietuvių jaunimo ats
tovus priimtų lygiomis 

! teisėmis su kitų tautų į 
minėtąją
Lietuvių jaunimo 
vais buvo pasiūlyta: 
Bajorynas, S. Prapuoleny- 
tė, J. Liūdžius, K. Valaitis 
ir M. Kalinauskaitė. Iki 
gegužės mėn. pabaigos 
dar nebuvo gautas atsa
kymas. Turima pagrindo 
manyti, jog čia turi įta
kos politinės kliūtys...

organizaciją, 
atsto- 

M.

Pirmas Lenkų Tremtinių 
Transportas Į Meksiką
(LKFSB) Lenkų infor

macijų biuras praneša,
| kad į Meksiką jau išga- 
i bentas pirmas transpor- 
itas vaikų, moterų ir vyrų 
r tremtinių, kurie buvo pa
sisekę iš Rusijos išvaduo
ti ir kurie kaikuriam lai
kui buvo apgyvendinti 
pietinėje Azijoje ir kituo
se rytiniuose kraštuose. 
Pažymima, kad yra daug 
našlaičių, kad žmonės la
bai suvarginti., Dabar kai 
SSSR ir Lenkijos diplo
matiniai santykiai nu
traukti, lenkų tremtinius 
Sibire sutiko, pagal išga
les, globoti Australijos vy
riausybė.

kad jie viens ki-

sų Amerikos gyvenimo.
Pranešimas, išleistas a- 

tidaryme American Com- 
mon, tarp kitko sakė —

“Demokratija neturi ar
šesnio priešo kaip atsi
skyrimą nuo kitų. Izolia- 
cijonavimas vienos gru
pės nuo kitos yra bloga 
tikram vieningumui, ku
ris šiandien svarbesnis, 
negu bet kada. Karas 
mums parodė, kad jeigu 
tikrai mes įsteigsime nau
ją pasaulį, mes turime 
siekti toliau, negu senus 
įpročius ir horizontus”.

Svarbiausia priežastis,American Common yra 
vieta, kur žmonės galės kodėl Amerika buvo tokia 
geriau vienas kitą pažin- sėkminga, kaipo tauta, 
ti, pasidalinti 
klausytis įdomių kalbų,' 
diskusuoti bendras prob
lemas, klausytis muzikos, 
ir susipažinti su visokio
mis meno formomis. A-, 
merican Common bandys 
įvertinti daugelį grupių, 
kurios prisidėjo prie mū

idėjoms, kad jį galėjo suvesti dau
gelį grupių į vieną. Ame
rikoniška kultūra, kuri 
reprezentuoja visas mūsų 
gyventojų grupes, dar vy
stosi. FLIS.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

šis Jocko atvyko laivu New Yorke su jūreiviais. Tie 
jam pastatė vietoj stiklo vandens — degtinės. Dabar 
šis gyvūnas galvoja kas čia per skystimėlis, ir kažin

f X

X X ‘A, . •
i;

‘'a

ra

kaip veiktų jo galvelėje.
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Gydytojas skaitė savo raportą
* * *

Į
i

O iri

Kavinė buvo pilna žmonių. Mat gydy
tojas Dožus pažadėjo pranešti savo tyri
nėjimus apie Bernadetos Moteriškę. 
Valstybės gynėjas Vitalis Ditūras ir po
licijos viršininkas Zakometas nekantriai 
laukė gydytojo. Jie buvo susirūpinę, nes 
per pastarąsias dienas įvykiai prie Masa- 
bielio urvo buvo nepaprasti, štai ir šį ry
tą didžiausia minia susirinko prie urvo 
ir. rodos, užvaldė visą apylinkę. Bet val
džiai buvo sunku ką nors padaryti. Prieš 
kokį valstybės įstatymą čia nusikalti
mas. jei Bernadeta sako mačiusį Mote
riškę ir žmonės tam tiki?

Didžiausia minia susirinko prie
Vitalis Ditūras apsidairęs tarė: — Vy

rai. šitas įvykis yra asmeniniai rodomas 
prieš imperatorių. Mes. prancūzai esame 
anarkistai. Jei galime nuversti vyriausy
bę. jokių priemonių nepaniekiname. Na. 
socializmas ir republikonizmas atgyveno 
savo dienas. Pamėginkime misticizmą... 
A. bet štai ir gydytojas atėjo. Gydyto
jau. Dožus, kokios tyrinėjimo pasėkos? 
Ar mergaitė pamišus? —

Gydytojas Dožus nusiėmė akinius ir 
rimtai tarė: — Aš ištyriau, kad mergai
tė nė kiek nepamišus. —

— Tai ji suvedžiotoja. — tarė Ditūras.
Xh>wxnS3 eopyriffht, 1943, by Kir.g Features Syndicate. Ine. Text copyright. 1942. by The Viking Press. Ine.

— Gydytojau, ar mergaitė pamišus? —
— Nėra tam jokio įrodymo, — atsakė 

gydytojas. Gydytojas Dožus ištraukė iš 
kišenės pluoštą popierių,, ir laikydamas 
arti prie akių, išdavė savo tyrinėjimo ra
portą. Jo raportas buvo smulkmeniškas, 
visą apimąs, net Bernadetos kraujo pul
są. Kada gydytojas užbaigė visi tylėjo. 
Paskui valstybės gynėjas tarė:
gerai suprantu, tai mokslas čia paneigia 
suvedžiojimą, paneigia beprotystę ir ste
buklingą įvykį. Aš drįstu mokslo pa
klausti: Kas belieka? — Giliai užsimąs
tęs gydytojas pakartojo: — Kas belie
ka? —

Distributed by King Features Syndicate in co-operation with the Book-of-the-Month Club, Ine.

Jei aš

“Danbininkas” išleidžia Vyskupo Bu
čio knygą: “Šv. Panelės Marijos Apsi
reiškimas Liurde”. Tai viena iš gražiau
sių knygų apie Liurdo stebuklus. Prisi
dėk prie tos knygos išleidimo. Už prisiųs
tus S5.00 gausi didelę knygą, kurioje 
jūsų vardas bus įrašytas, kaipo leidėjo. 
Liurdas yra žinomas visam pasauliui. 
Katalikai turėtų tikrai žinoti apie Šv. 
Panelės Marijos apsireiškimą ir stebuk
lus. Vyskupo Bučio knyga turėtų būti 
kiekvieno kataliko namuose...

r

t

prasidės 1 vai. po piet ir tęsis 
iki vėlam vakarui. Tad ruoški
mės iš anksto visi tame pikni
ke dalyvauti. Pasirodykime. 
kad mes Worcesterio lietuviai 
esame skaitlingi, galingi ir iš-

I prasmėje. Jos tyras balsas, vi
si judesiai ir veido išraiška liu
dijo jos tikrą įsigilinimą į savo 
rolę ir į Egipto papročius. 
Nors esu girdėjęs šią operą

LOS ANGELES, CALIFORNIA

IS DU BOISO PADANGES sėlių Pranciškiečių konvente. 
Liepos 10 dieną

kauskas
važiavo

- - tėvelius
_ tvyrai rete-

Dėdei Sa-

kun. K. Ra- 
iš Minersville. Pa., ar
pas mylimuosius savo 
praleisti atostogas.

3ICSŲ SODALIETĖS
Du Bois. Pa. — Mūsų Soda- 

lietės. tai parapijos pažiba, kai 
mėlynakiai jaunieji 
ja. išėjusieji į karą 
mui laimėti keturias laisves ir 
demokratiją pasaulyje.

Nūngi. Sodalietės uoliai kaip 
visada darbuojasi visokiais pa
rengimais parapijos naudai ir 
kilniu savo gyvenimu duoda 
gražų pavyzdį kitiems.

Liepos ketvirtąją, sekmadie
nį. S vai. ryte. Sodalietės per 
šv. mišias ‘in corpore’ artėjo 
prie Viešpaties Stalo ir priėmė 
Šventąją Komuniją.

Į Sodaliečių veiklią valdybą 
įeina sekančios veiklios narės: 
Gertrūda Laukaitis, pirm.: E- 
lena Beleskaitė. vice-pirm.: A- 
delina Janušonis, rast.: Geno-’ 
vefa Zimmerman. ižd. Kleb. 
kun. Mykolas J. Urbonas — i 
Dvasios Vadas ir Seselė Juoza
pa Marija — prefekte.

Liepos vienuoliktąją, 
dienį, Šventojo Vardo 
jos nariai 8 vai. ryte 
mišias ‘in corpore’ priėmė 
Komuniją.

MALON ŪS S V E ČIA I
Seselė M. Karolina, duktė 

Masonių. su kita Sesele iš 
Juozapo Kongregacijos. C1 
land. Ohio. viešėjo pas geruo
sius savo tėvelius nuo liepos 6 vaus miesto ir Federalės val- 
iki 12 d. Per kurias dienas Se-idžios pareigūnai ir pasakys 
selės buvo apsigyvenusios Šv.
Juozapo lietuvių parapijos Se- tokių pamarginimų.

malonu susilaukus
kunigo sve-

Mums 
brangaus lietuvio 
čio. kuris, būdamas dar jaunas, 
lankė Šv. Juozapo lietuvių pa
rapijos mokyklą, čia baigė 
High School. gi kolegijos ir 
seminarijos atostogų laikais 
iki įsišventinimo į kunigus vi-

visa širdimi pamylės lietuvių 
tautą ir visa tai. kas lietuviška.

A. T.

sada veikė lietuvių jaunimo
tarpe ir uoliai dirbo tautiniai
kultūriniame darbe.

Kun. K. Rakauskas yra pa-
vyzdingas ir kilnus kunigas.
taip pat susipratęs lietuvis
šviesuolis. Nors čia gimęs. bet

WORCESTER, MASS

<1
p,

sekma- 
Draugi- 

šv. 
Šv.

per

pp.
Šv.

’leve-

, Karo bonų pardavinėjimo 
misijos susirinkimas įvyko 
pos 8 d., kuriame nutarta ruoš
ti bonų pardavinėjimo vajų. 
Vajus prasidės 18 dieną, liepos 
ir tęsis iki 29 dienai rugpiūčio-

• August.
Rugpjūčio 29 dieną nutarta 

turėt bendrą visų Worcesterio 
lietuvių pikniką. Aušros Vartų 
parapijos parke, ant 15 High- 

. land Road. Tame piknike daly-

KO-

lie-

ir
kalbas. Taipgi bus dainų ir ki-

Piknikas

SKAITYKITE ir PLATINKITE 
du syk savaitini laikraštį 

“Darbininką” c
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

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

Čekius ar money orderius siųskite:

“DARBININKAS”

I Koks mėnuo praslinko kai du 
mūsų kareivėliai, atvykę iš De- 
troit, Mich.. telefonavo į klebo
niją. klausdami šv. mišių tvar
kos ir nurodymų keliui į bažny
čią, taip gi kareivėlis Rudaitis, 
iš New Yorko. bet jų iki šios 
dienos dar nesulaukėme. Vie
nas jaunas lietuvis jūrininkas 
iš Grand Rapids čia surado sa
vo lietuvę Seselę mokytoją. A- 
biem buvo malonu pasikalbėti. 
Aplankęs mus porą kartų, pa
rašė gražų laiškelį, sakydamas, 
kad iš džiaugsmo pamiršęs pa
dėkoti už vaišes. Čia sutikome 
Ensign N. C. U. S. Navy, Oną 

! Ambrozaitę. karininkus iš 
Brooklyn, N. Y. ir Niagara 
Falls, Pvt. J. Uždavinį. Leite
nantą Pazareckį, Korp. Vaclo
vą Jurgelį iš Clevelando. kuris 
priklauso prie par. choro, at
vykdamas iš artimos stovyklos.

■ Dalyvavo paskutiniame parapi
jos piknike.

Yra ir tokių, kurie apie lietu
vių centrą šiame mieste nieko 
nežino, arba būdami svetimi, 
turi sunkumų susisiekime. Pra- 

Į šytume, kad tėvai arba gimi
nės tų kareivių, kuris eina tar
nybą Los Angeles mieste arba 
jos apylinkėje, arba čia tik 
trumpam laikui apsistoja, pa
duotų jiems lietuvių bažnyčios 
adresą ir telefoną, taip pat ir 
Seserų Pranciškiečių vienouly-

|

Meldžiame, kad per Šv. Anta- j lių Seserims Pranciškietėms,
galingi ir iš- daugiau negu desetką kartų, no užtarymą atsirastų, gerada-i besidarbuojančioms Los Ange- no a(jreSą kuriuos žemiau pa

pirkime tą dieną kuodaugiau-* neatsimenu, kad būtų buvusi ris, kuris paaukotų automobi- les mieste. Kitaip dėl begalinio
šia bonų. Su pikniko diena pa- geresnė Amneris. Anna Kas- " miesto didumo ir lietuvių išsi-
sibaigs ir vajus. į kas partneris turėjo būt įžy- - _ _ -

Be to komisija yra nutarus mus operos dainininkas Kiepu- P° knygyno vedėja _tarP karei-, tekizavimo darbai
suregistruot visų, pirkusių bo- ra, bet jam susirgus, jo vietą v*ų; ^rra v^en*ntėlė civilė mo- manomi. Šeimas
nūs. lietuvių vardus į vieną užėmė dar geresnis, kai kuriais terjs šioje stovykloje.
bendrą knygą. Ta knyga bus atžvilgiais, p. Jaegel, iš 
svarbus istorinis dokumentas, politan operos, kuris 
kurs per daugelį metų liudys gastroliuoja Pietų Amerikoj, 
apie Worcesterio lietuvių atlik- Su tokiu sąstatu mes džiaugė- 
tą savo pilietišką pareigą. Tad mės ir pamatėme Anna Kas- 
komisija visų, pirkusių bonus kas pilnoje jos galybėje, 
lietuvių, nežiūrint, kur kas pir-j 
kote, ar paštoje, ar bankuose,' 
ar dirbtuvėse, ar kur kitur, ' 
nuoširdžiai prašo priduot savo 
vardus komisijos sekretoriui- 1 
Parašykit aiškiai savo v 
pravardę, už kiek pirkote bonų 
ir štampų ir adresą, ir priduo-1 
kit sekretoriui S. BugnaičiuiJ 
83 Harrison St., asmeniai, arba 
pasiuskit per paštą, o jis ga-i 
vęs jūsų vardu įsirašys į ben- . 
drąją knygą.

Bonų pardavinėjimo komisi- • 
ją sudaro sekanti: pirm. J. Že-I 
maltis, vice pirm, kunigai — J.! 
Bakanas ir J. Jutkevičius. Ižd.
J. Dvareckas, sekr. S. Bugnai- 
tis. Nariai: Mr. & Mrs. J. V. 
Bačinskas. A. Kraučialis, Mrs. 
A. Milius. A. Janušonis. K. 
Paulukonis. Mrs. N. Nedvec- 
kas. M. Cinskas. Mrs. K. Pup- 
ka.

Bonai laike vajaus bus par
davinėjami sekančiose vietose.

Šv. Kazimiero par. klebonijo
je — 41 Providence St.: Auš
ros Vartų par. klebonijoje — 
15 Highfield Road.; Liet. Pilie- 

klūbe — 12 Vernon St.: Jo- 
Dvareckas — 99 Ward St. i 

Koresp. — S. Bugnaitis

i kas partneris turėjo būt įžy- CamP Edwards stovykloje, kai-j skirstymo apaštalavimo ir ka-
* . . ____ ITO/Iaio t- Q T*TA V'SIT'AI — beVeik

ir vaikus pa
siekti gatvėkariais trūksta lėšų 

Metro- Knygų mėgėjai pasinaudoki- ir išeikvoja daug laiko ir jėgų, 
dabar me ProSa pasiskaityti naujos Seserys nori turėti ir vairuoti 

nuosavą autombilių vien tik 
tam tikslui, kad sėkmingiau 
pravesti dvasinį, tautinį ir kul
tūrinį darbą šioje lietuvių ko- 
i lionijoje. Aukotojas dalyvautų 
visuose Seserų geruose darbuo
se ir nuopelnuose šioj plačioj

j

lietuviškos literatūros, jeigu 
nesame įsigyję paskutinių lei
dinių.

VVorcesterio puošni auditori- 
’ ja. kurioje telpa 3.600 buvo 

gerai pripildyta, nes žmonės 
įsigyjo bilietus iš anksto, žino- mo>kytojas gavo

• ’ ‘ p,darni, kad vien Anna Kaskas paĮ 
u ardą, buvo didelė

LIETUVIS MOKYKLOS
“PRINCIPAL”

P. Konstantinas Pauliukonis,
Junior High School matemati- dirvoj Bažnyčios ir Tautos la-

> “princi- bui.
— mokyklos vedėjo parei- ■ šv. Pranciškaus Seserys.

gas Union Hill mokykloj. Bu-' 1742 Wcstmore|and Blvd
“° vęs vedėjas turėjo išvykti į g

,, ir dabar p. Pau
liukonis jį pavaduos. Mato
mai, jisai turi administraciji- r 
nių gabumų apart savo specia
lybės. Mes linkime jam geriau- ■ 
sios kloties naujose pareigose, teko sutikti nemaną skaičių lie-

________ tuvių kareivių iš įvairių Jung. 
ĮVAIRENYBĖS į Valstybių. Begalo malonu yra

Šiais istoriškais laikais visi karts nuo karto, ypač sekma-

, “drawing card”. Buvo
■ miesto diduomene ir visa lietu- kariuomenę,
viškos kolonijos smetonėlė. Tai 
tikrai buvo meno puota vi
siems, ir nebereikalo Anna 
Kaskas gavo daug gėlių. Nors 
aplodismentais ir rožėmis Wor- 
cesteriečiai įrodė, kaip jie myli 
meną ir įvertina lietuvaitės in
terpretaciją ir vaidybą.

Be jokių asmeniškų išskai- esame bendrai paliesti karo,1 dieniais, pasimatyti su mūsų

LIETUVIŲ CENTRAS 
VAKARUOSE

čių
nas

duodame: arba. parašykite
mums lietuvių kareivių vardus 
ir jų stovyklų adresus, o mes 
juos pasieksime atviruku arba 
telefonu, nuoširdžiai priimsi
me. ir surasime priemonių ir 
laiko savo jauniems tautie
čiams teikti džiaugsmo lietu
viškoje, katalikiškoje pasto
gėje.

Šv. Pranciškaus Seserys.
Sisters o f St. Francis 
111^2 Westmoreland Blvd. 
Los Angeles 6, Calif.
Tel. Parkway 0696

St. Casimir Church 
2511 Third Avenue 
Los Angeles 16, Calif. 
Parkvcay 761/5.

Pacifiko pakrantės mieste jau

kareivėliais, kurie sužinoję apie 
, suranda ją,! 

Vvho’s Who”, kaipo laisvę ginti. Iš mūsų miesto y- ir apsilankę išklauso šv. mišių, 
, ič liAtuvin _ ___ *.-.i___ 4._ ičerirsta lietuviu na-

čiavimų galime pasakyti, kad

t mis

TO COOK AXIS

I

F AT IS AMMVNITION — The 
Government’s appeal for fat has 
had a big response from house- 
wives. Here, Leslie Brooks, Co- 
lumbia starlet who will next be 
seen in “What's Buzzin’ Cousin?” 
is shown heeding the appeal.

nes beveik iš kiekvienos šeimos 
Anna Kaskas pasiliks Ameri- ypa išvykęs jaunuolis mūsų lietuvių bažnyčią, 
kos meno ’ ”” ” ’ ’ ' ” ’
stambi jėga iš lietuvių pusės. ra apie tūkstantis lietuvių kil- išgirsta lietuvių kalboje pa- 

' Ji tiesiog yra pionerė Metropo- mės kareivių. Yra ir keletą mokslą ir giesmes, sutinka lie- i 
■ litan operoje, ir savo pavyzdžiu moterų 
' ne vieną jauną lietuvaitę užde- slaugių 
įgė meno ir grožio pamylėjimu, kampuose, kaip tai:
Kitoms bus lengviau lipti į Solomonų salose ir tt.
viršūnes turint
kaipo pavyzdį.

Dėkuojam Anna Kaskas, kad 
mus gana dažnai aplanko, ar nuosavybių, nes kiekvieno am- 

t tai koncertais Fine Arts bici ja yra turėti savo židinį. 
jCourse (Clark University), ar Namų savininkų skaičius yra 
tai Music Festival (per kelius skaitomas šimtais ir jie, gerai 
sezonus), ar tai benefise dėl 
Marianapolio kolegijos. Šis

Nors jau praėjo gerokai lai- paskutinis pasirodymas buvo 
persta-! didelis ir malonus surpryzas.

WACS, WAVES ir 
įvairiuose pasaulio 

Afrikoj, 
Mūsų

Anna Kaskas, mintys ir maldos yra su jais 
' visais.

Worcesteriečiai turi daug

tuvių, kurie juos 
priima, ir po visam su klebonu 
pavalgo pusryčius bei pietus. 
Apgailestaujame, kad daug lie- i 
tuvių karininkų pravažiavę, ku-Į 
rių neturėjome progos sutikti.

nuoširdžiai

“GALA” SPEKTAKLIS

A

i
i

I
I 

Į

užlaikydami namus ir punktu
aliai mokėdami mokesčius, tu
ri gerą vardą mbkesčių įstai- j 
gose ir bankose. Turtingiausias 
namų savininkas P. Valatka, 
turėjęs už $150,000, neseniai 
mirė nuo apsideginimo.

Biznierių kolonija, 
cionaliai imant, turi 
ir jie gerai verčiasi, 
nalų ir-gi yra apsčiai. Turime 
lietuvį miesto gydytoją Dr. 
Vaišnorą, ir būtų gerai, 
ir daugiau lietuvių figūruotų 
municipalinėse pareigose ir 
politikoje.

Worcessteriečiai yra duosnūs ' 
Marianapolio Kolegijai, bet 
būtų gerai, kad daugiau įstotų 
ten mokytis. Mokslo kaina yra 
nominale, o nauda yra didelė.

A. B. C.

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

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

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

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

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567

’■ ...
ko nuo operos “Aidos”

J? tymo VVorestery su art. Anna
4 Kaskas priešaky, bet mes. šio
X miesto gyventojai, tebegyve- 

’narn tais įspūdžiais. Kaip žino
ma. ši opera yra sunkiai per
statoma provincijos miestuo
se, nes daug reikalauja vaidin
tojų. orkestrantų ir dekoracijų. 
Šis perstatymas Worcestery 
kainavo $6,000.

Mūsų mylima Metropolitan o- 
peros artistė Anna Kaskas 
Amnerio rolėje buvo tiesiog j Moterų Sąjungos 69-tos kuopos 
nepamainoma. Jos galingas, ■ raštininkė. P-lė Onutė užima 
sultingas balsas ir nepaprasta j atsakomingas pareigas Miesto 

, vaiAuho Tnuriirne mS. Knygyne. P-lės Valentukevi-
čiūtės bendradarbė lietuvaitė 
p-lė I. Keršiūtė tarnauja dabar

į

3
iš 
£

*

NAUJOS LIETUVIŠKOS 
KNYGOS MIESTO 

KNYGYNE
Worcesterio viešasis knygy

nas įsigyjo naujų paskutinių 
leidinių iš Lietuvos per pastan
gas Order Departmento vedė
jos p-lės O. Valentukevičiūtės. 
Ši kukli knygininke, darbšti, 
kruopšti bitelė yra veikli ir or
ganizacijose, — ji yra buvusi

propor- 
nemažai,' 
Profesio-.

I 
I

kad

* 366 West Broadvvay, South Boston, Mass. t
vaidyba sužavėjo muzikos mė
gėjus ir žinovus. Ji buvo Fara
ono duktė tikroje to žodžio

\> t
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VIETINES ŽINIOS
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ŽINUTES
Liepos 18 d., Birutė Paplaus

kaitė ištekėjo už Sardžianto 
Vilimo F. Huxley.

Viešpaties Jėzaus Širdies at
vaizdas, rankomis ištiestomis 
per visą lapą. Parašas: “Mal- 

į dos Apaštalavimo Sąjungos 
Į Įstatai”. Čia tai gražūs nurody
mai taip garbinti V. Jėzaus Šir
dį. Puslapis 21 turi kelias žinu
tes iš žmonių gyvenimo ir nu
rodo promotoriams Atlaidus.

Trečiadienį po Šv. Teresės 
Novenos pamaldų, bus laiko
mas svarbus Federacijos sky- Klausimai ir atsakymai įdomūs 
riaus susirinkimas. Kviečiami įr naudingi, 
visi draugijų atstovai sueiti.

i

Ketvirtadienį, 8 vai. vak., 
“Darbininko” salėje, įvyks mė
nesinis susirinkimas 
Merginų Kareiviams 
Skyriaus.

Moterų-
Remti

“žvaigždė” šviečia, 
nys). Štai, ant puslapio

DAKTARAI

Seka intencijos. | 
Baigiasi su Jėzaus Širdies Pa-; 
šauliui — Pasaulis Jėzaus Šir- Į 
džiai”. Malda Taikos ir perga
lės išprašymui. Malda už Lie-; 
tuvą. Ir paskatinimas užsirašy- i 
,ti ir platinti “Žvaigždę”. Vidu-' 
I ry šio paskutinio lapo randasi ■ 
| gražus Jėzaus Širdies paveiks- 
lėlis. Kampuke užrašas: — Jė-| 

*zaus Širdie — Vienintelė Lie- 
!tuvos Prisikėlimo Viltis!

(Bus daugiau)

Nacių Naujos Pastangos

Radistas Antanas J. 
Gedaminskas

Š. m. birželio mėn. pradžioje 
U. S. Merchant Marine Radio 
mokykla, Galups Island, Bosto
no uoste, išleido grupę paruoš
tų radio specialistų, kurių tar
pe buvo ir vienas gabus lietu- ; 
vis Antanas Gedaminskas i~' 
So. Bostono, Vincento ir Rožės 
Gadaminskų, gyv. 57 Gatės St.,: 
So. Boston, Mass., sūnus.

Antano biografija yra trum- jau tolimus
Tel. TROwbrldge 8330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai 8q.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Parapijos knygynas, 492 E. 
I 7th St., yra atdaras pirmadie- 
’ niais, rytais, penktadieniais, 
po pietų ir trečiadieniais, va
karais. Yra supirkta daug nau
jų knygų ir sudovanota. Dė- 
kuojame knygų aukuotojams 
knygynui. Prašome aukuoti jų 
daugiau. ..i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

MEDUS
“Darbininkas” per kaikurį 

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

nuo gen. M. E. Pavlenko. 
Čia vokiečiai naudoja sa
vu laiku Pabaltyje nepa
vykusį bandytą metodą— 
SS formacijas. Konsta
tuota “SS Galizia Divizi
ja”. Ryšium su tuo mini
mos dvi Galicijos veikėjų 
pavardės: prof. Dr. Ku- 
byvich ir inž. M. Chrono- 
viat.

lyne ir Maskvoje, buvo 
triūbijama apie krauju 
sucementuotą abiejų tau
tų draugystę. Mutantur 
tempora..r

Ryšium su Vlasovo ju
dėjimu dažnai minimos 
pavardės Malyškino ir 
prof. Ivanovo — dviejų' 
didrusių emigrantų. “Af- 
tonbladet” žiniomis, Vla
sovo vadovystė yra Smo
lenske. Tas tik patvirtina,- 
kad Ukrainos plotai jam’ 
nepriklauso. Ten šeimi- i 
ninkauja kitas vokiečių •
samdinys — generolas M.,žinios, kurios patvirtina, 
~ ~ ‘ ' , i kad ukrainiečiai - galici-

Vlasovo judėjimui pa-|j°nai formuojasi atskirai

(LKFSB) Mūsų bendra
darbis, karinių ir politinių 
klausimų specialistas, pa
pildydamas šiomis dieno- 

į mis duotas informacijas 
apie padėtį nacių okupuo
tuose kraštuose, rašo: 

I “Pasiremiant švedų laik
raščio ‘Aftonbladet’ žinio
mis, atrodo, kad didrusio 
A. Vlasovo formacijose 
šiandien prisftaitoma jau 
apie 10 divizijų (150.000) 
kovotojų. Greta jau minė
to “Zemlia i Volia” (Žemė 
ir Laisvė) obalsio, vokie
čiai pradėjo ir vėl plačiai 

^propaguoti mintį apie E. Pavlenko. 
u’į brolišką germanų ir slavų 
*sį tautų sugyvenimą. Vokiš- remti šiandien funkcio- 

kos ta kryptimi propa
gandos tonas nuostabiai 
pradeda priminti ne taip

i 1939 metus,

1
2
3

-----j---------------  j---------y------- - - - ---------,
pa ir paprasta. Jis gimė ir au-; kai visokiais balsais Ber- rovolee 
go So. Bostone. Baigęs pra- 

'džios mokslą Bigellow mokyk- Ave- i^PO tūlas jaunuolis su 
loję. įstojo į Brighton High panele. Panelei nebuvo sėdy-Į 
School ir ją baigė 1940 metais, nes. Tai ji pareikalavo, kad sė- 
Baigęs šią technikos mokyklą, ■ dintis jaunas vaikinas pasikel- 
porą metų dirbo praktikuoda-’ tų ir užleistų jai sėdynę. Pra- 
masis savo pasirinktoje srity- sidėjo ginčas. Merginos 
je. Tačiau apie civilio gyveni- įdovas pradėjęs muštynes.

paly-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

PARSIDUODA trijų šeimynų 
namas, Bellevue St., Dorches
ter. Įeigos $1,236. Gera nuosa
vybė. Tiktai $1,500 cash. Balan
sas morgičius Savings 
Žemas apmokeščiavimas. F. T. 
Keefe, 50 Congress St., 

I 417. Tel. HUB 8157 arba PARk- 
way 6826 M.
________________________________________________________

Bank.

Room

nuo ja net 3 laikraščiai: — 
anksčiau Berlyne leistas 
“Novoje Slovo” (Naujas 
Žodis) ir du nauji: “Dob- 

(Savanoris) ir 
To pa- 

žinio- 
sklan-

Sutems Tamsi 
Naktužėlė

i Kitą sekmadienį tikimės sve
čių. Nugirdau, kad su kun. dr. 
K. Urbonavičių, penktadienį, 
ketina atsilankyti gerb. kun. 
dr. K. Rėklaitis, MIC., Ameri
kos T.T. Marijonų provincijo
las. Lauksime šio įžymaus 
do vizitos. Jaunimas, kurie 

bičių rėtU įstoti i T.T. Marijonų ko- 
Darbinin-Į ar vienuolyją, galės

Kvorta tys ar jų tėveliai asmeniškai 
pasitarti su Tėvu Provincijolu.

. Laikas rūpintis kur eiti, rude- j 
nį, mokslus.

Taip pat yra žinių jog artistė
i panelė S. Griškaitė giedos per

va-
no-

mo ateitį Antanas nesvajojo, į Gatve^o operatorius turė-
kad

pa-

KAS NORIT PARDUOTI 
FARMĄ?

Mes turime gerų pirkėjų, kurie sumą ir po tam, atlankys vieti 
nori įsigyti farmas trumpoj a- 
teityje. Praneškite A. J. Kups
tis, 332 W. Broadvvay, So. Bos
ton. Mass.

DIDŽIAUSIAS 
BARGINAS

PARSIDUODA UŽ VISAI
ŽIAMĄ KAINĄ SU MA
ŽU ĮMOKĖJIMU. TRYS

nius kunigus. Ši panelė artistė 
■ ir vietinis choras rengia para
pijos naudai koncertą, 

i 21 d., 1943.
lapkr.

Lankėsi

nes visuomet jis kalbėdavo sustabdyti gatvekarį, 
“kaip būtų gera valgyti chi- j sustabdyti riaušes, 
cken’as U. S. laivyne vidury! J -
vandenyno ir šaudyti į Ašies 
submarinus”. Pagaliau jo sva
jonė išsipildė, 
mas įstojo į U. S. 1 
Marine Radio mokyklą, kurią; drauS^ kuris buvo užpultas 
gabiai baigė ir šiandien Anta-’dau$ vyresnio amžiumi, 
nas jau tikras Dėdės Šamo jū
reivis radistas, kuris pasigerė
damas galės nešti laive pagal
bą kariaujančiai šaliai ir kirsti ■ 

: Ašies submarinams į nosį. Ir1
“when ships will sail again 
over the world...” , Antanas 
plauks tenai plačiam vandeny-; 
ne, vykdydamas savo pareigas. 
Tad gero vėjo, Antanai! Tavo■ 

i jaunas broliukas (Antano vy-. 
į resnis brolis Juozas ir jaunesnė ' 
; sesuo Adelė yra mirę) ir tėve
liai linki linksmos ir laimingos 
kelionės.

Atvyko ir policija, bet jau 
buvo riaušės pasibaigusios, ir 
kurie daugiausia mušėsi buvo 

Ilgai nelaukda- pasišalinę. Likusieji

“Zaria” (Aušra), 
ties “Aftonbladet” 
mis... “šaukimas 
džiau eina tarpe ukrainie
čių, baltgudžių, lenkų, nei 
tarpe Pabalčio gyventojų. 
Nepaisant propagandos ir 
visokeriopų pažadų, tik 

i labai mažas skaičius Pa-!
balčio gyventojų sutiko 
stoti fronto tarnybon. Ne 

'daug tepadėjo ir paskuti 
nis Himlerio atsilanky 
mas Pabaltyje, kurio me I 

aiškinosi įU buvo uždaryta eilė mo-į 
Merchant ■ policijai, kad jie tik gynę savo. fcykĮų įp universitetų, bei < 
„ drauza. kuris buvo uŽDultasIrinno-

I

Nuoširdžiai Dėkojame
“Darbininko” Vadovybės var

du, nuoširdžiai dėkoju So. Bos
tono Raudonojo Kryžiaus Pa- 
gelbininkių Skyriui už surengi
mą “Darbininko” naudai pa
rengimą, kuris davė $57.00 
gryno pelno.

A. Peldžius, 
“Darbininko” administr.

daug jaunų vyrų išdepor-! 
tuota Vokietijon.

Raudonarmiečiai belais- į 
viai rodo daugiau noro 
mobilizuotis. Vlasovo vie
netai greitu laiku bus 
naudojami fronte”.

Vienkart mus pasiekė

Sutems tamsi naktužėlė. 
Nudrengs dargi dargužėlė, 
Kur aš nukeliausiu, 
Nakvynėlę gausiu?

Pails mano žirgužėlis,
Pails mano juodbėrėlis, — 
Kur aš pernakvosiu, 
Nakvynėlę gausiu?
Ar ant bėro žirgužėlio,
Ar ant tymo balnužėlio,
Ar uošvės dvarely, 
Margojoj klėtelėj?

Greičiau, greičiau, žirgužėli, 
Pasiskubink, juodbėrėli,
Į uošvės dvarelį,
Į margą klėtelę.

Išeik, išeik, uošvužėle. 
Atkelk vario vartužėlius, 
Priimki žentelį.
Tėvelio sūnelį.

DĖL V AKACIJŲ
Gražiausia vieta, švarūs 

kambariai. Prieinama kaina. 
Praleiskite savo vakacijas su 

I lietuviais pas Stellą Kodienę, 
365 Nantasket Avė., arba 10 
Whitehead Avenue, Nantasket 
Beach, Mase. (21-21)

. REIKALINGAS patyręs vy- 
I ras, kuris moka suardyti auto- 
• mobilius. Pastovus darbas. Ge- 
, ra alga. Atsišaukite ACME 
i AUTO PARTS, 320 Albany St., 
i Boston, Mass. (16-23).

PARDUODU GELEŽINKE- 
; LIO bilietą, vertės $29.85 už 
$10.00. Bilietas tinkamas iš 
Bostono iki Clarkville, Tenn. 
Bilietu gali naudotis iš Bosto
no, Providence, R. I., New 
York. Columbus, 
cinnati, Ohio.

, tik kareiviui.
, “Darbininko”
i Broadway, So. Boston. Mass.

R. I.,
Ohio ir Cin- 

Tikietas geras 
Atsišaukite į 

adm.. 366 West

šianPirk Karo Bonus 
dien. Jie tave ryt išlaikys, i 

■ ............. i

Pirmadienį “Darbininke” 
į kėši ilgametė “

lan- 
Darbininko” 

NAMAI SU KETURIAIS , skaitytoja Ona Norbutienė is 
Waterbury, Conn. Atsilanky
mo proga, p. 'Norbutienė įstojo 
į Liurdo knygos rėmėjus, įmo
kėdama penkinę ir dar atvežė 
vienos Waterburietės 
kinę.

P-nia Norbutienė 
So. Bostoną praleisti 
vaičių atostogų ir 
pas savo brolį A. Kupstį.

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
giai.

Niekur nėra tokios saugios 
vietos padėti pinigus, kur būt 
užtikrinta apie 20-ta.s nuošim
tis pelno. Galima pirkti po vie
ną arba ant syk visus. Dėl 
platesnių informacijų kreipki
tės į seniausią agentūrą, A. J. 
Kupstis, 332 W. Broadvcay, So. 
Boston, Mass. (16-19)

ir gi pen-

I Pp. Potembergų sūnus Juo- 
’ zas tarnauja Dėdės Šamo ka
riuomenėje ir yra užsitarnavęs

1 T. Sgt. laipsnį. P-nas Sgt. J. 
Potembergas buvo parvykęs 

! dešimčiai dienų atostogų, ku- 
; rias maloniai su savaisiais pra
leido. Dabar išvyko į Pa. vals
tybę.

atvyko j 
porą sa- 
apsistojo

Pirmadienį, lankėsi ilgametė 
“Darbininko” skaitytoja ir rė
mėja Mrs. Eva Potembergas iš 
Cambridge, Mass. Atsilankymo 
proga atnaujino “Darbininko” 
prenumeratą, pasipirko me
daus ir įstojo į Liurdo knygos 
rėmėjus, įmokėdama $5.00.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 8VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienfi,
8 lVinfield St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona I Vaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston. Mass. 

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

Tel. Parkvvay—1864-W.
Iždininkė — Ona StaniuliiltS,

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

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. 1
Seventh St., So. Boston. MasSl

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

»V. JONO EV. BL. PA8ALPINE3 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas švagždys,
601 6th St., Bo. Boston, Mas3.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls 
702 E. 5th 9t„ So. Boston, Mass.

Prot. RaSt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Hc., So. Boston, Mass.

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

1 Iždininkas — Vincas Zaleskas, 
į 613 E. 5th St., So. Boston, Mass.
: Maršalka — Jonas Zaikis,

501 E. 5th SU, So. Boston, Mass.

i

Parapijos salėje, 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas tre
** __ ** ’ u- biabvionn mpnoain

PARSIDUODA gražus dviejų 
šeimynų namas, Dorchesterį, 

' arti Shawmut Station. 6 ir 8 
kambariai ir garažus. Pirmas 
aukštas tuščias. $800. cash. Ba- 

, lansas Savings Bank morgičius 
su 57c. F. T. Keefe, 50 Congress 
St. HUBbard 8157.

j; -----

REIKALINGA PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ 
VYRŲ IR MOTERŲ

DIRBTI PRIE KARO DARBŲ 
PRIE JVAIRIŲ-FOUNDRĖS DARBŲ 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 
CORPORATION

383 Dorchester Avė., • So. Boston, Mass.

r

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.

Šauni Shower Party
Liepos 9 d. iš ligoninės grižo 

“garnio” apdovanota sūneliu ir 
dukrele p-nia Ona Nevierienė. 
Pargrįžusi namie rado tikrą 
surprizą. — Mat p. Genovaitė 
Razvadauskienė sukvietė po
nios Onos Nevierienė drauges 
sutiktuvėms. Viešnių prisirin
ko labai daug. Virš šešiosde- 
šimts. Jųjų tarpe buvo atvyku
si iš New Yorko “Amerikos” 
administratoriaus Danieliaus 
Averkos žmona Jadvyga ir pa
nelė G. Zovytė.

P-niai Nevierienei sudėta 
Į daug linkėjimų ir kūdikėliams 
suteikta gražių dovanų.

Dalyvė.

i

prenumeratą ir sveiki- 
pp. Pranas ir Kazys 

yra nuoširdūs “Darbi- 
bendradarbiai. Newar-

šeštadienį ir pirmadienį, lie
pos 17—19 dd- “Darbininko” 
redakcijoj lankėsi p. Pranas 
Vaškas iš Newark, N. J. Apsi
lankymo proga atvežė savo 
brolio 
nimus. 
Vaškai 
ninko”
ke daug darbuojasi L. Vyčių 
organizacijoj.

So. Bostone p. Pranas Vaš
kas buvo apsistojęs pas pp. 
Švelnius ir pp. Grendelius. Ap
lankė pp. Razvadauskus, L. 
Vyčių Centro pirmininką.

t
šeštadienio vakare ir sekma- 

■ dienį po pietų dalyvavo Wor- 
cesterio L. Vyčių kuopų šo- 

! kiuose ir piknike.
Pirmadienį, liepos 19 d. iš- 

, vyko į Athol. Mass. Iš ten grįš 
į Bostone.
o iš Bostono — vyks į namus. 
Laimingos kelionės!

JAUČIATĖS BL06AI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
• Kuomet kankinatfs vidurių uškietžji- 

! fnti — žarnos neveiklios, skauda galva, 
į nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 

modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekantį ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

[f

Ci

j

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

Jaunuoliai Sukėlė 
Riaušes Dėl Sėdynės

Sekmadienio vakare, liepos 
18 d., važiuojant Boston Ele
vated gatvėkarių Blue Hill

»^Z?YOU1t SAVE

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERVLSKIS, Namų Tel. Dedham 1301,-R

COLD PERMANENT

t

>
't

r

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

GRABORIAI

S.BaraseviaiKirSūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises 
254 W. Broadway 

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2W0
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

»»

L «

l

>2' '■

< *
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STEAM WAVE 
PERMANENT

nuo $10.00 iki $15.00

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

CASPER
FUNERAL MOMK
187 Dorchester Street 

8outh Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorium Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. 80 U 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 naktį
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0615
Tel. ŠOU Boston 2609



Antradienis. f\ i . o DARBININKAS
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Hartfordo Lietuvaičių Amer 
Raud. Kryžiui Auka

Conn. Valstybės Sostinės Lietuvaitės Amer. Raudonojo 
Kryžiaus Skyriaus Veikėjos Užsipelnė Didelės Pagarbos, 

Rimtai Parėmusios Amer. Raudonąjį Kryžių, 
(teikdamos Automobiliu.

anglų ir lietuvių spaudos ats
tovai etc. žodžiu, tai bus ne
paprastos krikštynos, kurių 
reikšmė ir svarba labai didelė 
šio karo metu.

Tenka tarti žodelį kitą apie
kur bus mūsų lietuvaites ir jųjų dide- 

ir apylinkės les pastangas bei davinius jųjų

p. Valerija Kaunietytė, 
Am. Raudonojo Kryžiaus 

, Lietuvių Skyriaus pirmi
ninkė, įžymi solistė - dai- 

, nininkė, uoli- veikėja.

I

Iškilmių proga — 
krikštinimo cere- 

dalyvaus

žiaus rėmimui. Šių metų pra
džioje vietos lietuvaitės. Šv. 
Trejybės parapijos narės, pasi
tarusios. nusprendė įsteigti A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
sekciją. Jųjų nutarimas tapo 
gyvu kūnu! Veikianti organiza
cija. kurį per trumpą laiką su
telkė 
žiaus 
grupę 
darbu 
teikė Amer. Raudonajam Kry
žiui.

Tenka pažymėti faktą, kad 
Lietuvių Amer. Raudonojo
Kryžiaus Skyriui vadovauja
mūsų jaunos kartos lietuvaitė, 
gerb. p-lė Valerija Kaunietytė. 
pasižymėjusi veikėja ne tiktai 
Šv. Trejybės parapijoj, chore, 
kaipo dainininkė, scenoje, kai
po vaidintoja. Jos asmenybė ir 
jos kūrybiniame darbe organi
zacinė iniciatyva davė 
davinius, iš nedidelio 
lietuvaičių, sugūžusių 
merikos R. Kryžiaus 
dabar jau yra išaugęs 
veiklos šakas paleidęs Liet. A. 
Raudonojo Kryžiaus Skyrius.

Sekdamas jos veiklą per eilę 
ir dabar jos

Hartford, Conn. — Išreiškia
me širdingą padėką visiems 
mūsų giminėms ir geriausiems 
mūsų draugams, kurie pagel
bėjo ir prisidėjo savo trusu ir 
darbu prie mūsų dukters Ire
nos vestuvių dienos, tai yra 
dienos, kurios ji niekados ne
užmirš. Draugų ir giminių koo
peracija ir atsilankymas laike 
jungtuvių bažnyčioje ir po šhū- 
bui užkandžiuose, taipgi širdin
gi ir draugingi išsireiškimai 
kalbose ir laiškuose mūsų 
teriai, ir mums tėvams, 
smagumų ir pasistengimų 
ties gyvenime ir sieloje.

Specialiai dėkojame ponioms: 
Barolienei. Mončiūnienei (labai 
gailimės, kad ji dėlei ligos, ne
begalėjo dalyvauti mūsų iškil
mėse), Ambrasienei, Kaunie- 
tienei, Ievai Povilonienei, V. 
Tamošiūnienei. Balčiūnienei. 
Elijošienei, Poteliūnienei, Šu- 
pienei, Petronienei ir kitoms už 
jų pasistengimus ir darbus, ir 
tikimės, kad mes iš savo pusės 
kada nors galėsime atsilyginti 
ir atsidėkoti.

Rožė ir Juozas Giedraičiai.
P. S. Mūsų duktė Irena ište-

HARTFORD. CONN. — Šio
mis dienomis vietinė lietuvių 
visuomenė ir svetimkalbiai a- 
merikiečiai susidomėjo būsi
momis ceremonijomis. liepos 
25 dieną. Švč. Trejybės para
pijos mokyklos salėj, 
įteikta Hartfordo
lietuvių vardu Amer. Raudona-' veiklos Amer. Raudonojo Kry- 
jam Kryžiui didelis gražus au
tomobilius, 
automobilio
monijose — tikimės 
keletas šimtų žmonių. Ceremo- : 
nijos bus įspūdingos su atatin- ; 
karnų krikšto ritualu, vado- ; 
vaujant Prelatui kleb. JONUI < 
AMBOTUI. kartu su vikarais, 
kunigais Kripu ir Vilčinsku. 
Kas bus krikštatėviai šiose ce- . 
remonijose. šių žodžių rašyto
jas dabar negali pasakyti, bet 
esu painformuotas Amer. Rau
donojo Kryžiaus Lietuvių Sky
riaus Pirm, p-lės Valerijos 
Kaunietytės, kad daugiausia 
aukavę individai ir organizaci
jos bus krikštatėviai šio auto
mobilio. įteikiamo Amer. R. K. 
organizacijos ir mūsų miesto 
aukštiems pareigūnams.

Šių nepaprastų iškilmių pro
ga tikimasi, kad bus daugybė 
svečių lietuvių ir kitataučių: 
taipgi organizacijų ir visuome
nės vadai ir veikėjai, vyrai ir 
moterys. Programa bus įspū
dinga su tikybinėmis apeigo
mis. patriotiškomis dainomis ir 
kalbomis, pakviestų kalbėtojų 
ir vadų mūsų visuomenės —; 
pareiškė p-lė V. Kaunietytė.! metų Hartforde

Amer. Raudonojo Kry- 
rėmimo darbe nemažą 
lietuvaičių, kurios savo 
labai daug paramos su-

gražius 
būrelio 

prie A- 
veiklos. 
ir savo

p?

ŽVAIGŽDĖ
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS — 

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

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

lams ir pamokinimams:
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 

skaitymui;
Motinos semia iš jos stiprybės ir paguodos; 
Sergantieji randa joje paguodžiantį draugą: 
Visus “Žvaigždė” apšviečia!

Ieškoma geros širdies žmonių, kurie iš visų jėgų 
melstus ir apaštalautų, stengdami parnešti Kristaus 
Širdies Karalystę į kiekvieną 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!

I,

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės” kaina 

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

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

UŽSAKYMAMS ADRESAS:

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

vadovybę prie Amer. R. Kry-1 
žiaus lietuvių skyriuje, su pa-Į 
sigerėjimu galiu pareikšti, kad 
jį labai sumaniai, įtekmingai' 
vadovauja ir yra sutelkusi 
Hartordo lietuvių visuomenę, 
draugijas ir organizacijas ir 

I bendru rūpestingu darbu, mū- 
' sų veikėjos lietuvaitės sukėlė 
! arti $1.500 dėl Amer. Raudono-! 
: jo Kryžiaus, nupirko gražų la
bai reikalingą automobilių ir 
paaukojo Amer. Raud. Kryžiui.

Šį malonų faktą prisiminus, 
tenka pažymėti, kad esu paty
ręs. jog labiausia yra aktua
liam darbe prisidėję ir svarbią 
rolę suvaidinę šios mūsų mies
to lietuvaitės: gerb. ponios — 
Mončiūnienė. Alijošienė, Pet
ruškevičienė. Stankevičienė, 

Į Žalionienė. p-lė Pateckaitė ir 
kitos, kurių vardus man nete
ko patirti. Šios lietuvaitės, va
dovystėje p-lės Kaunietytės, 
atliko ne tiktai savo pilietišką I sus iš dalies, pagal algą, O 
pareigą ir kilnų labdarybės, ne viską iš sykio. Jūs mo- 
humanitarišką darbą, bet suda-; kėsite per reguliarius iš- 
rė sąlygas išvystyti Amer. R. 1 -------- -- ----
R. K. lietuvių sekcijos veiklą 
ligi aukšto laipsnio.

Dabar liepos 25 dieną — sek
madienį po pamaldų lygiai 2-rą t 
valandą jos apvainikuos savo 
kilnią veiklą, įteikdamos Ame
rikos Raudonam Kryžiui Hart
ordo ir apylinkės lietuvių var
du didelį gražų naują “Blood 
Donors“ automobilių.

Šis įvykis ir bendrų Hartfor
do lietuvių pastangų rezulta
tas. tai yra ženklas mūsų tau
tinės vienybės ir pareiškimas 
mūsų žmonių ne tiktai pilieti
nio ir patrijotinio sąmoningu
mo. bet geraširdingumo bei 
suteikimas paramos per Amer. 
Raud. Krvžių visiems žmo- 
nėms. civiliniame ir karo gy
venime nelaimei atsidūrusiems. 
kuriems reikalinga Amer. R. 
Kryžiaus pagalba. Tatai lai 
gyvuoja mūsų tautinė vienybė 
ir vieningas darbas! Lai gy
vuoja mūsų žmonių sąmonin
gumas ir ryžtinga valia bei 
troškimas, kad Amerika lai
mėtų karą ir po karo ištiestų 
savo galingą pagalbos ranką 
mažai lietuvių tautai, karo iš
vargintai, atsikelti iš karo 
'griuvėsių ir sukurti savistovų 
nepriklausomos Lietuvos gyve
nimą.

Su tokia sąvoka ir ryžtinga 
valia mūsų sesutės lietuvaitės 
rūpinosi ir ateityje rūpinsis 
teikimu pagalbos Amer. R. 
Kryžiui: su tokia sąvoka ryž
tinga valia mūsų lietuviška vi
suomenė vieningai dirbo ir dir
ba. kad sulaukus Amerikos lai
mėjimo ir su Amerikos visuo
menės ir vadų pagalba išlais
vinti Lietuvą iš vokiečių vergi
jos. Su tokia sąvoka ir valia 
liepos 25 dieną Hartfordo lie- savimas gali būti pada- kestį pagal 

skaitlingai žada daly- lintas tarp vyro ir moters, cket Tables”. šios lentelės 
iškilmėse apvainikavimui jeigu abu dirba, arba vie- nustato sumas, kurios tu- 
lietuvaičių veiklos davi- nas gali visą priimti; tuo ri būti išskaitytos iš algų.

’tf.M.C. Į atveju kitas negali sau nei: Pa v. atsitikime vedusių

Indų moterys maudosi šventoje upėje ir maudydamos meldžiasi.

kėjo liepos 3 d. ir jungtuvės į- 
vyko Šv. Trejybės (Lietuvių) 
par. bažnyčioje. Ištekėjo už 
Roberto Hofmano, nors ne lie
tuvio. bet gero vaikino, jos 
mokslo draugo; po vestuvių 
apsigyvens Bostone, jis ten tu
ri valdžios darbą. R. ir J. G.

NAMŲ FRONTAS
leidžia sam- 
daryti, nes

SS
įjz:

iue aS
jpJU

H

tuviai 
vauti 
mūsų 
nių.

mare 
EVERY 

PA Y DAY

BONO DAY

"Uždirbdami Mokėki
te" — Pajamų Mokės- 
ciai Išaiškinti

Pradedant liepos 1 d 
1943 m 
kymo taksai 
nių pajamų 

į Nuo to laiko
keti Federal

i

•9

rodys jūsų 1943 metų pa
jamas su kreditais, ir pa- 
liuosavimais. Mokesčiai 
išskaityti jūsų samdinin
ko prieš ir po birželio 15 
d., ir kiti sumokėti mokes
čiai bus įtraukti į blanką 
kaipo kreditai. Kitais žo
džiais, jūs suskaitysite 
taksų mokesčius, kuriuos 
mokėjote kovo 15 d. ir bir
želio 15 d., 1943 m. pridė
site pilną sumą, kuri jau 
išskaityta Victory Taksų 
tikslams, kaip ir pinigus, 
kurie sulaikyti nuo algos 
nuo liepos 1 d. per VVith
holding Tax, ir dar visus 
kitus pinigus, kuriuos už
mokėjote rugsėjo 15 ir 
gruodžio 15. Jeigu pilna 
suma bus daugiau, negu 
reikia taksams, tai Val
džia duos jums kreditą ir

darbininkų, kurie užlaiko' 
tris asmenis, ir kurių sa-į 
vaitės alga yra tarp $50. ir 
$60., samdininkas autori
zuotas išskaityti $2.60 per 
savaitę, vieton išskaičiuo-' 
ti kiekvieno 
kestį.

i Įstatymas 
dininkui taip
jam lengviau nustatyti 
mokesčių sumą. Kur 
“Wage Bracket Tables” 
vartojami, mokesčių su
ma mažai skrisis nuo tie
sioginio 20 G išskaitymo.

Taksų mokesčiai sulai
kyti iš algų yra samdinin
ko įmokėti į Jung. Valsty
bių Iždą. Suma, kuri buvo 
išskaityta iš jūsų algos, 
stovi jūsų kredite Ižde 
prieš sumą, kurią jūs sko
lingi už Victory ir Pajamų 
mokesčius. Po metų laiko, 
arba jeigu jūsų tarnyba 
baigtųsi, jūsų samdinin
kas duos jums certifikatą, 
kuris įrodys kiek uždirbo
te per metus laiko, ir kiek 
buvo išskaityta iš jūsų al
gos. Nepameskite šio cer- pinigai bus vartojami už- 

, nes tai yra jūsų mokėti sekamų metų mo
kesčius. Bet jeigu neuž-

Už 
as- 
pa- 

! liuosavimas per savaitę, 
arba $312 metams.

Nesumaišykite šiuos pa- 
liuosavimus su pagrindi
niu pajamų mokesčių pa- 
liuosavimu. Jie vartojami 
tiktai, kad išspręsti kokia 
suma bus sulaikyta. Štai 
trys pavyzdžiai: Jonn 
Smith, nevedęs žmogus, 
uždirba $37. per savaitę. 
Iš tos sumos, $12. yra pa- 
liuosuojami (exempt). Iš 
liekanų $25. tai 20 G yra 
sulaikomi. Taigi kiekvie
na savaitę, suma sulaiky- 
ta iš algos yra &>. itifikato,

George Jonės yra vedęs 
ir turi 3 vaikus, jis uždir
ba S50. per savaitę. Jo pa- 
liuosavimai yra $24. už sa
ve ir žmoną, ir po $6.00 už 
kiekvieną vaiką, iš viso 
$42. Galima išskaityti su
laikymą iš $8. Taigi Jonės 
samdininkas išskaito tik
tai $1.60 per savaitę.

James ir Sarah Brown,]

dalies pasisavinti.
i kiekvieną užlaikomą 
menį, yra dar $6.00
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mokesčių sulai- 
dėl asmeni- 

prasidėjo. 
galima mo- 

Income Tak-

skaitymus iš jūsų algos. 
Panašiai jūs mokėjote sa
vo Victory ir Sočiai Secu- 
rity Taksus. Tai NĖRA 
nauja priemonė kolektavi- 
mui Federal Individual 
Income Taksų. Priskirta 
prie to yra ir Victory tak
sai, kurie buvo sumažinti 
nuo 5% ligi 3%.

Rata šio naujo mokesčių 
Sulaikymo Takso (With- 
holding Tax), yra 20% iš
skaityta iš algos virš pa
liuosavimų. Po paliuosavi
mų kai kuriems asmenims 
nereikės mokėti daugiau 
kaip 10 arba 12% savo al
gų. Šis taksas nėra “gross abu dirba. Jie turi keturis 
tax” pagal algą. užlaikomus asmenis na-

Darbininkas prašomas mie. Jie nusprendžia pasi- 
išpildyti, pasirašyti ir pri
duoti savo samdininkui 
“VVithholding Exemption 
Certificate”. Jeigu jūs ne- 
išpildysite ir nepaduosite 
savo samdininkui šios 
blankos, jis negalės jums 
duoti paliuosavimą ir pa
gal teisę turės išskaityti liuosavimai yra 
20% iš visos 
Samdininkai 
pins blankas.

Jeigu jūsų 
vis pasikeistų 
čius jūsų užlaikomų 
menų, prašoma apie 
pranešti samdininkui 

i 10 dienų.
• Jūsų samdininkas
i pręs pagal 
i Certificate

taksų mokesčių kvitą.
Prieš arba kovo 15 d., ma mažai skirsis nuo tie- 

1944 m. jūs turėsite išpil-j tektinai taksų užmokėta, 
dyti blanką kaip ir ligi i tai jūs turėsite pridėti, 
šiol buvo daroma, kuri pa- O. W. I.

dalinti vedusiųjų paliuo- 
savimą iš $24, taip, kad 
kiekvienas iš jų turi po 
S12. per savaitę iš kurių 
nieko neišskaitoma. Ka
dangi James užlaiko 4 as
menis jis gali atskaityti 
$25, per savaitę. Jo pa- 

. „ i $36. per 
jūsų algos, savaitę. Jeigu James vie- 
jums parū- nas dirbtų, jis galėtų pasi-

1 savinti pilną $24. paliuo- 
vedybų sto- savimą, ir prie to $24. už 

arba skai- jo užlaikomus asmenis, 
as- arba $48, per savaitę dėl 
tai paliuosavimų.
per į Vienas įspėjimo žodis, 

j Galimas daiktas, kad sū
nūs- ma sulaikyta iš algos ne- 

Exemption bus ligi cento 20% 
kiek galima algos virš 

bus sulaikyti iš algos. Ne- paliuosavimo. 
vedusiems asmenims su
ma paliuosuota nuo taksų aukščiau 

per savaitę arba 20%.
Darbininkas turi su-

ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI

Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuo
jau įsigyk labai naudinga knyaa _  "VALGIŲ
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be 
to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223 
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu — 
$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:

"Darbininkas"
366 W. Broadvvay, So. Boston. Mass.

jūsų 
“withholding”i 

Sulaikyta 
suma gali būti truputį 

arba žemiau
yra $12.
$624 per metus laiko. Ve-

, dusiems, paliuosavimos y- prasti, kad tas yra todėl, 
ra $24. per savaitę arba kad įstatymas leidžia sa- 
$1,248 metams. Šis paliuo- vininkams sulaikyti mo- 

- ......................... 1 “Wage Bra-

TINKAMI SCENAI VEIKALAI
APSIRIKIMŲ KOMEDIJA — Atsitikimas iš Ame

rikoniško Gyvenimo. Parašė H. Sienkievič 20c.

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygelyje 
tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ", 2 aktai. 
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. “FABIOLA”, 5 
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 
7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. 
"LIURDO STEBUKLAI", 4 aktų drama. Da

lyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina ....

ESUMAS 3 dramos d., “Gims Tautos Genius”. 
Parašė Kun. Leonas Vaičekauskas ..............

PILOTO DUKTĖ, 5-kių veiksmų drama. Vertė T. 
Išleido Kun. Pr. M. Juras. Vaidina vien 
moterys. Vaidina 24 moterys ir šokėjos. 
Kaina ....................................................................

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
šė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų 
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys 
asmenys. Kaina ................. .....................................

VIENUOLIO DISPUTĄ su RABINU, vieno veiks
mo juokai, dalyvauja 4 asmenys. Kaina

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: "Ištyr- 
sime paskui”, “Antanukas Našlaitis” ir “Mė
ginimas”. Kaina ........ -..................

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadvvay, So. Boston. Mass.

35c.

15c.

35c.

30c.

15c.

15c.

į
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