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Prezidentas Užbaigė 
Vallace- Jonės Ginčą

Kaip žinoma, vice-prezi- į 
dentas Wallacc ir Jesse ■ 
Jonės buvo smarkiai susi
ginčiję viešai spaudoje.: 
Henry A. Wallace buvo e- 
.konominės karo tarybos! 
(BEW) pirmininkas, o 
Jesse Jonės komercijos 
sekretorius.

Prezidentas Roosevel- ’ 
tas perorganizavo ekono
minę tarybą į Ekonomi
nės Gerovės Ofisą, ir jc 
direktorium paskyrė Leo 
Crov.ley. Taigi Wallace 
automačiai neteko pirmi
ninko vietos, o Jesse Jo
nės agentūra tapo naujo 
ofiso skyriumi, kuris taip 
pat lieka Crowley kontro
lėje.

Be to, Prezidentas pada
rė naują taisyklę visiems 
departmentų viršinin
kams. Jeigu jie ką turi 
prieš viens kitą, tai jie 
privalo pranešti Preziden
tui. o ne kelti ginčus spau
doje. Jeigu jie nori kelti 
spaudoje, tai pirmiausia 
jie turi paduoti Preziden
tui savo rezignaciją.

Senatorius Smith iš So. 
Carolina sako, kad “Hen
ry Wallace politiniai jau 
buvo miręs, bet šis daly
kas jį palaidojo”.
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Invazija šiaurės Afri- 
kon jau beveik užmirštas 
įvykis; invazija Sicilijon 
jau padaryta, o Chicagos 
“lietuvių” komunistų laik
raštis “V.” apie invaziją 
dar nieko nėra girdėjęs. 
Tas kvislingiukų laikraš
tis rašo:

“Invazijos atidėliojimas 
jokiu būdu negalima aiš
kinti laivų trukumu”. 
Niekas ir neaiškina. Tik 
kvislingiukų galvose yra 
trūkumas.

Toliau stato klausimą: 
“Kuo atsakys talkininkai 
į nacių desperatiškas ata
kas?”

Komunizmo mokslas vi
sai sumaišė protą kvislin- 
giukams. Jie net nežino 
“kuo atsakys talkininkai 
į nacių desperatiškas ata
kas?” Tą klausimą talki
ninkai jau seniai yra iš- 
sprendę, ir nacių atakos 
ne tik atmušamos, bet jau 
visuose frontuose eina 
puolimai. Taigi komuniz
mo kvislingiukai su klau
simais pavėlavo.
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(LKFSB) Mūsų korespondentas praneša iš Lon
dono, kad tenai gautos patikrintos žinios, jog Lietu
voje slapta veikia Vyriausioji Lietuvos Taryba. Jos 
įtaka didelė ir gili. Ją sudaro visų Lietuvos politinių 
partijų atstovai. Jos dėka sugriuvo okupantų kuria
masis “Lietuvos Legionas”.

Apie lietuvių slaptai suorganizuotą veikimą Lon
done gauta gausiai medžiagos, apie tai žino anglų va
dovaujantieji asmens ir privačiai yra pareiškę savo 
pasitenkinimą, kad lietuviai esą geriausiai susiorga
nizavę ir susiklausę. Artimiausiu laiku spaudoje ten
ka laukti smulkesnių pranešimų. Ruošiama informa
cijų laikraščiams anglų kalba.

Lietuvos nepriklausomybės sukakties proga, šitas B-19 bomberis buvo pavestas Chicagos lietu
viams pakrikštyti savo pasirinktu vardu dėlto, kad jie išpirko už labai stambią sumą Karo Bonų. Chi
cagos lietuviai pagerbimui žuvusiųjų lietuvių lakūnų — Dariaus ir Girėno —parinko vardą LITUANI- 
CA. Tai yra toks pat vardas šio bomberio, kaip minėtų didvyrių orlaivio, kuris perskridęs Atlantą ir 
prie pat Lietuvos (Prūsijoj) krito žemėn ir subyrėjo. Bomberį “Lituanica” laimina kun. Anicetas 
Linkus apiberdarnas jį lietuviškomis rūtomis. Kaip šitas vaizdas parodo, tose bomberio krikštijimo 
ceremonijose dalyvavo nemažas būrys čikagiečių.

Iš Sąjungininkų Centro,įlos yra virš 500 pėdų auk- 
Šiaurės Afrika, liepos 22 
—Italijos saloje — Sicili
ja eina dabar- žiaurūs mū
šiai. Sąjungininkai neat- 
laidžiai kovoja ir užima 
naujas svarbias pozicijas. 
Jau užėmė beveik .pusę 
tos salos.

Amerikiečiai labai smar
kiai varosi pirmyn į šiau-j 
rę link svarbiojo uosto 
Palermo. Atrodo, kad są
jungininkai varosi per
kirsti tą salą pusiau, ir 
paskui suskaldytas priešo 
jėgas paimti į nelaisvę ar
ba sunaikinti.

Priešas, matydamas pa
vojų, skubiai traukiasi į 
rytus, kad jų karo jėgos 
galėtų pabėgti į Italiją.

Priešas - ašis stipriau
siai laikosi ties Catania, 
kur vyksta didžiausi mū
šiai tarp Anglijos ir ašies 
karo jėgų. Tačiau ir čia 
Anglijos karo jėgos daro 
pažangą;

Sicilija yra didžiausia 
sala Viduržemio jūroje. 
Ji apima 9,935 ketvirtainių 
mylių. Paviršius yra kal
nuotas. Didžiuma tos sa-

ščiau jūros lygumos. Kai- 
kurie kalnai yra statūs, ir 
daug jų siekia net 6,000 
pėdų. Aukščiausias punk
tas, tai Etna kalnas, kuris 
yra iškilęs net 11,870 pė
dų.

Šv. Tėvas Apgailestauja Dėl 
Romos Bombardavimo

New England Shoe and 
Leather Association sako, 
kad dabartiniu metu yra 
mažiausia odų, negu kada 
yra buvę. Todėl ragina 
valdžios viršininkus imtis 
akcijos, kad daugiau gy
vulių būtų pjaunama.

v •
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Atsišaukia Melstis, Kad Pagreitinti 

“Šviesesnę Valandą”

(LKFSB) Per Londoną gavome slaptą, ilgoką pra
nešimą, nusakantį, kaip atkakliai lietuviai spiriasi 
prieš okupantus nacius, nežiūrėdami sau dėl to susi
darančio pavojaus.

Čia paduodame svarbesnes datas ir žymesnius 
įvykius: jau .1943 m. vasario mėnesyje okupantai pa
sikvietė gen. St. Raštikį ir įtikinėjo jį, jog reikia lie
tuviams pasekti kaimynų pavyzdžiu ir organizuoti 
Lietuvos legioną kovai prieš Rusiją. Esą, latviai ir es- 

, tai tokio legiono prašę Fiurerio, o lietuviai nei tiesiog, 
nei per tarėjus tokio noro nepareiškę, — išmetinėjo 
vokiečių okupacinės valdžios atstovas. Dėl to ir Lietu
vos ateitis pasiliekanti neaiški.

Okupantai iš Kubiliūno, Matulionio ir Rupšio su
darė komisiją “Lietuvos Legionui” kurti.

Vasario 13 d. Dr. von Renteln pasikvietė pas save 
(komisijos narius, bet priimtas buvo tik Kubiliūnas, 
j su kuriuo kalbėjosi apie pusę valandos. Jis išėjęs pa-

i

1Vasara Sicilijos saloj 22 
karšta ir sausa, o žiema— 
lengva ir lietinga. Tos sa

lios sostinė yra Palermo.

Berne, šveičknja, liepos kiai, tačiau popiežius Pi- reiškė, kad niekas iš komisijos narių negali eiti namo, 
~ J%Šyentenybe t" jUS neužgyrė nei vie-;o ĮUrį vjsį važiuoti į Rygą. Kubiliūnas net nepasakė, 

ar jis patiekęs komisijos ir tarėjų nuomonę vokie
čiams. Išvyko.

Vasario 19 d. tapo Rygon pakviesti visi tarėjai ir 
ten vasario 20 d. buvo raginami skelbti mobilizaciją į 
legioną. Tarėjai nesutiko be sąlygų atiduoti Lietuvos 
jaunimą vokiečiams. SS vadas Jakel ir ^Vysockis ne
kantraudami pareiškė, kad legionas vistiek bus suda
rytas. ar kas nori, ar ne. Parvykstantieji namo tarėjai 
jau pamatė Šiauliuose ir Kaune iškabintus atsišauki
mus, kvieč-iančius vyrus į legioną.

Gestapo šefas Jaeger norėjo įtraukti pagalbon 
ark. Skvirecką, bet Ekscelencija Kauno arkivyskupas 
nesidavė įpainiojamas ir gestapo šefas net negavo pas 
jį norėtos audiencijos.

Nacis trenkė j stalą...
Vokiečiai ėmėsi tarėjų. Juos kovo 1 d. buvo su

kvietęs P. Kubiliūnas ir raginęs paklusti vokiečių. 
Sudarytas naujas atsišaukimas, po kuriuo pasirašė 
gen. von Rinteln, gen. Just ir policijos šefas Wysoc- 
kis.

Kovo 2 d. vokiečiai sukvietę Tarėjų posėdį, iš va
karo prieš tai visus po vieną įtikinėję, jog būtinai tu
rįs būti sudarytas legionas. Jiems atrodė, kad tarėjai 
pilnai pritarią.

Posėdyje, kurs buvo pirmutinis viešas posėdis, 
nes okupantai tarėjus laikė iki šiol tik žinybų virši
ninkais, įvyko įdomus pasikalbėjimas. Tarėjai nuėjo 
pasirengę reikalauti Lietuvai nepriklausomybės pir
miau, negu kalbėtis legiono reikalu, bet vokiečiai pa
reiškę: — Ponai, mūsų generolai užimti karu, todėl 

Tesinvs 2-rame dusI.

piežius Pijus XII laišku J. nų, nei kitų, tik apgailės 
, E. Kardinolui Marchetti- tavo, kad taip įvyko, 
i Salvaggiani, Romos die-

u . .c .. . n . ;cezijos g.
Naciai Sustiprina Dodeca- ' rui, reiškia

Popiežius Pijus XII sa- 
generaliam vika- vo laiške Kardinolui pa- 

l apgailestavi- žymėjo, kad atsišaukiąs į 
mą fakto, kad jo pastan- j abi kariaujančias dalis, 
gos apsaugoti Romą nuo 

Izmir, Turkija, liepos 22 bombardavimo buvo ne-
— Pranešama, kad nauja sėkmingos. 
Vokietijos nacių brigada; Ašis tikėjosi, kad dėl 
plaukia Aegean jūra link Romos bombardavimo 
Dodecanese salų. Pirmoji tarp Katalikų Bažnyčios 
vienetą, kaip sako, pasie- ir Vokietijos ir Italijos šu
kė vietą liepos 10 dieną. 1 sidarys glaudesni santy- ----------------------------------------------------------------- -

nese Salas
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Rusai Tik 8 Mylios Nuo Orei
Londonas, liepos 22 — mylios nuo Orei miesto 

Rusijos armijos smarkiai šiaurės rytų pusės, 
i puola priešą — nacius sa-' 
vo žemėje, Orei ir Belgo- 

jrod srityse. Maskvos ži- 
[nios sako, kad rusai tik 8

iš.

Lietuviai Išpirko 5100,000 
Vertes Karo Bonu

Chester, Pa. — Šios ko
lonijos lietuviai, liepos 11

Kaip žinoma, Šiaurės 
Afrikoje susidarė Prancū
zų komitetas, kurio pirmi
ninkais yra generolai Gi- 
raud ir de Gaulle. Tas ko
mitetas norėjo išgauti A- reiškė, 
mcrikos pripažinimą. Ta
čiau .Jung. Valstybių vy-

riausybė to prancūzų ko
miteto nepripažįsta.

Prezidentas Roosevel
tas, kalbėdamas 
prancūzų komitetą, ] 

kad 95 nuošimtis 
Prancūzijos teritorijos te
bėra vokiečių okupacijoj. 
Taigi komitetas negali at
stovauti visos Prancūzi
jos.

Tokiu būdu tas prancū
zų komitetas neturi suve
renių teisių, kokias gali 
turėti, jeigu gautų valsty
bių pripažinimą.

Į 

dalis, Į 
kad pasigailėtų taikingų 
piliečių ir tikybinių ir ci
vilizacijos paminklų.

Jo Šventenybė Pijus XII 
tarp kitko pareiškė, kad 
Roma nėra vien senovės 
istorinės svarbos miestas, 
bet jis yra “katalikybės 
šventas miestas, iškeltas 
naujai ir daug didesnei 
Kristaus vardu garbei...”

Bombarduojant Romą,1 
pataikyta ne vien į Itali
jos karo industrijos cent- . . . Į . 
rinius paminklus, kurių 
vienas yra, tai Šv. Loren- 
zo bazilika, kur randasi ir 
a. a. Popiežiaus Pijaus IX 
palaikai. Tos bazilikos di
desnė dalis yra sunaikin
ta.

Baigdamas laišką, Jo 
Šventenybė ragina nuo
širdžiai melstis į mūsų 
Viešpatį, kad Jis pagrei
tintų šviesesnę valandą, 
kada visi vyrai padėtų 
ginklus, ir tikroji taika 
grįžtų nušviesti sudarky
tą pasaulį.

Rusai atsiėmė 22 kai- irus» bet taip pat ir į isto- 
mėlius, ir privertė nacius 
suskaldyti jų jėgas, kad 
atremti rusų puolimus.

Naciai Stiprinasi Europoj

Berne, Šveicarija — Vo
kietijos nacių vadovybės 
parėdymu statoma tvir
tovės Europos centre, kur 
tikisi sustiprintomis jėgo- 

kreditan nupirko karo bo- Į m*s gintis nuo sąjungi- 
nu už $17,825.00; pažade- ninkl* puolimų, praneša 
ta $3,700.00; seniau nu-! korespondentas iš Euro- 
pirkta už $29,000.00: neor- Pos‘ 

apie tą|ganizuotai, privačiai nu- 
pa-'pirkta už $50,000.00.

Tai stambi mažos lietu
vių kolonijos parama 
Jung. Valstybėms laimėti! 
karą ir pagelbėti Lietuvai 
atgauti nepriklausomybę ke, liepos 22 — Jung. Val- 
ir atsistatyti.

d., Philadelphijos lietuvių 
sumanyto bombanešio

Amerikiečiai Nuskandino
- Vėl 3 Japoną Karo Laivus a :

Iš Sąjungininkų Centro, 
Pietvakariniame Pacifi-

■ stybių bomberiai bombar-,
Šios kolonijos lietuviai davo japonų bazę centrą- 

Į
i

ir toliau pasižada remti linėje Solomons salų sri- 
savo šalies karo žygius tyje. Nuskandino tris ir( 
prieš Ašį. |gal keturius japonų karo

Raporteris. laivus. 1

I

Darbininku Radio Programa
Atjaučia Lietuvio Kompo

zitoriaus Nelaimę

(LKFSB) Ukrainiečių 
laikraštis “Amerika” įsi
dėjo komp. J. Žilevičiaus; 
paveikslą ir aprašymą jo1 
sunkios nelaimės— sužei
dimo. Drauge pažymima, 
kad Žilevičius yra ukrai
niečių draugu ir palaiko 
ryšius su ukrainiečių 
kompozitoriais.

I

šeštadienį, liepos 24 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar
bininkų radio programa. Pasukite savo radio rodyklę 
ant 1150 kilocycles ir klausykite lietuviškų liaudies 
dainų, muzikos ir pranešimų iš WCOP stoties, Boston, 
Mass.

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

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449
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(Pradžia 1 puslapy j) 
atidedami politinius klausimus, svarstysim vien legio
no reikalą”.

Matydami, kad lietuviai nelinksta prie to legiono, 
Rinteln pagrąsino išleisiąs specialų įsakymą, kuriuo 
lietuviai varu būsią imami kariuomenėn. Tada Micke
vičius paklausęs: “Ar tai bus suderinta su tarptautine 
teise?”. Vienas vokiečių į tai atsiliepęs: “Europoj bus 
nauja tvarka, nauja tarptautinė teisė ir su ja bus su
derinti šie reikalai”.

Vienas tarėjų prasitaręs: “Lietuvių tauta nebuvo 
pamestinukas, ji tiek sena, kaip ir vokiečių tauta. Lie
tuva sudarė viduramžyje imperiją nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų. Lietuviai buvo tris kartus apgulę Mas
kvą ir ja paėmė”.

To vokiečiams buvę perdaug, nes tai buvo kaip 
tik po paskutiniųjų pralaimėjimų rytų fronte. Rinteln 
kumščia drožęs į stalą ir pasakęs: “Mano ponai, prašau 
atminti, jog kalbatės su didžiojo Reicho įgaliotiniais”.

Tarėjas Matulionis pareiškęs, jog tik Lietuvos 
valdžia gali mobilizuoti vyrus, ir todėl pirmiausiai 
kurtina vyriausybė. bet vokiečiai atsisakę ir pastatę 
klausimą: ar lietuviai einą prieš bolševikus, ar už bol
ševikus. Jei prieš — turi kurti legioną, jei už — tai 
vokiečiai padarysią išvadas.

Po didelio spaudimo šalia Kubiliūno sutikę pasi
rašyti atsišaukimą į lietuvių tautą Germantas ir Dr. 
Paukštys, bet ir tas atsišaukimas daugiausia raginęs 
eiti savo pareigas ir buvęs atsargiai parašytas. Be to, 
vokiečiams buvo įteiktas tarėjų paruoštas memoran
dumas. reikalaujant Lietuvai laisvės.

Slapta krivūlė po Lietuvę
Lietuvos Tautinis Komitetas pasiuntė savo kri

vulę ir visas kraštas tuoj žinojo, kad nereikia eiti į ka
riuomenę. Studentai išsislapstė, gimnazijų vyr. klasių 
moksleiviai išnyko. Visur sklido gandas: vokiečiai ne
turi teisės mobilizuoti. Tai gali padaryti vien Lietu
vos- vyriausybė!

Naciai nenorėjo pasiduoti. Paleido iš kalėjimo per 
70 kriminalistų, su sąlyga, kad stos į legijoną. Kita 
tiek sučiupo nesuspėjusių pasišalinti ir susidarė “pir
masis savanorių dalinys” iš 150 vyrų. Kovo 20 d. ties 
Įgulos bažnyčia buvo jų “išleistuvės” su gen. Justo ir 
Kubiliūno kalbomis. Orkestras palydėjo “savanorius” 
į stotį. Lipo į gėlėmis papuoštus vagonus, bet... tuo 
momentu 21 “savanoris” pajėgė iš vagonų išnykti ir 
pasislėpti. Tikrai nežinia, ar kiek liko tų savanorių 
pavažiavus kelias tarpstotis.

Sunkios represijos
Kol susidarė minėtas legionas, vokiečiai skelbė, 

esą. Lietuva bus nepriklausoma, jei vyrai stos kariuo
menėn.

Kovo 14 d. von Rinteln parvyko iš Rygos su Himle
riu. Tarėsi kas darytina su lietuviais. Himleris pata
ręs represijas. Tuo keliu ir pasukta: kovo 17 d. uždarė 
abudu universitetu, didesnę dalį aukštesniųjų mo
kyklų, suėmė nesutikusius atsišaukimo pasirašyti še
šis tarėjus, apie 50 profesorių, sunaikino dalį Vilniaus 
ir Kauno bibliotekų, sudaužė ir išvežė per 2.000 plokš
telių su liaudies dainomis, sudegino dalį lietuvių kal
bos žodyno, sunaikino kaikurių fakultetų įrengimus, 
ir vykdė kitas represijas, apie kurias jau buvo skelb
ta. Gestapo paleido gandus, esą sudaryti šviesuome
nės sąrašai ir jie bus išžudyti... Kubiliūnas ėmėsi su
daryti tiltą tarp okupantų ir lietuvių, nes. ištikrųjų, 
gestapo šėlo.

Vykdami i konferenciją paraše 
testamentą...

Kovo 23 d. Kubiliūnas sukvietė Kaunan visuome
nės veikėjų pasitarimą, ragino į tautą paskelbti atsi
šaukimą. Prof. Končius pareiškė negalįs po atsišauki-

1

Lewis Pasirašė Sutartį Su Hlinois
Sutartį Turi Užtvirtinti WLB

VVashington, D. C., lie-.būdu bus prašalinta visi 
pos 22 — John L. Lewis ir 
United Mine Workers of 
America suskaldė kasyk
lų savininkus, pasirašy
damas su Hlinois smul
kiųjų anglių kasyklų sa
vininkais sutartį, pagal 
kurią angliakasiai gaus 
atlyginimą ir už tą laiką, 
kurį jie praleidžia eidami 
ar važiuodami nuo vienos 
vietos į kitą kasti anglis.

Toji sutartis dabar yra 
įduota užtvirtinti WLB ir 
OPA departmentams. Jei
gu tos valdžios įstaigos 
nesipriešins, tai Illinois 
valstybėje padaryta su
tartis įsigalios, ir tokiu

ir I nesusipratimai tarp dar
bininkų ir darbdavių.

Kaikurie Lietuviai Tremti
niai Iš SSSR Išvyko 

. Į P«iW

(LKFSB) Kartu su len
kais, kaip mums praneša 
iš Londono, iš Sibiro į 
Persiją ir Afriką yra at
vykusių ir lietuvių, ypač 
iš Vilniaus krašto kilusių. į 

Į Jiems buvo pritaikytos ’ 
'lengvatos numatytos Len-I 
kijos piliečiams. Galimas 
dalykas, kad neužilgo 
gausime jų sąrašus.

I

i

KUN. J. VALANTIEJUS.
Waterbury (Conn) Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
klebonas, nuoširdus LDS ir laikraščio ‘Darbininko’ 
vienas pirmųjų narys ir rėmėjas, liepos 26 d. š. m. 
mini savo 60 metų amžiaus sukaktį. Garbingąjį va
dą - jubiliejatą sveikiname ir linkime ilgiausių me
tų!

60 Mėty Sukaktis Kun J. 
Valantiejui

<£■

15 Bilionų Dolerių Kars 
Bonu Vajus

lie-

Maisto Ir Kity Reikmenų 
Stampos

NACIAI IŠGABENO 25,000 
LIETUVOS VAIKŲ

■

nente, kur viešpatauja 
kultūrinė tvarka, gali 
gražiai gyvuoti ir nedide
lės valstybės: Peru turi 7 
mil. gyventojų, o Uragva- 
jus tik truputį daugiau 
kaip 2 mil. Uragvajuje y- 
ra nemažai ir lietuvių. 
Net Uragvajaus vicekon
sulas Chicagoje yra lietu
vis, p. Stungevičius.

Daily
Double

Užsidaro 
2:15
T7

PRASIDEDA
1-mos 

L^nktyn-s 
2:30
8-tos

Lenktynes
6:00

charitė

Dal]y thru
Suttolk Downs

AcH as A<?er

SUFFOLK D0WNS

Raudonos maisto stampos — 
P. Q, R ir S yra geros iki ir 
jimant liepos 31 d.

Mėlynos maisto stampos — 
Rugpiūčio 1 d. įeina galion 
stampos R, S ir T ir bus geros 
iki rugsėjo 7 d.

Rugpiūčio 7 yra paskutinė 
diena vartojimui N, P ir Q 
štampų.

Kavos štampas — Rugpiūčio 
11 yra paskutinė diena varto
jimui kavos stampos 22 iš Ra- 
tion knygutės No. 1 dėl vieno 
svaro kavos.

Cukraus Štampas — Rugpiū
čio 15 d. yra paskutinė diena 
vartojimui kupono No. 13 iš 
Ration knygutės No. 1 dėl 5 
svarų cukraus.

Kuponai No. 15 ir 16 yra 
kiekvienas geras dėl 5 svarų 
cukraus prezervavimui.

Batų kuponas — Spalių 31 
yra paskutinė diena vartojimui 
No. 18 iš Ration knygutės No. 
1 dėl vienos poros batų.

Automobiliai — Rugpiūčio 
30 yra paskutinė diena patik
rinimui padangų (tires) auto
mobilių. kurių savininkai turi 
“C” gasolino štampas.

Rugsėjo 30 yra paskutinė 
diena patikrinimui padangų, 
kurie turi “A” gasolino kupo
nus.

(LKFSB) Iš Londono 
mums praneša, jog lenkų 
agentūra “Pat” š. m. geg. 
15 d. paskelbusi, kad oku
pantai vokiečiai iš Lietu
vos išgabenę apie 25,000 
vaikų 4—12 m. amžiaus. 
Didesniuosius vokiečiai 
paskirstę tarp ūkininkų 
Vokietijoje. Ūkininkas tu
rėjęs už kiekvieną vaiką 
įmokėti 40 markių. Ma
žesnieji esą suburti buvu
siame Dancigo koridoriu
je, kur jie įkurdinti sto
vyklose ir numatyta juos 
suvokietinti.

I

Bombardavimas Romos 
Padarė Daug Nuostoliu

Kalbos Apie Greitą Karo 
Užbaigimą Kenkia Karo 

Žygiams, Sako Knot

Į

I
i 
Į

VVashington, D. C. —

VVashington, D. C., 
pos 22 — Jung. Valstybių 
Iždo Departmento sekre
torius Morgenthau prane
ša, kad trečias Karo bonų 
vajus prasidės rugsėjo 9 
d. š. m., kad sukelti 15 bi- 
lionų dolerių, ir tai visai 
ne iš bankinių šaltinių.

Lietuvių kolonijose jau 
dabar turėtų prasidėti 
tam vajui pasiruošimo 
darbas. Lietuviai turėtų 
organizuotai pravesti ka
ro bonų pardavinėjimo 
vajų.

(LKFSB) Šv. Juozapo 
parapijos VVaterbury, 
Conn. klebonas kun. Va- 
lantiejus liepos 26 d. su
silaukia 60 metų amžiaus 
sukakties. Tasai nuošir
dus lietuvis darbuotojas 
gimęs 1883 m. liepos 26 
d. Butkaičių km., Eržvil
ko par. Pradžios mokslus 
ėjo Lietuvoje. Amerikon 
atvykęs mokėsi La Salet- 
te kolegijoje, vėliau šv. 
Tomo parengiamojoje se
minarijoje

; Friburge, 
Kunigu įšventintas 1914 
m. lapkr. 20 d. Yra buvęs 
vikaru . Ansonijoje airių 
par., Šv. Trejybės par. 
Hartford. Conn. ir Šv. 
Juozapo par.
Conn. Čia klebonauja jau nerolui Henri Giraud, 
nuo 1919 m., gražiai tvar- spaudoje atsinaujino rei- 
ko parapijos reikalus, yra kalavimas, kad Britanijos 
Lietuvių Kunigų Vieny- valdžia pripažintų Pran- 
bės narys ir nuoširdžiai cūzų Tautinį Išvadavimo 
remia Lietuvos reikalus. Komitetą, kurio pirminin- 
Geriausio ] 
mielam jubiliatui!

ir pagaliau 
Šveicarijoje.

■

•?

Britų Spauda Reikalauja 
Pripažinti Prancūzų 

Komitetą

v.

Londonas, liepos 22
Waterbury, Atvykus čia prancūzų 

Henri
ge-

•

Londonas, liepos 22 — 
Italų komunikatas pripa
žįsta. kad sąjungininkų 
bombardavimas Romos 
miesto padarė “labai di
delius nuostolius”. Už
mušta 166 žmones, su
žeista 1659 ir pataikyta į 

' “11 namų, kurie yra bran- 
būs tikybai ir mokslui”.

__ _____ o__ ___ Romos radio sako, kad 
— Čia susidarė komite- baigs karą lainjėjimu at- bombardavimas yra “psy-

I
Jung. Valstybių Laivyno 
sekretorius Frank Knox 
pareiškė, jog kaikurių a- 
merikiečių kalbos ir įsi
vaizdavimas, kad Suvie- 

99^aS^Va’ Rus*ja’ IiePos nytos Tautos greit ūž

tas iš vokiečių belaisvių siliepia į karo industriją, į chologinė klaida”, kuri 
darbui dėl “laisvos Vokie- gaminimą karo ginklų. ’ pakeis italų kovojimo 
tijos ’, taip skelbia komi- Frank Knox įspėja, jog dvasią.

Vokiečiai Belaisviai Rusi
joje Sudarė "Laisvo 

Reicho" Grupę

pasisekimo kais yra gen. Giraud ir
! gen. De Gaulle.

mu pasirašyti. Tą patį pasakė Fledžinskas. Kiti abe
jojo: bet rytojaus dieną visų jų, net ir nedalyvavusių 
posėdyje asmenų, parašai buvo po nauju atsišaukimu 
okupantų padėti, paskelbti laikraščiuose.

Minėtame posėdyje pasakęs Kubiliūnas, kad bus 
šaukiama Lietuvos konferencija. Iš tikro, visuose aps- 
kričiuose padaryta visuomenės veikėjų pasitarimai 
(juos kvietė apskričių viršininkai) ir parinkta po 3— 
5 atstovus į konferenciją. Ji turėjo įvykti kovo 28 d., 
atidėta į kovo 30 d., o įvyko tik balandžio 5 d. Dalyva
vo 93 veikėjai. Jie taip nepasitikėjo vokiečiais, kad iš
vykdami namuose padarė testamentus...

Nauja nacių apgaulė
Atvykęs į konferencijos posėdį Kubiliūnas pers

kaitė tris rezoliucijas ir paleido namo. Rytojaus die
ną vokiečių laikraščiai paskelbė tas “Lietuvos Konfe
rencijos Rezoliucijas” ir padėjo M. Biržiškos parašą. 
Jis buvo konferencijos pirmininku. Supratę apgaulę 
90 atstovų padavė memorandumą Hitleriui, patys 
pasirašydami vardais, pavardėmis ir ką kuris atsto
vauja. Drąsus žygis! Memorandume yra ir M. Biržiš
kos parašas. Konferencijoje buvo priversti dalyvauti 
ir šie kunigai: P. Bernotas iš Vaiguvos, P. Dambraus
kas iš Marijampolės, Gumbaragis iš Linkmenų, F. Ke
mėšis iš Dotnuvos, K. Pūkėnas iš Trakų, H. Radvila 
iš Skaudvilės, M. Ražaitis — Vilkaviškio Kunigų Se
minarijos Rektorius, St. Telksnys ir Edv. Vaišnora.

♦

I

-ijos”, taip skelbia komi- Frank Knox įspėja, jog 
tetas savo manifeste. Ma- Suvienytų Tautų įsiverži- 
nifestą pasirašė 33 asme
nys, įimant 5 
Reichstago

Vokiečių 
ninku yra 
tas, Erich 
riais yra ir 
terno vadai

Taigi Maskvoje gali bū
ti yra kiekvienos valsty
bės Europoje komitetai. • 
Komitetų nariais yra dau-| 
gumoje komunistai. Kaip ■ mįroias Horne pareiškė

buvusius 
narius.
grupės pirmi- 
vokiečių poe- 
Weinert. Na- 
buvę Komin- 
Berlyne.

mas į Siciliją yra tik pra
džia karo Europoje. Jis 
sako, kad “dabar kalbėti 
apie greitą karo užbaigi
mą yra kriminalis nusi
kaltimas”.

Ruošiasi Karui Su Japonija 
Iki 1949

C. —VVashington, D.
Jung. Valstybių vice-ad-

Lietuvaitė Pilotu 
Britanijoje

žinoma yra ir lietuvių ko
munistų komitetas, kurio 
priešakyj stovi Justas Pa
leckis.

Armija Užgrobė Paukščius 
Trekuose

(LKFSB)* Vienas anglų 
kalba lenkų leidžiamas 
biuletenis praneša, kad 
Barbora Vaitulionis esan
ti pilotė Britanijoje. Len
kai net ir jos atvaizdą įsi
dėjo šalia straipsnio, ku
riame aprašoma lenkių 
moterų dalyvavimas kare, 
tačiau iš pavardės galima 

įspėti, kad B. Vaitulionis, 
greičiausia, bus lietuvių 

| kilmės.
į Ta proga galima prisi-

lie-VVashington, D. C., 
pos 22 — Jung. Valstybių 
armija, kad užtikrinti 
maistą kareiviams, sulai
kė trokus, kuriais vežė 
gyvas vištas į marketus iš 
Delaware, Maryland ir 
Virginia sričių.

Be to, sulaikymo tikslas 
buvo, kad apsaugoti tų 
paukščių pristatymą “juo
dajai prekybai”.

Kaip žinoma, dabar ci
viliams labai sunku gauti 
paukščių krautuvėse.

Uragvajaus Ir Peru Šventė

jog Laivyno departmen- 
tas daro įvairius pasiruo
šimus karui su Japonija 
net iki 1949 m. Dabar 
Jung. Valstybės turi di
desnį laivyną, negu Japo-minti kitą įdomią pavar- 
nija. bet mes turime tu- dę: vienas USA laikraštis, 
rėti dvigubai tiek laivų, aprašydamas kaip Ches- 
jei norime pulti japonus, į tery buvo apvaikščiojama 
sako Horne. Koperninko 400 metų su-

Vice - admirolas Horneį kaktis, mini, kad dalyva- 
taip pat įspėjo amerikie- vo tenai ir jaunimo cho- 
čius, kad jie nesitikėtų ras, kuriam vadovavo mo- 
greito Vokietijos nacių teris, pavarde Anna Lit- 
nugalėjimo. wa.

i
>

GREITAS MAISTINGUMAS

(LKFSB) Liepos 18 d. 
yra Uragvajaus, o liepos 
28 d. yra Perų valstybinės 
šventės. Tuos kraštus 
mes prisimename, nes jie 
yra pavyzdys, kaip konti-

DIDŽIULIAME BUTELYJE
Bottled locally bv Franchised Bottlers from coast to coast
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

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

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
-------- bv---------

8AINT JOSEPH’S LITHU ANIANR. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston. 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ___________
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly ...
Foreign once per week yearly $2.50

$4.00

$5.00

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams  ......... .... $4.00
Vieną, kart savaitėje metams... $2.00
Užsieny metams ............... ......  $5 00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Eoston 2680

Luotą menką parapiją no
rėjo pats persikelti, nes 
buvo silpnos sveikatos, o 
Palūšėje — sausa, pušynų 
apsupta vieta, ši parapija 
pateko lenkų valdžion. 
Kun. Petras Prunskis va- 

i žinodavo po kaimus su lie-j 
tuviškomis paskaitomis,į 
kūrė Šv. Kazimiero jauni
mo draugijos skyrius. 

' Lenkai jam darė įvairių 
kliūčių, dėl skundu teko 
ir prieš vyskupą aiškintis, 
bet lietuvis patriotas ne
bojo priespaudos, jis nuo 
seniau buvo visa širdimi 
atsidavęs lietuvių reika-Į 
lams ir kaip žinomas lie
tuvių veikėjas buvo kvies-: 
tas dalyviu į Vilniaus kon-| 
ferenciją (1917 m.) Ir
lenkų okupuotoje parapi
joje jisai įsteigė lietuvis-; 

. ką mokyklą, palaikė lietu- 

. viskas pamaldas, kiek jė- 

. gos išnešė rūpinosi neto
liese esančia Švenčionių 
lietuvių gimnazija ir ne
vienam studentui bei klie
rikui padėjo išeiti moks
lus. 1935 m., pasireiškus 
sunkesnei širdies ligai, 
buvo nugabentas į Vil
niaus lietuvių ligoninę.

<

veikėja — kad iš 34 milijonų mūsų vaikų, nė pusė ne
gauna religinio auklėjimo. Daug šiais laikais įvyks
tančių įstatymo laužymų, daug jaunuoliškų nusikal
timų būtų pašalinta, daug jaunimo klausimų būtų iš
rišta, jei motinos suprastų ir prisiimtų uždėtą ant jų 
atsakomybę”.

Taip, šeimų, tautos ir pagaliau visos žmonijos 
ateitis pareina nuo vaikų auklėjimo. Mažas vaikelis 
tai kaip jaunas medelis. Kaip jį ploną, dar nesustip
rėjusi pakreipsi, taip jis ir išaugs. Mes kartais su ne- 
skanumu ir pasibaisėjimu stebime nesuvaldomą išdy- j^ad įr atsigavo, bet nebe- 

" , _________ sveikatos, pa
reigų eiti nebegalėjo. La
bai atjautė atskyrimą nuo 
savųjų. Nekartą atsisėdęs 
prie lango, iš kurio už eže
ro, už poros kilometrų (a- 
pie pusantros mylios) ma- 

; tesi nepriklausoma Lietu
va. žiūrėdavo ir verkdavo. 
Pagaliau, bolševikams už
imant rytinę Lenkijos da

ili, 1939 m. rudenį, persi
kėlė gyventi pas savo bro
lį Žvilbučių vienk., Utenos 
apskr. Kai iš čia 1941 m. 
birželio mėnesį bolševikai 

» šeimą areštavo 
vežti į Sibirą, 70 metų ži- 

_ išauklėti^, ]aga]vis, bejėgis

Šv. Ona, švcnč. Panelės Motina
Klišė Jėzaus širdies Pasiuntinys “žvaigždė’

’ gyvenimu. Katalikų čio
nai yra daugiau kaip 7 mi
lijonai, turi savo stiprias 
organizacijas, garsias 
mokyklas ir parlamente 
sudaro didžiausią grupę. 
Žinoma, dabar viską suar
dė naciai, kurie čia šeimi
ninkauja nuo 1940 m. ge
gužės 10 dienos. Be kitko 
jie sudegino vieną iš pa
čių garsiausių visame pa
saulyje — Luveno kat. 
universiteto biblioteką, 
sunaikindami apie 700,- 
000 knygų.

Šv. Pranciškus Ir Nuolankumas

kusių vaikų elgesį; jų nešvarią išvaizdą, triukšmavi- turėdamas 
mą, langų daužymą, vagišiavimą; ir negalim suprasti, 
kokius jie tėvus ir motinas turėjo ar turi, kad negali 
jiems įskiepyti papraščiausio žmogiškumo taisyklių. 
Daužosi be jokios atodairos, tarsi laukiniai. Kartais 
ne viena tikrai gera lietuvė motina liūdnai nusiskun
džia, kad nieku būdu negali savo vaikų suvaldyti. “Ro
dos ir širdį atiduočiau, kad būtų geri — neklauso, ir 
gana. Ir mokinu, ir baudžiu, ir gražumu prašau — nie
ko negelbsti. Ar čia jau tokia šalis, ar kas”.

Šalis čia gera, Dievo dovanų pilna, bet joje daug 
nedorų žmonių. Yra tokių, kurie tiksliai vaikus tvir
kina blogais paveikslais, šlykščiais vaizdais, nedorais 
raštais ir knygomis. Vieni tai daro dėl nešvaraus pel
no, kiti vaikų tvirkinime turi dar blogesnį tikslą: su
ardyti šeimą, pakast tėvų autoritetą bei valdžią, įskie- U 
pyt mažutėliams atkaklumą ir neklusnumą ir tokio- ' - - - - 
mis priemonėmis busimąją kartą taip "išaukiėū”, ■ ]aga]vis bejėgis senelis 
kad ji būtų paruošta revoliucijai sukelti. Jei gera rū-Įkun petras Prunskis bu- 
pestinga motina turi su vaikais tiek bėdos, nors juos vo nuvykęs į Daugailių 
kiek įmanydama mokina ir draudžia, tai ką jau be- bąžnyčią, bet bolševikai ir 
kalbėti apie apsileidusią, nepaisančią, sulaisvamanė- iš čia ii paėmė ir išgabeno 

irtuoklę motiną, kuri augina vai- į Sibirą. Iš čia dar iisai 
j USA

► turi- 
dėka 

dabar 
randamės Sibire. Aš, ma- 

i no marti ir sesuo Ona gv- 
vename mieste Barnau- 
las. (tavo) tėvas nesavai- 
me atsiskyrė ir mes neži
nome. kur jis yra. Mes 
sveiki. Rašyk mums. Ad
resas: Sibiras, Barnaulo 
naštas, baraku sodybos, 
mokykla Nr. 40”. Laiško 
data — 1941 m. lienos 9 d. 
Taigi, matvt, kad tuo me- 
tu daugelis 
tinių buvo 
Barnaulo 
kun. Petras 

I ar bent kur netoli jos. Vė
liau jisai buvo perkeltas 
į Učpristansko rajono Če- 
kanichos kaimą, Altajaus 
krašte — pietų vidurio Si
bire. Keletą kartų telegra
momis pranešė, kad jisai 
dar gyvas, kad gavo jam 
siųstus pinigus. Jo troški
mas seniau buvo “pagul
dyti savo kaulus laisvoje 
Lietuvoje, šalia tėvų, Dau
gailių kapinėse”. Bet 
žiaurūs raudonieji nė tam 

įžilagalviui 70 metų sene- 
Iliui kunigui nebeleido ra
miai savo tėvynėje numir
ti, jo kitados karštai pla
kusią lietuvišką širdį pri
dengė Sibiro stepių velė
na ir amžiams nuo mūsų 
paslėps neperžengiamos 
Sibiro pusnys...

Prunskis

jusią, o gal dar ir g 
kus, kaip giria medžius? Turite pilną laisvę ir valią: į savo giminaičiui 
aukite sau kaip tinkami. buvo atsiuntęs tokio

Jeigu tai tiksli statistika, kad didžiuma šios ša- Rio laiškelį: “Likjmo 
lies vaikų negauna nė mažiausio religinio auklėjimo tavo tėvai (ir as) < 
— o jis vienintelis ką palaiko šeimose tvarką — tai ta 
didžiuma, tarsi kokia plačiai paplitusi epidemija, už
krečia mažumą nedorais papročiais ir blogu gyveni
mu. Tokioj aplinkoj iš tiesų reikia heroiškų pastangų 
išsaugoti dorovinę vaikų sveikatą ir išgelbėti juos 
nuo pražūties, į kurią juos stumte stumia nedori su
augusieji žmonės. Paprastai priimta kaltinti tėvus. 
Netenka ginčyti, kad ant tėvų krinta pati stambiau
sia atsakomybė. Bet ne visa. Kai kurie tėvai gal ir la
bai stengiasi atlikti savo pareigas, bet ar tai dėl sto
kos kantrybės, ar tai dėl nesugebėjimo ir neištver- 
mingumo, pailsta, suklumpa ir galop ranka numoja. 
Žinokitės. Kiti gi nė nemėgina ne tik vaikus auklėti, 
bet net ir žmoniškai prižiūrėti. Kad ir didelė tėvų kal
tė, bet kur kas didesnis nusižengimas tų tvirkinančių 
vilkų, kurie juoda širdimi siekia mažutėlius pražudy
ti. Ar šiaip, ar taip, vaikų ir mažamečių nusikaltimai 
suaugusiems priklauso. Tai jie, ar apsileidimu, ar tiks
liu tvirkinimu, už vaikų darbus atsako. K.

I

(LKFSB) Bolševikai į minties velionis buvo žy- 
Sibirą yra i 
šimtį Lietuvos 
kunigų. Vienam iš jų,' 
kun. Petrui Prunskiui, pe
reitų metų gruodžio mė
nesyje jo giminaitis buvo 
pasiuntęs kiek pinigų. 
Liepos 10 d. kompanija, 
per kurią buvo siųsti pi
nigai, atsiuntė pranešimą, i 
jog pinigai nebuvo įteikti, 
nes kun. Petras Prunskis 
yra miręs. Amžinos at-

išgabenę de-!mus Vilniaus lietuvių vei- 
katalikų Į kėjas. Gimęs neturtingų 

bežemių šeimoje Zarasų 
apskrityje, per vargą išė
jo kelias klases Mintau
jos gimnazijos ir nuvyko į 
Vilniaus kunigų seminari
ją. Kunigu įšventintas 
darbavosi Vilniaus diece
zijoje. Kurį laiką buvo In
turkėje, o paskutinius 20 
su viršum metų buvo Pa
lūšės klebonu. Į šią smė-

Nacių okupacija Belgi
jai yra labai sunki. Iki šio- 
įiai jau esą sušaudyta a- 
pie 3.000 belgų patrijotų, 
taigi vidutiniškai naciai 
kas mėnesį sušaudo po 
100 belgų. Gi į kalėjimus 
sugrūdama kas mėnuo po 

j 3,000 — 4,000 naujų žmo
nių ir apie tiek pat kas 
mėnuo išvežama į Vokie
tiją darbams, o šių metų 
kovo mėnesyje, kaip pra
neša “News From Bel- 
gium”, priverstiniems 
darbams išgabenta apie 
40,000 belgų. Kadangi na
ciai atsisakė leisti drauge 
važiuoti kunigams, kurie 
aprūpintų ištremtųjų re
liginius reikalus, tai dau
gelis belgų kunigų persi
rengė darbininkais, gavo 
darbininkų korteles ir iš
važiavo drauge, kad ir 
statydami save pavojun, 
bet pasiryžę pagelbėti sa
vo vientaučiams. Apskai
čiuojama, kad vokiečių o- 
kupacija Belgijai kaštuo
ja per metus apie pusę 
bilijono dolerių. Belgai 
atkakliai priešinasi na
ciams okupantams. Lei
džiama visa eilė prieš juos 
'nukreiptų slaptų laikraš
čių. kaip “La Libre Belgi- 
que” (Laisvoji Belgija) ir 
daug kitų. Ypač griežtas 
yra priešnaciškas nusista
tymas Belgijos katalikų 
vadovybės. Užsienio belgų 
ir kitų tautų laikraščiai 
pirmuose puslapiuose 
skelbė Belgijos primato, 
kardinolo Van Roev laiš
ką, kuriuo jisai 1941 m. 
rugp. 8 d. kreipėsi į kata
likų akcijos narius be kit
ko skelbdamas:
— Katalikams yra už

drausta dalyvauti sudary
me priespaudos rėžimo. 
Katalikų pareiga yra ko
voti prieš tokį rėžimą. Už
drausta katalikams net ir 
bendrauti su tais, kurie 
palankūs priespaudos rė
žimui... Mūsų protas ir ge
ras nujautimas padės 
mums rasti kelius sužadi
nimui pasitikėjimo ir pa
sipriešinimo, nes mes esa
me tikri, kad mūsų kraš
tas prisikels ir jis bus 

, grąžintas mums — laisvė 
s‘ sužydės”.

Paskutiniu laiku Belgi
jos vyskupai paskelbė to
kį reikšmingą laišką prieš 
nacius, kurie gabena iš 
Belgijos į Vokietiją darbi
ninkus, kad tą laišką, 
kaip svarbų dokumentą 
persispausdino net Jung
tinių Tautų organas “The 
United Nations Review".

visi pasaulyje skubinasi 
paskui tave? Juk pats ne 
esi puikusis, nė neturi di
delio mokslo. Tat, dėl ko 
gi paskui tave?” Tik ste
bėkime tai, ką Šventasis 
atsakė: “Aukščiausias pa
rinko mane nevertą, kad 
nustelbti pasaulio didikus 
ir pasaulio pasididžiavi
mą, ir garbę, ir galybę, ir 
gražybę, ir išmintį, todėl, 
kad visi žmonės pažintų, 
kad visa dorybė ir visas 
gerumas yra iš Dievo, bet 
ne iš tvarinių, ir Jo aki
vaizdoje nė vienas neturi 
savęs girti”.

Neabejotina, kad Šv. 
Pranciškus dideliai pami- 
užimti Jo vietą čia, žemė
jo nuolankumą ir tosios 
dorybės pratime buvęs to
bulas. Gi šiandien jis uži
ma aukštą vietą Danguje, 
ir Bažnyčia jį pagerbia 
kaip vieną iš įtakingiau
sių šventųjų.

Todėl, Šv. Pranciškaus 
, sekėjai turėtų sekti kilniu 
i jo gyvenimo pavyzdžiu, 
turėtų nusikratyti puiky
bės ir tapti nuolankiais; 
tuo pačiu privalėtų nesi- 
aukštinti tuščiomis pane-

Kai Jėzus Kristus, Die- je. Kurs vyresnysis, tokis 
vo Sūnus, atėjo į žemę ir turi bendrai būti ir valdi- 
pasauliui nurodė naują nys ir tarnas, kaip kad 
kelią į amžinąją laimę, Jis Jėzus Kristus atsidavė ir 
nuolankumą skyrė į pir- tarnavo kitiems, 
mąsias eiles ir klausyto- Kadangi šv. Pranciškus 
jams reiškė: 
aukština, bus pažemintas, Dievas jį iškėlė ir išaukš- 
o kas save žemina, bus iš- tino. Apie tai Brolis Rači
au kštintas” (Mat. XXIII, fikas turėjo regėjimą. Kai 
12).

Žvelgkime į tą nuolan
kumą, kurį Šv. Pranciš
kus prisiėmė savo gyve
nimui. Nuo jaunatvės 
venęs pertekliuje ir 
saulinėje garbėje, jis 
leido turtingus tėvų 
mus, atsisakė nuo puotų 
ir pokylių, atsisveikino su 
linksmais bičiuliais ir at
sidavė vienatvei, kad au
kotis Dievo garbei, maldai 
ir atgailai, guodžiant nu
liūdusius ir padedant 
skurdžiams.

Tokis naujasai gyveni
mas labai patiko Šv. 
Pranciškui, nors pirmieji 
jo kolegai ir draugai gė
dinosi jį sutikti apiplyšu- 
sį ir apdriskusį, lyg elge
tą, 
maldaujantį išmaldos. Gi 
jo tėvas įsakė jį suimti ir 
nubausti. 0 Asyžiaus Se- 
rafas, paskendęs dieviš
kame savo pašaukime, ir 
prisimindamas, kad pats 
Jėzus Kristus buvo nuo
lankus iš meilės dėl visų 
žmonių, džiaugėsi būda
mas pažemintas. Be to, 
jo dvasia, taip drausmin
ga ir siela trokštantį to
bulybės, jį vertė net ieš
koti tų progų būti nuolan
kiam ir pažemintam.

Save ištyręs ir tapęs 
nuolankumo dorybės did
vyris, jis tapo Naujojo 
Ordino įkūrėjas. Tuo pa
čiu jis buvo prisiruošęs 
savo broliukus mokyti tos 
kilniosios nuolankumo 
dorybės. Kilniosiose savo 
pamokose, jis dėstė jiems, 
kad nė vienas neturi kel
tis į puikybę ir neprivalo 
savęs aukštinti. Jei jo 
broliukai paveldėjo kokių 
dorybių ar 
turėjo visa 
bais, bet ne 
džiais.

Šv. Pranciškus visada 
tardavo kilnių dalykų vy
resniesiems ir tiems, ku
rie paskirti viršum kitų. 
Jis troško, kad vyresnieji 
pirma žvelgtų į tuos, e- 
sančius po jų globa ir rū- 

1 pintųsi jų sielų išganymu, 
nes Dievas išrinko juos

“Kas save buvo be galo nuolankus,

i

lietuvių trem- 
apgyvendinti 

barakuose, o 
— mokykloje,

vieną kartą Brolis Pacifi- 
kas buvo paskendęs mal
doje, Jis Danguje regėjo 
daugelį tuščių sostų. Vie
nas iš jų radosi viršum 
kitų ir buvo nušviestas ir 
dabintas žemčiūgais, kad! 
Brolis Pacifikas tapo nu
stelbtas iš nepaprasto 
gražumo ir troško žinoti, 
kieno tai sostas. Tuo tar
pu jis išgirdo balsą: “Tai 
yra apleistas Liuciperio 
sostas. Į jį pasodinsime! 
nuolankųjį Šv. Pranciš- 
kų”. Kai Brolis Pacifikas 
atsipeikėjo, paklausė Se-' 
rafiškojo Asyžiečio, ką 
manąs apie save. Jis su 
nepaprastu nuolankumu 
atsakė: “Atrodo, kad aš 
esu didesnis i 

einantį gatvėmis ir už visus kitus pasaulyje”.
Su tokiu pasakymu Bro
lis Pacifikas nesutiko, 
reikšdamas, kad tai ne 
tiesa. Tada Šv. Pranciš
kus tarė: “Jei Jėzus Kris
tus rodė tokią didelę mei
lę nusikaltėliui net pikta
dariui. pastarasis yra de
šimt kartų tobulesnis už 
mane. Tuo tarpu jis yra 
jau šventasis”.

O kai Brolis Masseo 
klausė: “Dėl ko gi paskui 
tave Pranciškau? Dėl ko y

gy- 
pa- 
ap- 
na-

-A

nusidėjėlis eyrikomis, bet nuolankio■t • ««
je dvasioje pasirodyti iš-' 

.ganingais darbais ir nu- 
veikimais. Kas svarbiau-; 
šia, tai išturėti toje kilnio
je ir šventoje nuolanku
mo dorybėje, nežiūrint, 

i kad dėl to pasaulis pa
juoktų ir kiti peiktų, nes 
geruose darbuose ir nuo
lankumo dorybėje “kas 
bus ištvermingas iki ga
lui, tas bus išgelbėtas”.

(Mat. X, 22).!
Kun. A. Tamoliūnas.

BELGIJOS ŠVENTĖ

malonių, jie 
reikšti dar- 
tuščiais žo-

(LKFSB) Vienas iš pa
čių šviesiausių Europos 
kraštų yra Belgija, kuri 
savo tautinę šventę turi 
liepos 21 d. Belgija užima 
11,775 kvadr. mylias, tai
gi kone perpus mažesnė 
negu Lietuva, bet Belgija 
yra tirščiausiai apgyven
tas kraštas Europoje, vi
dutiniškai turi 710 gyven
tojų kvadratinėje mylio
je, taigi visoje Belgijoje |

I I

Z

nes daugelis mūsų kariš
kių, ūkio specialistų ir ki
tų buvo 
Belgijos 
kyklose. 
lietuvių 
davo į 
Luveno 
versitetą. Plėtėsi ir preky
biniai santykiai: 1938 m. 
Lietuva į Belgiją išvežė 
rugių, miežių, avižų ir ki

ltų žemės ūkio produktų 
už 10 mil. litų, o iš Belgi
jos pirkosi geležies ir kitų 
pramonės gaminių už 8 
mil. litų, 
čiau (1937)
pirkosi prekių iš Belgijos 
net už 16 milijonų litų.

Belgija yra labai pagar-

specializavęsi 
aukštosiose mo- 
Ypač daugelis 

dvasininkų vyk-
garsųjį Belgijos 
katalikiškąjį uni-

gyventojų yra kone trigu
bai tiek, kiek Lietuvoje: 
daugiau, kaip astuoni mi
lijonai; be to Belgijai pri
klauso 
plotai: 
Urandi.

Belgija jau nuo seniai
turėjo neblogus ryšius su sėjusi savo gerai organi- 
Lietuva, ypač kultūrinius, zuotu katalikų religiniu

nemaži Afrikos
Kongo, Ruanda,

gaminių
o metais anks- 

Lietuva

1
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IŠ DU BOISO PADANGES

Mokytojas
SESELĖS ATOSTOGOSE 

Du Bois. Pa.
Seselės Pranciškietės išvažiavo 
atostogoms į Dievo Apvaizdos 
kalną. Pittsburgh. Pa., kur lie
pos keturioliktąją pradėjo re
kolekcijas.

Tikimės, kad Seselės, įsitur- 
tinusios gausiomis Dievo malo
nėmis ir sustiprėjusios sveika
toje. po atostogų atgal sugrįš 
pas mus ir uolesniu pasiaukoji
mu eis sunkias, bet kilnias sa
vo pašaukimo pareigas.

mokiniams ir studentams. įs- 
giriant visus už pirmaeilį aisi- 
žymėjimą "in the first-aid and 
air-drills” abiejose mokyklose.

Kai aukštieji svečiai išėjo, aš 
nuošaliai stebėjau, ką susibū- 
rusios aukštesnės mokyklos 
studentės kalbės apie atsilan- 
kusius aukštuosius svečius.

Kai viena ir kita išreiškė sa
vo nuomones, viskas nutilo va
landėlei.

Kar. A. Pečiukevičius Kun. L. Pečiukevičius

A. DAUKANTAS.

MIRĖ SENA PARAPIJIETE
Emilija šuminskienė. 65 me

tų amž.. pasimirė liepos 15 die
ną 10:45 vai. ryte. Velionė sir
go tris mėnesius širdies liga ir 
susidėjusiomis kitomis kompli
kacijomis.

Emilija Šuminskienė gimė 
balandžio 12 dieną. 1878 me
tais. Lietuvoje. Prieš 18 metų 
atvyko į Du Bois. Pa. ir per tą 
visą laiką priklausė prie Šv. 
Juozapo lietuvių parapijos, bu
vo pavyzdinga ir veikli sena 
parapijietė. Velionė taip pat 
priklausė prie Šv. Kotrynos 
draugijos ir prie LRKSA 78! 
kuopos.

Iškilmingos laidotuvės įvyko 
liepos 19 dieną Šv. Juozapo lie
tuvių bažnyčioje 9 vai. ryte.; tojo rašytą laišką", pastebėjo 
Po gedulingų pamaldų, kleb.į Stella Skunda, 
kun. Mykolas J. Urbonas skel- j 
bė pamokslą, po kurio velionė- 
Emilija šuminskienė buvo nu- i 
lydėta į šv. Juozapo lietuvių 
parapijos kapines ir 
dota.

Velionė giliame 
paliko ištikimą savo 
centą Šuminskį ir ištekėjusias 
dvi dukteris: p-nią Oną M. 
Kuharskienę. p-nią Mariją A. 
Mikelionienę: taip pat tris sū
nus: Williamą, Joną ir kareivį 
Aleksandrą Šuminskį. esantį. 
kareivinėje Camp Beale. Cali
fornia. A. T.\

studentė smal- i 
Evelynos plunks-, 

) 
prasidėjo įdomi 

Mat. studentės

Tik štai studentė Evelyna 
Brūzga ima ir rodo savo 
plunksną, prasitardama:

"Miesto mayoras pavartojo 
mano plunksną atmintino gar
bės rašto pasirašymui”.

Kiekviena 
šiai žvelgė į 
ną.

Sekamai 
kompeticija.
turėjo ką nors pasisakyti.

"Aš vieną kartą pasirašiau 
plunksna, kurią vartojo Jo Ek
scelencija vyskupas Teofilius 
Matulionis", prasitarė studen
tė Ona Rusonis.

“Kai praėjusią vasarą atos
togavome. aš vartojau lėkštę 
ir puoduką, kuriuos, kaip kiti 
nuomoniauja. vartojo pirmasis 
prezidentas Jurgis Vašingto-j 
nas”. prabilo Antonietė Žurins- 
kas.

"Gi mano motina turi šven-

siją. Juozukui atėjo skau
di mintis galvon, — juk 
vokiečiai vis dar Klaipė
dos kraštą savinasi, ir jie 
gali Klaipėdą iš Lietuvos 
atsiimti. O jis Klaipėdos 
dar nematęs, o taip troš
ko ją pamatyti, ten graži 
banguojantį Baltijos jūra, 
ten garsi Kuršių įlanka su 
daug aprašyta Juodkran
te, ten prie Nidos lietuviš- 

. — Ne, tas
— blaškydamas

(Vaizdelis iš Nepriklausomos 
Lietuvos ir pirmosios okupa

cijos laikų).
Palaukėje tyliai šlamė

jo puruoklis beržas. Per 
jo drebančius lapus skver
bėsi besišypsančios saulu- _ _ w .._
tės spinduliai į žolyną, geras, ką atvežei?—sušu- koji Sachara, 
kur tingiai voliojosi ma- ko Juozukas, pertraukda- nejVyks! ____

t i Juozuko mas brolio kalbą. Įėjęs šįas neramias mintis sva-
T----- atneše

“monte- 
kristo” (mažo kalibro 
šautuvą). Juozukui net a- 
kys praplito. — Ar užtai
sytas? Paklausė. — Taip, 
su visa aštuoniolika šovi
nių, gaila, kad žvirbliai 

_  _______ t _ „ miega, nes būtai galėjęs' 
paskiau žada stoti į Karo parodyti, kaip gerą akį 
Mokyklą. Pernai per atos-)turi! Nusišypsojęs, paša-; 
togas Jonas suorganizavo į kė Jonas. — Parodysiu ir, 
kaime šaulių skyrių, o šį-'be žvirblių; sušuko Juo- 

iš val-;zukas. Ir prisitaikęs iššo- 
džios skyriui šautuvų, a-įvė. Ant tvoros kuolo ky 
municijos ir vieną kulko- • bojusi 
svaidį. Senai nubodžiau- puodynė subirėjo. — Pa- 
damas ir skaitydamas ' 
dienas laukė Jono Juozu-! 
kas. Jonas buvo žadėjęs! 
Juozuką šią vasarą į Kau
ną nusivežti. Labai troško 
Juozukas Kauną pamaty
ti, liglaikine Lietuvos Sos
tine. Juozukas buvo skai
tęs apie Kauną ir jo grožį, 
ten randasi gražusis Ne
munas, ten 
jus, laisvės 
ten Nežinomo Kareivio 
kapas, ten tūkstančiai ki- dar kartą įspėjus, Juozu- 
tų įdomybių vyliojančių kas taikinius pamiršo, 
jį. Dar kiečiau Juozukas 
prisiglaudė prie žolės ir, 
akimis pradėjo sekti pal
šus plaukiančius debesė
lius.

Tolumoj suburzgė lėk
tuvas. Pašoko Juozukas, 
kad lėktuvą pamačius. 
Gražus, debesiuotos spal
vos lėktuvas skrenda per 
piliakalnį ir, rodos, pa
sieks svyruojančio beržo 
viršūnę. Ant sparnų ir uo
degos lig ant šaulių sagos 
kryžiai, tai lietuviškas 
naikintuvas. Nuskrydo į į 
vakarus, tai lekia į Kau
ną. O kaip Juozukas norė
tų šiuo momentu būti ta
me lėktuve, aplėktų visą 
Lietuvą, aplankytų visus 
jos kampelius, iš aukšto 
pamatytų Kauną, Klaipė
dą ir kitus visus didžiuo
sius Lietuvos miestus. 
Lėktuvas lig musė dingo 
horizonte, 
augsiu, tai 
nas”, pamąstė Juozukas. 
Ilgai dar svajojo Juozu
kas apie besiartinantį jo 
vizitą į Kauną ir, nuskri- 
dusį lėktuvą, net nepaste
bėjo, kaip jo banda suėjo į 
kaimyno vasarojų. Pašo
kęs tekinas nubėgo prie 
bandos.

Kada saulutė siekė me
džių viršūnes ir milžiniš
ki medžių šešėliai užden
gė palaukį, Juozukas pa
suko bandą į namus. Va
rėsi bandą namo greičiau, 
kaip kada nors. Kieme su
kinėjosi Jonas. Suvaręs 
bandą į užtvarą, Juozukas 
pasileido prie brolio, 
šaukdamas, — Kada veši 
mane į Kauną? — Ne taip 
greit, ne taip greit maža
sis šauly! Dar net nepa
sveikinai manęs, nepa
klausei ką aš tau dovanų 
atvežiau, o jau nori į Kau
ną važiuoti, nejaugi nepa
siilgai manęs! Lig kačiu
kas pašokęs abiem ran
kom suspaudė brolio kak
lą. — Laukiau tavęs. Jo
nai kiekvieną dieną su di-

džiu išsiilgimu! Šnabždė
jo Juozukas glausdamasi 
prie brolio. — Ar geras 
buvai, ar klausei tėvelių?: 
Jei geras buvai, tai duo-( 
siu tau gražią dovaną, o 
jei negeras tai... — Geras,1 

žolyną, geras, ką atvežei? —i

i žas Juozukas.
banda irgi ilsėjosi medžių gryčion, Jonas 
ūksmėje, tik jauni ėriukai Juozukui puikų 
linksmai šokinėjo. įkristo” (mažo

Juozukas šiandien buvo
labai linksmas, linksmas, 
nes šiandien jo brolis Jo
nas grįšta iš Kauno namo 
atostogų. Jonas Kaune ei
na aukštesnį mokslą, o

jojo Juozukas.
i Tą vasarą Jonas buvo 
į užsiėmęs visokiais dar
bais ir, vis neturėjo pro- 

Jgos Juozuko į Kauną nu
sivežti. Iš pradžių Juozu
kas nedavė broliui ramy
bės, bet kada Jonas tikrai 
prie pirmos progos pasi
žadėjo nusivežti Juozuką 
į Kauną, tada apsiramino. 

Jų kaimo šaulių skyrius 
tą vasarą labai puikiai 

i progresavo. Buvo prisiųs- 
iti visiems šauliams šautu- 
vai ir amunicijos. Jonas 

į buvo skyriaus vadas ir jo 
, žinioje buvo skyriaus šau- 
j tuvai. šventadieniais šau- 
į liai darydavo pratimus 
šaudyme, neatsilikdavo ir 

. Juozukas su savo monte- 
šaudymui I kristų — šaudydavo ir jis.

PHILADELPHIA. PA. — Jau vienas metas ką tik prabėgo, 
kaip jaunas levitas. Leonas Pečiukevičius, dabar vikariaująs Švč. 
Panos Marijos Apreiškimo parapijoje, Frackville. Pa., tapo 

' įšventintas kunigu, daug - maž tuo laiku, kaip vietinė Šv. Jurgio 
parapija minėjo savo 40-metinę gyvavimo sukaktį, kurios jis 
buvo ir pirmuoju nariu — parapijiečiu, kurį Dieviškoji Apvaiz
da malonėjo pakviesti į tąją taip aukštą kunigijos luomą. Kuni
gas Leonas Pečiukevičius aukštus mokslus ėjo čia — Ameriko- met sakė gausias 
je ir Lietuvoje. Tėvų Marijonų aukštose mokyklose. Tačiau Ku
nigystės Sakramentą — įšventinimą jis apturėjo čia — vietinė
je katedroje. O po įšventinimo, jo primicija (31 mą gegužės) 
įvyko Šv. Jurgio par. bažnyčioje, kur jis laikinai po primicijos 
darbavos apie mėnesį laiko. Jurgiečiai jį buvo labai pamylėję dėl 
jo nepaprastai puikių ypatybių.

Kunigas L. Pečiukevičius, matyt, labai įdomavosi mokslu— 
kadangi, kaip tas man. briežiančiam šiuos žodžius, gerai yra ži
noma. tai jis Lietuvoje, tarp kitą ko, studijavo net ir tarptauti
nę kalbą — esperanto.

Jo brolis, fcarininfcas Antanas Pečiukevičius, irgi labai my
li mokslą. Yra užbaigęs vietinę: Northcast Catholic High “sku- 
lę". ir Lasaliečių kolegiją, ir į labai trumpą laiką savo tarnybos 
Dėdės Šame Laivyne, jis sugebėjo patapti jau karininku-“ en- 
signu”; kur. tikimės, jis dar kur kas ir aukščiau pakils... Jis da
bar randasi Corpus Cristi. Texas.

Gi jųjų gimdytojai yra: senas Valerijonas Pečiukevičius ir 
a. a. (mirus 1-1-ką metų atgal) Petronė (Kariavičiūtė) Pečiuke- 
vičienė. O iš kitų artimiausių, tai jie dar turi šiuos: brolius — 
Joną. Praną, ir Juozą ir seseris — Moniką, Aleną. Oną ir Marytę. 

Beje, tų dviejų įžymių Pečiukevičių tėvas. Valerijonas Pe
čiukevičius. tarp kitą ko. yra ir mūsų Katalikiško Susivienymo— 
(LRKSA) 20-tos kuopos vice-pirmininku.

"Dėl tėvo šių vyrų, už sūnus šiuos jo.
Kaip papročiu yra. sušukim’: Valio!!!...
Kad jis sugebėjo išauklėti juos
Ne ant kokių vėjų... bet naudai tautos.

Taip mūsų tėvynės... kaip ir krašto šio, 
Tų vyrų gimtinės. Valio!!., jam: Valio!!!...
Jam. ką čia gyvuoja seniai tarpe mūs, 
Philadelpliijoje — Pečiukevičius!...”

ir
M.

I

užmauta pieno

Sušuko ir links-taikiau:
mai nusikvatojo. — Juo
zuk!, pirmą kartą dovano
ju — bet žiūrėk, kad dau- 

! giau neatsikartotų, nes 
! puodynės ne i“ 
užkabintos, — rūsčiai at
siliepė tarpduryje stovė
jusi motinėlė. Bet Juozu
kas jos žodžių negirdėjo, 
jis jau spaudė kitą šovinį 
į spyną ir žvalgėsi kito 
taikinio. Bet motinėlei

Karo Muzie- 
paminklas, 

KareivioTuomi viskuo įdomavo 
velionė1 džiaugėsi vyresnioji Seselė 

i Kliara.
Ji. pagaliau, tarė:
“Aš gi viršinu jus visas!” 
"Kaip? Kokiuo gi būdu?” 

žingeidžiai klausė studentės.
Vyresnioji Seselė M. Kliara 

nusišypsojo ir pareiškė:
"Aš gi vartoju tai. ką arkan

gelas Gabrielis 
pat vartojo ir 
Panelė Marija. 
Dvasia sukūrė”.

“Tamsta turi 
vartodama ką panašaus”, tarė 
Viviena Brūzga.

"Tamsta mėgsti istorijas pa
sakoti”. prasijuokė Ona Vasi
liauskaitė.

"Jei paliesčiau ką panašaus”, 
prašneko Teresė Stutz. "aš bū
čiau dideliai pagerbta".

Tuo tarpu, vyresnioji Seselė 
M. Kliara rūpestingai pažvelgė 
į visas studentes ir dabotingai 
reiškė:

"Aš. tikrovėje, kalbu tiesą.; 
Tai vartoju kas mielą dieną, ir 
jūs vartojate: ir kiekvienas ga

ili vartoti tai. jei nori".
f "Nuostabu! Kas gi tai būtų? 
'smalsiai paklausė studentės.

"Tai SVEIKA MARIJA!” at
sakė vyresnioji Seselė M. Klia
ra. patardama: “Gi dabar visos 
eikime į bažnyčią, vartokime 
ir naudokimės, pamaldžiai kal
bėdamos keletą Sveika Marija.

' kad brangioji ir numylėta mū
sų tėvų žemė Lietuva per ga-

' lingą Skaisčiausios ir Nekal-
! čiausios Panelės Marijos užta
rymą 
va ir
ka!”

ten palai-

nuliūdime 
vyrą Vin-

Aukšti Svečiai Mokyklose
1942 — 1943 mokslo metais 

nepaprasti ir aukštieji svečiai, 
atsilankė į Šv. Juozapo lietuvių 
parapijos mokyklas. Du Bois. 
Pa. Miesto mayoras ir krašto: 
apsaugos atstovas iteikė gar- 
bes požymio raštą Seselėms.

TEMPTING DISH

Port Wine Jelly

2 :.i tablespoons gelatin
s, cup cold water

pounds fresh sweet cherries
1% cups boiiing water
« tablespoons sugar
f tablespoons lemor juice
1’4 cup California Port Wine
/ Soften gelatin in ’4 cup cold 
s»ater. Wash and pit cherries. 
Place 1 cup cherries in a saucepan 
vith 1\ cups boiling uater. Cook 
■5'minutes. Strain. Add softened 
įgelatin and sugar to liouid. stirring 
tintil gelatin is completelv dissolved. 
•Cool. Add lemon juice and wine. 
iPour ’nto one-quart moki. Chill 
xntil firm.A.
) Unmoid and serve *ith remainder 

fof cherries.

i

vartojo. Taip 
Nekalčiausioji

Gi Šventoji

būti Šventoji

Scho-s Jurgietis.

kun. Stanislovas Venslauskas.! rinkimas bus liepos mėn. 26 d., 
Šv. Andriejaus parapijos vika- ■ Šv. Kazimiero parapijoj, 
ras. Žmonės meldėsi ir dėkojo!
Dievui už gautas malones per 
50 metų. Didelės jubiliejinės’ 
iškilmės bus paminėtos spalių 
mėn. 3 dieną. Ir Jo Eminenci
jos Kardinolo atstovas atvyks 
į tas iškilmes, nes jis pats tą 
dieną mini savo gimtadienį.

netrukus taptų vėl Lais- 
Neprikiausoma Respubli-

A. T. (Samata).

PHILADELPHIA, PA

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1943 m.

Chicago, III. — Švenč. P. Ma
rijos Gimimo par.. Šiluvos ok
tava. rugsėjo 7—15 d. Tėvas 

1 Juvenalis Liauba.
\Vaterbury, Conn. — Šv. Juo- 

. zapo par. Šv. Pranciškaus No-
DAUG KARIŲ. Iš Šv. Kazį- vena gy Pranciškaus Mylėto- 

miero parapijos jau karinome- ;jų įr Tretininkų Konferencija, 
nėj ir laivyne bei k-tose ka- rugg-jo g_19 T-yas Justinas 
riuomenės dalyse tarnauja i Vaškys
karių, bet dar ne visi suregis-i Mass. _ šv. Pran.
truot, ir kasdien vis daugiau « ,ciškaus Par>> šv. Pranciškaus 
daugiau išeina tarnauti, r.rp Novena rug.ėjo 35 _ spalių 4 
kareivių yra daug jau vedusių^ T-vag Jugt Vaškys 
ir su šeimynomis. Tėvai labai 
atjaučia savo kareivius, dažnai 
už juos užprašo šv. mišių au
kos ir turi įvairias pamaldas už 
karių pasisekimą. Iš parapijos 
jau 4 kariai mirė ar žuvo, keli 
sužeisti. Keli kariai tarnauja

Šv. Kazimiero parapijos Auk
sinis 50-metų juibiliejus suėjo 
■ liepos mėn. 16 dieną. 1893 me- 
' tais, liepos mėn. 16 dieną buvo 
! atlaikytos pirmos šv. mišios— 
j primicijos, kun. Juozapo Kau- 
• lakio. Tos dienos paminėjimas 
įvyko iškilmingomis pamaldo- 

jmis, kurias atlaikė ant a sis ir 
dabartinis Klebonas, kun Ig. 
Valančiūnas. Diakonu tarnave 

j kun. S. Norbutas. Frackville 
klebonas ir subdiakonu buvo

Neic Haren, Conn. — §v. Ka
zimiero par. 40 vai., atlaidai, 
spalių 3—5 d. Tėvas Juvenalis 
Liauba.

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

kaip leitenantai, ir 2 gailestin-
gos seserys. Chicago, III. — Švenč. P. Ma

rijos Nekalto Prasidėjimo par., 
SODALIl^ VEIKLA. Phila- švenč. P. Marijos Nek. Prasidė- 

delphijos lietuvių parapijų so- jimo novena ir misijos, lapkri- 
dalės jau rengiasi savo antrai čio 29 — gruodžio 8 d. Tėvas 

: Konferencijai, kuri bus Šv. Juvenalis Liauba.
Jurgio parapijoj spalių mėn. 17 
dieną. Jos jau yra susidariu
sias savo Komitetą, kuris dir-' 
ba. kad ši Konferencija dar la
biau pasisektų, kaip praeitų; 
metų. Lig konferencijos bus iš
leista paskutinės konferencijos 
darbų knyga su visomis kalbo
mis ir paskaitomis. Tarppara-

' pinio sodalių Komisijos susi-*

FRANCISCAN FATHERS 
310 Orchard PI., 

Pittsburįįh, (10), Pa.

For Vidury ••• I
8. S. DEFENSE 

:BONDS
STAMPS

Tą vakarą Jonas su na
miškiais sėdėdamas kie
me po šlamančia liepa, 
daug pasakojo apie pa-įvavo ir Juozukas, 
sėkmės savo moksle. Juo
zukui Jonas turėjo apsa
kyti visas Kauno įdomy
bes. Jonas taip-pat pasa
kojo, kad Kaune kalbama 
apie karą, būk Hitleris ne
pasitenkinąs su Austrija 
ir Čekoslovakija, bet žval
gosi ir rengiasi karo žy
giui. Kalbama, kad šiuo 
kartu Lenkija gali tapti 
jo auka, būk tai Hitleris 
pamiršęs, kad Lenkija y- 
ra jo sėbras ir, kad ji jam 
padėjo Čekoslovakiją su
naikinti. Mat šiais nera
miais laikais gali visko 
būti ir, Hitleris leidęs len
kams žemės kąsnį iš Čeki
jos pasigriebti, galįs už 
tai dabar visą Lenkiją pa
siimti. Hitleris negalįs 
pamiršti, kad lenkai turi 
didžiulius žemės plotus, 
vokiečiams “priklausan
čius” k. t. Dancigą, Pozna
nę, Sileziją, o Čia dar tas 
lenkų koridorius visai vo
kiečiams ne po taku į Prū-

pasklydo po
ir

I

- “Kaip už- 
būsiu lakū-

valan- 
vokie- 
geru, 

Lietu- 
— Ką

Greitai prabėgo gražioji 
vasara ir Juozukas paliko 
Kauną nepamatęs, nes 
brolis išvyko tęsti moks
lą. Liūdnai slinko Juozu
kui dienos, nebenusira- 
mindavo ir su montekris- 
tu, jis laukė ir laukė, kad 
greičiau grįžtų brolis. A- 
tėjo ir Kalėdos. Jų kaimo 
šaulių skyrius surengė 
Kalėdų eglaitę, kur daly- 

Brolis
Kalėdoms atostogų neat
važiavo. Juozukas pradė
jo jau laukti vasaros, nes 
Velykos jau nebetoli. Bet 
štai, vieną dieną žinia, 
kaip žaibas,
visą Lietuvą, pasiekė 
kaimelį, kur Juozukas gy
veno: “Vokiečiai reikalau
ja Klaipėdos’’. Įsakyta 
Lietuvos kariuomenei ap
leisti Klaipėdą į 24 
das. Neatidavus 
čiams Klaipėdos 
grasinama visiškas 
vos sunaikinimas”,
darys Lietuva? Bus ka
ras, bet Klaipėdos vokie
čiams geruoju neduos, — 
svajojo Juozukas. Bet 
Juozuko svajonės jį apvy
lė. Lietuvos kariai ramiai 
pasitraukė, užleisdami 
Klaipėdą Lietuvos amži
niesiems priešams, vokie
čiams. Verkė Juozukas ir 
pyko ant savęs, kam jis 
mažas ir kariauti negalįs.

(Bus daugiau)

Greased Lightning

f

Thi» Navy gunpointer operating the anti-aircraft guns of a speedy 
MTB boat is backed up by kitcNen grease salvaged drop by drop by 
patriotic American housewives. A pcund of waste fat (31 tablespoon- 
fuls) turned in to a meat dealer today w ’l be processed into g'ycer ne 
Mrgently needed for gunpowder and medicires within three week».
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Sv.
J. Butkevičius.

Kapistranas
Jeigu kas norėtų tik ben-| 

drais, — trumpais bruo-' 
žais, Šv. Jono Kapistrano 
gyvenimą perbėgti, tai jis 
ūmai sutiktų nenugalimas 
kliūtis, ypač ten, kur ypa
tingos šventojo darbo ir 
aktyvumo frazės, dau
giausia buvo susikoncen
travusios. Jo gyvenimas

[tai, būtent: Šv. Bernardi
nas Sienietis, Šv. Jonas 
Kapistranas, Šv. Jokūbas 
Tyrininkas ir Albertas iš] 
Sarteano. Jie visi keturi 
Pranciškonų Ordino Isto
rijoje, — yra žinomi kaip 
“Keturi Didžiausieji Regu
los Išpildymo ir Užlaiky
mo Pilioriai”, kurie savo 

buvo tokis, kuris, kurį dė- Į asmenybėmis įnešė speci- 
lei taip skaitlingų Pran- į jalę naujai reformai duok- 
ciškonų Ordinui ir Katali- |lę, kuri Šv. Jono Kapistra- 
kų Bažnyčiai nuveiktų į- i 
vairių jo darbų, — nieku < 
būdu nebegalima vien tik : 
trumpai tepaminėti. Štai 
dėl ko, kai mes skaitome 
frazę: — “Aktyvus apašta
lauto jas”, — visi turime1 
aiškiai suprasti tą generalį 1 
reikšmingumą, tas ypatin
gas manifestacijas, su ku
riomis erdviau ir skaitlin- 
giau turime dalyties, ap- 
svarstinėdami gyvenimą 
ne vien tik jo, bet ir kitų 
Viešpaties šventųjų.

Šv. Jonas Kapistranas, 
dar pirm į Pranciškonų 
Ordinan įstojimą, jau bu
vo nepaprastos svarbos 
asmenybė! Jis buvo advo
katas, o vėliau ir teisėju 
pastojo. Jis be vaidindamas 
taip svarbiaą rolę civilinė
je administracijoje, taip 
toli toje srity pirmyn pa
žengė, kad pagaliau tapo 
išrinktas ir Perūgia Pro
vincijos gubernatoriumi, 
kaip tik tų didžiausiųjų 
painių laiku, kuomet Baž
nyčia ir įvairūs aukštieji 
civilinės valdžios pareigū
nai, taip aštriai buvo pasi
dalinę, ir taip labai varžė
si už Popiežiaus sostą, 
griežtai tvirtindami, kad 
nevien Bažnyčia, bet ir jie

Prieš karą, taikos metu, Pan American Airways transatlantinis kli- 
peris buvo tai luksusinis dalykas. Keliaudavo tik pasažieriai, gi dabar, 
kaip paveikslas parodo, kraunamas prekėmis. Mainos laikai...

DARBININKAS

• v '

_. 41

L > - **b . į !||Bf ibh

■ i 'i. J
~ į

i *

Amerikos Lietuvių Konferencija
Pittsburgh, Pa., Rugsėjo 2-3 d. d

no nebeužginčijamai buvo 
didžiausia. 1414 m., spalių 
mėn. 4 d., — jis priėmė Šv. 
Pranciškaus Ordino abitą, 
ir po uolaus novicijato ir ■ 
išmintingų patarinėjimų, ( 
po vadovybe Šv. Bernardi- ] 
no Sieniečio, — jis prade- ( 
jo Teologijos studijas ir < 
1420 m., tapo įšventintas į ; 
kunigus. Dar pirm savo or- ; 
dinacijos, — jau jis pradė
jo pirmąją aktyvaus savo 
darbo dalį, kartu su Šv. 
Bernardinu, kuris buvo ži
nomas, kaip labiausia 
žmones savin patraukiąs 
pamokslininkas, jo paties 
laiku, ypatingai misijų 
vedime ir jųjų darbe.

Iš to tampraus ir artimo 
su didžiuoju savo mokyto
ju dvasinio bendradarbia
vimo, Šv. Jonas Kapistra- Į 

į nas apturėjo begaliniai di
delę dvasinę sau naudą ir 
išsilavinimą, dėlei kurių 
1425 m., jam buvo paskir
ta specijalė galimybė ir 
pareiga mokyti duodant į- 
vairius naudingus patari
mus, Popiežių Martyną V, 
ir klausyti jo išpažinties. 
Tas davė pradžią, kad 
Šventoji Kardinolų Tary
ba, netruko jo darbus vie
šai pripažinti ir tinkamai 

turi lygias į jį savo teises. jyos įvertinti. Ilgą laiką 
Pastarieji tam reikalui la-!JĮS buvo specijalis popie- 
biausia panaudojo pasitai- ■ žiaus pasiuntinys, daugely 
kiusią Vakarinio Sichizmo; Pa^n^ ir sunkios užduoties 
herezijos progą. Tai įvyko i misiju. Tuo laiku Italija, 
dalinai dėl keršto, dalinai į buvo laoai pasidalinusi de- 
dėl jaučiamo jo nuo žemiš- PartijU J^jU rietenų, 
kųjų daiktų atsitraukimo, ypatingai tarpe Guelpų ir 
kuris jį būnant jam advo- .Gibelhnų, dėlei ko, rehgi- 
katu ir pagaliau teisėju, inis salies zmon^ 
taip smarkiai atakavo, kad mas *r v j° būklė, stovėjo 
pagaliau šventasis nu_ begalo žemame laipsny, ir 
sprendė palikti pasaulį ir nuo ®abes galo iki jos kraš- 
tapti Pranciškonų Ordino įto’ ~ visur buvo Pllna’tar" 
vienuoliu.

Kaip tik tuo pat laiku, 
pasireiškė naujas sąjūdis, 
kurs prasidėjo su Pranciš
konų Ordinu pirmesnia- 
me šimtmety, kurio tiks
las, buvo sugrąžinti vie
nuolius atgal į primityvę, 
t. y. į pačią ankstybiausią 
Ordino Regulos išpildymą, 
įgavo galutiną savo formą, 
ir apturėjo didžiausią pa
traukimą, kuomet ordinan 
tapo priimti keturi žy
miausieji virš visų rekrū-

SALARY —Film štai
Claudette Colbert received 
$300,000 from Paramount 
Pictures as salary lašt year, 
according to report. This 
recent picturc of her vas 
taken at Stork Club, N. Y.

D Ali“ U G K ičiosios jo apaštalystės dar
bų, — šventasis dar suras
davo pakankamai laiko pa- Į 
švęsti ir savo Ordino Re-' 
gulai, kurio jis buvo nariu, I 
ir be perdėjimo buvo gali
ma pasakyti, — kad Regu
los atnaujinimo darbe, — 
jis buvo svarbiausias ins
trumentas! Klaidinga bū
tų pasakyti, kad vienoje 
kurioje nors plotmėje, ku
rioje kas nors galėjo tikė- 
ties jį pralenkti, ypatingai 
Regulos išpildymo legisla- 
tūroje, — galėjo būti dau
giau patenkintas kaip jis, 
ir geriau ištverti sau pas
kirtame darbe. Per du kar-' 
tu jis buvo Generaliu Vi
karu, arba Vyriausias vi
sos Regulos išpildymo 
Galva Italijoje, ir kitose 
šalyse, kuriose Regulos pil
dymas buvo tiesioginiai 
kilęs iš Italijos Regulos 
Reformos, ir padaryta 
daug permainų, kurios bū-, 
tinai buvo reikalingos tam 
darbui atlikti, kuris buvo 
prieš visų Ordino brolių a- 
kis. Ypatingai jis buvo 
griežtas ir nepermaldau
jamas tinkamame ir rū
pestingame prisiruošime 
Kunigystės Sakramentui 
priimti klausime; jis vi
suomet griežtai reikalau
davo, kad kiekvienas jau
nuolis, trokštąs Kunigys
tės Sakramentą priimti, —į 
turi būti baigęs pilną Teo
logijos kursą. Vien tik gry- Nublykš nuostabūs tie sapnai, j 
nai taip dideliais šventojo Ir »uls tau dūmos ant širdelės, 
nuopelnais ir energingos Ir zeis krūtinę kruvinai, 
jo darbuotės dėka, —tikra- ■ 
sis Ordino Regulos pild'y- Ir ant gražių, žydrių akelių, 
mas, — iš Šiaurinės Alpių KaiP perlai, ašaros mirgės, 
dalies, — perėjo ir į Cen- D skausmą, kritus tau ant kelių 
tralinę iš Rytinę Europą, Tik vien Dievul;s teregės... 
visur, kur tik jis buvo pa
siųstas kaip misijonierius, Dainuok, sesute. lepūnėle, 

Nevaržo niekas tau dainų: 
Nebedainuosi, vargdienėle. 
Kitų sulaukusi iienų!
————-----—

tasis darbavosi.
i Didžiausias ir nuosta- 

ris turi pavaduoti tų par- kurs panašiose misijose blausias už kitus visus hu

Dainuok, sesute, lepūnėle, 
Nevaržo niekas tau dainų: 
Nebedainuosi, vargdienėle, 
Kitų sulaukusi dienų!

Globoj močiutės sengalvėlės 
Lig šiol laiminga gyvenai, 
Tau terūpėjo vienos gėlės, 
Ir beviliojo vien sapnai.

Ir nuolatos tave lydėjo 
Linksmutė kūdikio daina, 
Ir dailios rožės pavydėjo, 
Kad tu jaunybės kupina'

I

I

I

Bet greit likimas mūsų mai
nos,

Pakeisdams dieną naktimi...
Nūnai dar skamba tavo dai

nos.
Rytoj gal verksi nerami.

Gailės, kad žydinti jaunystė. 
Laimužės laukus, kaip dienos 
Lyg pumpurėlis išsivystė 
Ir, šit. jau žūva nuo šalnos.

Gailės, kad meilės nesurado 
Vien meilės troškusi širdis, 
Kad sielos amžinojo noro 
Jau niekas tau nenumaldys.

Gailės, kad daug darbų pra
nyko

Be jokio ženklo, be naudos. 
Gailės negautojo vainiko. 
Saldžiai svajoto kitados.

Kaip bailios rytmečio žvaigžde
lės.

si prisėta, heretiškų ir 
sichizmatiškų sektų. Savo, 
kaipo pamokslininko ir 
mokytojo darbe, — šven
tasis pasirinko savo moky
tojo ir dvasinio auklėtojo 
metodus ir pavyzdį, juo 
pilnai pasekdamas, kuris 
buvo propagavimas kuo- 
didžiausio dievotumo į 
Švenčiausiąjį V. Jėzaus 
Vardą, kaipo simbolio, ku- siųsti Šv. Joną Kapistraną,

tinių rietenų priešginybės1 taip aukštai buvo išsila- yo jo darbas, kuris įstikrų- 
vinęs, kur nors kitur, kaip*JU JaiT1 pritaikė tokį aukš- 
specijalį popiežiaus atsto
vą, su reikalingu būriu 
brolių vienuolių, pasi-i 
stengti sutaikyti tuos vi
sus bereikalingus ginčus,: 
kurie taip labai buvo pada
linę taip daugelį principa- 
linių valdžios pareigūnų, ir 
pagaliau atskirų Imperijos 
Provincijų, o labiausia, — 
sugrąžinti į tikrąją vieny
bę Bohemijos Bažnyčią, ir 
kaikurias Provincijas, ku
rios tik buvo užsikrėtu- 

; sios klaidiingu Hussismo 
atskalos mokslu. Ši jo mi-

. i sija, buvo tikrai kilni ir pa
sekminga, ir kiek vėliau 
jis atkeliavo į Lenkiją, tęs
ti tą didįjį savo darbą, ku
ris daugiausia rėmėsi Or
dino Regulos išpildymo 
mokslu visur, kur tik šven-

arba Apaštališkasis Popie
žiaus Nuncijus.

1451 m. Imperatorius Fri- 
derikas III, pareikalavo 
popiežių Nicholą V, pa-

simbolį, ir sugrąžinti Itali
jai vienybę. Jo veikimas 
prieš įvairius heretikus 
buvo taip nuostabiai pa
sekmingas, kad 1426 m.,— 
jis paskirta Dvasiniu In
kvizitorių Fraticelli Pro
vincijos, Italijoje, o vėliau 
padarytas Apaštališku Pa
mokslininku ir Išpažynėju. 
Nuo to laiko iki tol, kai jis 
galutinai apleido Italiją, 
1451 m., herezijų nuslopi
nimo darbas, tikėjimo su
tvirtinimas ir tikrasis reli
gijos praktikų atstatymas, 
— nepertraukiamai visu 
tempu buvo varomas pir
myn ne tik šventojo gim
tinėje,
taipogi ir Vokietijoje, 
Prancūzijoje ir Ispanijoje.

Neveizint taip didelių ir 
skaitlingų tuo laiku, pla-

|
i

•J <3

Italijoje, — bet 
ir V

I

' grijai ypatingai grąsino 
užpuolimo pavojus iš Tur
kų pusės. Tai matydamas, 
popiežius pradėjo tikin
čiuosius šaukti Kryžiaus 

i Karan. Šv. Jonas Kapistra- 
! nas, pirmutinis atsiliepė į 
i popiežiaus šauksmą. Jis 
pribuvęs sau nurodyton 
vieton, kuouoliausia pra
dėjo kryžiuočius mokyti ir 
raginti žmones spiestis po 
Kryžiaus Vėliava, ir gyven- 1 

> ti tikrai geru ir krikščio- ’ 
nišku gyvenimu. Per pa- : 
lyginamai trumpą laiką, 
šventajam beraginant ir 
bemokinant, —žmonių tar
pe pakilo taip aukšta, kil
ni ir entuziastinga nuotai-

• ka, — kad pagaliau ji su
vedė tikrojon vienybėn ir 
liaudies vadus, ir pagaliau 

Į visos suorganizuotos gin
kluotosios jėgos tam šven
tam karui vesti, — buvo 
pavesta garsaus karvedžio 
Hunyadi vadovybėm Visus 
tos būsiamosios kovos pla
nus, smulkmeniškai iš 
anksto išstudijuoti, betgi 
nebebuvo laiko. Krizio va
landa išmušė Turkams 
Belgradą apsiautus. Čia 
Šv. Jonas Kapistranas, tu
rėjo vesti organizuotas ko
vai jėgas ten, kur jos buvo 
prisiekusios iki mirties jo 
klausyti. Pradžia tos ko
vos krikščioniškajai armi
jai anaiptol nebebuvo pa
sekminga; tačiau šventasis 
visgi krikščioniškajai ar
mijai sugebėjo inspiruoti 
taip didelį pasitikėjimą ir 
viltį, — kad vėlesnėse ko
vos eigose, — jis pats as
meniniai kariuomenę vedė 
į kovas, kurios, tiesa, su
laužė visus militarinės 
strategijos principus, bet 
užtat suteikė jiems pil
niausią savo priešų — Tur
kų pergalę, liepos mėn. 23 
d. 1456 m., kuri ilgam lai
kui pilnai prašalino iš Eu
ropos Musolmonų pavojų, 
ir tai pergalei paminėti,— 
Krikščioniškame Kalendo
riuje, tapo įvesta Kristaus 
Atsimainymo šventė, kuri 

i yra švenčiama rugpiūčio 
mėn. 6 d., kai tos pergalės 
žinia, tą dieną pasiekė Ro
mą.

Šv. Jono Kapistrano gy
venimo biografai, pasirem
dami autoritetu tų žmo-

Amerikos Lietuvių Taryba šiuo praneša gerb. 
visuomenei, kad rugsėjo mėnesio pradžioje. 2 ir 3 d.d., 
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: William 
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 

1 mūsų gimtojo krašto laisvės klausimas. Taipgi pasi
tikime, kad Amerikos Lietuvių Konferencija būtų vi
gais atžvilgiais sėkminga.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
Vykdomasis Komitetas

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

i

tyn iškilimą jojo dvasinės 
karjeros darbuotėje, —bu
vo jojo page’iba, kurią jis 
suteikė Vengrams^ jųjų 
kovoje su Turkais. Mat 
per ištisus šimtmečius 
Islamas vis grūmojo Euro
pos krikščionybei, tuo lai- nių, kurie buvo šventojo 
ku ypatingai iš Pietinės 
Europos, ir nelaimei, —tas 
pavojinbas grūmojimas, 
bendram Europos susi
klausymui ir jos saugu
mui, — visiškai nebebuvo

artimi draugai bendradar
biai visose jojo misijų dar
bo kelionėse ir specijalėse 
pasiuntinybėse, o labiausia 
tuomet, kai jis vedė krikš
čioniškąją armiją, — visi

teisingai atliekamas, — nė 
vienam nebepastoja kelią 
siekiant asmeninio savo 
šventumo. Šv. Jonas Ka
pistranas mirė spalių mėn.

i pasekmingas tam, kad pri- vienodai patvirtina didelį
visame šventojo uolumą, 
ypatingai ten, kur tik lie
tė Ordino Regula. Visas jo 
gyvenimas buvo nepersto-

versti krikščioniškuosius 
Europos kunigaikščius, 
mesti šalin tuščius, tarpu
savinius ginčus bei asme
nines rietenas ir barnius, jantis savęs kankinimasis
ir susijungti į bendrą fron- ir aštri atgaila, kad nevei- 
tą kovon, su grūmojančiu z*nf j°j° pasitraukimo dė- 
priešu. Tuo momentu, Ven- lei svarbių savo pareigų,—

kasdieną jis priiminėdavo 
visus reikalaujančius dva
sinių patarimų, kasdieną 
uoliausiai pildydavo visas 
šventas savo pareigas, —
tarsi jis visiškai nuo visa 23 d., 1456 metais, 
ko būtų buvęs laisvas. Prie ----------------
visų savo Katalikų Bažny-, Pietų Amerikoje Kelionės 
čiai darbų, — dar nebepa- 
miršo ir literatinio savo 
darbo ir studijų. Jis pali
ko mums j 
vyzdį, kad didelis pašalinis 
asmens veiklumas, rūpes
tingai direktuojamas ir ’ So. Boston, Mass.

Įspūdžiai
Parašė Kun. J. Paškauskas.

gražiausią pa- Knygutė labai įdomi ir verta 
didelis pašalinis kiekvienam įsigyti. Kaina tik 

25c. Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas”. 366 W. Broadway,
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Kolumbijos Šventė

Valstybės gynėjas klausinėjo Bernadetą — Aš turiu eiti prie Masabielio.—

Penktadienis. Liepos

BERNADETOS GIESME FRANZ WERFEL
HAROLD FOSTER ILIUSTRACIJOS

I

i

Liurdo miesto pirmininkas nekantriai 
vaikščiojo po savo raštinę. — Visi mano 
planai miesto pagerinimui vėjais nuėjo. 
— jis sakė raštininkui. — Ar manai bus 
pravestas geležinkelio susisiekimas po 
šitokio įvykio? Ir vandens pravedimas? 
Galime tuos dalykus užmiršti. — Virši
ninkas atsisėdo, piktas, neramus. Valsty
bės gynėjas. Vitalis Ditūras taip pat bu
vo neramus. Sėdėdamas už stalo savo 
raštinėje jis klausinėjo Bernadetą. Ber
nadeta žiūrėjo jam į akis.

— Bernadeta. — tarė Ditūras. — tu 
sukėlei sumišimą: ar tai gera: padarei?

Dra vingi eopyright, 19-43, by K;

Ir aš tave klausiu, ar tu dar eisi pas Ma- 
sabielį? —

Bernadetos akys sužibėjo: — Žinoma, 
aš dar turiu eiti dvyliką sykių. Moteriškė 
taip liepė.—

— štai ir vėl tu kalbi apie Moteriškę.— 
kiek nusiminęs tarė Ditūras. — Bet pa
sakyk man. kaip viskas jūsų namuose?—

Bernadeta jam atvirai pasakė namų 
vargą ir neturtą. — Dešimts dienų atgal, 
mes beveik neturėjome ko valgyti, bet 
dabar mama dirba kelias dienas į savai
tę pas ponią Mijietienę. o tėvelis gavo 
darbą paštos įstaigoje. —
Featares Syndicate. Ine. Text copyrijrht. 1942. by The Vikinsr Pre<«. Tne. Diatributed bv Kine Features Synd>- ate in co-operation with the Book-of-the-Montb Club. Ine.

Jis atsikėlė ir pastūmė kėdę.
Valstybės gynėjas atsikėlė ir pastūmė 

kėdę atgal. — Atrodo, kad ta Moteriškė 
jums naudinga. — jis išdidžiai tarė. — 
Jei teismas išspręstų, kad tavo Moteriš
kė yra išgalvojimas praturtėti, tau būtų 
labai bloga. Bet aš tau noriu pagelbėti; 
tau nereikės eiti net pas policijos virši
ninką, o tas būtų pirmas žingsnis į kalė
jimą. jei tu man prižadėsi daugiau pas 
urvą neiti.—

Bernadeta ramiai žiūrėjo į gynėją ir 
tarė: — To aš negaliu prižadėti. —

Ditūras smarkiai suriko: — Viskas 
užbaigta, supranti? —

— Viskas užbaigta, — jis šaukė.
Pasilikęs vienas*Ditūras susigėdo. Jis 

ne tik nepajudino Bernadetos nusistaty
mo, bet save suerzino. Tik jis tuo nusi
ramino, sakydamas sau: — Zakometas 
viską sutvarkys; Zakometas žiauresnis 
už mane. —

« * *
Ar įsirašei į Vyskupo Bučio knygos 

leidėjų skaičių? Prisidėk išleisti tą nau
dingą ir gražią knygą: “Šv. Panelės Ma
rijos 
$5.00 
rioje 
dėjo.

Apsireiškimas Liurde”. Jei prisiusi 
gausi virš 400 puslapių knygą, ku
bus jūsų vardas įrašytas kaipo lei- 
Padaryk tą šiandien.

(LKFSB) Liepos 20 d. 
pripuola Kolumbijos šven
tė. Tai, kaip ir Peru bei 

I Uragvajus — katalikiški 
Pietų Amerikos kraštai. 
Kolumbija gyventoju turi 
arti 10 milijonų. Yra šiek 
liek ir Lietuvių. Mosoue- 
ra miesto saleziečių mo
kykloje dirba lietuvis dia
konas N. Saldukas. Ko
lumbijos lietuviai giliai 
atjaučia Lietuvos vargus 
ir artimiausiu laiku ren
giasi daryti žygių pas įta
kingus asmenis, prašyda
mi, kad užtartų Lietuvos 
reikalus. Mosųueros apy
linkėse yra apie 20 lietu
vių ar iš Lietuvos kilusių 
(yra keletas žydų). Ir Ko
lumbijos lietuviai per 
Raudonąjį Kryžių gauna 
iš Lietuvos žineles, kur 
sielojamasi dėl Sibiran iš
tremtųjų.
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nūs. Albertas J. Goba. Jung. | 
Valstybių laivyno pirmos kla
sės jūreivis, užmuštas karo 
veiksmuose, kur nors Šiaurės 
Afrikoje.

Paliko
Marijoną.
Nonvoode.
ton. Dėl., ir seserį ponią Izabe
lę Dabrowney. Nonvoode.

A. a. Albertas J. Goba įstojo 
į Jung. Valstybių 
reitą 
vaitę 
vyko 
tuvių

nuliūdime motiną 
brolius Bernardą, 

ir Aleką. VVilming-

BROCKTONO (Mass.) LIETU
VIŲ KARIŲ SĄRAŠAS

■ PilkonisI
i Carolinaį Į

Pirmadieni, liepos 19 d. N. P. i 
i r parapijos vikaras kun. A. Bal- 

trušiūnas. išvvxo savaitei po
ilsiui. Linkime kun. A. Baltru- 
šiūnui turėti ramų poilsio lai
kotarpį. Taipgi praleisti pora 
savaičių atostogų į Maine vals
tybę išvyko p.p. I. A. Ambro-
zaičiai. Linkime pp. Ambrozai- departmentas 
čiam linksmai praleisti atosto- Charles 
gas. Gerry's

CAMBRIDGE, MASS. šiuo tarpu 
valstybėje.

randasi

12 d. p. M. Norbūtas 
į Marianapolį. p. M. 

Norbūtas mano praleisti laiko
tarpį. besidarbuodamas Maria- 
napolio ūkyje.

aepos 
išvyko

laivyną pe- 
gruodžio mėnesį. Šią sa- 
už jūreivio Gobos vėlę į- 
šv. mišios Šv. Jurgio lie- 
parapijos bažnyčioje.

Cambridge Sodalietės yra 
labai susirūpinusios, kad su
teikti paramą sudegusiam N. 
J. Seselių Našlaitynui Elmhur- 
ste. Sodalietės nutarė surinkti 
aukų tarp savęs, ir jau jos at
siekė gerų rezultatų, nes narės 
jau suaukavo $50.00. bet Soda
lietės yra pasirįžusios sukelti 
aukštesnę sumą. Gražus Soda
liečių darbas ir pasiryžimas. 
LDS 8 kp. per pirm. p. P. Ka
daitį iš parengimo gauta pelną, 
pirmadienį, liepos 19 d. pasiun
tė N. J. Seselių Našlaitynui’ 
čekį, sumoje $92.00. Reikėtų ir 
kitoms organizacijoms 
LDS ir Sodalietės ir 
Našlaityną.

pasekti
paremti

puskari- 
sū- 

baigė

Cambridge miesto sveikatos 
praneša. kad 

upėje. Magazine ir 
Landing maudynių 
yra saugu maudytis,

nes vanduo yra chloruotas, ir 
bus saugus maudytis tik dviem 
savaitėm. Jei bus galima gauti 
daugiau chloraine. tai vanduo 
bus saugus ir toliau, sako MDC 
sec.. Melton Curtis. šįmet 
Charles upėje labai daug mies
tiečių maudosi, nes kitų mau
dynių dėl transportacijos sun
kumų negalima pasiekti. Užtat 
sveikatos departmentas yra su
sirūpinęs. kad besimaudantieji 
neužsikrėstų ligomis. A.D.

N0RV00D, MASS.
Pas pp. Navickus, gyv. \Veld 

Avė., viešėjo p. Aldona Šleinis 
iš Cicero. III. Ji taipgi aplankė 
pažįstamus VVorcesteryj. Bos
tone ir pp. Pazniokus Nor.voo- 
de.

pp. Navickai yra biznieriai, 
turi anglių ir aliejaus biznį.

Praeitą savaitę vyr. 
ninkas Vytautas Pilkonis. 
nūs pp. K. O. Pilkonių. 
prirengiamąjį mokslą ir išlaikė
kvotimus, aviacijos mokykloj., -------------
kariūnų. Sveikiname jaunuolį Šiomis dienomis ponia Mari- 
V. Pilkonį ir linkime geriausių joną Gobienė, gyv. 26 Oolah 
sėkmių aviacijoje. Karys V. Avė., gavo žinią, kad jos sū-

SKAITYKITE ir PLATINKITE
du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”C
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja
Pusei metų ...............................
Imant sykį į savaitę metams......
Pusei metų ...............................

$4.00
S2.00
$2.00
$1.00

Čekius ar monev orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 West Broadway, South Boston, Mass.

Mūsų padėjimas, rodos, 
veikiau pasitaisys, kuo
met patys veikėjai mažiau 
rūpinsis tuo, kas apie juos 
ir jų darbus sakoma,

Armv rašoma, o daugiau arba 
Army dar geriau: vien tik savo 
Army darbu ir veikimu. Labai 
Navy dažnai galima pastebėti, 
Army kad tas žmogus tuo dau- 
Army

Air Corps

------------------------------------------------------------------------------ -----------

Vincent Mazgelis Navy
Benjamin Mishkinis Marine
Peter Mishkinis Army
John Miškinis 
Walter Mitkus 
Joseph Mockus 
Comm. Peter Moncy 
Lt. Vitold Monkevičius 
Vitold Motekaitis 
Albert Myliauskas
Anthony Myliauskas Army 

Marine 
■ Corps 

Army 
Army

bei

John Ezersky ................. Army
Frank Gecevicz Army

Algird Germaine...........Navy
John Germanavicz Merchant

Marine 
..... Navy 
Air Corps 
..... Army 

Army 
Army 
Army

giau yra užgaulus, kuo 
mažiau jis tikrai naudin
gai dirba... Žmogus, kurs 
dirba vien norėdamas nau
dingą ir reikalingą darbą 
atlikti, negali būti už
gaulus. Jisai geriausiai ži- 

Corps no’ kiek jo darbas vertas: 
Army visuomet tiek, kiek jis į- 
Army dėjo čia savo sielos ir dva- 
Corps 
Navy 
Army 
Army 
Army 
Navy 
Army 
Army 
Army 
Armv

‘ I
i

Frank Myliauskas 
Robert Myliauskas Air 
Peter Narbout 
Alexander Naujalis 
Alphonse Naujalis Air 
John Naujalis ...............
Julius Navazielskis
Bolis Navickas Air
Anthony Neweski
Louis Noreika
Brony Norkus 
Franklin Norvish
Stephen Norvish .......
Vincent Overka 
Anthony Palikauskas
John Pasakarnis
Kari Pigaga .........

vedama išėjusių
Gaji 

yra ir daugiau išėjusių

Ši lietuvių kolonija yra viena 
iš didesniųjų. Lietuviai daugu
moje yra apsigyvenę vienoje 
miesto dalyje, būtent, Montel- 
lo, kur yra lietuvių bažnyčia, 
svetainė, klebonija.

Daug lietuvių jaunuolių yra 
Jung. Valstybių karo tarnybo
je. Šv. Roko lietuvių parapijos 
knygose yra
karo tarnybon sąrašas, 
būti _____o__ —__,
karo tarnybon, kurie nėra už
siregistravę. Čia talpiname 
mums prisiųstą karo tarnybon 
išėjusių sąrašą. Jis gali būti 
nėra pilnas, nes po prisiuntimo 
šio sąrašo nemažai naujų išėjo 
tarnybon, o kiti nėra užsiregis
travę. Patartina visiems tė
vams užregistruoti savo sūnus 
ir dukteris, išėjusius karo tar
nybon Šv. P.oko lietuvių par. 
klebonijoje.

Vardus ir pavardes talpina
me taip, kaip yra užsiregistra
vę. štai jų vardai ir tarnybos 
skyrius:
Joseph Adamaitis 
Lt. George Adamchuck Army 
Lt. Anthony Akstin 
Albert Ambrose 
Alfred Andrutis 
Edward Armon 
Alphonse Bagdonas 
Edward Bakutis .. 
Lt. F. Bakutis .....
Lt. 
Lt.
Lt. Raymond Barcevicz 
Joseph Barkauskas 
Anthony Barkauskas 
John Barris .................
Dominic Bartkus 
Adolph Belevicz — 
Joseph Belevicz ..........
Alphonse Berzinis .....
John Berzinis .............
Ulysses Biliūnas 
John Braivis ..........
Zeno Buivid .................
Ernest Butkus Coast Guard 
Edmund Chilauskas Army 
Comm. Alexander Couble Navy 
Walter Crance ........ Army
Benedict Danaitis .... Air Corps 
Joseph Daugelevicius Army 
Joseph Daugirda Army
Joseph Davis ........... Air Corps
Peter Degėsis ............. Army j
Anthony Densmonas Air Corps 
Albert Dovidaitis Army
Alphonse Dovidaitis .... Army 
Peter Duksevicius Army

Pereitą mėnesį įstojo į J. V. 
Army Signal Corps p. J. Car- 
roil (Čeikus). Jis yra vedęs, ir 
gyveno su savo žmona savo 
motinėlės namuose. Myrtle St.

Sodaliečių privatinė pramoga 
‘‘lawn party” įvyko ketvirta
dienio vakare, liepos 22 d., pa
rapijos žalioje pievelėje, prie 
bažnyčios. Buvo graži žaidimų 
programa. Sodaliečių viršinin
kė yra p. Angelą Rukštelytė.

Liepos 21 d. pp. Perekšlių, 
gyv. Pleasant St., dvinukės su- 
daukė pirmą metinį gimtadienį. 
Pereitą savaitę p. Jonas Pe- 
rekšlis išvyko kur nors į Jung. 
Valstybių Pacifiko vandenyno 
salą darbui. Geriausių sėkmių!

j

Pereitą savaitę sugrįžo iš a- 
tostogų p. A. Dalelienė. gyv. 
Lenox Avė. p. Dalelienė lankė
si pas gimines Athol ir Oran- 
ge. Mass. Labai džiaugiasi a- 
tostogomis. ir grįžo geriausioje 
sveikatoje.

Pereitą savaitę pas pp. Joną 
ir Marijoną Čiubetus įvyko tik
ras “family reunion”. Buvo at
vykęs neseniai apsivedęs jų 
sūnus Jonas Čiubetas. Jr., su 
savo žmona iš North Carolina. 

buvo 
Jer- 

savo 
New

Taipgi sūnus Edvardas
G atskridęs lėktuvu iš New 
t’ sey. ir duktė Eleonora 
e' vaikeliu buvo atvykusi 
d. Hampshire valstybės.

iį >
J; nė iš Dorchester lankėsi
IIi
c

I

IZ’ 
č

Pereitą šeštadienį p.

V. Bakutis .......
Peter Balevicius

su
iš

Balutie-
pas 

savo dukrelę p. Razlauskienę.
p. Karolina Šejevkienė atvy

ko iš So. Bostono pas pp. Zin- 
kauskus. gyv. Pleasant St., 
praleisti atostogas. Ta proga 
lankėsi ir pas pp. Kneižius.

pp. adv. Benjaminas ir Este- 
la Sykes su šeima atostogauja 
savo vasamamyj, Pinehurst 
Beach, VVareham, Mass. Adv. 
B. Sykes grįžta į savo ofisą

i

Joseph Glennuski
Joseph Girdžius 
Michael Grigas 
Baleslovas Grizas 
V. F. Grizas 
John Gutantes
Lt. (JG) Frank Jencunas Navy 
Stanley Jencunas Army
Edward Kaminski Army
Frank Kanevski ........... Army
Stephen Karlon ...... Army
Stanley Karpavičius Marine
Frank B. Kašėta 
John S. Kašėta 
Joseph Kašėta 
Vitold 
Vitold 
Vitold
Alexander Kasperavich
Bronis Kastantine
Lukas Kavaliauskas, 
Aloysius Kazlouski 
Meliton Kazlouski

. Charles Kazlowskas Army,
Joseph Kibart 
Edward Klamins 
Joseph Klimas . 
Alphonse Kondrotas 
Vitold Krush 
John Kukauskas
Walter Kuliesis .....
Peter Kvaraceus Air Corps 
Joseph Lansbert
Raymond Lawson 
A. C. J. Liuolia 
Vitold 
Julius

I
Joseph
Agnės
Clement Mazgelis

Kašėta
Kašėta
Kašėta

J r.

Marine 
Coast Guard 

Army 
Army 
Army 
Navy 
Navy 
Navy 
Army 
Army 
Army 
Navy 
Navy 
Army 
Navy 
Army 
Army 
Navy 
Navy 
Army 
Army

. Navy Į 
. Navy

Navy
Army 
Army 
Army 
Army 
Navy 
Army 
Army 
Army 
Army 
Army
Army 
Army 

. Navy
Army
Army 

Marine

t

Army
Army
Navy 

Liuolia Army
Marcinkevičius Air

Corps
Masaitis   Army 
Mashidlausky WAC

Navy

ALBERT R. BARKER
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

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

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

(Bus daugiau)

I

rugpjūčio 2 dieną. Jo šeima tu
ri būti pasiliks ilgesniam laikui 
atostogauti.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

<• A' f s

sios, kiek tas darbas kilęs 
iš teisybės, labo ir grožy
bės pajautimo. O toks dar
bas ir veikimas žodžiais 
nepaverčiamas
Kaip niekutis negali būti 
didžiu veikalu padaromas 
vien žodžiais.

nieku.

Vydūnas.

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

Užsisakykite Toniko Pas Mus '
Pristatom geriausį toniką į 

Piknikams, Vestuvėms, | 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos. J

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

Tel. Dedham 1304-W į
PRANAS GERULSKlS,Namų Tel. Dedham 1MĄ-R

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

z z z.
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ZINUTĖS Mokykla baigsis su puikia pro
grama. Pernai daug 
gailėjosi nematę taip 
vaikučių parengimo 
jų vasarinį mokslą.Savaitė bėra vasarinės moky

klos. Liepos 29 d., vakare, baig
sis Šv. Petro parapijos vaikų 
vasarinė mokykla, kurią veda'nys). 24 puslapiai 
Seserys

žmonių 
puikaus 
baigiant

(Tęsi- 
virš 50

“žvaigždė” šviečia. 
r----J.-_i su

Jėzaus Nukryžiuoto. I religiškų rašinių - rašinėlių ir 
■ 1 ' . paveikslų - paveikslėlių — tik-

! rai blaško žmoguje tikinčiame 
' daug juodųjų debesėlių ir tei
kia jam tikrosios ramybės.

, šios “žvaigždės” nušviestas ir 
suramintas žmogus jaučiasi la
bai dėkingas T. T., ir būsian

tiems Tėvams, Jėzuitams už 
. Sunkus tai dar

bas redaguoti ir atspausdinti 
nuolatinį laikraštį. Ypač kuo
met Tėvai Jėzuitai visi trys, 
būtent: Tėvas Antanas Mešlis. 
[Tėvas Pranas Aukštikalnis ir 
I Tėvas Jonas Kidykas yra užsi
ėmę misijomis po lietuvių pa- 

i rapijas, Amerikoje. Klierikai: 
| Jakimavičius, Jumontas ir Jes- 
kevičius esti apkrauti semina
rijos mokslu, yra vilties, kad 
Dievas, kurio Širdį jie šiaip 

1 garbina ir kviečia visus į talką 
į tojo garbinimo, laimins juos ir 
■ jų leidžiamą labai skaidrią 
“Žvaigždę”.

Tepralenkia šį Amerikos TT. 
Į Jėzuitų “žvaigždė”
šią

i “Ž 
I

DAKTARAI

I'Šou. 4476
ji Dr.JosephF.Antanėlis ■:

OPTOMETRISTAS |į 
;l 515 East Broadway I;

So. Boston, Mass.
I[ Ofiso Valandos išskyrus ]l 
|' Trečiadieniais ir ■[
j I Penktadieniais IĮ
i j Vakarais Nuo 7 iki 9-tai Į > 
IĮ šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai. ; |

i jos atradimą. 
!h_____

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

Liurde, Rėmėjai

Dėl Kurios Priežasties Žuvo 
Darius Ir Girėnas

sukaktuvių

mininių bakų. Šis filtrų 
užteršimas nebuvo pakan
kamas, kad motoras visiš- 

; kai sustotų veikęs, bet ga
lėjo sutrukdyti normalų 
motoro veikimą tiek, kad 
jis negalėjo veikti pilnais!

mu kirsdamas medžius, 
nuėjo žemyn. Reikia at
mesti katastrofos priežas
tį, kad lakūnai pašauti”. 

: Paskutinį savo tvirtinimą 
komisija paremia tuo, kad 
jokių pašovimo ženklų nei 
lakūnų kūnuose, nei lėk
tuve — nerasta.

I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Tel ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

I
Seredomls:—

Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.

Tel. ŠOU 2712
Dr. J. C. Seymour 

(LANDŽIUS) 
Lietuvis Gydytojas 

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

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

Tel. TROwbridge 8330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

net buvu- 
Lietuvos TT. Jėzuitų 

žvaigždę”. (Bus daugiau).

Lankėsi

Antradienį lankėsi Zenonas 
Aliulionis, ilgametis LDS 2-ros 

I kp. narys ir uolus ‘Darbininko’ 
! rėmėjas. P-nas Z. Alulionis yra 
virš 20 metų savo biznyje, 26 
Wyman St., Stoughton, Mass. 
Jis užlaiko drabužių ir batų 
krautuvę. Atsilankymo proga, 
užsimokėjo narystės duoklę. į- 
stojo į Liurdo knygos rėmėjus, 
aukodamas $5.00 ir radijo 
laikymui aukojo 1.00.

eiles

10.00 
5.00 
5.00 

. 5.00 

. 5.00 

. 5.00 
.. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
... 5.00

(LKFSB) Daugelis dar 
ir dabar įdomaujasi dėl 
kurios priežasties žuvo Li
tuanica ir tebekartoja į- 
vairius spėliojimus. Lakū
nų mirties
proga, galime prisiminti, 
kad Lietuvos vyriausybė apsisukimais. Taip, kad 
buvo sudariusi specialią komisija nustatė tokias 
komisiją ištyrimui nelai- Dariaus ir Girėno žuvimo 
mes priežaščių. Komisiją aplinkybes: 
sudarė: pirm 
taitis, nariai 
montas, kap. Morkus ir 
ekspertas inž. maj. Gave
lis. Po nuodugnių tyrinė
jimų jie 1933 m. spalių 
mėnesyje paskelbė, kad 
lėktuvas nenukrito dėl 
stokos gazolino, nes net 
po katastrofos jo buvo tė Danzigo rajone. Pakilti 
rasta nemažas kiekis ba
kuose. Motorą išnagrinė
jus mechaniškų defektų 
nerasta, tačiau gazolino 
filtras ir karbiuratorius 
rasti gerokai alumino rū-jškant lėktuvą, 
džių, prisirinkusių iš alų- r-------- ’ ----

pulk. Gus 
maj. Rei

“Liepos 16 d. 
23 vai. Darius ir Girėnas 
praskrido viršum Starga- 
do, kuris yra 93 mylios to
lumo nuo Berlyno ir, kiek 
buvo galima spėti iš balso, 
nuskrido šiaurės rytų 
kryptimi. Bet čia turėjo 
sutikti audringą orą su 
stipriu lietumi kuris siau-

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

F. T.

pa-

■
i

Atostogauja

Šąla Šaltinėlis

Sąla šaltinėlis, 
Ateis rudenėlis,
Tai bus nuliūdimas, 
Brolelių verkimas.

Surinko brolelius, 
Kaip girios medelius, 
Išsklaidė po svietą 
Kaip vėjas lapelius.

REIKALINGA moteris ar . 
mergina restorane prie indų 
(dišių) mazgojimo. Darbas 
naktimis. Mazgojama indai su : 
moderniškomis mašinomis. 
Darbas nesunkus. pastovus, 
valgis ir atlyginimas.

Taipgi reikalinga dieninių ir 
naktinių merginų ar moterų,• 
dirbti prie counterių. Atsišau
kite: Ship’s Galley. 655 Sum- 
mer St. Prieš Army Base. Te
lefonas Hancock 4047. Savinin-! 
kai yra lietuviai.

(23-27-30)

Adv. Jonas Grigalus su žmo
na yra išvykę atostogoms į 
Cape Cod — E. Sandwich. 
Mass. Sako, kad ten labai ra
mu ilsėtis. Prie to prisideda 
gražus ir tyras oras.

Adv. Jonas Grigalus yra Bos
tono miesto lagelio depart
mento narys, So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos pirmi
ninkas, 
vybėje 
mingą 
vajų.

Toji draugija jo vado- 
neseniai pravedė sek- 
Karo bonų pardavimo

Petitas Markei
P. Baltrušiūnas • p. Klinga. Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Dėl Lietuvių Kalbos So. 
Boston High Schooi

Kiek laiko atgal buvo pra
nešta. kad jeigu atsirastų nors 
25 tėvai, kurių vaikai — ber-

į niukai ir mergaitės lanko So. 
i Boston High Schooi. ir pasira- 
■ šytų peticiją. reikalaujant. 
' kad jų vaikai būtų mokomi ir 
Į lietuvių kalbos toje mokykloje.

Kaip jau visuomenei yra žinoma, 
“Darbininkas” norėdamas paminė
ti 85-kių metų sukaktį nuo ŠVČ. P. 
MARIJOS APSIREIŠKIMO BER
NADETAI, LIURDE, leidžia Prof. 
Vyskupo P. Bučio labai įdomią kny
gą — švč. P. Marijos Apsireiškimai 
Liurde. Šioje knygoje, Jo Eksc. 
Vyskupas P. Būčys labai vaizdžiai 
aprašo penkioliką Šv. P. Marijos 
apsireiškimų Šv. Bernadetai ir 
vykstančius Švč. P. Marijos užta
rymu stebuklus.

Reikia pasidžiaugti, kad “Darbi
ninko” sumanymui katalikiškoji

visuomenė labai pritarė.
Štai, pereitą savaitę į Knygos Rėmėjų 

įstojo sekantieji: *
Julė K. Jakavonytė, Brocktono miesto turtų 

ikainuotoja, Brockton, Mass.........................
K. ir O. Daunoriai, Custer, Mich..........................
Sim. Kudžma, Nashua, N. H.................................
J. Ykasala, Montello, Mass...................................
Dr. P. Jakmauh, So. Boston, Mass........ ,.............
Ant. Janušonis, So. Boston, Mass........................
Mrs. Anna Sunda, Toledo, Ohio............................
Joana Zinevičienė, Boston, Mass..........................
Rozalija Zenevičienė, E. Vandergrift, Pa........... 
Juozas Janulevičius, Mt. Carmel, Pa...................
Kun. Ig. Albavičius, Cicero, III..............................
Mrs. O. Ivošk.ienė, Baltimore, Md.........................
Mrs. Veronika Matonis, Cleveland, Ohio...........
Mrs. J. Murauskas, Baltimore, Md......................
Liurdo knygos Rėmėjas, Lowell, Mass...............
Mrs. Monika Aboyas, Scranton, Pa.....................
Emilia Dusavičienė, Worcester, Mass...... ...........
Ig. Mukaiia, Scranton, Pa....................................
Lt. Malvina Zapėnas, Lawrence, Mass..............
Mrs. N. N., Waterbury, Conn.............................
Ona Norbutienė, VVaterbury, Conn.....................
Ieva ir Aleksandras Potembergas, Cambridge, .... 5.00 
Ben. Karvelienė, So. Boston, Mass.............
V. Vaznis, New Britain, Conn.................... :
Anna Aitches, Granville, III........................
M. Gutauckas, New Britain, Conn.............
Ona Adomavičienė, Lowell, Mass................
Z. Autulionis, Stoughton, Mass.................
Mr. & Mrs. A. Daltuva, E. Hartford, Conn. 
Pius Peter VVicker, Pittsfield, Mass............
Mrs. A. Danusevičienė, Phila., Pa............
P. F. C. Ig. Yakulis, E. Vandergrift, Pa. ... 
B. Gelusevičius, Worcester, Mass...............
Kun. V. Puidokas, Westfield, Mass............
Ant. Tumšienė, Westfield, Mass................
Frank Chiginski, Sheboygan, Wis..............
A. Budrus, Oakville, Conn........... . ..............
Stella Miltenis, Brooklyn, N. Y..................
A. P., North Woburn, Mass........................
Urušulė Žalegiris, Baltim ore, Mad........
Kun. P. Sabulis. Stamford , Conn............
Mrs. Jadvyga Stoškus, Br ooklyn, N. Y. .. 
Mrs. Ona Rudienė, Orange, Mass.................
Mrs. S. Andrulienė, Athol, Mass...................
J. Sekys, Hartford, Conn..............................
Mrs. F. Yucienė, Granville, III......................
Mrs. Teklė Palton, Cleveland, Ohio ............

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

“Darbininko” Adm.

. 5.00 

. 5.00 

. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
.. 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
... 3.00 
... 3.00 
... 2.00 
... 1.00 
... 1.00

Nukrinta lapeliai 
Ir vėl sužaliuoja. 
Išvežti broleliai 
Daugiau nedainuoja.

Veža tėvas sūnų, 
Salia pasodinęs, 
O sūnelis verkia. 
Tėvą apkabinęs.

Neverki, sūneli. 
Neliek ašarėlių: 
Už trejų metelių 
Atlankysi mane.

Parjojo sūnelis 
Po dvejų metelių, 
Atrado motiną 
Karste paguldytą.

Verkia sūnelis.
Karstą apkabinęs, 
Kad jau nebematys 
Savo motinėlės.

Draugijų Valdybų Adresai
ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
I 501 E. 5th St., So. Boston, Mas*.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO3 
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

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

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

8 VVinfield St., So. Boston. Mass.
Prot. Raėt. — Ona Ivašk’.enė,

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

29 Gould St.. W. Roxbury. Mass.
Tel. Parkivay—1864-W. 

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th SL, So. Boston. Ma38. 

Tvarkdarč — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadway, S. Boston. Mass.

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas.
antrą antradien} mėnesio, 7:30 vai .... _ . , ____
vakare. Parapijos salėje. 492 E. Draugija laiko surtnnklmus kas tre
Seventh St.. So. Boston. Mass. I sekmadieni ktekvneno mėnesio

Visais draugijos reikalais kreipkitės* 2 vai. po pietų. Parapijoj "
pas protokolų raštininkę. I E. 7th St., So. Boston. Mass.

žaščių nesiteikė pasirašyti pe
ticijos, reikalaujančios dėstyti

REIKALINGAS patyręs vy- 
: ras, kuris moka suardyti auto- 
I mobilius. Pastovus darbas. Ge- 
Į ra alga. Atsišaukite ACME 
AUTO PARTS. 320 Albany St., 
Boston, Mass. (16-23)'lakūnams aukščiau au

dros, sukliudė minėtas de
fektas, kuris neleido iš- uo bilietą> 
plėsti reikalingo motoro 

'galingumo. Smarkiai bla- 
, filtro ne

švarumai protarpiais vi
sai galėjo slopinti motoro 
veikimą. Lakūnai, paskri- 
dę apie 50 anglų mylių 
Kauno kryptimi, buvo pri- 

• versti pasukti atgal ir 
skrido Berlyno link, ieško
dami vietos nusileisti. Pa
dėtis buvo kritiška, nes 
nakties metu rasti tinka
mą nutūpti vietą buvo la
bai sunku, tuo, labiau, kad 
apšviestą aerodromą buvo 
galima rasti tik 
Apie 15-20 min. 
valandos nakties 
buvo pastebėti 
Berlincheno, kur 
leido šviesos raketas, ku
rių buvo pasiėmę 4. Įsiti
kinę, kad Berlichene nėra 
aerodromo, jie skrido to-Į 
liau į pietų vakarus. 20, 
anglų mylių atstume nuo 
Berlincheno ir tik 62 my
lios nuo Berlyno lakūnai, 
pastebėję ties Kuhdam’o 

j kaimu šviesesnę vietą ir 
norėdami patikrinti, ar 
tai nėra tinkama vieta 
nusileisti, padarė labai že-j 
mą ratą, kuris pasibaigė 
tragiškai. Dėl labai blogo 
oro ir matomumo, tam
sios miglotos nakties, 
nuovargio, jie pasisukimo 
metu palietė aukštėliau 
iškilusias medžių viršūnes 
ir lėktuvas visu smarku-:

I 
i 
i

PARDUODU GELEŽINKE- 
vertės $29.85 už 

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

R. I.,
Ohio ir Cin- 

Tikietas geras 
Atsišaukite į 

adm., 366 West 
Boston, Mass.

Berlyne, 
pirmos 
lakūnai 
viršumį 
jie pa-

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 5%. F. T. Keefe, 50 Congress 
St. HUBbard 8157.

Re*. Šou 3729 8ou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Inaured and 

Bondod 
Local & Long 

Dlrtanoo 
Movlng

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

North Brighton Bakery, 
Ine.

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

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.
Tel. STAdium 8411.

REIKALINGA PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIU 
VYRŲ IR MOTERŲ

DIRBTI PRIE KARO DARBŲ
PRIE ĮVAIRIŲ 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.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises 

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2900
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOMK
187 Dorchester Street 

South Boston, Maso. 

Joseph W. Casper 
(KASPERA8) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Natų 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tol. ŠOU Boston 1437 

8OU Boston 3960

nuo $10.00 iki $15.00

CASPER’S BEAUTY SALON

NMSMN

738 Ę. BROADWAY. SO. BOSTON. MASS.

COLD PERMANENTMes dažnai nusiskundžiame. 
kad mūsų vaikai ištautėja. ne- 

Bet kas 
Ar ne patys tėvai, jei 

išmo-

tai toji peticija būtų įteikta 
Bostono Mokyklų Tarybai ne
vėliau rugpiūčio 1 d., 1943 m. lietuvių kalbą.

Massachusetts valstybėje yra 
įstatymas, jog tėvai gali reika
lauti. kad jų vaikai būtų moko- moka lietuvių kalbos, 
m i tos ar kitos kalbos. Bet toje kaltas? 
mokykloje turi būti mažiausia nesirūpina savo valkus 
25 studentai, norinti 
tos ar kitos kalbos.

i turi būti paduotas
i rugpiūčio 1 d.

Jau keli mėnesiai
Bostono Lietuvių Piliečių drau-: adresu: SOUth Boston Lithua- 
gijos komisija rūpinasi surink-: nian. Citizens Association, 309 
ti užtektinai lietuvių tėvų pa-, E Street, So. Boston 27, Mass. 
rašų, bet kol kas neturi, 
yra reikalaujama. Gerai žino
ma. kad So. Bostono High 
Schooi yra daugiau kaip 25 
lietuviai berniukai ir mergai
tės. bet jų tėvai ar nepastebėjo 
atsišaukimo, ar dėl kitų prie-

mokytis
Prašymas . Tėvai 

nevėliau

kinti lietuvių kalbos.
kurių sūnūs ir 

rys lanko So. Boston 
Schooi, kreipkitės asmeniai ar- 

kaip So. ba rašykite atvirutę ar laiškelį

1 ....... A O 4 1 ZVT, QOC

E Street, So. Boston 27, Mass. 
kiek ir gausite daugiau informaci

jų, ir taipgi jums bus pristaty
ta peticija pasirašymui, jeigu 
jūs pageidausite, kad lietuviu 
kalba ir rašyba būtų mokins- 

! ma So. Boston High School’ėj.
Komisija.

dukte-
High

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

Ech

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2808
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SDARBININKAS

kapelionui 
Medalikėliu 
kiek kuris

pirmadienį, liepos 
yra užsiprašiusios 
kuriose dalyvaus 

Valdyba kviečia visas ■

RYTINIU
VALSTYBIŲ ŽINIOS

c.
............................................................ .......................... ' '"“

PRANEŠIMAS HARTFORDO IR 
APYLINKES LIETUVIAMS

Hartford. Conn. — Sek-. savo globėjos šv. Onos šventę, 
madienį, liepos 25 d., lie 1 
tuvių parapijos mokyklos 
svetainėje iš kieme, kam
pas Broad ir Capitol Avė..

lie- kuri įvyks
26 d. Narės

l .sv. misiąs.Į
bendrai.

nuo 2 vai. po pietų įvyks- nares dalyvauti šv. mišiose ir 
atiduoti pagarbą savo globė
jai.

Draugijos pirmininkė yra O 
ir jos pagelbinin-

ta nepaprastos iškilmės 
su įdomia progr;

Hartfordo
lietuvių vardu

ama.
ir apylinkės 

bus įteik- na Jeninienė.
ė yra Ona Valinčienė, kaip ir 

šios draugijos narių ne
šioja Onos vardą. Šia proga 
sveikinu visas Onas varduvių 
proga.

tas Blood Donors automo- kė . 
bilius Amerikos Raudona-; daug 
jam Kryžiui.

Apie tai daug kartų bu
vo rašyta. Dabar tik kvie
čiame tose istorinėse iš
kilmėse dalyvauti. Jokios 
įžangos nėra — dykai. Pa- 
sirodvkime gausiai.

Yra užkviesti valstybės, 
miesto ir Amerikos Rau
donojo Kryžiaus viršinin
kai. Taigi svarbu, kad 
daug lietuvių dalyvautų.

Pakartojame: ateinantį 
sekmadienį, liepos 25 d., 
tarp 2 ir 4 vai. po pietų, 
parapijos mokyklos sve
tainėje ir kieme.

Kalakutas.

SUSIŽEIDĖ
Pereitą savaitę, krisdamas 

nuo kopėčių p. A. Kazakevičius 
sulaužė koją. Jis gyvena Stan- 
ley St. p. A. Kazakevičius buvo 
nugabentas į ligoninę, kur su
teikta jam pagalba, ir ligonis 
dabar randasi savo dukrelės 
•namuose.

Linkėtina greito pasveikimo.

Šios rūšies laivelius pavadino — antys. Jie plaukia vandeniu ir priplaukę kraštą
bėga žeme, kaip automobilius. Tai begalo parankus karo laukuose vežimas ir laivelis.

bus laikomos jų 
Taipgi ketvirtadienį, 
d. įvyko šv. mišios, 
už mirusias Šv. Onos

kiekvienam
tiek Stebuklingo 
Novenos knygelių.
pageidaus. Vyskupas O’Hara 
priėmė mūsų kunigo dr. pasiū
lymą. Jo kanc&liarija 
antrašus kun. dr.
2,000 k
randasi 
kuriais 
sioginiai 
arti dviejų metų kaip kaikur.a 
karo kapelionui kreipiasi į mū
sų kunigus, kad jiems prisiųstų 
mūsų bažnyčioje naudojamas 
novenos knygeles. Tikslas šio 
kun. dr. Mendelio pasiūlymo 
yra, kad kuoplačiausiai pa
skleisti šį prie Marijos pamal
dumą ir per Taikos Karalienės 
užtarymą išprašyti Pergalę ir 

sa" Taiką mūsų kraštui. Neužilgo 
išeis iš spaudos padidinta ir 
pagerinta Stebuklingo Medali- 
kėlio Novenos knygelė lietu- 

Į viškai.

suteikė 
kun. dr. Mendeliui 

karo kapelionų, kurie 
dar Amerikoje ir su 
kun. dr. Mendelis Le
galūs susirašyti. Jau

dieną, nei naktį jis nežinojo 
poilsio. Jei kas kartais jam 
kydavo: “Tėveli, pailsėk, esi 
nuvargęs”, Šv. Camiliaus 
davo vienas atsakymas: 
nau, perdaug 
jaunas būdamas, tad dabar tu-į 
riu už tą laiką atsiteisti”. Mirė 
sulaukęs 65 metų amžiaus. Jo 
įkurtas ordenas dar ir šiandien 
tebegyvuoja. Šv. Camiliaus 

I vardas Popiežiaus buvo įtar-

IIMOlVėg bū-
“Sū-

laiko išeikvojau

i

intencija.' 
rugp. 22 
giedotos, 

draugi-
jos nares. Kviečiame nares da-' 
lyvauti šv. mišiose ir pasimels
ti už mirusias drauges.—

Mūsų parapijos Vasarinės 
Mokyklos mokiniai ruošia gra
žią ir įdomią programą sekma
dienį. rugp. (Aug.) 1 d., sep
tintą valandą. Bus vaidinamos 
dvi komedijos — “Atvažiuoja 
Dėdė Jokūbas” ir “Numaliavo- 
ta Kėdė”. Prie to bus šokių, 
dainelių ir kitokių įvairybių. 
Nuoširdžiai kviečiame parapi
jiečius ir svečius ateiti ir links
mai

5 au :-|nS M

f?■.

NAUJAS VEIKIMO KALEN
DORIUS RUOŠIAMAS

Gauta žinių nuo kun. dr. 
Mendelio atostogose, kad jis 
jungia poilsį su darbu. Rašo, 
kad naujas veikimo kalendo
rius jau užmegztas. Nežiūrint 
įvairių karo sunkumų, racijo- 
navimų. ateinančiam 
bus bandoma veikti
ir visuomeniniai kaip ir papra
stais taikos laikais, 
girsti, kad mūsų 
Bolius Liubauskas yra pakvies
tas sakyti visus Keturdešim- 
ties pamokslus. Šie didingi at
laidai įvyksta kas metai spalių 
mėn. 3-čią sekmadienį. Šį me
tą bus laikomi spalių-Oct. 17, 
18 ir 19 dd. Jei kas turėtų ko
kių patarimų, tai yra kviečiami 
kreiptis klebonijon.

buvo ištikęs paralyžius arti pintas į litaniją už mirštančius, 
metai atgal, yra daug geresnė.: Mūsų kunigai sekmadienį ra- 
Atgavo kalbą, gali pasėdėti gino žmones ne tik vieną kitą1 
kėdėje ir sū pagalba kito as- ligonį atlankyti, bet melstis už, 
mens šiek tiek gali pavaikščio- mirštančius. Kvietė susirinku- 
ti, bet visiškos sveikatos dar sius turėti dievotumą prie šv.

LANKĖSI LEIT. J.
LEVICKAS

Pereitą savaitę lankėsi 
savo brolius i 
Levickas, 
submarinų

pas 
„ ir seseris Įeit. J. 
kuris yra išbuvęs 
tarnyboje septynio

lika metų. Jis lankėsi ir Lietu
vių Legiono S. Radzevičiaus 4 
posto klube, kur kalbėdamas 
pareiškė: "Vyrai, eikit dažniau 

pa. apjos salėje : į ]jažnvčią ir melskitės, nes šis 
Rožančiaus draugijos į karas yra velniQ karas„ Ra. 

Draugijos . gįno remti šios šalies karo žy-
ln” gius. kad laimėti pergalę.

NEW BRITAIN, CONN
LAIMĖS VAKARAS

PAT 
liepos 25

laiką praleisti. S.1LF.

sezone 
dvasiniai

ČIA
Sekmadieni, 

vai. po pietų, 
įvyks Šv. 
parengimas. Draugijos 
ba ir komisijos narės rūpe; 
gai ruošiasi atsilankiusius pa-, 
vaišinti užkandžiais ir 
tojams įteikti dovanas, 
ieškantiems.

Tad visi ir visos į laimės pa
rengimą. sekmadienį. liepos 
25-tą!

d.. 3

laimė- į
laimės i ANSONIA, CONN.

Balsas Iš Hew Jersey

ŠV. ONOS DRAUGIJA 
ruošiasi iškilmingai

fe 

fe

tis
trr zr 
fe 

fe 
er J fe 

S*s
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MŪSŲ LIGONIAI
★ Klebonas kun. Juozapas 

Lietuvnikas vėl perkeltas į 
Jenkins Memorial ligoninę. Bu
vo svarstoma daryti operaciją, 
be kurios nėra galimybės pa
sveikti. Specialistai tačiau ran- nematyti. Ši ligonė yra begalo Camiliaus. kad draug su Mari- 
da pavojų, nes dėl amžiaus Kle- kantri, niekad nei kam nepasi- ja ir Juozapu Šv. Camilius pri- 
bono širdis nėra užtektinai sti-

I

Teko nu- 
svečias kun.

skundžia savo ilga liga 
pri. tadgi operacijos reikalas nesveikata, 
atidėtas ant toliau. Atsilankan- . - 
tieji randa mūsų dvasios vadą Eįfrožina 
vieną dieną geriau, kitą vėl ne
susikalbama. Maldos už Klebo
no sveikatą yra 
visų Mišių.
★ Bon Secours ligoninėje ran

dasi dvi lietuvės — ponia By- 
lienė ir Ona Kisielienė. Vienai 
ir kitai buvo darytos operaci-! meisų 
jos. Abi jau geresnės, šiek tiek i 
sveiksta. Bylienė vienam iš i 
mūsų kunigų prisipažino, kad 
ji taip norėjusi numirti, bet ka- Į 
dangi dar nelaikąs, tai ir nega
lėjo. Kaip Bylienei, taip Kisie- šv. Camiliaus iškilmė, 
lienei linkime veikiai pasveikti bažnyčioje buvo skelbiama 
ir grįžti pas savuosius.
★ Sekmadienį į Mercy ligoni-Į liūs buvo italas. Gimė 1549 m. 

nę skubiai 
kun. Juozo 
Kazimieras 
pavojingam 
silpna širdis ir kitos ligos kan
kina p. Giedrą. Nėra dar tikros 
žinios ar išliks, ar ne. Kenčia 
baisius skausmus. Gydytojai 
stengiasi palengvinti, tačiau

arba būtų prie mūsų patalo 
mirties valandoje. Tad 
mirtis bus laiminga ir 
ga bus mūsų amžinybė 
je-

mūsų
mūsų 

laimin- 
dangu-

| ★ Jau du ar tris metai 
_____________ l Pilipavičiūtė

Šiais metais karo laiku Sese
lės Kazimierietės Juozapo - 
Marijos Viloj negali suruošti 
jokio pikniko, ir negali iš nie
kur gauti finansinės paramos, 
kurią duodavo piknikui. Mano 
manymu, ar nebūtų gerai, kad 
tie. kurie kasmet važiuodavo į

t
Juozapo - Marija Vilą dalyvau
ti Seselių suruoštame piknike, 
ir ten praleisdavo pusėtinai pi
nigų. kad paremti Seselių ve- 

' damą įstaigą, kad tą dalį pini- 
pasiųstume Seselėms.

Kaip rytmetinė saulelė iš- 
gjl sklaido nakties tamsumą ir sa- 
s=įūę' vo šviesos spinduliais gaivina 

gamtą, taip ir mūsų Seselių ve
dama mokykla šviečia mūsų 
tautą ir skiepija į jaunuolių 
širdis Dievo ir Tėvynės meilę.

Mes pasiųsdami savo dalį pi
nigų Seselėms. padarytume 
joms didelį džiaugsmą ir iš- 
reikštume savo dėkingumą už 
jų darbą.

[ŪŠ Mes aukodami kilniam tiks- regimos pasekmės yra abejoti- 
fe'lui nenubiednėsime. o Seselių nos. Tik vienas Dievas jam ga- 
fe maldos išmelš mums daug Die- Ii pagelbėti.
fe

T. M.

ŠV. ANTANO PARAPIJA
Ateinantį sekmadienį, rugp.. 

25 d. Šv. Onos draugija eis “in 
corpore” prie Šv. Komunijos,

švęsti Giedotos šv. mišios 8 valandą

ŽVAIGŽDE
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!

cz_ J 
įįj=

R.

S

i

kaip 
visai 

netikėtai prarado regėjimą. Iš 
nakties atsibudo nematanti,

kalbamos po Rer iaįką jį kantriai neša 
savo kryžių ir priima savo ne- 
regėjimą. kaip skaistyklą čia 
ant žemės. Patartina už visus 

1 mūsų parapijos ligonius paši

ŠV. CAMILIUS,
Ligonių Globėjas

Pereitą sekmadienį pripuolė
Mūsų 

“li- 
| gonių sekmadienis”. Šv. Oami-

buvo nugabentas mirė 1614 m. Likęs našlaitis 6 
Giedros tėvukas J

Giedra. Randasi
padėjime. Senatvė,1

t

Ieškoma geros širdies žmonių, kurie iš visų jėgų 
melstus ir apaštalautų, stengdami parnešti Kristaus 
Širdies Karalystę į kiekvieną lietuvišką šeimą. O pagy
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 DVASINI DARBĄ 
SAVO MALDOMIS IR AUKOMIS!

vo malonių. Jų tyra malda nuo- ★ Parapijos 
lat kils prie Aukščiausiojo už “ 
visus geradarius. Seselių mal
dos yra reikšmingos, ir aš per 
jų maldas esu apturėjus Dievo 
malonių. Taigi aš joms siunčiu 
pagal išgalės pikniko auką, i 
Meldžiu, kad ir kiti tą padary-. poniai 

’ tų. j sveikti
Menka Dulkelė 

iš p. N. J.
Seserų Kazimieriečių adresas: 

Sisters of St. Casimifs 
Vilią St. Joseph’s - Maria 

Newtown, Pa.

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.

sni

I

+ Paraniins vargonininkė 
Pranciška Rudienė randasi Šv. 
Juozapo ligoninėje. Nežinia, ar 
nebus tik reikalinga operacija. 
Kantriai laukia gydytojų nus- 

1 prendimo. Reiškiame užuojau
tą jos vyrui ir sūnui. Linkime 

i Rudienei greitai pa
sveikti.
★ Marijona Bruzgaitė vis dar 

tebekenčia Universiteto (Green 
St.) ligoninėje. Jau beveik me
tai. kaip automobilius sulaužė 
Marytės kojas. Iki kol Marytė 
dar negali pavaikščiotį. Ji yra 
tikrai pavyzdys krikščioniškos 
kantrybės. Didelius skausmus 
ji kenčia. Dievui, neišmetinėja 
kad ji turi tuos skausmus pa
nešti.
★ Velyvis ir Serapinienė ran

dasi Baltimorės miesto ligoni
nėje. Kun. Antanas Dubinskas 
juos atlankė pereitą savaitę. 
Nei blogesni, nei geresni. Nėra 
permainos jųjų padėjime.
ir Agota Pazneikienė, kurią

metų amžiaus, jis buvo giminių 
laisvai auklėjamas, taip kad 19 
m. amžiaus jis buvo pagarsė
jęs kaipo kortuotojas ir laisvo 
gyvenimo žmogus. Tarnavo ka
riuomenėje keturius metus, iš 
kurios išsilaisvinęs dirbo prie 
namų statybos, nešė mūrinin- I 
kams plytas. Sujaudintas vieno 
tėvo Kapucino pamokinimu, 
nutarė mesti savo blogą gyve
nimą ir tapti vienuoliu. Jo no
ras neatnešė gerų vaisių. Die
vo patvarkymu įvyko, kad ne
spėjo jis įstoti vienuolynan, 
kaip jojo blauzdoje atsivėrė 
neišgydoma žaizda. Turėjo ap
leisti. Nukeliavo Romon ir ap
sigyveno Šv. Jokūbo neišgydo
momis ligomis sergančiųjų li
goninėje. Ten jis pagelbėjo 
slaugėms. Jo pasišventimas 
buvo taip didelis, kad į trum
pą laiką jis buvo paskirtas tos 
ligoninės perdėtiniu.

Camilius pastebėjęs kaip ap
leisti ir blogai prižiūriami sam 
dininkų yra ligoniai, 
kvėptas, 
ją. kurios 
pašvęstų 
Kardinolo 
lūs 32 m.
kytis kunigu. Įšventintas kuni
gu 1584 m. daugiau negu 25 
likusius metus savo gyvenimo 
pašventė sergančiųjų ir mirš
tančiųjų ligonių globai. Nei

SV EIKIM AME M AG D ALE
NAS IR ONAS

Ketvirtadienį, liepos 22 d. 
pripuola Šv. Magdalenos, o pir-į 
madienį. liepos 26 d. bus Šv. • 
Onos atlaidai. Kadangi kiek-1 
vienoj lietuvių kolonijoj randa
si daug Magdalenų ir Onų vi
sai yra tinkama jas pasveikin
ti jų vardo diępoje. Lai jųjų 
šventos Globėjos, Marija Mag- 
dalietė ir Marijos Jeruzalietės 
Motina Šv. Ona. užtaria už mū
sų garasias lietuviškas mamy
tes ir sesutes. Lai jos išprašo 
jųjų vardų nešiojantiems 
kalingų malonių!

MEDUS
“Darbininkas” per kaikurį 

laiką buvo pritrūkęs Končiaus 
Bityno medaus. Pereitą savaitę 
nedidelį kiekį gavome. Taigi, 
kas norite gauti gryno bičių 
medaus, atvykite į “Darbinin
ko” administraciją. Kvorta 

' parsiduoda po SI.00.
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KUN. DR. MENDELIO 
PASIŪLYMAS

Kiek laiko atgal kun. 
Mendelis pasiūlė J. M. Vysku
pui O’Hara, kariuomenės Ordi- 
narijatui. kad jis dykai pasiųs

dr.

:. Juozas Kasinskas Į 
i Ine. ž
| Laidotuvių

Direktorius $
j Patarnavimas Dieną ir Naktį A 

’ 602 VVashington Blvd. i 
’ BALTIMORE, Md. j?

Tel. Plaza 8595
» Limosinai dėl visokių reikalų -5
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Dievo į- 
nutarė įsteigti broli- 
nariai visiškai save 
ligonių slaugėjimui. 
patariamas. Camil- 
amžiaus pradėjo mo-
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