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. Amerikos komunistų 
spauda puola ir Badoglio. 
Chicagos “lietuvių” ko
munistų “V.” rašo:

“Italija, kaip rodos, at
siduria panašion padėtin, 
kaip Rusija buvo laike pe
reito karo”.

Suprantama, kad toks 
yra komunistų troškimas. 
Tačiau Suvienytos Tau
tos ir patys Italijos žmo
nės nenori, kad vietoj dik
tatoriaus Mussolini atsis
totų raudonas ar margas 
diktatorius. Italai trokšta 
demokratijos.

Brooklyno “lietuvių” 
komunistų ‘L.’ liepos 24 
d. š. m. laidoje pripažįsta 
“Darbininko” pasiūlymą 
Amerikos Lietuvių Tary
bos konferencijai, kuri į- 
vyks rugsėjo 2—3 dd., 
kad nutartų surinkti pa
vardes Amerikos lietuvių 
jaunuolių, tarnaujančių 
Jung. Valstybių karo tar
nyboje, svarbiu. Tik sako, 
kad “tam nereikia jokios 
konferencijos”.

Bet konferencijai nuta
rus, pavardžių rinkimas ir 
surašinėjimas būtų daug 
sėkmingesnis. Tą gerai ži
no ir komunistai.

Norėtųsi paklausti ko
munistų, kaip jie žino, 
kad “Darbininko pasiūly
mas nėra nuoširdus”?

BOSTON PUBLIC LIBRARY 
CEIEF BOOK SELECTION DT

DIVIS1ON
BOSTON L’ASS

»

Są jungininkai Puolė Priešą 
Burmoj

ĮNINKĄS
jVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

DARBININKAS
Lithuanian Semi-Weekly 

Newspaper 
Published every 

TUESDAY and FRIDAY 
366 Broavvay. S. Boston 27, Mass. 

a----------------------------------------- <*>

VOL. XXVIII — No. 58. ' TEL. SOUth Boston 2680 ANTRADIENIS (Tuesday) RUGPICTIS (Augusi) 3 D.. 1943 M. TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

New Dėl h i, Indija, rugp. 
2 — Amerikiečiai lakūnai 
puolė japonų laivus Irra- 
waddy upėje, šiaurės ryti
nėje Burmoje. Tais laivais 
priešas pristato savo karo 
jėgoms reikmenis. Jie 
taipgi puolė japonų bara
kus ir kitus pastatus arti 
Bhamo, palikdami juos 
degančius.

Britų lakūnai taipgi 
puolė Myingyan geležin
kelio kiemus prie Irra- 
tvaddy upės. Suardė gele
žinkelį ir pridarė kitokių 
nuostolių priešui.

St. Louis Mayoras, Kiti Vir
šininkai Užmušta Sklandy

tuvo Nelaimėje
_______________ • I

ii
B * 1

Milane Ramu — Trys Milijonai Žmonių Kraustosi Iš Mies
tą — Sąjungininkai Pakartotinai įspėja Italijos Gyvento
jus Nuo Bombardavimų — Badoglio Panaikino įstatymus 

Prieš Žydus
kuriuos 
ir kurie 

prieš Ba- buvo admirolo Gambiani

Čia vaizdas parodo vieną iš daugelio kur nors Pietiniame Pacifike ra
maus kampelio vietelę. Čia oazės jaukioje tylumoje ilsisi ir gydosi karo 
sužeistieji, čia atvyksta ir iš mūšio eilių kariai pailsėti.

Bombardavo Rumunijos 
Aliejaus Laukus

Sao Paolo — Šiais 1943 
metais lietuvių mokyklų 
skaičius liko tas pats, į 
kaip ir pernai, tik tuo 
skirtumu, kad Seselės 
Pranciškietės laiko tris 
mokyklas, o Lietuvių Są
junga tik dvi. Mat Sąjun
ga šiais metais vieną mo- metų amžiaus, 
kyklą — Vytauto Didžiojo 
vardo — kuri randasi Vila 
Beloje, Sao Paolo prie
miesty, kartu su pastatu 
ir inventorium, dėlei sto
kos lėšų, perleido sese
lėms Pranciškietėms. 
Taip pat, Parųue das Na- 
coes (Sao Paolo užmies-

St. Louis, rugp. 2 — De- Cairo, Egiptas, rugp. 2 
šimts asmenų, tarp kurių — Amerikiečių bombe- 
buvo miesto mayoras Wil- riai, daugiau kaip 175, ne- 
liam Dee Becker ir kiti tikėtai puolė didžiuosius 
miesto viršininkai ir ar- Ploesti aliejaus laukus 
mijos oficieriai užmušta, Rumunijoj. Numetė 300 
kada armijos sklandytu- tonų sprogstančių ir tūks- 
vo sparnai atitrūko nuo tančius padegančių bom- 
paties sklandytuvo ir kri- bų, kurios sprogdamos, 
to žemėn,
krito iš 2,000 pėdų aukš- lojo Vokietijos

Į tumos.
Toji nelaimė įvyko iš- tinį. 

bandant sklandytuvą.

Sklandytuvas kaip spėjama, labai suža- 
oro jėgų 

90 nuošimtį gasolino šal-

Pasivarė Pirmyn 9 Mylias

Berne, Šveicarija, rugp. Submarinais,
2 — Po savaitės riaušių naciai užgrobė, 
šiaurės Italijoj 
doglio rėžimą apsimalši- vadovybėje, italai gabeno 
na. Kaip tik 
tvarka Milane, 
dėjo tvarkus vaikų išveži
mas iš to miesto. Romoje 
maršalas Badoglio atšau
kė įstatymus prieš rases. 
Tie įstatymai daugiausia 
buvo nukreipti 
dus.

Sąjungininkų 
Eisenhower’io 
kad gyventojai 
tytų iš militarių vietų Ita
lijoj, labai paveikė gyven
tojus. Sakoma, kad apie 
trys milijonai gyventojų 
kraustosi iš įvairių mies
tų į saugesnes vietas.

Si-

atstatyta reikmenis iš Graikijos, 
tai prasi- praneša Cairo žinios.

Spėjama, kad italai turi 
apie 65 įvairių rūšių sub- 
marinas Viduržemio jūro
je.

Madride kalbama, kad 
šiaurės Italijoj santykiai 
tarp italų ir nacių kasdien 
darosi labiau įtempti.‘Na
ciai bando užgrobti svar
biausius punktus šiaurės 
Italijoj ir Brescia pusiasa- 
lyj, Adriatike ties Jugo
slavija.

Cairo žinios taip pat pa
tvirtina, kad naciai susti
prina savo laivyną Tulo- 
ne, Prancūzijoj; Spalato, 
Jugoslavijoj, ir Corfu, 

i Graikijoj, kad atėjus mo
mentui galėtų sulaikyti ir 

Londonas, rugp. 2 — Iš užgrobti Italijos laivyną,

prieš žy-

vado gen. 
įspėjimas, 
išsikraus-

Iš Alijantų Centro, šiau- rytas Palermo mieste, 
rėš Afrika, rugip. 2 — A- cilijoj, kada sąjunginin- 
merikiečių kariuomenė kai jį pagyvino labai 
pasivarė 9 mylias pirmyn greit. Visame mieste ats- 
šiaurinėje Sicilijos dalyje, tatyta tvarka, 
ir užėmė devynius mieste- Sąjungininkai 
lius. riuos to miesto

I Dabar tarp amerikiečių kus paliko vietose, o ki- nų ir kėsinasi užgrobti I-

Naciai Užgrobė 15 Italų 
Submarinų

kaiku- Cairo praneša, kad naciai jeigu būtų reikalinga —ir 
viršinin- užgrobė 15 italų submari- jeigu galima.

Šios žinios sako, kad 
jeigu ita- Vokietijos naciai nori su- 

šiai arti San Stefano di rekordus, ne tik atleido iš lai pasiduotų Sąjunginin- traukti Italijos laivyną į 
~ +~i i nacių - okupuotas sritis.

i Šis yra antras toks puo- įr nacįų eina smarkūs mu- tu s, kurie turėjo blogus talijos laivyną, 
limas Ploesti aliejaus lau- r _ ~ - - - - - —

Mirė Paragvajaus res- kų Rumunijoj. Šiame Camastra, siaurės pa- pareigų, u..
».hreZiTanlaS,’.. Dor; kraštyj nuo - pSiaeŽc Etna juos kalėjimuose,

linijos. ■* I ----------------
Naciai buvo priversti Hitlerio Dovana Mussoliniui

trauktis atgal į kalnuotas _______
vietas, kad apginti San 
Fratello - Troina kelią.

Britai triuškina nacių li
niją Catania pietvakaruo- 
se, spausdami ašies jėgas

uoluotas sritis.

Pedro Peną. Jis buvo 80 lavinti apie 2,000 ameri
kiečių lakūnų.————————————————

PREZIDENTAS ĮSPĖJA
NEITRALIAS VALSTYBES

VVashington, D. C., rugp. 
2 — Pereitos savaitės pa
baigoje, Prezidentas Roo- 

ty) Maironio vardo moky- seve^as isPėj° neitralias 
kla, kuri dėl stokos moki- valstybes, kad jos nesiu-
nių buvo uždaryta 19391 lytų v ašies vadams prieg-

bulansų. Jleikia tikėtis, 
kad visos parapijos tą me
džiagą patieks. Tai 
svarbi medžiaga ne 
istorijai, bet ir pastan
goms Lietuvos nepriklau
somybei atgauti.

bus 
tik

i

šiaurės pa- pareigų, bet patalpino kams.
’** rI

NACIAI PALEIDO ŠŪVIUS
J ITALUS CRETE

VVashington, D. C., rugp.;______________
2 (ONA) — Italijos bu-, Cairo, Egiptas, rugp. 2 Milane reikalauja, kad į- 

‘Vęs diktatorius Mussolini — Vokietijos naciai palei- žymus operų dirigentas, 
gavo dovaną nuo Hitlerio, do šūvius į italų kariuo- Artūro Toscanini, kuris 
bet gali būti jis tikėjosi menės vienetą, kuri atsi- dabar gyvena Amerikoje, 
gauti ką nors tokį, kas sakė atiduoti ginklus ita- būtų grąžintas į Italiją. 

Jniirrinii yyv'O lrf 1 clr Q G! lamo \Tnnini D—.X ~ ~Z ~ ~ T — C* _1 _

metais, yra perleista Lie- l°bščio.’ * r t*_____ :~ ~ ____
Grigaliūnui, kuris vietos PrasJ'1’ 
lietuviams aptarnauti, a- 
tidarė joje bažnytėlę. Š.

sausio 6 d. J. E. i

I

i _
būtų daugiau praktiškas, lams. Naciai 
Dabar gi gavo setą knygų i 
apie ką kiekvienas “aukš- < 
tesnis žmogus” turi žinoti. i 

Vokietijos nacių žinių a- i 
gentūra, D. N. B. skelbia, ] 
kad Hitleris pasiuntė 
Mussoliniui, jo 60 metų ; 
amžiaus proga Friedrich 
Nietzsche, vokiečių filoso
fo, setą knygų, kuriose : 
skelbė doktriną apie poli
tinį “aukščiausį - žmogų”, 
kuris yra “virš gero ir 
blogo”.

Jung. Valstybių valdžios 
monitoriai pakartojo vo
kiečių radio pranešimus, 
sakydami, kad ta dovana 
buvo pasiųsta per lauko 
maršalą Albertą Kessel- 
ring’ą, nacių komandierių 
Viduržemio zonoje.

Galimas dalykas, kad 
Mussoliniui tokia dovana 
nebenaudinga, kada jis 
iš aukštybių sosto turėjo 
nusileisti ir tapti pačiu 
žemiausiu, visų neapken
čiamu žmogumi.

Taip, kiekvienas dikta
torius, koks jis nebūtų,

Hamburge Užmušta 10,000 rūdas- Pilkas. blynas ar9 - raudonas, turi pasisalinti
ne tik iš valdžios, bet ir iš kiek laiko atgal buvo iš- 
visuomenės. Jeigu Euro
pos diktatoriai nebūtų su

kąrą, tai 
išvengtas, 
būtų gal 
karą. Ir 

užsibaigs, 
vienas po 

nuo sosto.

nori nugin- Prie garsiosios La Scala 
kad jie ne- operos namo iškelta iš- 

: “Toscani- 
ni turi atidaryti operos se
zoną La Scaloje”.

Toscanini buvo fašizmo 
priešas. Kada jam buvo į- 
sakyta išpildyti fašistų 
himną, tai jis atsisakė di
riguoti orkestrai. Tada 
fašistai jį nušvilpė. Jis bu
vo priverstas išvykti iš I- 
talijos.

Dabar kada fašizmo va
das Mussolini tapo nu
verstas, tai italai reika
lauja Toscanini grįžimo.

AMGOT'ui Pavyko Pirmas 
Bandymas

kluoti italus,
galėtų grįžti į Italiją iš kaba su parašu: 
Crete salos ir kitų kraštų. ...............
Bet italai taip lengvai ne
pasiduoda.

Sakoma, kad tik kaiku- 
riuos italus naciai priga
vo, juos nuginkluodami.

Naciai planavo areštuoti 
italų karo štabą, bet ir tai 
kol kas nepavyko.

Sicilija, rugp. 2 — Są
jungininkai turi savo mi- 

j litarę valdžią okupuo
tiems kraštams. Ji angliš- 
■ kai vadinama “Allied Mi-

davė su-
Suvienytos 

kad ašies 
kurie yra laikomi 

karo ]

Prezidentas
jog

Tautos nenori, 
vadai, J

m. sausio 6 d. J. E. Sa~o šio_ karo kaltininkais,’
Paolo Arkivyskupas įstei- Pabėgtų kur nors į neitra- A1<XO(,UO ipmiones
„z ten naraniia ir minėta lę šąli ir po karo nebūtųt . LUpieU lemum* an“ "v? galima ju pasiekti ir nu-',* Yakar 1 Londoną atvy- sutrumpintai "AMGOT .

tuvių Sąjungos kunigui S.

kun. S. Grigaliūną pasky- Sabma jų pasiekti 
rė jos klebonu.

Visos mokyklos tvirtai

★ New Yorko Arkivys
kupas Francis J. SpelI- 
man, vakar grįžo į namus 
po ilgos misijų kelionės po litary Government of Oc- 
karo fronto kraštus cupied Territories” arba

bausti.
Taigi neitrali valstybė, 

laikomos lietuvių rankose ku^ sutiktų įsileisti ašies i 
ir lietuvių vaikai jomis 
prideramai naudojasi. Tų 
mokyklų išlaikymas yra 
garbingas uždavinys Bra
zilijos lietuviams.

★ Sekmadienio vidur
naktį, Dorchester, Mass., 
Morton St., distrikte su
truko didžiulis vandens 
vamzdis ir vanduos užlie
jo apie šimtą apartmentų 
namų rūsius ir gatvės pa
plūdo, kaip potvynio me
tu. Padaryta daug nuosto
lių.

Pirk 'Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys. 

Pirkite Karo Bonus ir

; ko daugiau “yankių”. Pirmas bandymas pada-

vadus į savo šalį, eitų 
prieš Suvienytų Tautų 
nusiteikimą.

Šis Prezidento Roosevel- 
to įspėjimas sutiktas pa
lankiai, kaip žinoma, Švei
carijoj, Švedijoj ir Turki- 2 
joj. Tik kol kas nėra aiš
kus Ispanijos ir Argenti
nos nusiteikimas.

Renka Svarbias Žinias

45,000
ITALIJOJ TEBĖRA KALĖJI

MUOSE

POLITINIŲ KALINIŲ

(LKFSB) Kunigų Vie
nybės vadovybė parapijų 
klebonams išsiuntinėjo ’ na, 
anketas, kuriomis norima greit išlaisvinti visus poli- 
surinkti, kiek vyrų ir mo-( 
terų iš lietuviškų parapijų 
yra išėjusių į kariuome-' 
nę, kiek tų parapijų ribo-j 
se gyveną lietuviai yra iš
pirkę bonų ir ženklelių, 
kiek davė kraujo Raud. 
Kryžiui, kiek paaukojo pi
nigais, kiek numezgė, pa
siuvo dalykų, kiek pada

rė bandažų, nupirko am-

Berne, Šveicarija, rugp. Tarpe politinių kalinių 
? (ONA) — Iš 55,000 poli- ra ir komunistų. Badoglio 
tinių kalinių, kuriuos fa- prisibijo, kad išleidus ko- 
šistų valdžia buvo pas- munistus į laisvę, jie gali 
merkusi kalėti, naujoji sukelti nemažai nesusi- 
valdžia išlaisvino tik 10,- pratimų.
000. Kiti 45,000 politinių 
kalinių tebėra kalėjimuo
se.

Badoglio valdžia aiški- 
kad negalima taip

y-

I

Komunistai, kur jie ne
būtų, visuomet sukelia 
nerimą.

tinius kalinius, kuriuos 
Mussolini buvo pasmer- Į 
kęs, nes kiekvieno politi
nio byla turi būti atskirai 
peržiūrėta, o tas užima 
nemažai laiko.

Kaip žinoma, Mussolini 
pasiuntė savo stipriausius 
priešus į Liparį — Italijos 
“Velnio salą”. Iš jų paleis
ta į laisvę 70 ar 80 kalinių.

Žmonių

Stockholm, Švedija. — 
Rugp. 2 
kad laike sąjungininkų 
bombardavimų Hambur
go miesto ir uosto, Vokie
tijoje, užmušta 10,000 
žmonių. Miestas pavers
tas griuvėsiais.

Pranešama, • sitarę pradėti 
gal karas būtų 
Hitleris vienas 
bijojęs pradėti 

| dabar, karas 
kai diktatoriai 

l kitam nugrius

Italai Reikalauja Toscanini
Bernas, Šveicarija — 

Šveicarų telegrafo agen
tūra praneša, kad italai

STALINAS PASKYRĖ NAUJĄ 
AMBASADORIŲ ANGLIJAI

Londonas, rugp. 2 — 
Reuter sako, kad Maskvos 
žinios praneša, kad Fedor 
Guseff, 39 metų amžiaus, 
Sovietų Sąjungos (Rusi
jos) ministras Kanadai, 
paskirtas ambasadorium 
Didžiajai Britanijai į vie
tą Ivan Maiski.

Kaip žinoma,

Fedor Guseff atvyko į 
Kanadą metai atgal, kai
po pirmas Sovietų minis
tras Kanadai.

Vokiečiai Bėga Iš Italijos

Maiski

kviestas iš Londono į Mas
kvą. Jau tuomet buvo aiš
ku, kad Maiskis nebegrįš į 
Londoną, kaip negrįžta 
Litvinovas į VVashingto- 
ną.

Maiskis paskirtas už
sienio reikalų vice-komi- 
saru.

Berne, Šveicarija, rugp. 
2 — Iki šiol Hitlerio ges
tapo agentai vijo žmones 
iš Europos kraštų, ku
riuos naciai okupavo. Bet 
dabar ir vokiečiams pri- 
seina kraustytis. Apskai
čiuojama, kad apie 20,000 
vokiečių civilių bėga iš I- 
talijos.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

£ A%5 - &■
> *
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Antradienis. Rugpjūčio 3. 1943

Kunigy Vienybės Seimo

Rugp.11 <L,1943m.,HctelNewYorker,N.Y.

Seimas prasidės šv. mišiomis 9 v. rytą, Aušros 
Vartų par. bažnyčioje (32 Dominick St., New York 
City) už Amerikos pergalę ir Lietuvos nepriklauso
mybę.

1. Seimo atidarymas malda 10:30 A. M.
2. Pirmininko žodis.
3. Prezidijumo ir komisijų rinkimai.
4. Pereitų metų seimo protokolo priėmimas.
5. Centro Valdybos raportai:

a) Pirmininko
b) Sekretoriaus
c) Iždininko
d) Vice-pirmininkų ir provincijų pirmininkų.

6. K. V. Biuletinio redaktoriaus raportas.
7. Pašalpos komisijos raportas.
8. “Amerikos Lietuvių Katalikų Darbai”, knygos ko

misijos raportas.
9. Centralinių Organizacijų Dvasios Vadų praneši

mai:
a) Federacijos
b) S.L.R.K.A.
c) Moterų Sąjungos
d) Darbininkų
e) Vyčių
f > Vargonininkų Sąjungos
g) Studentų ir Profesionalų Sąjungos.

10. Paskaita “Mūsų Atsakomybė”, Kun. Dr. Kazys 
Urbonavičius.

11. Kunigų Vienybės Biuletenis.
12. Katalikų Spaudos Reikalai.
13. Centralinės Organizacijos ir jaunimas.
14. Lietuvos Atstovybės prie Vatikano ir karo nuken

tėjusių lietuvių šelpimas.
15. Lietuvai medikamentų klausimas.
16. Amerikos J. V. Episkopatui laiškas.
17. A. J. V. Valstybės Departamentui memorandumas

apie Amerikos lietuvių šiame kare bendradarbia
vimo pastangas.

18. “Catholic Lithuania” knygos klausimas.
19. Kunigų trūkumas pokarinėje Lietuvoje.
20. Labdarybės draugijų organizavimas (St. Vincent 

de Paul).
21. Karo veteranų organizavimas.
22. Blaivybės draugijų organizavimas.
23. Taupumas — A. J. V. bonų pirkimas.
24. K. V. konstitucijos pataisos.
25. Rezoliucijų priėmimas.
26. Kultūros Institutas.
27. Nauji sumanymai.
28. Malda už kenčiančią Lietuvą ir K. V. mirusius na

rius.
29. Seimo užbaiga—malda.

Kun. J. A. Karalius,
Pirmininkas.

darbininkas

SENOVE

Sv. Pranciškus Riteris X

“Inkarėlis”
Sulietuvino J. Montvila.
•

Nėra kada sportauti ir generolams. Štai Brig. Gen. 
Carl Gray, Jr., generalis direktorius Karo Gelžkelių 
patarnavimo Šiaurės Afrikoj, skubiai srebia savo sriu
bą, kad kuogreičiausiai išvykus peržiūrėti naujas ge
ležinkelių linijas. Susisiekimas svarbus karo veiksmų 
vienetas ir todėl generolas visuomet užimtas.

I

I

.4TS4RGMI.'
V ienas A įsitikimas S u Lenkais

(LKFSB) Prieš kiek lai
ko, viename USA centri
nių miestų, lenkų laikraš
tininkai ir kaikurie jų 
spaudoje bedirbą pareigū
nai pakartotinai 
lietuvių padaryti 
pobūvį, kuriame 
tarti kaikurie
klausimai. Kadangi jau 
lenkai vieną tokių pobū
vių buvo organizavę, 
lietuviai, po ilgesnio delsi- aiškinimams būk lietuviai koti apie Šv. Pranciškaus

skatino 
bendrą 

būtų ap- 
aktualūs

I

nuomonės, kad dabar rei
kia su visais palaikyti ge
rus kaimyninius santy
kius.

Šiomis dienomis mums 
pavyko sužinoti, kad apie 
tą įvykį buvo pasiųstos 
konfidencialios informa
cijos Londone esantiems 
lenkų oficialiems sluoks
niams ir kad šie tą įvykį 

tai panaudojo netiksliems

Sovietai Remia Vokiečiu Laisvą 
Komitetą Rusijoje

Maskva, rugp. 2 — So
vietų Sąjungos komunis
tų partija remia Laisvą 
Vokiečių Tautinį Komite
tą. Tą ji įrodė straipsniu, 
kuris tilpo “Pravdoj” ofi
cialiame Sovietų laikraš
tyj-

Iš to aišku, kad Sovietų 
Sąjungos komunistų par-

CARRIES ON —Smart in her 
new WAVE uniform, Ap- 
prentice Searr.an Genevieve 
Sullivan Carries on tradltion 
of her flve brothers loet it 
Pacific. She’s in training U 

BronjK. N. Y.» scįooj.

J. RAINIO
Ten viskas taip žėri užburtos šviesos žavesyje, 
Ten dainą girdžiu aš tarytumei saulėtą giją. 
Po pievą, miškus ten mergaitės bėgioja. 
Nuo kalno į kalną Joninių ugnis ten klajoja. 
Ten mėlynas šilas, lyg rūkas vandens. 
Ten kalnas stiklinis, Pilis iš akmeųs. 
Undinių iš upės ten girdime juoką. 
O ten mėnesienoje laumės bešoka. 
Ten vakarą dainą vargdienių girdi, 
Kur traukia vis ponų lažan eidami... 
Bet jūroje mala jau miltus juodoji gyvatė — 
Ji duos tiems, kas skriausti ir klastuoti papratę. 
Tenai karan bernužis joja — 
Kraujuotas aušta rytas. 
Jo kieto plieno kardas 
Tai priešams išpustytas!
Pakils piliakalnis iš amžių, iš senųjų. 
Iš miego šimtmečių, iš dūmų, iš tvaikiųjų — 
Vėl žmonės saulę trispalvę išvys, 
Kur’ geltonai, žaliai ir raudonai nušvys!

kareivių tretininkų, taip 
pat dėvi po savo munduru 
ir škaplerius, kurį tik nu
siima, kai eina į prakti
kas. Paskui vėl užsideda 
škaplerius.

Kaip daugelis ir kitų, 
tas kareivis tretininkas, 
tai pavyzdingas Šv. Pran
ciškaus riteris galingųjų 
Jungtinių Valstybių ar
mijoje.

Kad Gerasai Dievas 
jiems visiems duotų po 

T - . . -’įšio baisėtino karo svei-
, , . ... ai asa ®’jfciems ir gyviems grįsti įkad tai priklauso pne pn- mylimųjųs^vo tė°ų' pas!

Įdomu, kad tretininkys- 
tė gana populiari tarp A- 
merikos kareivių. Nenuo
stabu, kad tarp tų karei
vių yra gana daug treti
ninkų, kurie už munduro 
dėvi ne vien škaplierių, 
bet taip pat nešioja ir Šv. 
Pranciškaus juostelę.

Štai vienas kareivis tre
tininkas pasakoja, kuo
met nuėmęs mundurą, ki
ti kareiviai pastebėjo, kad 
nešiojąs Šv. Pranciškaus 
juostelę. Tada jo klausė: 
“Kas tai?”

vatinės vienuoliškos jo u- 
niformos, kareiviai dide
liai nusistebėjo. Po ko, 

j tas kareivis tretininkas 
turėjo daug kartų pasa-

mo sutiko, būdami tos

Junior College baigė 131, 
High School baigė 178.

Jau daugiau kaip 40 Ma
rianapolio auklėtinių yra; 
kunigais, o netoli 40 dar, 
tebeina teologijos moks-i 
lūs besiruošdami kuni
gystei.

tija remia tarptautinį ko
munistų judėjimą. Mas
kvoje yra ne tik vokiečių 
komunistų komitetas, bet 
yra lenkų, lietuvių, latvių, 
estų ir kitų tautų, kurie 
paruošiami pokariniam 
veiksmui. Kaip žinoma, 
Sovietai užgyrė lenkų ko
mitetą ir lenkų kariuome
nę, kuriai davė Kosciuš
kos vardą.

Komunistų tikslas aiš
kus: po karo paimti šalį į 
komunistų kontrolę.

Graži Lietuviu Švietimo 
Įstaiga

(LKFSB) Reikšminga
me leidinyje “Amerikos 
Lietuvių Katalikų Dar
bai” paskelbtas skaičius 
moksleivių, kurie pasi
naudojo Marianapolio ko
legija.

Iš viso iki 1942 mokslo 
metų pabaigos per moky
klą perėjo, įsiregistravu
sių studentų buvo 1.093. 
Senior College baigė 34,

susiskaldę, visuomenė ei
nanti su Lenkija ir tik ei
lė Lietuvos pareigūnų lai
kąsi atokiai nuo lenkų.

Iš Londono mes gavome 
žinių, kad net kaikurie 
lenkų oficialūs asmenys 
laiką Lietuvą priklausan
čią Lenkijos - “įtakos sfe
rai”, jų “gyvybine erdve”. 
Šiuo klausimu lietuvių vi- 

, suomenės nusistatymas 
' aiškus ir vieningas: visi 
nori laisvos, nepriklauso
mos Lietuvos. Lietuviai, 
savo gindami ir svetimo 
nenorėdami, būdami iš 
prigimties taiki tauta, no
ri su visais kaimynais ge
rų santykių, nieko neiš
skiriant. bet jeigu kaikas 
iš lenkų po bendro pasi- 
kalbėjimo pasiunčia ne
tikslias informacijas į sa
vo centrą, tai lietuviams 
belieka pasidaryti išvadų, 
kad geriau tokius pasikal
bėjimus daryti platesniu 
maštabu, drauge pakvie
čiant ir latvius bei estus, 
kad lenkai nesusidarytų 
netikslaus įspūdžio būk 
lietuviai jaučia išskirtiną 
palinkimą artėti prie len
kų ir, antra, atskirų tautų 
atstovų pasitarimuose da
lyvauti tik įsitikinus, kad, 
antroji pusė neturės pa
linkimo tą viską netiksliai 
interpretuoti. Lietuviai 
nori su visais gerų santy
kių, bet taipgi nori, kad jų 
nusistatymas būtų tiks
liai suprastas ir teisingai1 
nušviečiamas.

gyvenimą ir aiškinti tre- 
tininkystę, kad patenkin
ti smalsius kareivius.

Atsitiko, kad vienas ka-

Brooklyno “lietuvių” ko-; 
munistų laikraštis rašo a- 
pie tūlą žydą, kuris nusi
žudęs todėl, “kad nebega
lėjo panešti dvasinės naš
tos dėl-baisaus žydų liki
mo Lenkijoj ir kituose na
cių okuputuose kraštuo- --.M se .

“Žmogus, kuris atima 
sau gyvybę už liaudį, turi 
tą liaudį mylėti”, rašo tas 
laikraštis.

“Deja, klaidingas kelias. 
Tai meilė ir kelias despe- 
rato... Atėmimas sau gy
vybės nenugalės nacių nei 
fašizmo”. Taip dabar rašo 
tas komunistėlių laikraš
čio redaktorius birželio 10 
d. š. m. laidoje.

Praeityj tas pats komu
nistėlis ir kiti jo bendra
minčiai labai idealizuoda
vo žmogų, kuris atimdavo 
sau gyvybę nuodingais ga- 
sais ar kitomis priemonė
mis, dėl “netikusio kapi
talistinio surėdymo”. Sau- 
žudys būdavo komunistų 
iškeliamas, kaipo garbin
giausias žmogus, kovojąs 
už “darbo žmonių reika
lus”.

Kaip suprasti komunis
tus? Ar jie dabar prisipa-] ★ Vakar Dėdės Šamo la- 
žįsta darę klaidą praeity- ’ 
je, ar jie skirtingai su
pranta nusižudymą: “dėl 
baisais žydų likimo Len
kijoj ir kituose okupuo
tuose kraštuose” ir “dėl 
netikusio kapitalistinio 
surėdymo”?

• v

of persona in the common 
wealth because of race, eolo 
or religion shall be guilty o 
libel and shall be punished b; 
a fine of not more than on> 
thousand dollars or by impri 
sonment for not more than on< 
year, or both. The defendan 
may prove in defense that th< 
publication was privileged oi 
was not malicious. Prosecu 
tions under this section shal 
be instituted only by the attor 
ney general or by the districl 
attorney for the distriet in 
which the alleged libel was 
published”.

Kadangi bausmė gali 
siekti $1000.00 arba 1 me
tus kalėjiman, ar abu' tai 
pasirodo koks didelis yra 
nusikaltimas ką nors tiks
liai šmeižti. Duodami pla
čią tam įstatymui inter
pretaciją, yra numatoma, 
kad gali atsirasti daug 
skundų, jeigu nepasikeis 
raštai ir straipsniai, ku
riuos dažnai matome, y- 
pač liečiant tautinius ir 
religinius klausimus.

Adv. Kazys J. Kalinauskas.

I
Novena Stebuklinaoio 

Medalikėlio

“Darbininke” dabar galima 
gauti “Novena Stebūklingojo 
Medalikėlio Dievo Motinos 
Garbei. Kaina 15c. Užsisakyda
mi minėtą knygutę, prisiųski- 
te 15c. įdėję į konvertą ir gau
site minėtą knygutę. Užsaky
mus siųskite: “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

togę kaip pagarsėjusiems 
didvyriams ir herojams 
karo laukuose.

Kun. A. Tamoliūnas.

★ Nacių Propagandos 
ministeris Goebbels įsakė 
iškraustyti iš Berlyno vi
sus vaikus ir civilius, ku-VlClld* «.«- t . _ . . .. ..

reivis pradėjo nepadoriai!rie ner^ būtinai reikalingi 
juokauti, gi kitas tuojau P^į°
įspėjo jam nutilti, nuro- _. _~7. ~ 
dydamas į kareivį treti- -------- ------------
ninką: “Nustok taip juo
kavęs, nes anas ten karei
vis yra tretininkas, kuris 
nepakenčia 
juokavimo”.

Čia tuojau 
padorumas, 
nęs, nepadorus juokdarys 
kareivis atsiprašė karei
vio tretininko, prisižadė
damas niekada daugiau 

i taip nebejuokauti, 
i Tas kareivis tretinin- 
I kas, kaip ir daugelis kitų

nepadoraus

nutrūko ne- 
ir prisiarti-

I

I
į

I 
iI 

kūnai bomberiai, kurių 
skaičius siekė apie 200 or
laivių bombardavo Rumu
nijos aliejaus šaltinius. 
Numetė 600,000 svarų 
sprogstamosios medžia
gos. Padaryta didelių nuo
stolių.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

žmonėse panika, nes tikisi 
didelio miesto bombarda
vimo.
★ Italų valdžiai svyruo

jant, ar tikriau sakant ne- 
atsiskiriant nuo nacių A- 
lijantų karo vadovybė pa
grasino kartoti italų mie
stų bombardavimą. Italai 
baimės perimti pradėjo 
bėgti iš miestų. Taip ži
nios skelbia, kad apie trys 
milijonai italų palikę sa
vo namus ir turtą mies
tuose bėga į laukus ir kal
nus.

Sovietai Atsiėmė 100 Kaimeliu
Londonas, rugp. 2 — So

vietų raudonoji armija 
pasivarė pirmyn nuo 5 iki 
7 mylių Orei srityje, ir at
siėmė 100 kaimelių Orei 
miesto apylinkėje.

Maskvos pranešimai, re
miami karo fronto žinio
mis, sako, kad kol kas ne
galima pasakyti tikrai ar 
vokiečiai ruošiasi užleisti 
rusams miestą Orei, ar jie 
tik persitvarko. Iš to gali
ma suprasti, kad naciai 
tame fronte laikosi maž
daug pasyviai.

Toliau sakoma, kad rau-

Juozas Kasinskas 
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktj 

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE, Md.

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Piety Amerikoje Kelionės 
{spūdžiai

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

i

donieji užmušė tris tūks
tančius vokiečių tik vie
noje šiaurės sekcijoje, ka-; 
da vokiečiai metė savo 
tankas ir pėkstininkus 
devynis kartus, kad sulai
kyti raudonųjų puolimus.

Tel. Plaza 8595
Limosinai dėl visokią reikalų

Naujos Bausmės Už 
Šmeižtus

Nuo liepos 28, 1943 Mas- 
sachusetts valstybėje įsi
galiojo baudžiamasis įsta
tymas pagal kurį kiekvie-i 
nas asmuo, kuris tiksliai 
paskelbs raštiškai ar per 
spaudą neteisingas žinias, 
kad sukelti neapykantą 
tarp grupių dėl jų tauty
bės, spalvos, ar tikėjimo.

Angliškai tas naujas į- 
statymas skamba šitaip:

“Whoever publishes any 
falše written or printed mate- 
rial with intent to maliciously 
promote hatred of any group

CRISP, SMART—Ready for 
luncheon in her new surah 
checked suit is Lynne 
Engler, one of John Povers 
"toną - stemmed” American 
beauties, in New York. Note 

waistcoat-cut jacket.
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Šveicarija yra labai su

nuo-

tuojau pasakysianti, viską

I

I

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

Did. Britanijos Lietuviai
Svarsto Sušaukti Lietuvių 

Seimą

kažkokiame pragariškame 
nematė ir nejautė — siau- 

ir užsimiršę. Pusė

(Iš "Židinys”) 
( Bus daugiau)

Taip Visados Diktatoriams

ŠVEICARIJOS ŠVENTE

iki į

/

I

PIRMOJI PAGELBA

i

$4.00 
$2.00 
$5 00 
$2.50

* *

Vaizdas parodo, kai buvo sudinamituotas skers- 
vartis Susąuehanna upėje, kad galima būtų tęsti to
liau didžiulis vamzdis, kuriuo plauks gasolinas ir alie
jai iš kasyklų tiesiog j prieplauką. Tasai vamzdis per
kels kasdien 300,000 bačkų aliejaus.

•v a. ■* X

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ......... I
Vieną kart savaitėje metams.— I
Užsieny metams ____  I
Užsieny 1 kart sa-tėj metams :

BUY
UNITED 
STATĖS

WAR
aONDS 

AND
STAMPS

« • • '*« * "

X ■ »'<* f *-*■*• •

į mą laimę amžinatvėje.
Gi neužmirštini garbin-

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ___________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly _____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

• A

lius’. Gi kareivis, kuris sa
vo gyvybę guldo už savo

DARBININKAS
(THE W0RKER)

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

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
---------by---------

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Bntered 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
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“Kas lipa aukštyn, tas turi krist žemyn” — taip

(LKFSB) Geru ketvir- riniu gyvenimu. Jos 
tadaliu mažesnė už Lietu- versitetai — vieni 
vą, Šveicarija turi kiek šiaušių Europoje, 
daugiau gyventojų: 
ris ir ketvirtadalį

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Eoston 2680

* 'A . - < - * — * *

L
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Pirmojo pasąulinio karo pasaulinio baisėtino karo 
metu, 1914 metais, pagar- metu.
sėjęs nepaprastu savo pa- Mūsų kareiviai karo lau- 
trijotizmu Belgijos kardi- ke, laivynuose, ar padan- 
nolas Mercier buvo vieno gėse su bomberiais. kovo- 
kario klaustas: įjantieji laimėti keturias

“Kareivis, kuris karo laisves ir demokratiją pa
metu žūsta už teisėtas tė- šaulyje, tikime, kad jie 
vynės apgynimo teises, taip geri ir taip padorūs, 
tikrovėje, 
nys?”

Žilagalvis kardinolas 
Mercier, atsakydamas, 
pirma paaiškinimo, kad 
taip žuvęs kareivis nėra 
kankinys tikrąja teologi
jos prasme, nes tokis žu- 

įvo bekovodamas apsigin- 
sako anglų patarlė. Tai natūralūs fizikos dėsnis. Zmo- kiavęs kuomet kankinys 
gus užauga, subręsta ir pagaliau ima smukti. Bet mo- savo gyvybę aukoja nesi- 
raliniu ar dvasiniu atžvilgiu kritimas iš viršūnės būna priešindamas ir negin- 
kur kas dramatiškesnis, ypač jei kas, didingumu ser-. kluotas, atsidavęs budelio 
gąs, pernelyg aukštai iškyla ir krisdamas savo tautą negailestingumui ir žiau- 
į nelaimę įtraukia. Čia kalbama apie Italijos diktato- rumui. 
rių Mussolinį. Iškilo kaip aras, nutūpė kaip žvirblys.

apgynimo
argi ne kanki- kaip išėjusieji iš mylimų- 

i jų tėvų namų. Mums tik 
pridera jiems teikti mora
linės paspirties ir narsaus 
padrąsinimo. Juk negai
lestingoji mirtis tykoja 
jų bent kurią valandą, ir 
jie brangią savo gyvybę 
guldo už mūsų apsaugą. 
Jie, kurie kilnų savo gyve
nimą aukoja, kad laisvė ir 
demokratija neišnyktų iš 
Šios žemės, nusipelno di
džiausios pagarbos ir he
rojiškos garbės, taip pat

. .1 “Tačiau”, toliau tęsė di- i nusipelno karšiųjų mūsų 
t w.................................................................................................................................................._ — — |........................................................................ ' I S“» 1 z-l 1 1 I W 111 Z~k T T Z-X

Ir dar prasčiau, nes Mussolinio kritimas surištas su dysis ir garbingasai kar- 
Italijos tragedija. Iš tiesų, Italijos padėtis nepavydė- dinolas Mercier, “y” 
tina. Neteko Afrikos kolonijų ir savo žemes jau pra- ’.......
dėjo prarasti. Norėtų taikintis, bet tai ne taip lengva. 
Ir sąlygos perkietos, ir nusikratyti buvusiuoju talki
ninku nėra kaip. Jei pasiduos alijantams, tai bus pri
versta kovoti su vokiečiais, kurie jau tiek Italijoj įsi
galėjo, kad be alijantų pagalbos italai vargu begalės' 
nuo jų laisvai atsipalaidoti. Ir kol nepageidaujamų mo išteisinimui, 
svečių likviduotė bus įvykdyta, vokiečiai gali iš oro neabejodamas, 
bombarduoti Italijos miestus, žodžiu, padėtis pati blo- kad Kristus apvainikuoja gosios atminties Belgijos 
giausia.

O buvo galimybės išvengti tampraus _ ------
čiais susirišimo. Bet nežmoniška Mussolinio puikybė, ta toje 
gobšumas ir niekšiška gangsterio politika visą tautą dvasioje, užtikrina to ka- paguoda 
įstūmė į bedugnę. Troškimas garbės ir noras pigiai reiV10 sie os išganymą. j 
pasipelnyti aptemdė Mussolinio orientuotę 1940 m.; 
kada nuo Hitlerio smūgių Prancūzija buvo visiškai be
jėgė. Paprastam žmogui buvo lengva apsirikti. 
Prancūzija parblokšta, Anglija jau, jau atrodė žū- guldytų už savo priete- 
sianti nuo nuolatinių vokiečių oro laivyno puolimų. -• • ...........................
Pats geriausias laikas pigiai pasigriebti geroką Pran-: Vo gyvybę guldo už savo 
cūzijos dalį. Taip atrodė eiliniam politikui. Bet Musso- brolius, ir kad apsaugoti 
lini turėjo būti aukščiau iškilęs ir daugiau nusimanąs, jo tėvynės širdį ir aukū- 
negu bet kas iš minios. Jis turėjo numatyti, kad Ang- rus, pelno aukščiausiąją 
lijos pajėga dar neišsisėmus. Todėl puldamas Pran- meilę...” 
cūziją iš užnugario — tas negarbingas žygis amžinai Garbingojo Belgijos 
suteršė fašistų vardą — Mussolini įsivėlė į karą ir su kardinolo Mercier žodžiai, 
Amerika, ir čia buvo jo pražūtis. Italijos diktatorius ištarti 1914 metais, ne- 
pasirode labai prastu, provmcijalmio masto, diplomą- m-g ir yerta atmintinojo 
tu. Pigus, karčeminis gobšumas ir išdavikiškas par- :pakartojimo šio antrojo|

J maldų, kad budri Dievo 
■J1ei aš' -Apvaizda juos visus glo- 

'būčiau klaustas, ką aš ,ir apsaugotų nuo
manau apie tokio narsaus futbutingų karo pavojų; 
kareivio sielos išganymą, jei herojiškai autų

i kuris kareivis sąmonin-,^el. Seroves ate‘-
gai savo gyvybę davė jo kad Gerasai Dievas

! tėvynės garbės apgyni-, minioms ir narsioms jų 
mui ir pažeisto teisingu-; sle^oms nesioaigia-

aš, visai;
atsakau,

! militarinį kareivio narsu- kardinolo Mercier žodžiai 
su vokie- ir kad mirtis, prisiim- tebūna ypatingasai sura- 

: krikščioniškoje minimas ir maloningoji
--------tėvams, moti

noms, broliams, seserims, 
“ ‘Didesnės meilės netu- žmonoms ir sužiedoti- 

rėjo nė vienas žmogus’, nėms tųjų, kurie randasi 
reiškė Pasaulio Išgelbėto-1 pavojingame ir žūtbūtin- 
jas, ‘kuris savo gyvybę game karo sūkuryje...

Kun. A. Tamoliūnas.

blokšto oponento puolimas, ne tik nepadarė jam gar
bės, bet sugniuždė jį patį ir įklampino vargšę Italiją, 
kurią jis buvo užsimojęs iškelti iki aukščiausio laips
nio — buvusios Romos imperijos lygio. Didingas už
simojimas, neparemtas atitinkama pajėga, negarbin
gai susmuko. Taip tai išdyla pasaulio garbė.

Įdomu, kaip jaučiasi kiti pasaulio diktatoriai, ma
tydami negarbingą savo kolegos susmukimą. Ar 
jiems niekad į galvą netoptelia, kad panašus likimas

1
ir jų laukia. Pamoka labai reikšminga. Istorija tai be
širdė, negailestinga pamotė, kuri jokių laimingų liki
mo išrinktųjų nepripažįsta. Ji griežtai prisilaiko fizi
kos taisyklių: kas kyla aukštyn, tas turi kada nors 
slinkti žemyn. Užsispyrimas užsilaikyti valdžios vir
šūnėse gali tik laikinai pasisekti. Diktatoriai ne am
žini. Įeina ir išeina—beveik visados negarbingai. Nė 

j raudona spalva čia nieko negelbsti. K.

kurie 
visokiais 
Lietuvos 

yra
Eu-
dar

Eretą, prof. Senną, 
vedę lietuvaites 
būdais paremia 
reikalus. Šveicarija 
vienas iš nedaugelio 
ropos kraštų, kur
šiaip taip gali laikytis Lie
tuvos atstovybė. Dabar 
Šveicarijai, apsuptai na
cių ir fašistų, sunkios die
nos. Kada Hitleris vieną 
po kitos grobstė Europos 
valstybes, kažkas paklau
sė vieno vokiečių genero
lo, kodėl jie neužima Švei
carijos, nacis gi atsakė:

— Kam mes turime ata
kuoti keturis milijonus 
kalinių, kurie ne tik dėl 
mūsų dirba, bet dar ir pa
tys maistu pasirūpina”.

Tas atsakymas ne tiek 
tikrovę pavaizduoja, kiek 
nacių norus, siekimus, bet 
jų galybė jau braška ir 
mes Šveicariją vėl maty
sime išsilaisvinusią iš a- 
šies replių, vėl virstančią 
tarptautiniu centru ir įro
dančią, kaip gražiai gali 
gyvuoti ir mažosios vals
tybės.

Ir i

uni- 
gar- 
gau- 

ketu- šiai lankomi užsienio stu-
milijo- dentų.

no. Prisimename tą nuos- dvasininkų, rašytojų, 
tabu Alpių kraštą, nes 
rugpiūčio 1 d. Šveicarija 
turi savo šventę, prime
nančią 1291 metų pirmą 
rugpiūčio, kada buvo į-

veno Šveicarijoje ir ten 
planavo apie naujųjų lie
tuviškų įstaigų užgimi
mą. Demokratinių laisvių 
šalis — Šveicarija yra ka
talikiškas kraštas, dau-

Daugelis lietuvių 
net 

diplomatų yra lankę Švei
carijos aukštąsias moky- 
kyklas. Su Šveicarija yra 
surištas atsiradimas ir 
mūsų garsiųjų lietuviškų

kurta Šveicarijos konfe- bendruomenių: marijonų 
deracija. Tai viena iš pa- ir seserų kazimieriečių — 
čių seniausių Europos de- jų steigėjai kurį laiką gy- 
mokratijų, kurioje dar
niai jau septintas šimtas 
metų toj pačioj valstybėj 
sugyvena vokiečiai, pran
cūzai ir italai, kurie da
bar liko viena šveicarie-

■čių tauta. Viso pasaulio giau kaip keturi milijonai 
turistus, taikos metu jos gyventojų yra katali- 
traukia gražiosios 70 Al- kai. 
pių viršūnių, kurios pa-Į
dengtos sniegu, miškais, rišta su Lietuvos atgimi-
tarp kurių šniokšdamos mu. Čia buvo susibūrę lie- 
rangosi kalnų upės, ža- tuvių patrijotų jaunosios 
liuoja derlingi slėniai, kur jėgos ir čia per Didįjį ka- 
girdisi besiganančių kar- ra ir jo pabaigoje buvo 
vių skambalėliai. Šveica- lietuvių informacijų, iš 
rija garsi ne tik savo gra- dalies, ir politinio veikimo 
žiais ežerais, ne tik ska- centras. Šveicarija mums 
niu vynu ir puikiais sū- yra davusi ne vieną
riais, bet ir aukštu kultu- širdų prietelių, kaip prof.

(LKFSB) Jau 1938 m. 
Glasgov.’e įvyko pirmasis 
Didž. Britanijos lietuvių 
seimas. Tada buvo numa
tyta, kad sekantis lietuvių 
seimas bus sušauktas už 
penkerių metų, Londone, 
taigi — pripultų šiemet. 
Š. m. birželio mėn. 20 d. į- 
vyko Londono Lietuvių 
Federacijos Tarybos po
sėdis, kuriame buvo svar
stytas ir seimo klausimas. 
Karo metu tam yra daug 
sunkumų, bet galėtų būti 
ir nemažai naudos lietu- 

1 viškam reikalui. Nutarta 
1 atsiklausti visų Didž. Bri- 
Į tanijos lietuvių kolonijų, 
■ kokia tuo reikalu jų nuo- 
i monė. Su Londono lietu- 
viais palaiko glaudų ryšį 

! ir Škotijos lietuviai. Bir
želio 27 d. buvo numatyta 

j turėti antrą Londono Liet. 
Tarybos posėdį, kuriame 
buvo numatoma, kad da
lyvaus Škotijos lietuvių 
dvasios vadas kun. J. Gu
tauskas.

(Novelė)

Vienas pasiūlė uždaryti Doliebienę į “ka
lėjimą” — kamarą ir pasitarti, kas toliau da
ryti. Sumanymas visų buvo rimtai priimtas. 
Uždarė Doliebienę, surišo jai rankas ir kojas 
ir nuėjo į seklyčią tartis.

Januška atnešė didelį ąsotį alaus.
— Išgersim dėl drąsos... Į sveikatą!..
— Į sveikatą!..
— Gerk, žinai su boba... vis kažkaip...
— Ech!..
— Ką čia... niekis!
Gerdami jie darėsi kas kart gyvesni, karš

tesni ir kalbesni. Kiekvienas įrodinėjo, kad 
Doliebienė turinti žinoti, kur jos vyras. Tai 
negalimas daiktas, kad ji nežinotų. Ne, tai 
tik pasityčiojimas iš garbės milicijos. Įkirs
ti! Ji prisidėjusi ir prie vagystės — jokios 
abejonės negali būti. Jie juk ne vaikai ir be 
to, jau tiek vargo padėta. Gudri moteriškė...
— kaip šėtonas. Visi vagys gudrūs, bet tvar
kos atstovai taip pat ne mulkiai. Nuvaryti į 
“kalėjimą” ir visiškai padoriai įkirsti! Kitaip
— nieko neišeis.

Gėrė, kalbėjo, nutarė.
Vyrai varė per sniegą, per lauką, pusę ki

lometro nuskurusią menkutę moterėlę. Ji

ėjo pirma, retais žingsniais brisdama per gi
lų sniegą, sulinkusi ir dūsaudama. Vyrai — 
vieni greta, kiti paskui — nešėsi liktarnas, 
šautuvus, lazdas ir laikas nuo laiko koman
davo:

— Greičiau, boba!
— Į dešinę!
— Tiesiai!
— Marš!
Jie buvo kariškai nusiteikę ir dažnai kei

kėsi.
Naktis buvo šalta, tuščia, beprasmė, dan

gus — tolimas, ramus...
Jauja buvo molinė ir tamsi. Šaltis ir bai

sa klaikiai tūnojo tarp negyvenamų sienų.
Moteriškės akys sustingo kaip ledas, vei

das darėsi melsvas nuo neišpasakyto išblyš
kimo, ir ji tylėjo kaip žemė, kaž ko baisaus 
laukdama. Ji nebepradarė lūpų, nes ją paga
vo juoda baisi neviltis. Jokio pasigailėjimo 
iš niekur, o niekur nebuvo galima laukti.

— Dabar apsigalvok: arba geruoju sakyk, 
kur vyras, arba žegnokis. Jei nesakysi — iš 
čia jau nebeišeisi, — įtikinančiai, valdyda
masis, su šaltu žiaurumu kalbėjo jai Januš
ka.

Tai buvo klaikus ir griežtas momentas. 
Tai nebuvo dilema, o tik baisi būtenybė. Ji 
galėjo klykti, galėjo prisišaukti Dangaus an
gelus, bet kažkieno kieta valia jau buvo da
vusi savo ištarmę. Auka drebėjo stovėdama

prieš nematomą juodą kryžių — didelį kaip 
visa naktis.

— Nesakai! — suskambėjo metalas.
Ji tylėjo.
Pakilo sunki ranka su kietai susukta vir

ve ir apipylė ją smūgiais. Stambus vyras vi
sa jėga daužė jai per pečius, per galvą, net 
neužsimerkdamas. Moteriškė sukliko, iškėlė 
drebančias rankas, pasvirduliavo, bet vėl at
sitiesė.

Ranka nurimo.
Dabar moteriškė visu kūnu drebėjo ir ty

liai vaitojo, kaip į žiemos vandenį įmesta.
— Uiii...
— Sakyk!
— Greičiau sakyk!
Krito žodžiai kaip aštrios plytos.

— Nežinau...
Buvo toksai tylus atsakymas.
Trumpa pauza.

— Per kailinius nejunta! Nuvilkti!
Vyrai nutraukė jai nuo galvos vilnonę 

skepetą ir nuvilko kailinius. Dabar ji buvo 
viena bliuskele ir ant galvos turėjo baltą 
marškonę skepetaitę. Ji buvo tokia plonutė 
ir liesa, kaip apleistas nuskurdęs kūdikis.

Vyrai graibstėsi virvagalių ir kitokių kan
kinimo įrankių, rėkavo ir puldinėjo kaip gir
ti. Jie svaigo ir patys nebejuto, ką daro. Ran
kos jų virpėjo, kalbėjo jie nebetaisyklingus 
sakinius, darė automatiškus judesius. Kaž-

kokia jėga juos pagrobė ir svaidė kaip de
gančią lavą į pakalnę. Dabar jau visi jie puo
lė mušti tą kūdikį.

— Sakyk, sakyk, sakyk...
Tai buvo kažkoks skaudus beprasmišku

mas. Tas “Sakyk” jiems buvo tik mušimo 
taktas. Tikslas jau buvo patsai kankinimas.

Moteriškė perkrito ant žemės, cypė ir rai
tėsi kaip vijūnas įmestas į druską. Ji buvo 
visa vienoje liepsnoje, smūgiai degino kaip 
verdantis švinas. Skepetaitė jos nusmuko 
ant kaklo ir juodos kasos pasiskleidė asloje.

Tai buvo vienas skausmas.
Dabar ji graibstė budeliams už kojų ir rė

kė pasakysianti, 
pasakysianti...

Jie visi buvo 
rate, vienas kito
tūlio pagauti, apsvaigę 
klojimo galėtų nudegti, kol jie pajustų gais
rą.

— Sakyk!
— Sakyk!
— Pasakysiu... išėjo... išėjo...
— Kur išėjo?!
— Išėjo... nežinau... mušė...
— Padus svilinti biaurybei 

nas — matot, kad apgaudinėja.
Tai buvo įkvėpimas.
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SUNKIAISIAIS RUSŲ VERGIJOS 
LAIKAIS

- 50 metų nuo mirties liaudies švietė
jo Kan. Kozmiano. - Jo nuotykiai su 
girtuokliais. - Vakaruškininkus susi- 
klupdydavo kalbėti rožančiaus... - 
Paslaptingi perspėjimai prieš kratas.
- Apie kupiškėnų moteris. - Gudriai

apeiti okupantų planai.

\ Y 7TW iB* S

vyrus 
valsty- 

Periklis kartą

Kalbėdamas apie tėvy
nei nusipelniusius 
didysis Graikijos 
bininkas 
pabrėžė:
— Ne vien tik užrašas jų 

gimtoje šalyje, ant jų ka-; 
po paminklo, rodo jų nuo-‘ 
pelnus; geresnis atmini
mas negu bet kokie užra
šai yra jiems skirtas tau
tų atmintyje ir tas atmi
nimas patvers ilgiau negu 
jų kapų užrašai”.

Vienu iš tokių garseny
bių. kurio atminimas lie
tuvių tautoje niekad neiš
nyks, buvo garsusis lietu
viškos liaudies švietėjas 
sunkiausiais rusų vergi
jos laikais — Kan. Kleo- 
fas Kozmianas.
Jo motina skolindavosi 

batus eidama | 
bažnyčią...

Mažą žemės sklypelį te
turėjo Šimonyse jo tėvas. 
Batus kam pataisydavo, 
pakinktus ar kokį rakan
dą kam padarydavo ir 
taip skurdo su visa šeima. 
Motina nė žmoniškų batų 
neturėjo ir kai norėdavo 
padoriau susitvarkiusi 

’ nueiti į bažnyčią, pasisko
lindavo batus nuo kaimy
nės žydės. Dar didesnis jai 
vargas liko, kai mirė tė
vas. Nekartą ji įsisėdusi į 
vežimėlį rinko aukas po 
plačią apylinkę, kad galė
tų savo sūnų išleisti į ku
nigus. Ir Kleofui pasisekė
— jis aukštuosius moks
lus baigė Petrapilio aka
demijoje ir savo pirmą
sias Mišias atlaikė Šimo
nyse apie 1864 metus, o 
jau kitą dieną atvyko į 
Kupiškį, kur išbuvo vika-

vėl kietai suėmė Lietuvos 
žmones. Spauda buvo už
drausta, kunigams net į 
atlaidus važiuojant greti- 
mon parapijon reikėjo 
gauti leidimą, kuriame 
turėjo būti pažymėta net 
'ar leidžiama jam laikyti 
giedotas Mišias... 0 baž
nyčioje žandarai sekdavo, 
ar pamokslai taip sakomi, 
.kaip yra rusų patvirtinta
me vadovėlyje.

I I
Kupiškėnų auklėtojas.

O bažnyčioje tais sun
kiais Lietuvos laikais 
žmonės daug paguodos • 
rasdavo. Kitą kartą jau 
nuo trečios valandos nak
ties susėdę ant bažnyčios 
laiptų laukdavo, kada ati
darys duris, kad pirmieji 
pripultų prie klausyklų. 
Ir kun. Kozmianas atsi
keldavo prieš ketvirtą va
landą. Kai kartą tarnaitė 
pagailėjo pažadinti to li
guisto kunigo, jisai ją 
perspėjo:
— Kitą kart taip nepada- 

. ryk. Žmonės išvargs, rei- 
; kia juos greičiau atleisti! 
• Darbo jis nesigailėjo. 
. Vaizdžiai, gyvai, pasiruo

šęs sakydavo pamokslus, 
kurie taip žmonėms pati
ko, kad kiti parėję į na
mus pasirašydavo juos. 
Po pamaldų prie šoninio 
altoriaus aiškindavo žmo- si0 vyro, surinko būrelį 
nėms katekizmą, bažn. a-'draugių, kurios ją guostų.; 
peigas, bažn. istoriją. Su-;pamatė kartą, kad neša 
organizavo puikų chorą. I mažo vaikučio lavonėlį į 
Tada tas buvo retenybė, i kapines. Sužinojęs, kad 
tai Kupiškio choras ir po dėl neturto neįnešė jo į 
kitas bažnyčias per atlai-; bažnyčią, sugrąžino ir pa
dus pagiedodavo.

Visame tame darbe daug 
širdies parodydavo. Taip 
kartą ateina vaikutis iš-

Dėdės Šamo slaugės išėjusios pasivaikščioti Sydney mieste, Austra
lijoj, žingeidumo vedamos susistabdė vaisių pardavėją ir štai jos perka 
“oranges”.

Sužinos kur pasilinks
minimas — nueina. Ran
da gražiai besilinksmi
nančius, pagiria, pamoko 
rašto, dainų, bet jei ras
davo beišdykaujančius, 
nekartą susiklupdydavo 
kalbėti rožančiaus... Ypač 
kietai imdavo girtuoklius 
ir kortautojus. Pamatys 
kada girtutėlį žmogų, tai 
nusigabendavo į * špitolę, 

! duodavo pavalgyti ir pa- 
į

Kviečiame Rinkti Delegatus 
Į Konferenciją

Rugsėjo - September 2 ir 3 d. d. Pittsbrughe, Wil- 
liam Penn Hotelio svetainėje, įvyks AMERIKOS LIE
TUVIŲ KONFERENCIJA. Belieka beveik tik vienas 
mėnesis laiko delegatams išrinkti. Todėl raginame vi
sus veiklius žmones lietuvių kolonijose sukrusti!

Konferencija turi būti didelė ir įspūdinga, kad ji 
duotų gerų vaisių. Amerikos Lietuvių Taryba ir jos 
galiotas Rengimo Komitetas, iš savo pusės, deda vi
sas pastangas, kad būtų paruoštas gražus ir kons
truktyvus darbų programas.

Amerikos lietuvių organizacijų, kolonijų komite
tų ir laikraščių atstovai susirinks Pittsburghe pa
reikšti mūsų vieningą pasiryžimą remti karą iki visiš
kos Jungtinių Tautų pergalės — ir kartu aptarti bū
dus padėti Lietuvai atgauti nepriklausomybę.

Galimas daiktas, kad iki karo pabaigos mes jau I 
daugiau nebegalėsim suvažiuoti ir bendrai apsvarsty
ti brangius mums kiekvienam reikalus, nes, karui 
progresuojant, didėja transporto sunkumai ir kita
dos neišvengiamos kliūtys. Taigi šitą progą .privalo
me išnaudoti ko pilniausiai.

Delegatų rinkimo taisyklės jau buvo plačiai pa
skelbtos ir čia jų nebekartosime. Bet prašome draugi
jų valdybas: kai tik delegatas bus išrinktas, TUOJAU 
parašyti jam mandatą ir vieną mandato kopiją NEA-! 
TIDĖLIOJANT pasiųsti ALT centro sekretoriui: 1739 
So. Halsted St., Chicago, UI.

Prašome taip pat heužmiršti ir finansinės para
mos Amerikos Lietuvių Tarybos darbui dėl Lietuvos 
išvadavimo.

Pirmą Konferencijos dieną — rugsėjo 2 — vaka
re, bus Bankietas delegatams ir svečiams, 
kainuos po $3.50 asmeniui. Jie turi būt užsisakyti iš 
anksto per Rengimo Komitetą Pittsburghe (119 South 
22nd Street).

Būtinai reikia taip pat iš anksto rezervuoti sau 
kambarius viešbutyje, kad būtų užtikrinta nakvynė. 
Kainos William Penn Hotelyje tokios: pavienis kam
barys $3.85 (ir brangiau); kambarys su dviem lovom 
$5.50 (ir brangiau); kambaryje 4—5 žmonėms nak
voti tik po $2.00 asmeniui. Rengimo Komitetas kam
barius delegatams paims, bet reikia nesivėlinti jam 
parašyti. -r?

Delegatams patartina bent už kelių dienų prieš 
išvažiuojant iš namų (juo anksčiau, juo geriau) apsi
rūpinti geležinkelio tikietais, ypač kurie nori gauti 
vietą Pullmane.

Nereikia paisyti, jeigu ruošiantis kelionei arba 
keliaujant teks susidurti su kaikuriais karo laiko ne
patogumais. Atsiminkime, kokį vargą ir pavojų ken
čia mūsų jaunimas karo frontuose — ir kokioje bai
sioje padėtyje yra mūsų tėvai, giminės ir draugai po 
okupantų letena dirba ištrėmime!

Mes trokštame, kad po tų vargų ir kančių ateitų 
šviesesnė gadynė visai žmonijai ir mūsų gimtajam 
kraštui.

Tad visa demokratiniai nusiteikusioji lietuvių 
visuomenė, kuri brangina šios šalies laisvę ir geidžia 
laisvės Lietuvai, yra kviečiama į talką — kad AMERI
KOS LIETUVIŲ KONFERENCIJA Pittsburghe būtų 
visu šimtu nuošimčių sėkminga!

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
Leonardas Šimutis, pirm.

Dr. P. Grigaitis, sekr. M. Vaidyla, ižd.

- - — - - ■ —

rašomuosius darbus. Ne- vesdavo, 
pamiršdavo pagirti. Teko tuotą. Tur būt dėl to Kū- 
matyti kan. Kozmiano piškis ir yra viena iš ne
vieną laišką, kurio pas- daugelio vietų, kur dar 
kutinis sakinys: į moterys turi nuometų ir
— Raštas Tamstos ran- moka juos surišti. Gal dėl 

kos labai gražus — nesiti- to kupiškėnai ligi šių die- 
kėjau”. Aišku, toksai ka- nų moka griežti senobine 
nauninko pagyrimas bū- vamzdelių muzika.
davo didelis paskatinimas Ypač kanauninkas bran- 
mokytis rašto. gino lietuviškas dainas,

Taip išmokęs daugelį ragindavo grįžtant iš lau- 
rašyt, skaityt, Kan. Koz- kų dainuoti ar giedoti, 

į susi- 
jiems slapta leidžiamų lie- kviesdavo jaunimą ir — 
tuviškų’knygų, bet, dėl dainuokite. Išgirs kokią 
persekiojimo, jas teįduo- naują dainą — surašo ją, 
davo tik labai patiki- išmoksta būdavo jos gai- 
miems žmonėms, < 
davęs rūpindavosi, 
neįkliūtų. Jis mokėjo pri- dainuodavo, 
eiti prie rusų valdininkų, sios jo dainos būdavo: 
iš jų sužinodavo iš anksto su malda dūšiai
— kada jie darys 
o tada po pamaldų praei
damas pro bažnyčios suo
lus reikalingiems praneš
davo:
— Šiandien bus krata, 

slėpkite!
Kaip rasai šventino 
Kupiškio mokyklą...
Rusai, norėdami lietu

vių dvasią greičiau už
gniaužti, pradėjo smar
kesnį rusinimo darbą per 
mokyklas. Ir Kupiškyje 
pastatė mūrinius rusiškos 
mokyklos namus ir, kad sjus pasiekti. Taip, dėka 
žmonės gausiau pasiduo-Įjo globos, Lietuvai išaugo 
tų jų slaptam rusinimo žinomasis Povilas ___
planui, nutarė įtraukti ir nOnis. Pas kan. Kozmianą 
dvasiškiją — padaryti atvykdavo ir vysk. Bara-

kaip tik nuome-

IX |7U, ---------v — -- ------------- -- C
laikydavo per naktį, o iš j mianas parū pindavo Nuvažiavę į kaimą 

silici irrvin < linmC Cjlorkto 1 10_ V VI O cd Q lQlir>im2ryto išsipagiriojusį įgra- 
sindavo daugiau nebeger
ti ir paleisdavo. Žmogus 
tokios pamokos visą am
žių nepamiršdavo. Mažiau 
išsigėrusiems nekartą pa
imdavo kepurę ir liepdavo 
ateiti jos pasiimti, kai iš- 
siblaivys, o jau tada gero
kai pamokydavo.

Vargo žmonių tėvas.
Ypač lankydavo ligonis. 

Važiuodamas nuo vieno, 
užsukdavo pakeliui esan- 
čius aplankyti. Kartą, su
žinojęs apie vienos našlės 
vargą, prikrovė vežimą 
grūdų ir nusiuntė jai. Su
žinojęs, kad viena moteris 
nuolat verkia savo miru
sio vyro, surinko būrelį

o ir pa- dą ir nuvažiavęs į kitą 
kad kaimą patsai mokydavo, 

1 ’ Mėgiamiau-
“Oi 

saldu”, 
kratą, “Oi gi gražus, gražus rū

telių darželis...” Tuos dar
želius jis mėgdavo, apžiū
rėdavo, padėdavo gauti 
naujų rūšių gėlių ir jas 
paskleisdavo po kaimus. 
Išrašydavo gausiai vaisi
nių medžių ir skiepų ir 
juos dalindavo žmonėms. 
Ir dabar dar senesni ku
piškėnai parodo “Kanau
ninko obelaitę”— medį iš
augintą iš kanauninko 
gauto skiepo.

I Nevienam jisai yra pa
dėjęs ir aukštesnius mok-

Matu

vaka- 
Tikietai
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ru 3 metus ir klebonu net pažinties, tik vargšelis per' 
26 metus. mažas — negali pasiektii

Sunkūs tai buvo rusų langelio. Kanauninkas at-;
sidarė dureles, įsivedėpriespaudos laikai. Nese

niai buvo rusų numalšin- prie savęs vaikutį į klau 
tas sukilimas. Caro tarnai syklą ir čia išklausė.

; maldas atlaikęs leido lai- 
1 doti. Penktadieniais buvo 
paprotys dalinti varg
šams'paramą. Nuvykęs į 
parapijos ūkį susisodin
davo darbininkus, išklau- 
sinėdavo, ar kam ko ne
trūksta. Net vienam žy
deliui, skudurų pirkėjui, 
kartą įtaisęs arklį. Už tat 
žmonės mylėjo jį kaip tė
vą. Kurie jį pažino, po 
mirties priminus jiems 
Kan. Kozmianą, nubrauk
davo tuoj ašarėlę.

Lietuvių liaudies 
švietėjas

Didžiausis tačiau jo dar
bas buvo tas, 1

i

suCecilia Smoak iš Cordova. S. C., mokinasi kaip 
šlapia “mapa” plauti laivo grindys. Ji tarnauja mote
rų \VAVES tarnyboj. Šis momentas parodo, kaip ji 
pasiilsi ant lazdos. Na. po poilsio ir vėl “keep on”.

dvasiškiją — padaryti atvykdavo ir vysk. Bara- 
naujos mokyklos pašven- nauskas. Išvažiuodavo jie- 
tinimą. Kan. Kozmianas du į lietuviškus kaimus, 
tą pramatė. Paleido gan- skaitydavo žmonėms “A- 
dus, kad žmonės į šventi- nykščių Šilelį”, 
nimo iškilmes neitų ir pa
prašė. kad^ jį ir kitus ku- Jį pridengė svetimos
nimo iškilmes neitų ir pa-

nigus išvežtų pas ligonis... 
Susirinko rusų valdinin-1 
kai, saujelė žiūrovų, o ku
nigų nėra... Šie atsirado 
tik pavakary, kai visi jau 
buvo išsiskirstę... Už tai 
teko sumokėti pabaudos, 
bet lietuviškos vaikų šir
dys jiems buvo branges
nės už pinigus. Kanaunin
kas žmonėms kalbėjo:
— Vyrai, mokėsite jūs

j

. . .. . JUC

Kaa Jisai .pabaudas, mokėsiu aš, bet 
daugumą savo parapijie-l neįeisime vaikų rusinti.
čių išmokė skaityt ir ra
šyt. Lietuviškų mokyklų 
tada nebuvo, už lietuviš
ką knygą rusai į Sibirą 
gabeno. Rašomosios me
džiagos tegalėjo gauti ku
piškėnai tik valsčiuj ir 
pas kanauninką. Nuva
žiuos kur j kaimą Kan. 
Kozmianas, padalina po- 

Į pierį, plunksnas, rašalą, 
parašo pradžią, o toliau 
jaunimas pats turėdavo 
rašyti. Pramokusieji ka- 

1 nauninkui būdavo talki- 
’ ninkai — “mokytojai”, 
i Kartkartėmis patsai ka

nauninkas patikrindavo

Kanauninkas rūpinosi ir 
lietuviškos 
mu. Išgirs 
rusicizmą, 
ja:

— Ack,
(toksai jo buvo 
dis), nesakyk “kriepkas”. 
Tu pats nesupranti, ką tas 
reiškia. Sakyk “stiprus”.

Apie nuometuotas 
moteris.

Kan. Kozmianas stengė
si palaikyti gražius papro
čius. Nekartą patardavo 
nuometus nešioti. Moters 
nė į bažnyčią kitaip neį-

kalbos grynu- 
ką vartojant 

tuoj ir pėrspė-

mano vaikas 
priežo-

kaimus,

žemes veleną
Savo žmonėms Kan. 

Kozmianas buvo visa šir
dimi atsidavęs? Jis kalbė
davo:

— Parapijiečiai, keliais 
aš pas jus eičiau, kad tik 
jūs pasitaisytumėte”.

Įtemptas darbas sunkio
je caro žandarų priespau
doje pakirto jo sveikatą. 
Buvo išvažiavęs gydytis į 
užsienį. Bavarijos mieste. 
Vorishofene, beeidamas 
gatve gavo širdies ataką 
ir čia pat susmuko ant že
mės. Tai įvyko 1893 metų 
rugp. 3 d., taigi šiemet tu
rime 50 metų sukaktį nuo 
to didelio lietuvio mirties. 
Aną gi juodąją dieną ilgai 
gaudė Kupiškio bažnyčios 
varpai, ir sutartinėm rau
dojo žmonės. Vidury baž
nyčios juodas katafalius 
iškilo, juodai langus už
dangstė ir prie mirgančių 
žvakių meldėsi už savo 
geradėją.

Brangius velionio palai- 
•kus pridengė svetima Vo-

<
rishofeno kapinių velėna, 
o žmonės sueidami ilgai 
dar giedojo parapijiečių 
sudėtą raudą:
— Nebėra tėvelio mūsų 

mylimiausio.
Mūsų parapijos piemenio 

brangiausio.
Salučka kunigas kaip tik 

da žinojo.
Galvelę suspaudęs balseliu 

raudojo...
K. J. Prunskis.

Be Galo įdomi Ir Naudinga 
Knyga JĖZUS KRISTUS 
Pasaulio Išgelbėtojas

Parašė Vyskupas Petras
Būčys, MIC., 514 puslapių. 
Įsigykite šią be galo nau
dingą knygą ir nuodugniai 
susipažinkite su mūsų IŠ
GANYTOJO gyvenimu ir 
JO darbais. Knygos kaina 
$2.50.

Užsakymus siųskite su j 
money orderiu: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broad- Į 
way, So. Boston, Mass.

t

ONE-ARMED — Despite 
handicap of only one arm, 
Pete Gray, center flelder for 
Memphis Chicks. is better 
baseball player than many 
persons with two arms. He 
has only three errors thls 

year.

f
i..
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Penkii Marijonai Diakoną Šventinami Kunigais
X

įšventinamieji (kurių trumpas biografijas rasite šiame puslapy) yra: Juozas Augimas, Al 
birias Bepūta, Jonas Petrauskas, Albinas Gurklis ir Pranas Bulovą.

Kunigais jie Iras įšventinti rugpiučio 8 dienų Marianapoly, Thompson, Conn. Juos 
Hartford, Conn., diecezijos vyskupas.

šventins

Kasdien vis aiškėja ir tai ne-įruoštus darbui penkis naujus 
paslaptis, jog šį karą laimės Kristaus darbininkus, 
tas, kas geresnius ginklus ir i Kiekvienas kunigas yra 
vadus turės. Vadais remiasi vi-'gus generolui ta prasme, 
sas kovos laimėjimas. Kariai,! jis veda žmonių sielas per 
stodami mūšin esti laimėjimu' gyvenimo baisiąją kovą į 
tikri, kuomet jų vadas būna 
galingas kovos dvasia. Visuo
menė likusi karo užfrontėje es
ti daug vieningesnė, kuomet į
jos priešakyje stovi vadas ver- ’ skirtumas tarp 
tas žmonių pasitikėjimo. Ir (generolo ir mano 
kiekvienu kartu, kada tik kal
bame apie didžių darbų laimėji- 
mus, visuomet susiduriame su 
vadų problemomis.

Vyriausybė, matydama tą, 
kaskart bedidėjančią spragą, 
ragina mokslo įstaigas pagrei
tinti vadų auklėjimą. Tas vy
riausybės raginimas nebuvo 
svetimas ir Tėvų Marijonų 
Kongregacijai. Darbu, rūpes
čiu ir pasišventimu kongrega
cija ir vėl išleidžia gerai pa-

iy- 
jog 
šio
Pa

laimintos amžinybės uostą, kur 
vien taika ir meilė viešpatauja, 
kur žmogus žmogaus jau nega
li neapkęsti. Bet, pagrindinis 

kariuomenės 
pavadinto

dvasios generolo, glūdi tame, 
jog pirmasis rūpinasi medžia
gine gerove, kai tuo tarpu pas
tarasis, dvasinėmis vertybė
mis. Sužeistas ir netekęs jėgų 

į karys nustoja buvęs generolui 
naudingas, kuomet dvasios ge
nerolui vien tik sužeistieji iri 
palaušti dvasioje tėra reikalin
gi-

Tadgi, ne ką kitą, bet gydyti 
tas sielas Kristuje išeina pen
ki jaunieji Viešpaties vynyno 
darbininkai.

i KUN. ALBINAS J. 
GURKUS, MIC.

Tikslas pasiekiamas ne triuk
šmingai jį siekiant, bet tyliai ir 
kantriai dirbant, nors tas dar- 

: bas trauktųsi ir ištisą dešimtį 
įmetu. Štai to tikslo liudytojas

Naujos Lietuviams {domios 
Knygos

KUN. JUOZAS
AUGUNAS.MIC.

Kažkas yra pasakęs: Statyk 
ne svajonėmis,

NAUJIEJI SIELŲ GANYTOJAI

KUN. JONAS K. 
PETRAUSKAS, MIC.

Jonas gimė 1916 m. gegužės 
mėn. 13 d., Gardner, Mass. sau gyvenimą
Pradžios ir vidurinę mokyklą bet ryškiomis gyvenimo verty- 
baigė savo pamėgtame gimti-, bėmis paremtą ateitį. Tokia

Tolimes-! mintimi ir mūsų Juozas savo
gyvenimą 
džiaugias 
mu.

kūrė ir šiandien 
jo galutinu laimėji-

Juozas, sūnus Sil- 
Elzbietos Augūnų,

(LKFSB) Jau surinktos 
raidės p. Noremo knygos 
“Timeless Lithuania” ir 
manoma, kad už kokio 
mėnesio knyga galės pasi
rodyti.

— Taipgi jau surinktos 
raidės kun. Juro leidžia- 
mos naujos maldaknygės 
“Ramybės Šaltinis”. Jos 
bus iš karto leidžiamos 
dvi laidos — didesnioji, 
pilnesnė, ir, antra, suma
žinta. ši maldaknygė tu
rės keletą naujienybių: 
duodama lietuviško sti
liaus iliustracijų, įdėta 

i lietuviškai išverstos Mi- 
į šių maldos, kurias kuni
gas kalba iš mišiolo, atlai
dų maldos patikrintos pa
gal naują popiežiaus leidi
nį.

— Jau pradedamos sta
tyti raidės naujo leidinio 
vysk. Bučio knygos apie 
nuostabius Liurdo įvy
kius.

— - Ruošiama spaudai 
knygelė apie Šv. P. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo 
seseris, kitaip vadinamas 
Vargdienių seseris. Tai 
Lietuvoj pagarsėjęs vie
nuolynas, prie kurio įstei
gimo daug prisidėjo a. a. 
arkv. Matulevičius. Dabar 
jos pradeda savo veikimą 
ir tarp Amerikos lietuvių.

KUN. PRANAS I. 
BULOVAS, MIC.

Ar begali būti kilnesnės au
kos, kaip matyti žmogų, auko
jantį Dievui savo gyvenimo 
gražiausią dalį, — jaunystę. 
Tokio tyraus Dievui pasišven- 

šiandien yra mūsų Albinas ap- timo pavyzdį matome kunigo 
vainikavęs savo idealą — Am- Prano asmenyje, 
žiną Kunigyste.

Jis gimė 1918 m. kovo mėn. 
16 d., Waterbury, Conn. Ten 
pat Albinas baigė Šv. Juozapo 
parapijos mokyklą ir Crosby 
High School. Albino tėveliai! 
gimę ir augę Lietuvoje ir jau
nam Albinui giliai įspaudė šir
dyje Dievo ir tėvynės meilės 
diegus. Jausdamas esąs lietu
vis, pasirinko ir aukštesniami 
mokslui eiti lietuvišką mokyk
lą, Marianapolio kolegiją. Čia

. j 
per keturius mokslo metus jis 
dar labiau pamilo ir susigyve
no su lietuviškumu. Studenta
vimo dienomis Marianapolyje 
Albinas aktyviai dalyvavo stu
dentų visuomeniniame veiki
me. Muzika, sportas, menas 
buvo jo kasdieniniai draugai ir 
todėl persiskyręs su kolegija 
jis nesiskyrė nuo savo pamėg
tų veikimo sričių.

Paskutinieji kolegijos lanky
mo metai buvo Albinui dvejo
po bandymo metas. Jis bando 
save aukštesniam dvasiniam 
pašaukimui, bando save ir lie
tuviškumui. Ir vienur ir kitur 
jis išėjo laimėtojas. 1939 metų 
rudenį jis jau randasi TT. Ma
rijonų vedamame naujokyne ir 
po metų seminarijoje. Vado
vaudamasis ta mintimi, kad 
vienuolyne jis galėsiąs dau
giausia gero padaryti Dievui ir 
saviesiems, stropiai ruošiasi 
prie kunigystės idealo. Laisvu 
nuo studijų laiku seminarijoje 
Albinas intensyviai dirba vei
kiančiose organizacijose. Bū
damas apdovanotas nepapras
tais gabumais, čia juos semina
rijoje dar labiau išvysto, išto
bulina. Gal būt viena iš svar
biausių Albino ypatybių yra jo 
pamaldumas ir sielos švelnu
mas. Tai jaunuolis be sąlygų 
mylįs Kristų ir pasiruošęs vis
ką paaukoti Dievo meilei.

Dėl tavo pasisekimo mes nea
bejojame, žinodami gerai, jog 
visur ir visuomet tu būsi laimė
toju. Tavo kasdieninis šūkis. 
“Kristui ir Jo Bažnyčiai”, te- 
išugdo dar didesnę meilę ir pa
sišventimą mūsų Išganytojui.

Tešviečia tau kelią saulutė 
ilgai, telydi tave visų dorybių 
žiedai.

Naujasis dvasios vadas gimė 
1916 metais balandžio 21 d. Či
kagoje. Prano tėveliai kurį lai
ką čia pagyvenę persikelia į 
Brooklyn, N. Y. Ten Pranukas 

i vos buvo baigęs pradinę mo
kyklą, kuomet netikėta mirtis 
palietė jo mylimą tėvelį. Jis 
Brooklyne ir baigia vidurinę 
mokyklą. Motinėlės raginamas 

į Pranas mėginimų tikslais at 
■ vyksta į Marianapolio kolegiją, 
į Čia aplinkuma ir darbas grei
tai teigiamai jį nuteikia ir jis 
įsisiūbuoja į keturių kolegijos 
metų kursą. Savo darbštumu 
studentaudamas Marianapoly- 
je Pranas sparčiai pagyvina 
visą studentų veikimą, ypač 
daug jo įdėta darbo vaidybos 
menui; čia jo niekas pavaduoti 
nesugebėjo.

Iki kol neužvožia žmogui kar
sto lentos, jis visuomet pina 
svajas ir ieško pats savęs ir 
Dievo. Taip ly’giai ir Pranas sa- 

i vo pačioje jaunatvės pradžioje 
kažko vis ieško, tačiau bręs
tant metais ir mokslu jis pa
junta savyje ieškoto Dievo 
kvietimo. Čia gimsta jo Dievo 
meilės užsidegimas ir jis jau 
nesvyruodamas pasuka savo 
gyvenimo vairą artyn prie Iš
ganytojo: jis įstoja vienuoly
nam Neišleisdamas iš akių nei 

i valandėlei savo pasirinktojo 
; idealo, jis kaskart seminarijoje 
puošiasi kilniomis dorybėmis, 
kaskart artėdamas prie tobulo 

i Kristaus kunigo idealo. Jei no
ri kitus Dievo meile uždegti, 
pirmiau turi pats ja liespnoti. 
Tai suprasdamas kunigas Pra- 

i nas. visomis jėgomis stengėsi 
i pats užsiliepsnoti ta meile ir 
aplink save ją skleisti. Džiaug
smingai jis tai atsiekė ir kiek
vienas jo žvilgsnis išduoda jį 
esant tikru tos Dievo ugnies 

i nešėju.
Tai mūsų gerojo Prano šven

toji pusė. Neminint visos eilės 
jo gerųjų savybių antroje pu
sėje, tektų paminėti tik tai 
kaip uoliai ir su kokia veiklu
mo energija jis imdavosi visų 
organizaciniu darbų. Retkar
čiais jo raštai aplankydavo ir 
mūsų laikraščių skiltis. Reik 
manyti, jog ateityje dar labiau 
savo rašybą praplės.

Tave išleisdami dideliems 
darbams kiekvienas iš mūsų 
jaučiam tavo sielos kalbą: Pa
laiminta čia buvo draugystės 
šventos idėjos jungiama, palai
minta bičiulystė jaunų širdžių 
Kristaus globojama. Palaimin
ta buvo ir mūsų tyras, giedrus 
krykštavimas, bangų, gėlių ir 
lės žaisme.

Saldžiausias Kristaus jungasI 
tebūnie tau visuomet saldus. į

"Tikėjimo priešai atims iš mūs bažnyčias, 
o gal ir sudegins jas; išvaikys vienuolius ir tai 
tuo greičiau, juo vaisingesnis jų veikimas; 
atims mokyklas ir įstaigas... Ir tuščios bus kata
likų pastangos, kol spauda liks netikinčiųjų 
rankose". Beaudon.

Kunigas 
vestro ir 

įkilęs iš Šv. Kazimiero parapi- 
visuomemnianąe Worcester, Mass. Baigęs

niame miestelyje, 
niems mokslams eiti Jonas per
sikelia į Marianapolio kolegiją, 
mat. jo tėveliai buvo priešingi, 

i kad jis lankytų kitatautiškas 
I mokyklas. Čia kolegijoje Jonas

Ne vienas iš mūsų negyvena sau. (Šv. Povilas). [ visu savo sugebėjimu aktyviai 
i pasireiškia “ 
veikime; dirba spaudos, meno, įen parapijinę mokyklą ir jaus- 
bet ypatingai sporto organiza- jamas gilų patraukimą tapti 
ei joje. Paskutiniais kolegijos misijonieriumi, 
studijavimo metais Jonas bu
vo visuotiniame studentų sei- kyną. čia Juozas 1932 metais 
me išrinktas Stud. ir Prof.

damas kolegijoje tos savo veik-1 
lumo dvasios niekur neslėpė,' 
bet atvirkščiai, visur stengėsi 
kuo daugiausiai jos įnešti.

1939 metų rudenį. Albinas į- 
stojo TT. Marijonų naujoky- 
nan ir sekančiais metais kan- į 
gregacijon. Suprasdamas tai, 
jog nėra Dievui meilesnės au-

atvyko su ta
mintimi į TT. Marijonų naujo-

' padaro pirmuosius įžadus. Vie-

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1943 m.

S-gos pirmininku, kuriam tos nuolyno vadovybė, matydama 
pareigos nepaprastai sklan- juozo kilnius norus ir pasiau- 
džiai sekėsi. Reikia paminėti, kojimą, pasiunčia jį į Mariana- 

kos, kaip uolumas sieloms, jis jog j° pirmininkavimo laikais pOno High School. Ją baigęs 
visa studentų organizacija sto- grįžta atgal į seminariją prie 
vėjo pakilusiame aukštyje; jis 
į ją buvo įdėjęs visą savo sielą, 
visas jėgas.

Jis savo vidujinio balso veda
mas pasuka savo gyvenimo• 
vairą, jo artimiems draugams, 
stebėtina kryptimi — pasiren
ka kunigo vienuolio kelią. 1939 
metų rudenį atvyksta į TT. 
Marijonų vedamą naujokyną ir 
čia dar galutinai išbandęs sa
vo pašaukimo tikrumą, stoja į 

l kongregaciją. Su dar didesniu 
■ uolumu jis čia įsisiūbuoja į 
; Studentų ir Misijų kuopų vei
kimą. Jeigu Marianapolio stu- 

: dentavimo metais Jonas laikėsi 
esąs suamerikonėjęs lietuvis, 
tai čia seminarijoje jis jau 
tampa sulietuvėjęs amerikonas. 
Čia jis visai jau pabunda lietu
viškumui, kuriam pažadėjo pa
švęsti savo gyvenimo dalį.

sąžiningai ruošiasi sielų išga
nymo darban. Ir čia seminari
joje jis pasižymi tomis pačio
mis savybėmis, kaip ir kolegi
joje. Kūrybiškai veiklus, jo as
muo visus šviečia pavyzdžiu, 
visus prie savęs patraukia. Rei
kia nepamiršti, jog Albinas 
tarp daugel kitų kilnių savy- 

; bių turi vieną ryškiausią, bū- 
jtęnt: jis kiekvieną savo darbą, 
j mintį ar pasikalbėjimą sugeba 
i gyvai nudažyti jį jumoristiniai 
' linksmumo dvasia. Iš jo sielos, 
i tarsi, ir plaukia ta jo visuomet 
saulėta šypsena ir ant jo veido 
rūstybės spindulio dar nieks 
nepastebėjo.

Kunigas Albinas TT. Marijo- 
j nų kongregacijai žada begalo 

nystės metų praleisti. Norėda- ' daug. Kaskart didėjant kongre- 
mas siekti aukštesnio mokslo,■ gacijos veikimui, kaskart išky-' 
Marianapolyje Albinas didino (la naujų pajėgų stoka. Čia kaip j 
savo mokslo žinyną ir kartu! tiktai savo sugebėjimais ateis 
kūrė naujus ateities gyvenimo kunigas Albinas talkon, 
planus. Jis pasižymi veiklumu:
veržtis, vadovauti, kurti ir čia mo darbą, linkime Dievo palai- 
Albinas visuomet pavydėtinai mos ir viso kuo geriausio tavo 
būdavo sėkmingas. Studentau-1 ateities gyvenimo dienoms.

KUN. ALBINAS A. 
BEPŪTA, MIC.

Kunigo Albino gimtinis mies
tas yra Brockton. Mass.. kur 
klebonauja daug nusipelnęs lie
tuvių tautai ir mūsų išeivijai 
kun. J. Švagždys. Naujasis sie
lų vadas gimė 1917 metais rug
sėjo 12 d. Savo gimtajame 
miestelyje baigęs pradedamąją 
mokyklą, persikelia auktšesnėn 
mokyklon Marianapolin. Čia 
jam teko nemažai gražių jau-

Išlydint tave į viešojo veiki

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

i

Būdamas nepaprastai taikios 
prigimties, seminarijos broliai 
taip jį pamėgo, jog kiekvienas 
norėjo būti jo draugų. Visuo
met visiems pasiruošęs padėti, 
visuomet besišypsąs jo veidas 
užvaldė kiekvieną bendro idea
lo brolius. Toks, tad, yra mūsų 
Jonas!

i

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

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

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

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

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

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

FRANCISCAN FATHERS
310 Orchard PI., 

Pittsburgh, (10), Pa.

filosofijos ir teologijos studijų. 
Besimokindamas seminarijoje 
laisvu nuo studijų laiku, Juo
zas dirbo daug. Visų pirmiau
sia jis visą energiją buvo įdė
jęs į misijų kuopą, kuriai labai 
sėkmingai vienus metus pirmi
ninkavo. Kunigo Juozo darbai 
misijoms yra žinomi ne vien 
čia mūsų misijonierių tarpe, 
bet yra pasiekę patį misijų 
centrą ir jo pirmininką prela
tą Freking. Už jo darbus misi
jų labui Juozui buvo suteiktas 
ordenas. sidabrinis medalis, 
kaipo ženklas liudijantis jo 
darbus. Juozui taip pat nebuvo 
svetimi ir kiti organizaciniai 
darbai bei mūsų veikimo ša
kos. Nemaža brangaus laiko į- 
dėjo Studentų kuopai, spaudai, 
sportui, bet ypatingai muzikai. 
Jis gana aukštai yra išlavinęs 
dainos meną. Juozo viena vie
nintelė “silpnybė” — perdaug 
mėgsta lietuviškas dainas. Iš 
prigimties kunigas Juozas yra 
paveldėjęs daug gražių sielos 
ypatybių, bet viena iš tų iškyla 
daug ryškiau, būtent, jo gera
širdiškumas. Tarsi lyg iš nesi
baigiančio šaltinio visuomet 
sriuvena ir jo didelis noras vi
sur ir visiems padėti savo šir
dies gerumu. Nieku kitu jis 
ra tiek turtingas, kiek šia 
nia geraširdiškumo dorybe, 
suomet iš jo besiveržianti
dorybė nenoromis užkrečia 
kiekvieną, kuris tik Juozą pa
žįsta.

l 
t

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Ka net kankinai"'.* vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda cna. 
nėra energijos — pal»ng\ insite sau šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
durius 1 mosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pokramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

Tadgi Petrauskų šeima susi
laukė ir antrojo kunigo Jono 
asmenyje. Pirmasis kunigas 
Juozas įšventintas 1933 metais 
sėkmingai kunigauja Šv. Roko 
parapijoje. Brockton, Mass. Jo
no viena sesutė tarnauja mote
rų kariuomenės pulkuose užjū
ryje. . <

Po didelio darbo ir triūso at-į 
[siekiai savo idealą. Tačiau, Jo
nai. rankų nuleisti negali. Prieš 
tavo akis tūno galybės darbų ir 

l dabar tavo pareiga juos dirbti 
Kristuje.

Prasiskynei sau kelią gražų ir 
garbingą. Tau linkime, kad ta
ve visuomet lydėtų laimė ir pa
sisekimas. Tegul Dievo malonė 
tave pripildo ir tesaugo tave 
visose tavo gyvenimo dienose.

!

nė- 
kil- 
Vi-

ši

Numylėjęs visa širdimi savo 
brangiąją kongregaciją. Juo
zas yra pasirengęs jai visą sa
vo gyvenimą pašvęsti. Laikams 
kiek aprimus, jis tikisi būsiąs 
siunčiamas misijų darbams pas 
tėvelius Marijonus į Argentiną. 
“Kristaus šviesa visur ir į vis
ką pešti”, yra mūsų Juozo šū
kis.

Skirdamies: ir išleisdami tave 
j viešąjį veikimą, tarp daugel

kitko, tau linkime ir džiaugs-

reikėtų priminti, kad Au- 
šeima yra gausiai Dievo

mo.
Čia

ganų
palaiminta, nes dukterį ir sūnų
jie laisvai ir visai juos paauka
vo Viešpačiui Dievui. Duktė y- 
ra vienuolė, sesuo M. Dorothy. 
Šv. Kazimiero Seserų kongre
gacijoje ir darbuojasi dabarti
niu laiku Šv. Kryžiaus ligoni
nėje.

1 ftf
0



BERNADETOS GIESME FRANZ WERFEL

Bernadeta pradėjo rankomis kasti duobelę.

HAROLD FOSTER ILIUSTRACIJOS

Jos veidas pasidarė nuo to prausimosi purvinas. — Jai protas pamišo, — jie sakė.
Rytojaus dieną, po pasikalbėjimo su 

klebonu. Bernadeta nuėjo prie urvo ir 
Moteriškei pasakė: — Liurdo klebonas 
nepriima reikalavimų nuo nežinomų mo
teriškių. — Bernadeta atsiklaupus kalbė
jo rožančių ir klūpšėia ėjo i urvo vidurį. 
Ji rodė ženklą žmonėms, kurių buvo la
bai daug prisirinkę, kad ir jie taip dary
tų. Ne visi ją suprato ir Apsireiškusioji 
nekreipė į tai dėmesio. Aiškiai Ji Berna
detai sakė: — Eik. gerk iš šaltinio ir nu
siprausk. — Bernadeta žinojo, kad čia 
jokio šaltinio nėra. Bet. kadangi Mote

riškė taip sakė, tai jis turi kur nors bū
ti. Moteriškė pirštu parodė Bernadetai į 
dešini urvo kampą. Bernadeta pamatė 
truputi drumsto vandens, bet negalėjo 
su delnu pasisemti, tai rankomis pradė
jo kasti duobelę. Vandens vis darėsi dau
giau ir daugiau, bet jis buvo labai purvi
nas. Bernadeta kelius sykius išliejo 
drumstą vandenį, tada galėjo, pasisėmus 
rankomis, gerti ir nuryti. Tai padarius, 
ji pradėjo praustis. Žmonės nežinojo ką 
Moteriškė sakė Bernadetai, nežinojo nie

ko apie atsiradusį šaltinį. Bet pamatė, 
kad mergaitė purvinu vandenimi prau
sėsi. pradėjo jos gailėtis ir sakyti, kad 
jai protas pamišo. Net ir Bernadetos ge
riausieji užtarėjai sakė: — Jai protas 
pamišo.

Policijos viršininkas Zakometas, visą 
tai matydamas, tarė: “Žmonės, jūs dabar 
gerai matote, kad esate apgaudinėjami. 
Stebuklai kasdieną neatsitinka, jie neat
sitinka nė sekmadieniais. Aš tikiu, kad 
iki rytojaus čia bus rimta tvarka. —

Žmonės pradėjo skirstytis, tyli ir su
simąstę.

* * *

Vyskupo Bučio knygoje: — Šv. Pa
nelės Marijos Apsireiškimas Liurde — 
yra labai ilgas ir tikslus aprašymas apie 
stebuklingojo šaltinio pradžią. Tikrai 
reikia tą knygą visiems įsigyti. “Darbi
ninkas” neužilgo ją išleis. Prisiųskite 
$5.00, už tai vėliau gausite knygą, kurio
je jūsų vardas bus įrašytas, kaipo rėmė
jas.

X>rawingB eupjright, 1943, by Kir.g Features Syndicate, Ine. Text copyright, 1942. by The Viking Pre*s. Tne. Distribnted bv King Featurea Syndicate in co-operation with the Book-of-the-Month Club. Ine.

Krikštynų puotoje tarp kitų 
dalyvavo su žmona, ponia Juli- 

i joną Kaniušienė. taipgi visiems 
I geriausiai žinomas, kaipo biz- 
| nierius ir veikėjas, p. Antanas 
■ Kaniušis, kurio sūnus, skelbiu 
i tą prie progos. Edmuntas Ka
niušis, jaunuolis su akademiš
ku išlavinimu andai — (9-to 
birželio) tapo pakviestas į Dė
dės Šamo karo tarnybą. K.V.

IS DU BOISO PADANGĖS
ĮŠVENTINTAS DIAKONU
Du Bais, Pa. — Kleb. kun. 

Mykolas J. Urbonas šiomis die
nomis gavo žinią iš Šv. Pran
ciškaus Saleziečio ordino vy- 

I resniojo, New Rochelle, N. Y., 
kad Joną A. Rutkauską, gimu
sį spalių 15-ją ir pakrikštytą 
spalių 20 dieną, 1907 metais, 
Šv. Juozapo lietuvių parapijo
je, Du Bois. Pa., Jo Ekscelenci
ja vyskupas William O’Shea. 
D. D. įšventino diakonu liepos 
ketvirtąją, šiais 1943 metais.

Diakonas Jonas A. Rutkaus
kas dabar apsigyvenęs Don 
Bosko Institute. New Rochelle, 
N. Y„ ir priklausęs TT. Salezie
čių ordinui.

VVORCESTER, MASS

šio karo laimėjimo dėl demo- Dagilytės, Irenos Keršytės, 
kratijos ir laisvės, principų pa- Marcelės Meškinytės, Ievos 
laikymo pasaulyje. Balsevičiūtės, Elžbietos Kaliū-

Bonų komisija susideda iš se- naitės, Leonos Meškinytės ir O- 
kančių: J. Žemaitis pirm.; ku- nos Miliutės. Taipgi prisidėjo 
nigai — J. Bakanas ir J. Jutke- darbu Lilijona Smolskytė, Ona 
vičius vice pirm.; J. Dvareckas 
ižd.: S. Bugnaitis sekr.: nariai: 
Mr. & Mrs. J. Bačinskas, Ant. 
Kriaučelis. Mrs. A. Milus. Ant. 
Janušonis, Kast. Paulukonis, 
Mrs. N. Medzveckas. Matas

I
I PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

7Š KARO BONŲ KOMISIJOS 
VEIKIMO

Liepos 22 dieną įvyko Karo 
bonų pardavinėjimo komisijos 
susirinkimas. Komisijos pirm, 
p. J. Žemaitis išdavė raportą, 
kad karinio lėktuvo “The Spi- 
rit of YVorcester" nupirkimui 
lietuviai iki šiol suaukavo 
$561.00. Be to. p. Žemaitis pra
nešė. kad su vice pirm. kun. 
Jutkevičiu lankėsi įvairiose į- 
staigose ir visur gavo palan
kius prižadėjimus, su visoke
riopa pagelba. kad rengiamas 
lietuvių vardu bonų vajus išei
tų visais žvilgsniais sėkmin
gas. Ypatingai svarbu pažymė- me visiems 
ti tas. kad pastos darbininkai, 
kurie turi savo beną. pasižadė
jo 29 dieną rugpiūčio 
per visą dieną laike 
Worcesteriečių pikniko 
kio atlyginimo.

Vietiniai laikraščiai 
dėjo duoti vietos savo i 
visokiem pranešimam 
reikalais. Bonai laike 
bus pardavinėjami 
vietose:

Šv. Kazimiero parapijos kle
bonijoje. 41 Providence St.

Aušros Vartų parapijos kle
bonijoje. 15 Highfield Rd.

Lietuvių Pil. Klube. 12 Ver- 
non St.

Jono Dvarecko krautuvėj.
99 Ward St.

Centrai Post Office. Main 
Street ir 29 rugpiūčio piknike, 
15 Highfield Road.

Pirkdami paštoje bonus pasi- 
sakvkit. kad esat lietuviai, tada 
paštos patarnautojai prispaus 
lietuvišką antspaudą, kurią ko-

groti 
bendro 
be jo-

pasiža- 
skiltyse 
vajaus 
vajaus 

sekiančiose

Kuzmickaitė, Marijona Baliu- 
konytė, Elena Katinaitė, Pran
ciška Kaliūnaitė. Virginija Le- 
ketaitė, Julė Giraitė, Berta La- 
takaitė, Biruta Vaitkūnaitė,
Emilija Būdaitė. Rita Kaspa- 

Cinsky. Mrs. Nat. Pupka, Mrs. raitė, Elena Skamarakaitė. Bi- 
Mary Josephs. Miss Irene Ker- rūta Šablinskaitė. 
šis.

misijos pirm. p. Žemaitis paš
tui įteikė. Tad laike šio vajaus 
ir dar po vajaus, kurie pirksite 
Karo bonus, jauskitės esą lie
tuviais ir nesidrovėkite jais 
pasisakyti. Taip darydami, pa
sirodysime esą susipratę, vie
ningi ir tuomi užsitarnausime 
didesnę kitataučių pagarbą.

Malonu pastebėti, kad turime 
uolų ir veiklų komisijos vice 
pirmininką kun. J. Jutkevičio 
asmeny, kurs dalyvauja kiek
viename susirinkime ir teikda
mas praktiškų patarimų, pada
ro mūsų susirinkimus turinin- 
gesniais. Prie progos primena- 

IVorcesterio ir jo
apylinkės lietuviam, pirkusiem 
Karo bonus, priduot komisijos 
sekretoriui savo vardus, adre
sus. bonų šeriai numerius ir 
sumą už kiek bonai pirkti. Su
rašę aiškiai, kaip nurodyta, 
priduokit asmeniai. arba 
siųskit pasta šiuo adresu: 
Bugnaitis. 83 Harrison 
VVorcester City. Jis gavęs 
vardus. įrašys į bendrąją 1

Igą-
Jei žinote lietuvių, kurie ne

skaito lietuviškų laikraščių, ne
priklauso į draugijas, o žinote, 
kad jie yra pirkę bonų. tai pa
aiškinkite jiems šį reikalą ir 
paprašykit, kad ir jie priduotų 
savo vardus komisijos sekreto- 

’ riui įrašyt į bendrą bonų pir
kėjų knygą. Už šį kooperavimą 
ir pagelbą komisija bus visiem 
didžiai dėkinga.

Antra, mums Worcesterio lie
tuviams bus didelė garbė tokį 
sąrašą turėti ir žinoti, kiek mes 
finansiniai prisidėjome prie

pa- 
: S.

St.. 
jūsų 
kny-

i

j
Ona Visoc- ’ 

kytė, Julė Katinaitė ir Elena 
Koresy. S. Bugnaitis. Kaliūnaitė. Alfonsas Volungis 
___________ ir Albinas Jankauskas nesigai

lėjo brangaus laiko padėti dar
bininkams įvairiose vietose. 
Reikia pažymėt. kad Ieva Luk
šytė padarė gražius tautiškus

Aušros Vartų Parapija

BINGO PARAPIJOS NAUDAI
Darbščiųjų Sodaliečių pa

stangomis liepos 23 dieną, 8 
vai. vakare, suruošta Bingo 
pramoga Šv. Juozapo lietuvių 
parapijos naudai.

Parapijiečiai skaitlingai da
lyvavo toje pramogoje. Visi 
smagiai praleido laiką, ir lai
mėtojai džiaugėsi laimėtomis 
dovanomis. Liko gražaus pelno 
parapijai.

Sveikiname veiklias Sodalie
tes už nenuilstančią darbuotę 
parapijos gerovei.

VIEŠĖJO PAS SAVO 
TĖVELIUS

Dėdės Šamo kareivis Leonas 
Mikelonis, sūnus pp. Mikelonių, 
viešėjo pas geruosius savo tė
velius nuo liepos 17 iki 23 die
nai.

Kareivis Leonas Mikelonis, 
populiarus jaunas lietuvis, ge
rai pažįstamas šioje kolonijoje, 
turįs daug kolegų, bičiulių ir 
prietelių. Nūngi. užima svarbų 

; militarinį postą Camp Bowie, 
Texas.

Kareivio Leono tėvas Anta
nas B. Mikelonis yra veiklus 
parapijietis ir gerai žinomas 

■ savo amate kaip siuvėjas, taip 
pat laikąs vyriškųjų rūbų 
krautuvę, 218 Long Avenue, 
Du Bois. Pa.

kimui naujų minčių, kad per 
tokį bendrą veikimą pagerinus 
Sodaliečių stovį Philadelphijos 
ir apylinkės parapijose.

Susirinkime taipgi dalyvavo 
ir davė gražių patarimų kun. 
dr. V. Martusevičius, Šv. Jur
gio par. klebonas, ir kun. V. 
Vežis, Šv. Kazimiero par. Soda
liečių Direktorius.

Vėliau bus plačiau paskelbta 
Konferencijos programa.

Delegatės iš Chesterio pa- 
: kvietė visus susirinkimo daly- 
{vius-es atsilankyti į Aušros 
į Vartų par. Chester, Pa., kurio-, 
jje įvyks trečiasis delegačių su-i 
sirinkimas, sekm.. rugpiūčioj 

Pirmasis susirinki- 22-rą, 1943, trečią valandą po 
, pietų. Delegatė.

Philadelphijos Ir Apylinkės 
Sodaliečių Veikla

. Philadelphijos ir Apylinkės 
Sodalietes jau pradėjo rengtis 
prie antros konferencijos, kuri 
įvyks spalių 17-tą, 1943 m., Šv. 
Jurgio parapijoje, Richmonde.

Sekmadienį, liepos 25-tą, ant
rą valandą po pietų įvyko de
legačių susirinkimas. Šv. Kazi
miero parapijoje (South Side). 
Susirinkime dalyvavo delega
tės iš Šv. Jurgio par., šv. And
riejaus par., Aušros Vartų pa
rapijos, Chester, Pa., Vilos 
Juozapo Marijos, ir Šv. Kazi
miero par. F ‘ 
mas įvyko birželio mėn. Šv.1 
Jurgio par. I

I Konferencijos Direktorius i 
kun. S. Mažeika perskaitė ir • 
paaiškino pereito susirinkimo 
nutarimus. Pirm. M. Kučins- Į 
kaitė iš Chester, Pa. sumaniai 
vedė susirinkimą.

Buvo daug kalbėta ir svars- Lukšis apkrikštyjo mažutį Ri- 
tyta, kad šią konferenciją, pa- Pošką, o jenkių tarme
darius sekmingesne už pirmą- tariant: Richard Paschall. Jo j 
ją.. Nutarta apart kalbų, pa- krikšto tėvais buvo visiems ge- 
švęsti kiek laiko bendram So- raj žinomi viengenčiai biznie- 
daliečių pasitarimui, ir išreiš- riai . veikėjai, Krištopas ir E- 

milė (Katiliūtė) Žemaičiai. O 
jo tikrais tėveliais - gimdyto
jais. tai yra Viliamas ir Mari
jona (Gaidamavičiūtė) Poškai 
(Paschall). Tas tai Paschall, 
kuris ne tik. kad yra mūsų tar
pe įžymus biznierius ir visuo
menininkas, bet, kupinas sek
tinos ambicijos, pageidauja da
bar tapti net Philadelphijos 
miesto mayoru. (Ir mums, lie
tuviams būtų džiuginančiu da
lyku, kad jis, lietuvis, mūsų 
tautos žmogus, rūpinąsis ir 
darbuojas toje linkmėje, kad 

Vytė Izabelė Vaitkūnaitė, ku- patapus tokio milžiniško mies- 
ri ėjo slaugės pareigas Memo- to, kaip kad yra Philadelphia, 
rial ir Valstybės ligoninėse, į- 
stojo į kariuomenės slaugių 
skyrių. Per kiek laiko buvo 
Fort Devens, bet dabar iškelta 
į kitą vietą. Rašo, kad lygi šiol 
viskas gerai ir patenkinta savo 
darbu. Kuopa linki geriausios 
kloties ir Dievo palaimos.

I

VYČIŲ PIKNIKAS
Joks dalykas nesuteikia tiek kaspinus, kurie buvo suteikti 

džiaugsmo mūsų lietuviškam kiekvienam atsilankusiam. Pa- 
jaunimui. kaip senesniųjų pa- ti negalėjo dalyvauti, nes gulė- 
rama jaunimo parengimams. J° ligoninėj. 
Štai priežastis Vyčių 116-tos Kuopa reiškia gilią padėką 
kuopos dabartinio džiaugsmo, klebonui kun. Vasiui. kurs taip 
Sekmadienį 18-tą dieną, para- maloniai užleido pikniko vietą 
pijos darže, įvyko Vyčių pikni- ir salę šiam parengimui. Ačiū 
kas. 
čiai 
žiai 
mą.

Nariai daug triūso ir darbo savininkui, 
įdėjo, kad šis piknikas pasisek- lias dideles duonas su žodžiais: 
tų. Dievulis buvo labai geras “Lai gyvuoja Vyčiai! Lai jūsų 
Vyčiams, nes davė labai gražią pasekmės būna geriausios”, 
dieną. Nors žmonės gana vėlai Juozo Glavicko darbas, 
pradėjo rinktis, 
metu skaitlingas 
rinko. Dalyvavo Vyčių iš Pro- tas. 
videnco, Atholio, Westfieldo, 
So. Bostono, Newarko ir iš 
Worcesterio 26-tos kuopos. Iš 
įžymesnių asmenų buvo kun. 
Bakanas ir kun. Padvaiskas iš 
vietinės Šv. Kazimiero, parapi- prie gražių pikniko pasekmių, gon valstybėj, 
jos: Pranas Razvadauskas, Vy- Kai kurios Vytės suteikė žio
čių Centro Pirmininkas, 
žmona:
Vyčių Centro Finansų Rasti- Magdė Mitrikienė padarė ska- kimo, 
ninkė. ir Bronius Kudirka, bū- nų sūrį, ponia Burokienė paau- 
vusis Vyčių Naujos Anglijos kojo keletą dalykėlių nuo sū- 
Apskričio Pirmininkas, su naus Vinco, kurs dabar yra už 
žmona. Į marių kariuomenėje. Šioms ir

Viskas taip pavyko, kad ne- kitoms aukotojoms visi nariai 
žiūrint šių laikų sunkumų gau- sako: “Ačiū, tūkstantį kartų 
ti įvairių piknikui reikalingų ačiū”, 
daiktų, nežiūrint dabartinių Piknikas praėjo ir tuomi už

sibaigė kitas žingsnis Vyčių 
veikime. Vyčiai nesnaus, bet 
veiks Dievo ir Tėvynės labui.

Aušros Vartų parapijie- taria biznieriams, kurie prisi- 
ir kiti senesnieji labai gra- dėjo reikalingais produktais, 
parėmė šį kuopos parengi- Ypač dėkoja Antanui Dūdai, 

National Baking Kompanijos 
kurs paaukojo ke-

I
kurs Carolina ruoštis tapti lakūnu, 

tačiau vakaro daug palengvino šeimininkių Užbaigęs kursus ten ir tolimes- 
būrelis susi- darbą, irgi yra kuopos įvertin- nius kursus su didžiausiu pasi- 

' . Vyčiai taip pat dėkingi sekimu Texas, jis buvo pakel-
darbininkams-kėms už pasidar- tas “Ensign”. Po laipsnio gavi- 
bavimą, parapijiečiams ir Wor- mo, atvyko praleisti kelias die- 
cesterio lietuviams už atsilan- nas su tėvais, kurie nusidžiau- 
kymą, Vyčiams-Vytėms iš ki- bė vėl pamatę savo sūnų. Da
tų miestų kuopų už prisidėjimą bar eina lakūno pareigas Ore-

Vyčiai sveikina Petrą 
su kias - tokias aukas didesniam vyzdingą pasižymėjimą 

Felicija Grendelytė, pikniko pasisekimui. Ponia joj. Linkime tolimesnio

už pa- 
aviaci- 
pas išė

PHILADELPHIA, PA.
Krikštynos Įžymaus Viengen

čio Viliamo Poškos Sūnaus. 
Sekmadienį. 25-tą liepos. Šv. 

Jurgio par. bažnyčioje kun.

mayoru. Good luck, IVillie!)

KOLEKTA ŠVENTAJAM 
TĖVUI

Liepos 25. sekmadienį, šv. 
Juozapo lietuvių bažnyčioje per 
visas pamaldas buvo renkama 
kolekta Šventajam Tėvui.

Parapijiečiai duosniai aukavo 
tam reikalui, nes gerai žino, 
kad Popiežius Pijus XII rūpes
tingai sunaudoja gautas aukas 
labdaringiems tikslams, ypa
tingai šelpdamas tas suvargu
sias tautas, kurios baisiai nu
kentėjo ir kenčia šio baisėtino 
pasaulinio karo metu, ir deda 
visas pastangas, kad reikiamą 
pašalpą suteikti visiems, kurie 
skursta nevidono priešo pa
vergtuose kraštuose. A. T.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Markslenė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
8 Winfield St.. So. Boston, Mass.

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

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

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
i pas protokolų raštininkę.

4V. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBAUžsisakykite Toniko Pas Mus

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130į-R

■Vis gauname žinių apie narių 
Dėdės Šamo

g

515 pakilusių kainų, liko gražaus 
S| pelno. Čia tai nuopelnas kuopos

; pirmininko Stasio Karsoko,

Alberto Zavorsko ir Edmundo 
5 Vaško, kurie atliko sunkų pri-
J ruošimo darbą. Laike pikniko ’ pasižymėjimus 
J jų darbštumas nustebino visus’ tarnyboje. 14 mėnesių atgal į- 
j atsilankusius. Taip pat negali-

ma nuoširdaus pasiaukojimo 
J pamiršti Elenoros Kvaratiejū- 
J tės, Liudvikos Totilaitės, Ade- 
J lės Pigagaitės, Elenos “Kitty” 
J į Katinaitės, Virginijos Volun- 

/ gytės, Anielės Smolskytės, Fe
licijos Zakaraitės, Eleonoros

stojo į J. V. Laivyną Petras 
Matačinskas, kuopos narys per 
aštuonerius metus. Pirmą pas
kyrimą gavo ligoninėj Chelsea, 
o vėliaus Bostone. Vyriausybė

Kuopos narių skaičius suma
žėjo, nes trys Vyčiai turėjo pa
likt savo mylimuosius ir įstoti 
į kariuomenę. Antanas Leketa, 
Antanas Gudukas ir Jonas But
kevičius atsisveikino su Vy
čiais ir išvažiavo į paskirtas 
vietas. Kuopai 
nes visi trys

pastebėjo Petro gabumus, y- Vyčiai. Lai 
pač teknikos srityje, todėl ir:jiems sugrįžti, 
nusiuntė net į tolimą North lę. "

didelė garbė, 
buvo susipratę 
Dievas leidžia 
laimėjus perga- 

Auksas ir Sidabras”

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

Vlce-Pirmininkas — Pranas Tulei kis
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

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

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

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

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

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



Siuntė Mane Motinėlė ĮVAIROS SKELBIMAI

Serbentėlės — ašarėlės.

ĮSIGYKITE i

v •

GRABORIAI

*

MR. GEORGE PORTER,

I

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

Siuntė mane motinėlė
Į jūreles vandenėlio. (2 k.)
Žalio vario naščiokėliais.

Didžiam varge aš vaikščiočiau,
Šaunių žodžių beklausyčiau,
Šaunių žodžių beklausyčiau, 
Ašarėles bebraukyčiau.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGEL8ININKE

Lietuvių Oratorius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadvvay

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

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

REIKALINGA 
Moterių Valytojų
6 vai. vak. iki 12 vai. vak. 
Puikios sąlygos. Malonios 

aplinkybės.

38 Chauncy St., Boston, Mass.

HUB 3320 (30-10)

“Darbininkas”, 366

DAkBlNin kas

Pieno gėrimas yra labai

ŽINUTES ir senesniems.

MIRĖ
Feliksas

Spalių 31

Rugpiūčio

DAKTARAI DĖMESIUI
mer-

LANKĖSI

ĮVAIRUS skelbimai

ir sužinoti

(2-10) Kolegijos koplyčioje.

Baluko- 
Šlikaite. 
Sheboy-

Rugp. 4 d., 7:30 v. v., bus lai
komos Šv. Teresės Novėnos pa-

bus klausomos išpažintys prieš 
pirmą mėnesio penktadienį.

kė šv. mišias ir pasakė gražų 
pamokslą.

ir 
Bazzi-

Pirmadienį Amerikos TT. 
Marijonų Provincijolas grįžo iš 
So. Bostono į Marianapolio ko
legiją.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—< ir 8—8.

šeštadienį tapo pakrikštyta 
Liudovika Ona Liudviko 
Elzbietos (Abėkiūtės) 
notti.

patikrinimui padangų, 
turi “A” gasolino kupo-

mėnesio numeris. Ir 
gražių pasiskaitymų, 
tt. Pasirodė ir Jo- 

“Budėtojas”, Tėvo
Sekmadienį, Vincas 

nis susituokė su Milda 
Kun. Jokūbas Šlikas, 
geno klebonas suteikė jiems į 
Moterystės Sakramentą, atlai-

Antradienis, Rugpiūčio 3, 1943

VIETINES ŽINIOS

Ketvirtadienio vakare įvyko 
vasarinės vaikų mokyklos bai
gos puiki programa. Žmonių 
prisirinko beveik pilna Bige- 
low mokyklos graži salė. Sese
rys mokytojos išpuošė tinka
mai sceneriją. Vaikučiai pui
kiai pasirodė ir žiūrovus Pa" : maldos, 
linksmino. Buvo svečių: kun. j _________
A. Baltrušiūnas, klierikas Ze-| 5 d 4 y ir 7:30
maitis ir jo tėveliai iš Scran- 
tono, Pa.

“Žvaigždė“ šviečia. (Tęsi
nys). Man berašant apie vieną 
šio laikraščio leidinį išėjo ir 
rugpiūčio 
šis pilnas 
eilučių, ir 
ne Kmito
Kidyko, S. J. keli rašiniai, jau
no Jėzuito Prano Jakimavi
čiaus ir kitų.

Kažin kas prasitarė, kad 
: “Žvaigždėje” esą daug klaidų. 
!Aš kalbėjau tame dalyke Se
inam klebonui. Jis man atsakė: 
“O kur jų nėra?” Aš kas rytas 
randu po kelias klaidas Bosto
no dieniniame laikrašty.

(Bus daugiau)

Lankėsi TT. Marijonų 
Provincijolas

Maisto Ir Kitų Reikmenų 
Stampos

Raudonos maisto stampos — 
Dabar galioja stampa T, ligi 
rugpiūčio 31 d. Stampa V įsi
galios rugp. 8, ir stampa W įsi
galios rugp. 15. Stampos bus 
geros ligi rugp. 31.

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

Kava galima pirktis dabar 
be štampų.

Rugpiūčio 7 yra paskutinė 
diena vartojimui N, P ir Q 

, štampų.
Cukraus stampos — 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
yra paskutinė diena vartojimui 
No. 18 iš Ration knygutės No.
1 dėl vienos poros batų.

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

Rugsėjo 30 yra paskutinė 
diena 
kurie 
nūs.

IŠ PIENO VALGIAI IR 
SVEIKATA

Dr. JohnL. Rice
Pienas ir pieniniai pro

duktai turi užimti svar
besnę vietą augusių ir 

j I vaikų kasdieniniame val
gant gyje’ nes kiekvienas iš jų 

'turi netik daug vitaminų, 
kurie taip reikalingi svei
katai, bet pilni kitų svei
katai teikiančių savybių. 
Žmonės kurie vartoja 
daug pieno' ir pieninių 
produktų, džiaugiasi ge
resne sveikata, gyvena il- 
giaus ir turi sveikesnius 
vaikus.

Rugp. 1 d., mirė
Poškus, savo namuose 10 Kel- 
ley Court, Brighton, Mass. Jis 
buvo 56 metų. Amerikoje pra
gyveno 36 metus. Paliko mote
rį Petronėlę (Žigaitę) ir sūnų. 
Laidojamas rugp. 5 d., 9 v. r., 
iš Šv. Petro par. bažnyčios, Šv. 
Mykolo kapuose.

South Boston
PARDAVIMUI vienas trijų 

šeimynų, 14 kambarių namas, 
kitas dviejų šeimynų, krautuvė 
ir trijų karų garadžius. Par
duoda labai pigiai. Jeigu norite 
pamatyti namus 
kainą, tai šaukite telephonu:— 
BLUe Hills 6872.

šeštadienį “Darbininke“ lan
kėsi Amerikos TT. Marijonų 
Provincijolas kun. Dr. K. Rėk
laitis, MIC. Tūlam laikui jis y- 
ra apsistojęs Marianapolyje.

Tėvas Provincijolas atsilan
kymo proga užkvietė “Darbi
ninko“ štabą dalyvauti kunigų 
marijonų šventinimo iškilmėse, 
kurios įvyks ateinantį sekma
dienį 9 vai. ryte, Marianapolio

Užpereitą savaitę pas pp. 
Ambrozaičius, gyv. Somerville, 
lankėsi svečiai ir viešnios iš 
Waterbury, Conn., būtent, p. 
Juozas Marcinkevičius su savo 
žmona ir mamyte.

šeštadienį, liep. 31 d. “Darbi
ninke” lankėsi Juozas Zavec- 
kas iš Haverhill, Mass. P-nas 
Zaveckas yra senas “Darbinin
ko” skaitytojas ir rėmėjas. At
silankymo proga. Liurdo kny
gos fondui aukojo 82.00.

Tą dieną lankėsi “žvaigždės” 
administratorius Tėvas Pr. 
Aukštikalnis, S. J.

REIKALINGA PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ 
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.

REIKALINGA STIPRIŲ VYRŲ DIRBTI
REIKALINGOJE MAISTO INDUSTRIJOJE 

(Nėra reikalo turėti patyrimo) 
Karpenderių, ir mechanikams padėjėjų

AMERIC AN SUGAR REFINING CO. 
47 Granite St., Se. Boston, Mass. 

Arba U. S. EMPLOYMENT SERVICE 
9 Beacon St., Boston, Mass.

Aplikantai turi įrodyti, kad yra liuosi nuo kitų 
darbų. (Dirbantieji kitose karo dirbtuvėse nebus 

priimami)J 111110.1111 J • J

COLD PERMANENT
T- . .

•• / ^SSl

nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

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

Atvežė Linkėjimų

geras paprotis jauniems Baltos liepos viedružėliais. 
Šeiminin- Man besemiant vandenėlį, 

kė, kuri vartoja daug pie- jr atlėkė gulbinėlis.

į Ir atlėkė gulbinėlis.
' Ir sudrumstė vandenėlį.
I Man belaukiant nusistojant.
Ir atplaukė juods laivelis,

i Ir atplaukė juods laivelis, 
į Tam laively jauns bernelis.
I

Tam laively jauns bernelis, 
j Prašė sėsti į laivelį.
Eik šen. mano mergužėle. 
Aš perkelsiu per jūreles.
Gal tu būsi mums martelė, 
Aukštais kalnais bevaikščiosi, 
Aukštais kalnais bevaikščiosi, 
Žemuogėles berankiosi, 

Žemuogėles berankiosi, 
Serbentėles bebraukysi.

, Dievas davė man protelį, 
kad nesėdau į laivelį,

' kad nesėdau į laivelį,
' Kad nebuvau jų martelė.
■ •
, Aukšti kalnai — didi vargai,

' Žemuogėlės — šaunūs žodžiai,Jaunos moterys - 
ginos, kurios moka varto
ti typewriterį ir norėtų 
pašvęsti kiek laisvo laiko 
savanoriai Civilian Apsi
gynimo darbui, prašomos 
kreiptis į Boston Commit- 
tee on Public Safety, Nine 
Park Street, Boston.

Jeigu jūs turite vieną ar 
dvi laisvas valandas nuo 
9 vai. rytą iki 5 vai. po pie- 
tų, tai galite labai daug 

j pasitarnauti.
Kasdien reikalinga apie 

penkiolika merginų tą 
darbą atlikti. Taigi bile 
pagalba, nežiūrint kaip 
maža, bus atitinkamai į- 
vertinta.

Šaukite telephonu: — 
[CAPITAL 5620 ir pasaky
kite Volunteer Ofisui, ka
da jūs galite ateiti.

no gamindama valgius 
šeimynai neišpasakytai 
prisideda prie jos šeimy-į 
nos sveikatos. Pienas, i 
sviestas ir visoki sūriai 
sudaro pieninius produk
tus. Labai daug motinų 
visai nevartoja tų gamin
damos valgius. Sriuba su 
pienu arba gretine, be 
miltų, netik skoningas bet 
ir maistingas valgis. Gre- 
tinuotos daržovės ir val
giai iš makaronų ir sūrio 
labai sveiki valgiai ir visai 
nebrangūs. Būtų geriaus, 
jeigu sūris būtų vartoja
mas vieton visokių sal
džių dezertų.

Pienas ir pieniniai pro
duktai duoda brangius 
riebumus formoje, kuri 
kaip tik tinkama kūno 
reikalavimams. Vaikams 
reikia duoti nors kvortą 
pieno kasdien, jeigu jie 
nemėgsta arba negali tiek 
daug gerti, tai lai motina į žemuogėlės — šaunūs žodžiai, 
vartoja tiek pieno gamin
dama jiems valgius. Pie
nas duoda energijos, jis 
pilnas svarbių mineralų, 
ypatingai kalkio ir fosfo
ro, kurie būtinai reikalin
gi stipriems kaulams ir 
geriems dantims.

Nei vienas kitas mais
tas nėra taip pilnas svar
bių mineralų, kaip pienas. 
Mes gauname šituos visus 
sveikatai reikalingus da
lykus netik šviežiame pie
ne, bet ir virintame iš 

• pieno valgyje. Yra labai 
geras sveikatos paprotis 
gerti stiklą pieno prie 

■ kiekvieno valgio. Daugu
mas gydytojų laiko pieną 
kaipo puikiausią 
pilną maistą.

visko.
FLIS.

Elena Mikulskienė (Skudry- 
tė) iš Roxbury. Mass. porą sa
vaičių atostogavo pas savo ar
timą giminaitį kun. Povilą Į 
Lunskį, Šv. Vincento liet, para
pijos kleboną. Pittsburgh, Pa. 
Kadangi kun. P. Lunskis “Dar
bininko” štabui yra labai geras 
pažįstamas, todėlei jis per p. 
E. Mikulskienę perdavė savo 
linkėjimus. Taipgi p. Mikuls
kienė atvežė linkėjimus ir nuo 
p. inž. A. Mažeikos, kuris yra 
“Darbininko” bendradarbis.

P-nia E. Mikulskienė grįžda
ma iš Pittsburgh’o užsuko ap
lankyti brolį Joną ir marčią 
Stasę (Motejūnaitę) Skudrius 
į Maplewood, N. J. Savo atos
togoms ji labai patenkinta.

Atsilankymo proga, p. Mi
kulskienė užsiprenumeravo 

į “Darbininką” ir įstojo į Liurdo 
i knygos rėmėjus, aukodama 
| $5.00.
Į
I

ĮVAIROS SKELBIMAI

REIKALINGA vidurinio am
žiaus moteris ar mergina prie 
įvairių namų darbo ir prižiūrė
ti 7 metų mergaitę. Valgis, 
guolis ir 85.00 algos savaitėje, 

■ Atsišaukite: Stepas Miliaus- 
' kas. Box 105. Welis. Me.

(30—2)

I PARSIDUODA gražus dviejų 
šeimynų namas, Dorc'nesterį, 
arti Shawmut Station. 6 ir 8 
kambariai ir garažus. Pirmas 

1 aukštas tuščias. 8800. cash. Ba- 
lansas Savings Bank morgičius 
su 5%. F. T. Keefe. 50 Congress 
St. HUBbard 8157.

7

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

KAS NORIT PARDUOTI 
FARMĄ?

DIDŽIAUSIAS 
BARGINAS

“Šventųjų Gyvenimas” 
knygą. Joje yra kiekvie
nai metų dienai skiriamas 
šventojo ar šventosios 
gyvenimo aprašymas. 
Knyga gražiai apdaryta, 
gausiai iliustruota — su 
paveikslais, 354 puslapiai. 
Kaina $4.00. Užsakymus 
su money orderiu siųski
te
W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

PARSIDUODA Už VISAI 
ZIAMĄ KAINĄ SU MA
ŽU {MOKĖJIMU. TRYS 
NAMAI SU KETURIAIS 

GARADŽIAIS.
Kiekvienas namas suside
da iš trijų šeimų. Su mo

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

Niekur nėra tokios saugios 
vietos padėti pinigus, kur būt 
užtikrinta apie 20-tas nuošim
tis pelno. Galima pirkti po vie
ną arba ant syk visus. Dėl pla
tesnių informacijų kreipkitės į* 
seniausią agentūrą, A. J. Kups
tis, 332 W. Broadvay, So. Bos
ton, Mass. (16-19)

Horth Brighton Bakery, į 
Ine.

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

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.
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.. ir malonėkite sugrąžinti butelius 
dėl to, kad mes galėtume 

turėti dėl jūs

PICKWICK

CASPER 
FUNERAL
187 Dorchester Street 

South Boston, Mm 
Joseph W. Casper 

(KASPERA8) 
LaMotuvIų Direktorius 

Balsamuotojaa 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimą* Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tol. 8OU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir nakt} 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2809
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Moterims Rekolekcijos

1 —

Nežiūrint oro šiltumo, mūsų 
parapijos moterys ir mergaitės 
susirenka į parapijos svetainę 
kiekvieną antrą trečiadienį ir 
dirba - mezga ir siuva dėl Rau
donojo Kryžiaus, vadovybėje p. 
Onos Alf.

s.uto.
ma.
jiems 
čių. i:
būsią skaudžiai 
mi. Bet gyventojai 
paisė.

(Vaicdt Zis iš A’epriZtIaiisojnos 
Lietuvos ir pirmosios okupa

cijos laiku).
(Tąsa)

Taip-gi rastas kampe ir 
Juozuko montekristas, 
pasiėmė ir jį. Vci kė Juo
zukas. prašydamas, kad 
jam jo žaislo šautuvuką 
sugrąžintų. Bet komisa
ras tuoj pareiškė, kad — 
“pavojinga mažiems vai
kams turėti ir žaislinį 
šautuvą”.

Rusų kariai, lydimi ko
misaro. nudumė toliau į 
kaimą daryti daugiau pa
našių kratų

Praslinko 
mėnesiu ir.

Buvo net grasina- 
kad neskaitantieji 
prisiųstų laikraš- 
už jų naikinimą, 

baudžia- 
to ne

visai neiškarpytais 
laikraščiais, 
tais antrašais, 
net užpildavo 
prieangius, 
sarai įsitikino, 
vis. tai ne žuvis 
varta 
kablio 
siems, 
naščiai

\

to tik ir laukė, 
nes nusi-

Kai orlaivių - nešėjas laivas davė signalą, kad submarinas arti laivo, 
tai tuomet visi laivo tarnautojai griebėsi už savo pabūklo, kad kuogrei- 
čiausiai nukirsti submarino gyvybės siūlą. Šios rūšies orlaivių nešėjai 
labai pasitarnauja prekybos laivynui, kai eina palydovų rolėse.

- rekvizicijų, 
dar keletas 

rusai pradėjo 
šeimininkauti pagal savo
norą. Pirmiausiai panai
kinta dar užsilikusi lietu
viškoji valdžia, o jos vie
toje pastatyta komunis
tiška valdžia. Tuoj pradė
ta persekioti tikintieji; 
uždaryti visi vienuolynai 
ir vienuoliai išvaryti, dau
gelis jų areštuota ir su
kimšta į kalėjimus. Žmo
nės pradėjo kalbėti, kad 
rusai pradėjo šaudyti ir 
kankinti žiauriausiais bū
dais kunigus, būk tai dau
gelis iš kunigų, kurių ne- 
sušaudė, atsidūrė pasau
lyje pagarsėjusiam žiau
rumu kalėjime. Uždaryti 
visi laikraščiai, knygynai, 
ir bibliotekos, kokiam tai 
pertvarkymui. Kada 
laikraščiai pasirodė, jie 
buvo jau nebe tie, pasi
puošė raudonomis raidė
mis ir degančia komunis-

Mažai kas juos vės laikų baudžiavos dva- 
Nukentėjo ir namų 

nes kur tik 
pastatas buvo 

tuoj tekdavo 
ar kokiam iš 

valdi-

Eet įniršę 
ant toliau 
naujiems 

darbo.

VARGONININKŲ SĄJUNGOS
SEIMAS

SUSITIKO DU 
BROLIAI

•y

? & ?

vėl

tik nuulėš- 
iš nakties 
komisarų 

Galop komi- 
kad lietu- 

ir prie-
ant komunistiško 
nekimba; tai vi- 

kuriems buvo laik- 
siuntinėjami. kad

laikraščiai nebus siunti
nėjami daugiau, kol neuž
simokės už prenumerata. 
Lietuviai
Čia jie laimėjo, 
kratė prievarta jiems per
šamų šlamštų, 
komisariukai ir 
surado savo 
pertvarkymams
Kibtasi prie katalikiškų 
organizacijų, visos jos už
darytos. neskiriant ir lab
daringųjų. Uždaryta net 
ir vaikučių organizacija 
“Angelaičiai”, taip-pat ir 
jų laikraštukas “žvaigž
dutė" konfiskuota. Neap
lenkti ir ūkininkai, ypa
tingai. kurie turėjo pa- 
vvzdingus ūkius skau
džiai nukentėjo. Iš jų liko 
ūkiai atimti, 
kokie niekam 
mi kolchozai, 
turėjo eiti ir
ūkyse tik už pavalgymą. 
Teisingai sakant iš tų ū- 
kių buvo padaryta seno-

ir padaryti 
nesupranta- 
kur žmonės 
dirbti tose I

HYTIMU^= 
VALSTYBIŲ ŽINIOS €

tų dvasia.
ir beprenumeravosi, nors 
redakcijos ir siuntinėjo 
ant senųjų prenumeratų, 
bet gavusieji jų neskaitė, 
mesdavo tiesiog į gurbą. 
Komisarai. matydami, 
kad Lietuvos gyventojai 
neprisiima išverstos į lie
tuvių kalbą komunistiš-

rai.
savininkai, 
gražesnis 
užtiktas, 
komisarui
Rusijos atsiųstam 
ninkui, o namo savinin
kas likdavo apšauktas 
buržuiu. Laimingas buvo 

kos literatūros — tiesiog tas namų savininkas, ku

ŽVAIGŽDĖ
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS — 

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

raščių, sakai sau: “Na tai užbaigiau skaitęs 
kitą numerį'’, ir numeti jį į šalį.
TU NIEKUOMET “N E UŽBAIGSI” 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!

is

FU

Įui

Ieškoma geros širdies žmonių, kurie iš visų jėgų 
m- Įsius 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
dra
pla-
Die

greičiau 
gauja su meilės ir pasiaukojimo mintimis.
-s Jėzaus Širdies laikraštį tikrai sulauks mūsų 

. širdies palaimos.
REMKIME ŠĮ KILNŲ. GRYNAI DVASINĮ DARBĄ 

SAVO MALDOMIS IR AUKOMIS!

susi-
Kas

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės" kaina 

metams $1.00.
Į.- . . . z . . nalvuotą Jėzaus širdies paveikslą su

.m;. .jkojimo malda. Kaina 50 centų.

’YMAMS ADRESAS:

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

d=»’

įvyks rugpiūčio 10 d.,! 4) 6:00 vai. vakare, ats- 
Hotel New Yorker, su se- tovų ir svečių pagerbimo 
kančia dienotvarke: — Įdėliai bus bankietas.

1) 9:00 vai. ryte, Šv. Mi-Į Siunčiant įnešimus bei
šios už mirusių narių šie- pasveikinimus prašome a- 
las. Aušros Vartų parap. dresuoti: Lithuanian R. C. 
bažnyčioje, 32 Dominick Organists Convention, 
St.; Hotel New Yorker, East

2) 10:00 vai. ryte, Cent- Room, New York City.
ro valdybos, Seimo Rengi-' Visus organizacijos na
mo Komisijos ir ankščiau rius ir Vargonininkų Są- 
atvykusių atstovų bei sve- jungos bičiulius prašome 
čių priešseiminis pasita- šiame seime bei bankiete 
rimas; skaitlingai dalyvauti.

3) 1:00 vai. po piet, sei-Į Seimo Rengimo
mo pirmoji sesija; 1 Komisija.

ris tik netekdavo namo ir tuojami inteligentai, stu- 
likdavo valdžios neliestas, dentai ir jauno amžiaus 
nes daugiausia visi tie, vyrai. Nesant kalėjimuo- 
kurie nukentėdavo į trum- se vietos, iš darbo stovyk- 
pą laiką kaž-kur dingdavo lų ir kalėjimų pradėta va- 
iš nakties. Po visą Lietu- genais _siųsti lietuvius į 

atsiųstų komisarų šūkis: rasdavo 
“Šalin buržujai, plutokra- šeima nerasdavo 
tai, demokratai, 
ninkai”. O tie apšauktieji dažnai dingdavo ir Jonas 
buržujais buvo sunkaus iš namų, kartais nepasiro- 
darbo žmonės, kurie savo dydavo net per visą savai- 
kruvinu darbu įsigyję ko- ^*ors Juozukas ir jau
kią nuosavybę, arba su- s(^avo broko, kur jis išei- 
^rįžę iš Amerikos lietu- na’ gaudavo tik
viai. kurie savo doleriaisį tru1m^ atsakymą - su 
įsigyjo kokį namelį, ku- Įrei a als" 
riame rengėsi užbaigti sa
vo dienas. Iš šių vargo 
buržujų rusai atėmė vis
ką, o tikrųjų buržujų jie j 
nelietė. I

1940 m.
Rusijos kariuomenė įsi- tu. Kadangi ratuose Juo- 
veržė į Lietuvą. Tą visa zuko tėvelis neturėjo ką 
matydamas, 
skaudžiai kentėjo ir tik- Juozuką pasiėmė, 
rai jis manė, kad čia Die- guolę sudarė dešimts ve- 
vo bausmė krito ant Lie- žimų. Važiavo visi su rau- 
tuvos. Į donomis vėliavomis ir

Atėjus pavasariui daug j Stalino - Lenino paveiks- 
paliko juodų laukų, mažai 
kas rūpinosi juos užsėti, 
o kas ir būtų norėjęs sėti 
negalėjo, nes nebuvo likę 
sėklos. Žiemos metu rau
donieji viską išplėšė iš ū- 
kininkų. Nereikėjo ir Juo
zukui ganyti avelių, nes 
ir jos nukeliavo bolševiki- tį, jis mylėdavo matyti vaikučio balsas 
jon. Daug kartų Juozukas'garvežius stumdant vago- 
girdėjo kaimo senius kai-'nūs. Stotyje nebuvo daug 
bant, kad Lietuva turėtų'ko pamatyti, 
sukilti prieš šią baisią ne- 
panešamą vergiją.

Kartu su pavasariu pra
sidėjo baisūs įvykiai. Žmo
nės buvo areštuojami 

Į šimtais, kalėjimuose jau 
; vietų nebuvo: padarytos 
j darbo stovyklos, ten suva

ryti nelaimingieji, kur jie 
turėjo dirbti sunkiausius Į Jis nesuprato kas ten de- 
darbus tik už kąsnį duo- dasi, bet kada jis pastebė- 
nos ir stiklą vandens.

Daugiausiai buvo areš-Įrelį moterų
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Š. m. rugpiūčio mėn. 12, 13 ir 
14 dienomis įvyks moterims re
kolekcijos N. Pr. Švč. P. Mari
jos Seserų vienuolyne, Thomp- 
son, Conn. Jas ves Tėvai Mari
jonai.

Rekolekcijos prasidės rugpiū
čio 12 dieną vakare ir baigsis 
Šv. Panelės Dangun Ėmimo 
šventėje, ryte.

Kviečiamos visos moterys, 
kurios tik gali nuo savo parei
gų bei darbų pasiliuosuoti at- 

. vykti ir rekolekcijose dalyvau
ti. Šiais neramiais laikais visi 
esame labai reikalingi dvasinio 
atsigaivinimo, sustiprinimo. Y- 
pač motinos, kurių sūnūs ka
riuomenėje kviečiamos daly
vauti. Čia susitelkusios Dievu- 
je rasite sau suraminimo ir sa
vo sūnums išprašysite iš Dievo 
ne vieną malonę.

Norinčias rekolekcijose daly
vauti prašome pranešti laišku 
arba telefonu (Putnam, 106 
Ring 4).

Visais reikalais
kreiptis šiuo adresu: Sister Su- 
perior, . Vilią Maria. Thompson, 
Conn.

Gautas laiškas nuo viršylos 
Jono Matulaičio iš Šiaurės Af
rikos, kuriame sveikina visus 
savo 
sako 
gutę, 
kurie

pažįstamus ir draugus, 
kelionėj teko išgirsti ge- 

lakštingalą ir vyturėlį, 
priminė jam kūdikystės

dienas, praleistas laisvoje 
tuvoje, kuri dabar yra po 
tima priespauda.

Lie-
sve-

tar- 
sy-

HEW HAVEN, CONN

Jonas Mačinskas, kuris 
nauja laivyne ir jau kelis 
kius perplaukė Atlantą ir ki
tus vandenynus savo tarnyboj, 

! po ilgos kelionės parvyko pas 
savo gerąją tetą ir dėdę Au
gustą ir Domicėlę Bakaičius 
praleisti kelias dienas atosto
gų. Jonas labai gražiai atrodo, 
saulės įdegtas ir sveikas. Malo-

prašom inu buvo pasimatyti su Jonu ir 
pasikalbėti bei - pasidalinti į- 
spūdžiais. Jonas Mačinskas bu
vo labai geras veikėjas ir lietu
vis. Taigi visi linkime, kad ge
rasis Dievas palaimintų jo ke
lionę ir sugrąžintų sveiką į na
mus.

PFC Juozas R. Bray kairėje 
ir Sgt. Technician Jonas E. 
Bray, dešinėje, sūnūs Mr. & 
Mrs. Jono Brayų. 77 W. 16th 
St., Bayonne. N. J. Juodu išėjo] 
į kariuomenę spalių 28, 1942
m., o dabar nesenai tik susiti-Į 

skambėjo iš Rusijos Sibirą. Kaimynas rytą ne- ko.
kaimyno, arba

► kokio 
smetoni- šeimos nario. Kaž-kur

įt * *
Vieną birželio rytą, ka

da tėvelis turėjo važiuoti 
Įsu raudonąja gurguole į 
; miestelį, Juozukas išsi- 

birželio 15 d. prašė tėvelio važiuoti kar-

i

SMULKIOS ŽINUTĖS IŠ 
MŪSŲ KOLONIJOS 

Klebonas kun. E. Gradeckas 
yra išvykęs praleisti dvi savai
tes atostogų po metų ilgos dar
buotės. Parapijiečiai linki kle
bonui sustiprėti sveikatoj, kad 
sugrįžęs rudenį pilnas energi
jos galėtų dirbti dėl labo Šv. 
Kazimiero parapijos. Atostogų 
metu kleboną pavaduoja kun. 
Dr. A. Bružas.

■I

Mūsų kolonijos parapijiečiai 
ir pažįstami bei draugai nuo
širdžiai sveikina kun. J. Valan- 
tiejų, Šv. Juozapo parapijos 
kleboną, Waterbury, Conn., jo 
60 metų amžiaus sukaktuvių 
proga, linki, kad gerasis Pa
saulio Kūrėjas suteiktų sveika
tą, kad galėtų ilgus metelius 
dirbti katalikybės ir lietuvybės 
dirvoje.

i
Sekmadienį, liepos 25 d., Šv. 

Onos draugijos narės gražiai ir 
tinkamai paminėjo savo drau
gijos globėjos šventę. Užprašė 
šv. mišias, ir visos “in corpore” 
ėjo prie Dievo stalo. Sveikinam 
Šv. Onos draugiją, jos valdybą, 
ir nares ir linkim geriausių 
sėkmių.

Mūsų mylimi sūnai, broliai, 
giminės, ir pažįstami kovoja 
karo lauke, kad išlaisvinus pa
saulį- Taigi mes naminiame 
fronte atlikime savo pareigas 
sąžiningai, dirbdami karo reik
menų gamyboj, ir pirkdami 
Pergalės Bonus. M.

Juozas yra su pagyrimu bai
gęs Air Forces mechanics’ 
training school, Flint, Mich. ir 
turi bachelor laipsnį iš John 
Marshall College of Law, kurią 
baigė birželio 1942 m. Jis buvo 
apsistojęs Robins Air Field ir 
Daniel Field, Georgia, dabargi 
liuosnoriu išvyko užjūrin.

Sgt. Jonas Bray jis taipgi tu
ri mokslo laipsnį iš John Mar
shall College of Law. Jis turėjo -----------------------------------------
darbą per ilgus metus Bayon- kol kareivis nuėjo į kitą 
ne Post Office ir taipgi tarna-! pusę vagonų, tada davė 
vo Aircraft Warning Observer. kojoms valią. Kada jau 
pirm išeisiant į kariuomenę.I baigė užbėgti UŽ pirmojo 
Dabar jis tarnauja Titon Gene- sandelio kampo, jis išgir- 
ral Hospital, Fort Dix, N. J. do sargybinį, šaukiantį 
kaipo postmasteris. Į kažką rusiškai. Jis supra-

Broliai kariai Brayai paeina to, kad jam liepia sustoti, 
bet vietoje sustoti, jis 
daugiau davė kojoms jė
gų ir greitu laiku jis din
go tarp priemiesčio namų. 

(Bus daugiau)

J 1
Juozukas vežti, tik vieną žąsį, tai ir iš puikios šeimos. Jie turi dvi 

Gur- seseris iš kurių viena yra mo- Į 
kytoja, o kita privatė sekreto
rė; dirba foreign relations de
partamente, New Yorke. Tėvai 
yra stambūs biznieriai ir para
pijos rėmėjai.lais. Visas vežamas pre

kes, vienas vyras būtų ant 
pečių užsidėjęs ir nune- vaikais, tada jis suprato, 
šęs į miestelį. Bet ką da- kad čia tremtiniai varomi, 
ryti, toks įsakymas, va-į Stovėdamas už stulpo, 
žiuok nors ir tuščiais ra- Juozukas girdėjo dejonių 
tais. Nuvažiavus į mieste- balsus iš vagono, karts 
lį, Juozukas nubėgo į sto- nuo karto pasigirsdavo 

“mama
— mama van- 

Nežinojo Juozukas 
nelaimingie-

l

5V. ONOS NOVENA

Jau išėjo iš spaudos NOVENA 
prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal, C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ
KAS, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

Ant bėgių 
stovėjo ilgas ešalonas 
prekinių vagonų. Vagonai 
buvo prikrauti visokių 
daiktų, ant pusinių vago
nų matėsi aprūdijusios ū- 
kio mašinos. Juozukas, 
eidamas palei pilimą, iš
girdo iš dviejų vagonų 
vaitojimus ir verksmą.

duonos 
dens.” 
ką daryti, 
siems jis negalėjo pagel
bėti. Troško jis keršyti, 
siuntė prakeikimą, bet 
pats jautė, kad jo kerštin
gos mintis tik liks tuščia 
frazė. Nuliūdęs jau norė
jo eiti, bet ir vėl sustingo 
vietoje; kada jis čia atėjo 
nebuvo jokios sargybos, o 
dabar čia sargybinis su 
šautuvu žvalgosi ir dar 
gali jį palaikyti už pabė-

su mažais gelį. Tai turėjo palaukti
jo kareivius atvarant bū-

Prancūzijos jūreivis įsimylėjęs amerikietę ir su ja 
apsivedė. Vėlybų ceremonijos įvyko St. Thomas Aqui- 
nas bažnyčioje, Philadelphia.

✓




