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PENKTADIENIS (Friday) RUGPIŪTIS (August)6 D., 1943 M. TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENT3
rugpiūčio 
Mariana- 
koplyčio- 
Conn. į-

Sekmadienį, 
8 d., 9 vai. rytą, 
polio Kolegijos 
je, Thompson, 
vyks naujų penkių diako
nų, būtent, Juozo Augūno, 
Prano Bulovo, Albino J. 
Gurklio, Jono K. Petraus
ko ir Albinos A. Šeputos 
šventimai.

Įšventintieji kunigai Ma
rijonai kitą sekmadienį, 
rugpiūčio 15 d. (Švč. P. 
Marijos į Dangų Ėmimo 
šventėje) atnašaus pirmą
sias iškilmingas šv. mi
šias savo parapijų bažny
čiose.

Kun. Juozas Augūnas 
yra Worcesterietis, iš Šv. 
Kazimiero par.; kun. Pra
nas J. Bulovas yra Brook- 
lynietis iš Šv. Jurgio lie
tuvių par.; kun. Albinas 
Gurklis yra Waterburie- 
tis iš Šv. Juozapo lietuvių 
par.; kun. Jonas K. Pet
rauskas iš Gardner, ir Al
binas A. Šeputa iš Brock- 
ton, ir abiejų pastarųjų 
Primicijos įvyks Šv. Roko 
lietuvių par. bažnyčioje, 
Brockton, Mass.

Kun. Jonas K. Petraus
kas atnašaus pirmąsias 
iškilmingas šv. mišias 9 
vai. rytą. Primicijantas 
yra kun. Juozo Petrausko, 
Šv. Roko lietuvių par. vi
karo (Brockton, Mass.), 
brolis.

Amerika Prista
tys Anglijai 150 

Laivų
Londonas, rugp. 5 —Mi- 

nisteris Churchill pareiš
kė, kad su Amerikos Pre
zidentu yra susitarta, ir 
Rooseveltas prižadėjęs, 
kad Amerika pristatys 
Anglijai tarp 150 ir 200 
laivų į dešimts mėnesių 
laiko. Jis pareiškė, kad 
Anglija neturi patogumų 
laivų pristatyti, tai dėl to 
ir susitarta su Amerika.

Naciai Pagrobė Tris Italų 
Laivus

i
i * j

Vaizdas parodo, kaip “Yankiai” Sicilijoj užėmę tūlą miestą, išleidžia 
iš laikinos belaisvių stovyklos italus karius, kurie su džiaugsmu šaukia, 
kad jiems karas jau užbaigtas.

Britai Užėmė Catania Sicilijoj

i

Istabul, Turkija, rugp. 
5 — Kada trys Italijos 
laivai sustojo Suda Bay, 
Crete, vokiečiai juos pa
grobė ir neleido toliau 
plaukti. Iš kur tie laivai 
atplaukė nepasakoma, bet 
yra žinių, kad Italai at
šaukia savo laivus iš Bal
kanų ir Rusijos.

Lietuvoje Žuvo Visa Eilė 
Policininkų

i h lO)
Sicilija Gali Būti Užimta Į 3 Dienas
Iš Alijantų Centro, Šiau

rės Afrika, rugp. 5 —Bri
tanijos aštuntoji armija 
šiandien užėmė Catanią, 
Sicilijos miestą, ir gręsia 
visišką susmukimą Ašies 
linijos Etna kalno pietinė
je pusėje.

Pramatome, kad į tris 
dienas visa Sicilija gali 
būti užimta.

Apie Catania miesto už
ėmimą žinias patvirtina ir 
vokiečių radio.

Alijantų karo jėgos taip
gi užėmė miestą Paterno, 
12 mylių į šiaurės vaka
rus nuo Catania.

Tės lengvai pasiekti Bur- 
mą, pristatyti daugiau 
reikalingos pagalbos savo 
kariuomenėms prieš Ja
ponus.

Katalikų Mokyk
lų Studentai Gavo 

Pagyrimų

Sąjungininkų Lakūnai Vėl
Bombardavo Hamburgą

Šiomis dienomis TT. Marijo
nai išleido kun. Dr. K. Urbona
vičiaus parašytą knygą “Kun. 
J. Navickas, Jo Gyvenimas ir 
Asmens Bruožai”.

Knygos turinys: Leidėjų žo
dis: ĮVADAS: Išeivijos organi- 
zuotė. Tėvai Marijonai: GYVE
NIMO BRUOŽAI: Jaunatvė, 
Klierikas. Kunigas. Kryžkely, 
Misijonierius. Marijonas. Kole
gijos Rektorius. Vadovauja 
Vienuoliams, Persikelia į Ma- 
rianapolį. Paskutinį kartą Lie
tuvoje. Naujo Vargai ir Rūpes
čiai, Marianapolio Šventovė. 
Paskutinis Smūgis, Mirtis, Lai
dotuvės; ASMENS BRUOŽAI: 
Pamaldusis. Ryžtingas kliūčių 
nugalėtojas. Kilnus užsispyrė
lis, Su Amerikos jaunimu. Ko
legijos steigėjas. Rūpestingas 
auklėtojas. Rašytojas, Bendras 
apibūdinimas, Kun. J. Navicko 
malda už Tėvynę, Kun. J. Na
vicko biografijds santrauka. 
A. a. kun. Jono Navicko vardo 
Fondas. Fondo narių bei Rė
mėjų vardai.

Leidėjai savo žodyj sako:
“Visi, kuriems teko pažinti 

kunigą Joną Navicką, sutirika. 
kad jo būta nepaprasto žmo
gaus TT. Marijonų vienuolijo
je. Visi yra vienos nuomonės, 
kad jo būta pačio pirmojo lie
tuvių katalikų

Taip. a. a.
Navickas visą

(LKFSB) Pranešama, 
kad yra žuvę šie lietuviai 
policininkai: Juozas Vens- 
kutonis, Simas Davydavi- 

. čius, Juozas Legetavičius, 
Ignas Strikauskas, J uozas 
Reinys, Barkonis, Vytau
tas Kučys, Antanas Čepu- 
kaitis, Antanas Liaugau
das, Bronius Valiulis ir 
Petras Krapikas.

Londonas, rugp. 5 —An- vieno namo, kuris būtų iš- 
glijos lakūnai sugrįžę vėl likęs bombų nepaliestas, 
bombardavo Vokietijos Hamburgas yra antras 
didžiulį miestą, Hambur- didžiausių miestų Vokie- 
gą. Tą miestą jau pirmiau tijoje, bet dabar jame ma- 
septynius kartus bombar- žai beliko gyventojų, 
davo, ir lakūnai, sugrįžę Vokiečiai sako, 
aštuntą kartą bombar
duoti, sako, kad miesto 
dalyse dar matėsi gaisrai.

Apie 600 bombonešių 
daužė miestą, trysdešimtS 
jų buvo vokiečių nušauti. 
Visas miestas paverstas į 
griuvėsius. , -

Švedijos laikraštis rašo, davimu, ragina gyvento- 
kad nėra Hamburge nei Jus išsikraustyti iš Berly

no. Sakoma, kad valdinin
kai apleidžia Berlyną, nes 
bijo, kad ir to miesto neiš
tiktų Hamburgo likimas.

kad

VVashington, rugp. 5 — 
Amerikos Iždo skyriaus 
vadovybė pranešė, kad 
nuo rugsėjo 1942 m. iki 
balandžio 1943 m. New 
Yorko parapijinių mokyk
lų mokiniai išpirko Ame
rikos karo bonų ir ženkle

lių už S2,019,070.21. 
į Valstybės vyriausybė 
pagyrė mokinius už tokį 
patriotinį darbą. Jei būtų 

i visas ži- 
vyrų atsišaukimas, kuria- ba sunaikinti didžiausią nias, kiek katalikai Ame- 

j me reikalaujama Estijai, Italijos laivyno dalį. Kada rikoje išpirko karo bonų, 
Latvijai ir Lietuvai lais- Italijos laivynas bus su- tai pasirodytų, kad komu- 
vės. Po tuo atsišaukimu naikintas, tada Vidurže- nistai, kurie katalikus 
pasirašė 3 švedų vysku- mi° jūra bus laisva Ali- pro-naciais pravardžiuo- 

1 Turėdami ja, nė trečdalio tiek neiš-
laisvą jūrą, Alijantai ga- pirko.

Švedijos Balsas Už 
Lietuvos Laisvę

Italijos Laivynas Bus 
Sunaikintas

I

VVashington, rugp. 5 —(LKFSB) Švedijoje pas
kelbtas garsiųjų to krašto Alijantai tikėsi paimti, ar- galima surinkti

I • * 1 1 • 1—, f* > > V IW Vk 4- V zj « W Z-k « « ---- — — — 1   -T 1vyrų atsisaukimas, kuria- Da •

Vokiečiai 
bombardavimų metu už
mušta 8347 asmenys, 18,- 
681 sužeista ū 3514 neži
noma kur yrą, ar jie žuvo 
ar pabėgo, nieba apie juos 
negalima sužinoti.

Nacių vyriausybė išgąs- 
dyta Hamburgo bombar-

I

pai, 20 profesorių, 2 do- jantų laivams, 
centai, 10 Riksdago narių, J_____ ______ *
5 vyriausieji redaktoriai,
3 generaliniai direktoriai, M3A111
2 pulkininkai. I XuUU I
Komunistų Pastangos Ame 

rikos Darbo Partijoje
Londonas, rugp. 5 —i tykius su komunistinėmis 

(ONA) — Lenkų Telegra-!'grupėmis ir išpildęs prog-
fo agentūra praneša, kad ramas komunistinių gru- 

parengimuose. Dies 
Komitetas visą tai iškėlė 
viešumon, kada John Bov- 
ington, Civilės Tarnybos 
Komisijai rekomenduo
jant, buvo gavęs analisto 
darbą Ekonominės Gero
vės Ofise (Office of Eco- 
nomic VVarfare). Jo alga 
buvo S5.600.00 metams.

OEW direktorius, Leo T. 
Crowley atleido John 
Bovington nuo pareigų po 
to, kai jam buvę pasiūlyta 
rezignuoti ir jis nerezig
navęs.

Vilniaus srityje naciai Į pių 
kiekvieną savaitę nužudo 

Sakoma, 
Amerikos Darbo kad egzekucijos vieta yra 

sako, kad Paneriai. Kiekvieną ant
radienį ir ketvirtadienį 
naciai nužudo, kaip sako 
lenkų žinios, po šešiosde- 
šimts žmonių.

New York, rugp. 5
George S. Counts ir Alex po 120 žmonių. 
Rose, 
partijos vadai,

[New Yorko valstybės ko- 
, munistai yra nusistatę 
: užvaldyti ADP ir taip pri- 
j dengti savo visus veiki
mus.

Komunistų laikraštis, 
“The Daily Worker”, lie
pos 15 d. rašo: “Nėra ma
žiausios priežasties kodėl 
komunistai neįsirašytų į 
Amerikos Darbo partiją”.

Amerikos Darbo parti
jos vadai sako, kad tai 
tiesioginis komunistų 
šaukimas užvaldyti ADP.

ITALIJOS KARIUOMENES 
TRAUKIASI IŠ GRAIKIJOS

______________ «■---------------------------------------------

Istabul, Turkija, rugp. 5 
— Italų kariuomenė aplei-! 
džia Graikiją ir žygiuoja? 
į Albaniją, kad Adriatiko, 
jūra pasiekti Italiją. Kita1 
dalis Italų kariuomenės 
eina link Trieste ir Fiume, 
šiaurės Italijos...

Jei italų kariuomenės 
traukiasi iš Graikijos, tai 
dabar kyla klausimas, 
kaip Hitleris galės ilgai 
valdyti Graikiją? Graikai 
tik laukia progos sukilti 
prieš pavergėjus ir jų nu
sikratyti. Jei italai apleis 
Balkanų kraštus, kaip 
Hitleris juos galės išlai
kyti?... 7" * 
nacių vadai perkasi vilas suma 334,995 markių. į te studijuojantiems kata- 
Šveicarijoje. Prekių buvo konfiskuota likų kapelionams pasakė

; už 52.000 markių. 1 kalbą.
lapyj yra įrašyta:— “A. A.
KUN. JONO NAVICKO VAR-j 

; DO FONDO NARIAMS IR Rfi-1 
MĖJAMS KUKLI DOVANĖ

■ Lfi”.

Į

vado šioje šaly-

Kun. Dr. Jonas 
savo gyvenimą 

pašventė Katalikų Bažnyčiai ir 
Tautai.

TT. Marijonai tą turiningą j 
knygą duoda kiekvienam a. a 
Kun. Jono Navicko Fondo rė
mėjui. būtent, tiems, kurie jau 
yra įsirašę arba įsirašys rėmė
jais. Tos knygos pirmame pus-♦ ♦ ♦ 

M AKE 
EVERY 
PAYDAY

BONO DAY

v

Nelegali Maisto Prekyba 
Lietuvoje

Žuvo 2,000 Žmonių 
Potvyniuose

Bombay, India, rugp. 5 
— Potvyniai, kurie užliejo 
Vijainagar miestelį ir še-(LKFSB) Pakruojaus

Šiaulių ruože
nautojai padarė kratą vie- mušė 2,000 žmonių, 
name traukinyje. Važiavo 
apie 800 žmonių. Pas juos 
rasta ir konfiskuota 2.500 
kiaušinių, 80 kg. mėsos 
bei lašinių, 50 kg. sviesto. 
Nuo 1942 m. rugsėjo 1 d. 
iki 1943 m. kovo 31 d. 
Kauno komisaras peržiū
rėjo 2.107 bylas, liečian-

nacių tar- sius kitus miestelius, už

5

Ex-Šokėja$ Neteko 
Valdžios Darbo

VVashington, D. C., rug
piūčio 5 — Kiek laiko at
gal Dies Komitetas iškėlė 
viešumon, kad John Bov- 

, ington, ritmiškų šokių 
; dėl sveikatos eksponen- 
I tas, turįs ar turėjęs san-

Sovietų Belaisvių Stovykla 
Lietuvoje

Arkivyskupas Spellman 
Aplankė Savo Tėvą

VVhitman, Mass., rugp.
— New Yorko arkivys

kupas Francis J. Spell
man šiandien aplankė sa
vo tėvą, 

čias privatišką maisto pir- nytojas 
kimą ir pardavimą. Nu- Bostone

Ne be priežasties baudė pinigais — bendra kur Harvardo Universite-

NACIAI AREŠTAVO LOUVAIN 
UNIVERSITETO REKTORIŲ

Garbingasis Ga- 
buvo sustojęs 
ir Cambridge,

Patartina visiems tą brangią 
ir istorinę dovanėlę įsigyti.

"I A. a. Kun. Jono Navicko Ko
legijos ar Seminaristo Fondo 
nariai yra tie, kurie aukoja 
bent $100, o rėmėjais, kurie au
koja bent $5.00.

Kolegisto Fondui aukas rei- ūkio Akademija Dotnuvo- 
kia siųsti šiuo adresu: 
napolis College, 
Conn., o Seminaristo Fondui— 
Marian Hills Seminary, Hins-

Kokias Aukštąsias Mokyklas 
Naciai Uždarė Lietuvoje

(LKFSB) Gauta žinių iš 
Lietuvos, kad tenai užda
ryta Universitetai Kaune 
ir Vilniuje, Veterinarijos 
Akademija Kaune, Žemės

I

Taipgi uždaryta Kunigų 
Seminarija Vilniuje, Mo
kytojų Seminarija 
riampolėje ir dar kitos 
mokslo įstaigos. Patvir
tinamos žinios apie bai- i _

|»iu» auiluuiuu vertybių

Ma-

Londonas, rugp. 5—Pre
latas H. Van Wayenbergh, 
Katalikų universiteto 
Louvain, Belgijoje nacių 
areštuotas už priešingu
mą tautiniam socializmui 
ir padrąsinimą studentų 
priešintis nacių įsakymui 
priverstinam darbui.

Kaune Mirė Povilas Dagys
(LKFSB) Gauta žinių, 

kad Kaune mirė žinomas 
kooperatininkas Povilas 

1 Dagys, ilgą laiką buvęs 
“Lietūkio” direktorius.

Maria-(je, Mokslo Akademija Vii- sius kultūrinių vertybių 
Thompson. niuje, Prekybos Institutas Į naikinimus Lietuvoje ir

Šiauliuose. Pedagoginis 
Institutas Vilniuje, Meno

I

apie profesorių areštus.
dale. 111. arba vienu ar kitu ad- Akademija Vilniuje, Mu- Visos Lietuvos mokyklos
resu, pažimint į kurį Fondą 
skiriama auka.

zikos Akademija Vilniuje dabar esančios vokiečio
|ir Konservatorija Kaune. Schroederio globoje.

v ?................ "

Von Ribbentrop Perka Vilą 
Šveicarijoje

Londonas, rugp. 5 
Anglijos parlamento 
rys, Sir William Davison, 
pareiškė, kad Vokietijos 
užsienių reikalų ministe-

na-

ris Von Ribbentrop perka 
vilą Šveicarijoje, kurioje 
tikėsi po karo apsigyven
ti.

Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad neitralios 
šalys nepriimtų karo nu
sikaltėlių.

(LKFSB) Šiauliuose į- 
rengtoje sovietų belaisvių 
stovykloje esą trys lietu
viai: Stasys Martinkus, 
kurio tėvai gyvena Mažei
kių apskrityje, Petras Ka
riūnas, kilęs iš Malėtų val
sčiaus
kilęs iš Padubisio 
čiaus.
ba, kiek tai įmanoma, lie
tuvių kilmės belaisvius 
stengiasi aprūpinti.

ir Jonas Budrys, 
vals- 

Savitarpinė pagal-

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, rugp. 7 d., 2 vai. po pietų vėl turėsime 

progą klausytis lietuviškų liaudies dainų, muzikos ir 
pranešimų.

Jeigu norite ką nors pasveikinti ar savo biznį pa
skelbti, tai prašome kiekvieną savaitę priduoti juos 
prieš penktadienį arba vėliausia penktadienyj.

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

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449
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Raudonieji Orei Mieste Į Bostono Provincijos Kunigu Vienybės Naujoji Valdyba

Maskva, rugp. 5 — Nar- miestą, vokiečiai traukia
si iš to miesto. Kautynės 
vyksta miesto gatvėse.

Sovietų komunikatas sa
ko. kad rusai pradėjo nau
ją ofensyvą Belgorodo 
srityje, žemiau Kursko. 
Rusai laimėjo daugiau 
kaip šešias mylias. Tre
čioji raudonoji armija 
puolė priešą nuo Mius u- 
pės iš pietvakarų nuo Vo- 
rošilovgrado. Rusų puoli
mas dabar yra 350 mylių 
fronte.

Taigi Vokietijos na
ciams, kaip matyt, nevyk- 

-r I sta Rusijoje. Nevyksta 
jiems ir Sicilijoje.

Kaikurios žinios skelbia, 
'jog Vokietijos diktatorius 
Į sergąs. Galimas dalykas, 
kad po tokių nepasiseki- 

Londonas. rugp. 5 —Vo- mų karo frontuose ir Hit- 
kiečių radio praneša, kad peris, kaip Mussolini bus 
rusams įsiveržus į Orei'nušluotas.

šieji Rusijos kovotojai už 
savo tėvynę privertė na
cius trauktis atgal. Ru
sai jau įsiveržė į Orei mie
stą. kuris buvo svarbi na
cių tvirtovė. Kautynės ei
na miesto gatvėse.

Rusai sako, kad naciai 
buvo nugalėti. visuose 
frontuose: 2000 vokiečių 
kareivių užmušta, sunai
kinta daugybė tankų, 
sunkvežimų ir lėktuvų. 
Užėmę Orei, sovietų Ru
sai varysis atsiimti Kievą 
ir visą Ukrainą.

Rusai puola nacius 
Belgorod srityje.

I

Kun. P. M. Juras,
B. P. K. V. Pirmininkas

KVIEČIAMI DVASIOS VADAI

Mandato Forma Amerikos Lietuvių 
Konferencijon

Amerikos Lietuvių Konferencijai yra skirta tik 
dvi dienos, o svarbių reikalų yra daug. Taigi reikia 
taupyti laiką svarbiųjų reikalų svarstymui. Todėl, 
kad nekiltų ginčų dėl mandatų (įgaliojimų) yra pa
siūlyta šioki forma:

MANDATAS
Išrinktas atstovauti draugiją ..............................................

Amerikos Lietuvių Konferencijoje, Rugsėjo 2, 3, dienomis. 1943 
m., William Penn Hotel. Urban room, Pittsburgh, Pa.

Delegato vardas ..........................................................................
pavardė ir adresas ......................................................................

Naciai Bėga Iš Orei

Italijai Gręsia Revoliucija
Londonas, rugp. 5 —An- “Badoglio 

glijos diplomatai spėja, 
kad jei Italija greitai ne-i 
pasiduos Sąjungininkams,' 
revoliucija turės įvykti.i 
Jie sako, kad Maršalo Ba
doglio vyriausybė yra pa
naši į Rusijos Kerenskio 
buvusią valdžią ir. kad I- 
talijai gręsia toks pat liki
mas. kaip ištiko Rusijoje 
po praeito pasaulinio ka
ro.

Anglijos kairieji sako, 
kad “Valanda išmušė — 
ne demokratiniam Itali
jos atstatymui, bet komu
nistinei revoliucijai”.

i 
t

i

i

Kun. J. Petrauskas.
B. P. K. V. Sekretorius

Kun. V. Puidokas.
B. P. K. V. Iždininkas

I

4

vyriausybei 
gręsia rimtas naminis 
perversmas suorganizuo
tas Maskvos pasiuntinių”. 
Kaikurie net sako, kad 
komunistinė revoliucija I- 
ialijoje greitai persimes
tų į Balkanus. Prancūzi
ją ir Vokietiją.

Taip yra rašoma ir kal
bama. bet Sąjungininkų 
grekas užėmimas Italijos 
neduos 
kitoK iai 
vystyti.

Amerikos ir Ang :j. 
riausvbės visa tai gerai ži
no ir beabejo dės pasta n-i

komunisunei, nei 
revoliucijai išsi-

i

Kiek narių turi draugija ......................................
Auka S ...................................................................

Organizacijos Valdybos narių parašai ir antspauda: 
( ) Pirm......................................
(Antspauda) 
( ) Sekr.

Trečiadienį, rugpjūčio 
d. š. m., Marianapolio Ko
legijoj įvyko Bostono Pro
vincijos Kunigų Vienybės 
susirinkimas. Dalyvavo a- 
pie 30 kunigų.

Išrinkta nauja valdyba, 
būtent, pirmininkas kun. 
Pranciškus Juras, Law-
rence lietuvių par. klebo-, 
nas ir LDS Centro Vice- : 
pirmininkas; sekretorius ' 
kun. Juozas Petrauskas, 
Brocktono lietuvių par. 
vikaras, ir iždininkas kun. 
Vincas Puidokas. West- 
fieldo lietuvių par. klebo
nas.

Į
Kaip Kunigų Vienybes 

Centras, taip ir Provinci
jų skyriai labai daug vei
kia pavergtos Lietuvos ir 
nukentėjusių Lietuvos 
gyventojų nuo karo ir o- 
kupantų teroro gerovei; j 

Įjos vy- rūpinasi jųjų šelpimu ir 
išlaisvinimu.

I 
I 

Sveikiname Bostono

Nuoširdžiai kviečiu vi-'sizmo ir tarptautinių są- 
sus Jaunimo ir ypač Lie
tuvos Vyčių Dvasios Va
dus Kunigus dalyvauti 
Lietuvos Vyčių Konferen
cijoj, kuri įvyks rugp. j 
mėn. 14 ir 15 dienomis, 
Douglas Hotel. Nevvark, 
N. J. Pradžia 9:30 A. M., o 
sekmadieni pradžia 1 vai.
P. M.

Laukiame su sumany
mais, patarimais ir pla
nais Lietuvos Vyčių veik
lai varyti.

Kun. Stan. Raila.,
Lietuvos Vyčių Centro 
Valdybos Dvasios Vadas.

lygų reikaluose^”, sako 
Monroe Svveetland, rašy
damas žurnale “The New 
Republic”.

Monroe Sweetland yra 
protestantas - metodistas, 
bet jis rašo: “Katalikų ku
nigai yra vienatini, kurie 
užtaria ir gelbėja darbi
ninkų unijas, ir mūsų ge
riausieji kongresmonai 
paeina iš Katalikų indus
trijos miestų”.-

Teisingumas reikalauja, 
kad ir komunistai pripa
žintų Katalikų Bažnyčios 
nuopelnus darbininkų 
žmonių gerovei...

s Lietuvoj Degina Atėjūnų 
Vokiečių Ūkius

(LKFSB) Iš Londono^vė į juoduką kareivį, ku- 
mums praneša, kad Rytų i ris bandė sulaikyti negrę 
Lietuvoje vis dažniau pa- moterį nuo areštavimo 
sitaiko dideli gaisrai. De- viešbutyje, 
ga dvarai ir stambesni ū- Policijos 
kiai. Jie buvo atimti iš gy
ventojų lietuvių ir atiduo
ti atėjūnams vokiečiams. 
Gaisrų priežastis nežino
ma, bet, atrodo, jog kerš
to ugnis vokiečius šluoja 
lauk

I
iš okupuotų ūkių.

komisijonie
rius sako, kad 44 polici
ninkai sužeisti.

Ekspliozija Užmušė 7 Karo 
Darbininkus

I

Metodistas Įverti
na Bažnyčios 

Darbus

Studijuoja Prancūzijos
Pripažinimą

Juodukų Riaušės 
New Yorke

Washington, D. C., rug
pjūčio 5 — Jung. Valsty- 

— bių ir Britanijos vyriau-
J v £ • O V dKlllcllllt; JDUblUllU

Italijos Stefani, žinių a- gas, kad kalbama revoliu-! provįncįjos Kunigų Vie- 
gentūra. pranešė. kad cija neįvyktų.__________  nybės naują valdybą ir

SĄTUNGININKAI APSUPO 
NACIUS

VVashington, rugp. 5 — bių ir Britanijos vyriau- 
“Katalikų Bažnyčia yra sybės studijuoja Tautinio 
pažangiausia ir visas ki- Išlaisvinimo Prancūzų j 
tas tikybds pralenkia tri- Komiteto pripažinimą.' 

ir juose svarbiausiuose karo Tačiau kol kas nesimato, 
kaip praeityje, įr pokarinio meto klausi- kad toks pripažinimas bus ar* remti "Dar. l , - . . , ,

prašome,
taip ir dabar remti “Dar
bininką” ir pagelbėti LDS 
kuopoms įsikurti ir veikti 
visose lietuvių kolonijose.

muose, būtent, darbo, ra- greit padarytas.

Alijantų Centras. Š. Af
rika. rugp. 5 — Amerikos 
ir Anglijos kariniai laivai 
apsupo Sicilijos salą, kad 
naciai negalėtų pabėgti į| 
Italiją.

Pačioje Sicilijoje žiau
riausieji mūšiai eina prie 
Etna kalno.

Amerikos, Kanados ir 
Anglijos kariuomenės 
prasiveržė pro nacių apsi
gynimo linijas, gi Sąjun
gininkų laivai iš pakraš
čių šaudo ir naikina pas
kutines nacių tvirtoves.

Sicilijos užvaldymas ir 
visiškas nacių sunaikini
mas tikimasi greitu laiku.

Ar Sąjungininkai lauks 
iki visai užvaldys Siciliją.

ar tuo pačiu metu pradės 
pulti ir pačią Italiją, neži
noma, bet kadangi Itali
jos naujoji vyriausybė ne
pasiduoda, tai Sąjung

ininkai turės užimti ir pa- 
Ičią Italiją.

Šventosios Kongregacijos 
Susirinkimas

Į

Olandai Nuskan
dino Du Ašies 

Laivus
Londonas, rugp. 5 — O- 

landų povandeninis laivas 
nuskandino du Ašies lai
vus Viduržemio jūroje.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

LIETUVOJE IŠEINA NET 5 
SLAPTI LAIKRAŠČIAI

I

ne-į 
ekleziastiniai^ 
susirinkimas, Į

Berne. Šveicarija, rugp. 
5 — Pranešama, kad va
kar Vatikane įvyko Šven
tosios Kongregacijos 
paprastas 
reikalais
kuriame dalyvavo 16 kar
dinolų. Tai buvo speciali 
dviejų valandų sesija.

Tuo pačiu laiku Italijos 
užsienių reikalų minis
tras sušaukė specialų mi- 
nisterių kabineto 
kimą svarbiems 
mams spręsti.

Spėjama, kad 
valandų Italijoje 
vykti kokios nors permai
nos arba paaiškėti Itali
jos valdžios kryptis.

(LKFSB) Nacių oku
puotoje Lietuvoje vieton 
uždarytojo “Į Laisvę”, lei
džiamas tokia pačia ant
rašte slaptas laikraštis. 
Be šio dar išeina keturi 
prieš nacius nukreipti 
slapti lietuvių laikraščiai: 
“Nepriklausoma 
va”, “Lietuva”, 
Kovotojas” ir
nas”. Visi tie slaptieji lei
diniai plačiai pasklidę po 
Lietuvą.

Lietu-
“Laisvės
“Atžaly-

iI

susirin- 
klausi-

54 Valandų Darbo Savaitė 
Lietuvoje

Reikalauja Atšaukti Drau 
dimą Važinėti Automo

biliais

Bolivijos kapelionas, tėvas Luis Alberto Tapia, lei
tenantas - pulkininkas, sveikinasi su amerikiete, kai 
jis buvo atvykęs su vizitą U. S.

i

I

(LKFSB) Reichskomi- 
saro įsakymu “Ostlande” 
tarnautojams ir darbinin
kams padidinamos darbo 
valandos iki 54 valandų 
per savaitę. Be to — tėvai 
ir mokytojai yra įparei
goti darbo įstaigoms pra
nešti, kaip tik 
vaikas 
Norima 
nacių 
darbus,
nevykdymą 
1.000 markių, jei kiti įsta
tymai nenumato didesnės 
bausmės.

kuris nors 
mokyklą.baigs

tuojau įtraukti į 
organizuojamus 

Už šio įsakymo 
bausmės iki

kur gauna daugiau gaso- 
lino, kaip Rytinėse vals
tybėse.

Kol kas nėra tikrų žinių, 
kaip bus patvarkyta, bet 
galima tikėtis permainos.

New York, rugp. 5 —Pe
reitą sekmadienį ir pir
madienio rytą Harlem 
distrikte, kur gyvena dau
guma juodukų (negrų), I 
kilo riaušės. Juodukai, 
kaip sako policija, pradė
jo plėšti krautuves. Ap
skaičiuoja, kad tos riau
šės padarė §5,000,000 nuo
stolių.

Šeši tūkstančiai polici
ninkų patruliuoja Harlem 
gatves, kad neatsinaujin
tų riaušės, kuriose už
mušta šeši juodukai ir su- 

i žeista 543. Policija areš
tavo 500 asmenų.

Riaušės prasidėjo sek
madienio vakare, 7:30 va
landą, kai policininkas šo-

Cleveland, Ohio — Pe
reitą pirmadienį Ferro 

■ Enamel Korpora c i j o s 
dirbtuvėje kilo ekspliozi
ja. Užmušė 7 darbininkus 
ir 8 sužeidė.

Toje dirbtuvėje dirbo 
chemikalus armijai.

Pieninė Sustabdė Sviesto 
Darymą

Cabot, Vermont, rugp. 
5 — Cabot pieninė, iš prie
žasties OPA kainų lubų 
(price ceilings), sustabdė 
sviesto darymą, sako tos 
pieninės vedėjas. Jis sako, 
kad pieninė per šešius mė
nesius darė sviestą su 
nuostoliais kompanijai, 
tikėdamies, kad suvaržy
mai bus prašalinti.

Esą daug pigiau siųsti 
pieną į Bostoną, kaip da
ryti sviestą pieninėje.

TĖVAI DRAFTUOJAMI 
SPALIŲ 1
 s>-------------------------

VVashington, D. C., rugp.
5 — Selective service įga
liojo vietines drafto tary
bas šaukti karo tarnybon 
tėvus, kurių vaikai yra

~ gimę prieš Pearl Harbor 
sąs suimtas. Vieton anks- užpuolimą. Bet šaukti tik 

kritieš“ vMninko““J. No- atidedamą _ darbą, 
reikos, kurs esąs suimtas, .. - . ...

Žinelės Apie Lietuvos 
Žmones

(LKFSB) Ats. majoras 
Jonas Pyragius paskirtas 
generalinio tarėjo vidaus i 
reikalams pavaduotoju.1 
Anksčiau tas pareigas ė-Į 
jęs ats. pulk. Narakas e-|

I

čiau buvusio Šiaulių aps-

I I

i
I

tuos tėvus, kurie dirba ne-i 
, ir tik 

tiek, kiek būtinai reika-

Pranešė Popiežiui Apie 
Katedros Sunaikinimą

Londonas, rugp. 5 — 
Vyskupas Dargo pranešė 
Šventajam Tėvui, Pijui 
XII, kad jo vyskupijos Ci- 
vitavecchia Katedra su
naikinta.

paskirtas pulk, šešplau-, lmga įdaryti kvotą, 
kis. Šiaulių apygardos tei-Į Apskaičiuojama, kad to- 
smo tarėjas L. Vrubliaus-į kių tėvų bus apie 300,000, 
kas atleistas iš pareigų ir, kurie gyvena su šeima ir 
paskirtas advokatu su bu- užlaiko vaikus, 
veine Pakruojuje. To pat 
teismo tardytojas L. Mi
niotas paskirtas advokatu 
Radviliškyje. Tardytoja 
Griškevičiūtė - Veličkienė

Privačiai motor i s t a i 
Australijoj protestuoja, 
kad armijos oficieriai 
perdaug bereikalingai 
naudoja gasoliną.

GREITAS MAISTINGUMAS

VVashington, D. C., rug
pjūčio 5 — Rytinių vals
tybių vadai reikalauja, 
kad būtų atšauktas drau
dimas važinėti automobi- 
liais dėl malonumo (plea- 
sure). šis reikalavimas 
paveikė \Vashingtono val
džios administratorius, 
kaip tai kainų ir aliejaus 
administratorius. Jie jau
pradėjo kalbėti, kad Ryti- paskirta advokate Taura 
nių valstybių motoristai gėje. 
greit sulauks gerų žinių. į

Sakoma, kad draudimas: 
gal būti bus atšauktas už 
savaitės laiko. Taipgi bū
siąs padidintas gąsdino 
kiekis su “A” kuponais.

Buvo kalbų, kad visoje 
šalyje bus įvestas suvie
nodintas gasolino naudo
jimas, bet prieš tai kilo 

i protestai iš tų valstybių,

Vokiečiams Įsakyta Kraus* 
lytis Iš Italijos

t
'•T
K

»

Berne, Šveicarija, rugp. 
5 — Vokietijos nacių va
dai įsakė visiems vokie
čiams apleisti Italiją, nes 
žinoma, kad Alijantai pra
dės šalies naikinimą.

ton? island City N-Y. |Į5J
!«* M, b,

DIDŽIULIAME BUTELYJE
Bottled locally by Franchised Bottlers from voast to coast
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Pyk, he! nenusidėk!
Gražiai rašo apaštalas 

“Jei rūstinatės, 
tai nenusidėkite”. Mes
taipgi privalome tą įsaky- 

prenumeratos kaina mą pildyti. Žmogus nėra 
Amerikoje metams -------------- $4.00 gražiai dailininko padarv-

Vieną kart savaitėje metams.™ $2 00 u ; gtatula turinti
Užsieny metams ..............  Sa.OO . _ „........................ . w __ w

$2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50 tik Saitą figūrą, ZIHCgUS
DARBININKAS - 4 turi sielą - dvasią, kuri

366 West Broadway, South Boston, Mass S^li puikiai Kalbėti ir kal-
Telephone SOUth Eoston 2680 ba; kalba savo galėmis:

protu, valia ir jausmais. 
Pyktis irgi yra jausmas, 
kartais reikalingas ir net 
naudingas, kuomet jis y- 
ra proto valdomas. Juk ir 
mūsų Gerasis Išganyto- 
jasjas buvo supykęs, kuo
met su bizūnu vijo iš mal
dyklos pirklius. Toks pyk
tis leistinas, nes turi už- 

l priežastį, nėra

Rusija Ir Amerika
Karo eigai krypstant į galutinį Suvienytų Tautų 

laimėjimą, Sovietijos šalininkai įtemptai agituoja už
megzti ko tampriausią Amerikos su Sovietais priete- 
lystę ir net susigiminiavimą. Nueina taip toli, kad su
randa didelį panašumą tarp rusiško ir amerikietiško 
tipo. Nemažesnė asmenybė, kaip Wendell VVilkie tą tektiną priežastį, nėra 
“panašumą” įžiūrėjo. Anot, jo, rusai esą daug kuo į tuščias ir nepaeina iš blo- 
amerikiečius panašūs... Jie, kaip ir mes, turį drąsią, go įpročio ar neišauklėji- 
atvirą nuotaiką, kilnų, duosnų būdą ir skonį nuveikti mo. Pykti reikale galima, 
didingus darbus plačiu mastu. Jie, kaip ir mes, esą 
pasiryžę kelti maištą prieš prispaudėjus. Visuomet

tik be nuodėmės ir artimo 
skriaudos. Teisingas pyk- 

prireikdavo milžiniško policijos skaičiaus rusams su- tis pateisina ir vieną kitą 
valdyti, ir dabartinė jų policija yra didžiausia, kokią griežtesnį žodelį, 
pasaulis yra kada matęs.

Privedęs tą Wilkio nuomonę, Max Eastman šiais 
žodžiais ją sumuša:

“O bet gi yra didelis tarp rusų ir amerikiečių skir
tumas. Jų sukilimai niekad jiems nieko nepelnė; mū
siškiai — taip. Tame ir yra skirtumas. Jie atėjo į mo
dernią istoriją kaipo vergai ir klusnūs pusiau-orienta- 
linio despotizmo tarnai. Mes atėjom kaipo vakarinės 
kultūros pijonieriai, žygiuodami pirmyn, jokios val
džios nepasiekiami ir savo šautuvais sau įstatymus 
nustatydami. Ir net pirmiau, negu pradėjom sau kelią 
skinti, mes jau už savo nugaros turėjom anglo-saksų 
laimėtas žmogaus teises, kurių jokia valdžia negalėjo 
paneigti. Rusai gi neturėjo už savo pečių jokių laimė
jimų ir jokių teisių, kurių jų valdovas nebūtų galėjęs 
sudraskyti, kaip raitelis sudrasko popierinę kliūtį.44

save tokia baidykle pama
tęs. Pykstančio kūnas taip 
dreba, kaip drebulės lapai. 
Ko gi begalima iš tokio 
žmogaus laukti? Jo kal
ba pilna pragaro raguotų
jų, kiekvienas jo žodis, 
užuot deimantais byrėjęs, 
kaip anoj pasakoj, — vir
sta niauria varle. Žmogaus 
liežuvis sutvertas ne pra
garo gyventojams kiršin
ti. bet Kūrėją garbinti, Jo 
duotą protą kalba pareikš
ti.

Senovės gydytojas Galo
nas pasakoja, kad jis ma
tęs supykusį žmogų, kurs*^ 
negalėdamas atidaryti Į 
durų, apsiputojęs griežęs 
dantimis, krimtęs raktą, 
spardęsis kojomis ir bai
siausiai keikęs... Gydyto
jas taip pasibiaurėjęs, kad 
pats nutaręs niekumet ne
pykti. Susierzinimų gyve
nime netrūksta. Kiek tuo
met šaukiama, 
mušama, net 
galvos plaukai 
(nuo kito dar

Karo bosai pasitarimuose. Karo sekretorius Henry 
. L. Stimson, dešinėj, susitinka su Lt. Gen. Jacob L. De- 
įvers, kairėj, neseniai Londone.

i A £

Sukakties Proca
Said f o Fear Submcrgence

Alas, all efforts at being good 
neighbor did not help these 
weaker statės when their tota- 
litarian neighbors plotted a 
division of the spheres of in- 
fluence and a dismemberment 
of Poland. All promises to res- 
pect their political indepen
dence. their territorial integri- 
ty and the inviolability of their 
forms of self government were 
violated, except in one respect 
— the aggressor took pains. in 
minutest details. to conform 
all misdeeds to.the letter and 
spirit of the definition of ug- 
gression as drafted by the pen 
of Maxim Litvinoff.

Thus far. no other country in 
Europe has suffered as cruei a 
fate as Lithuania. Latvia and 
Estonia. and no people else- 
tvhere in Europe dread the 
rumble of gunfire receding 
westward as much as the Lith- 
uanians, Latvians, 
and Finns. 
viet Union 
merge once
countries, the sound of Russian 
gunfire strikes a death knell in 
the ears 
Latvians

i

Estonians
As long as the So- 
threatens to sub- 
more the Baltic

klykiama, 
nuo savo 

raunama 
dažniau).

Neprotingas pyktis Apie tokius žmones kiek- 
yra nuodėmė

Kuomet pyktis nėra val
domas proto, valios, o vir
sta vien įsierzinimo daly
ku, tuomet jau nebegera 
— nuodėmė. Kiek vertas 
lojančio šuns pyktis ant 
nekalto praeivio, tiek ir 
įpykusio žmogaus ant jo 
artimo, kuomet jis be pa
mato pyksta. Žmonės gra
žiai sako — šiaušiasi, kaip 
kalakutas raudoną skudu
rą pamatęs. Esti atsitiki
mų, kad puikuolis pyksta 

, ant tų, kurie jo puikybės
Revoliucija, kuri nuvertė carą, buvo pastanga nepaiso- vargšas ir tingi- 

įsigyti laisvę pagal vakarų civilizacijos principus. Bet nys pyįsta ant turtuolio, 
to negalima atsiekti per aštuonis mėnesius. Gi aštuo- kad jis daugiau turi; tė- 
nių mėnesių laikotarpy Leninas, su maža, bet tam- vai neteisingai pyksta ant 
priai organizuota marksistų grupe, pasigriebė valdžią savo vaikų, mušdami juos 
ir uždėjo pamatą naujam despotizmui, kurs, jam mi- ne už nusikaltimą, tik kad 
rus ir Stalinui voždiu (vadu) patapus, virto nepalygi
namai žiauresniu už caro despotizmą. Leninas išra
do... totalitarinę vienos 'partijos tiraniją, kuri bet ko
kią laisvę visiškai paneigia. Mussolini ir Hitleris pa
sisavino Lenino sistemą ir savo kraštams ją pritaikė. 
Stalinas, kurs su panieka žiūri į mases ir bijosi lais
vės, patobulino tą sistemą pas save namie, išdildyda- 
mas Rusijoj paskutinį žmogaus teisių pėdsaką. Didy
sis jo “valymas”, kuriame, kaip apskaičiuojama, nu-

vienas pasakys su šventu 
Jonu Auksaburniu: “Nie
ko nėra bjauresnio už su
pykusį žmogų: geriau gy
venti §u galviju, negu su 
tokiu žmogumi”. To maža.
Pyktis trumpina amžių

Kas iš mūsų nenori il
gai gyventi? Visiems atsa
kymas aiškus. O Šv. Rašte sakymas: 
yra parašyta: “Rūstybė savo kaip pats save”. 

' sumažina (amžiaus) die
nas” (Ekl. XXX. 26). Kad 

‘ tai tiesa, liudija gyveni
mo pavyzdžiai. Juk pyktis jaunaįf žmogui.

New York Times laik
raštyj, rugpiūčio 2 d. š. m. by Russia
laidoje, tilpo New Yorko To the Editor of 
Amerikos Lietuvių Tary- The New York Times: 
bos pirmininko, kun. Nor
berto Pakalnio sekančio 
turinio laiškas:

PLEA FOR BALTIC 
COUNTRIES

Lithuania, Latviu and Estonia

šia artimas įžeidžiamas 
supykus, koliojant, įvai
riais negražiais vardais 
vadinant. O kur meilės į- 

“mylėsi artimą

of the Lithuanian;-:, 
and Estonians.

had

savo apmaudą nugiežus. 
Dar blogiau, kai pyksta
ma ant nekaltų, neprotin
gu gyvulėlių, kurie neži
no kas gera, kas bloga. O 
ant jų dažnai pykstama, 
keikiama, mušama... Aiš
ku, kad toks elgesys jau 
nuodėmingas.

žudyta ar įkalinta 300,000 žmonių, nušlavė visus, ku- Pyktis bjaurina kūną! 
rie nors kiek dar būtų galėję pasipriešinti jo despotiš- Kam teko matyti supy
kai galiai. Kad Stalinas yra absoliutus diktatorius, kusį žmogų, tas gerai šu
tai visiems aiški tiesa. Ir tai tokia svarbi tiesa, kad aš pranta, kaip pyktis veikia 
ją sutvirtinsiu ne mano žodžiais. i ^mo^aus_ kūną, ypač į

“ “Sovietų Sąjunga, kaip kiekvienas drįstąs pa- traišką. Supykusio

ria, blizga, kakta raukšlė
mis išvagojama, skruos
tai čia raudonuoja čia bą
la ar mėlynuoja, lūpos ap- 

! siputoja, visas veidas pa- 
pasižiūrėjęs į

stout-hearted Baltic 
peoples continue their unrel- 
enting underground resistance 
to Nazi siave-masters. At the 
šame time they oppose para- 
chuting messengers of “libera- 
tion” by unvvanted liberators 
from Mosccw. Their sole hope 
lies in the Atiantic 
copies whereof are 
availabie there. and in 
sage of President
that there should be no doubt 
“anywhere in the world” about 
the determination of the 
American people - at - war to 
restore the mastery of destin- 
ies to conquered peoples.

On the twenty-first anniver- 
sary of the recognition de jure 

Statės by the 
of the United

Vve would likę to broad-

TheNo untoward incident
rnarred the twenty-one years 
of diplomatic, esonomic and 
cultural intercourse between 
our country and the Republic 
of Lithuania, Latvia and Esto
nia. In the words of the Under- 
Secretary of Statė. Sumner 
tVelles. “From the day when 
the peoples of these republics 
first gained their independence 
and democratic form of gov- 
emment the people of the 
United Statės have watched 
their admirable progress in 
self - government with deep 
and sympat’netic interest”.

Indeed, illiteracy inherited 
under the Czarist regime (alth- 
ough less than in any other part
of the former Russian empire of the Baltic 
witn the exception of Finland) Government 
was quickly receding. Stand- Statė 
ards of iiving v/ere incompar- cast a message of hopt that the 
ably higher than in neighbor- 
ing great powers. Nowhere in 
the world were there, propor- 
tionately. as many intelectuals 
from the log-eabins.

Except for 
dispute over 
Lithuania,

Charter. 
readily 

the mes- 
Roosevelt

Kaip nugalėti pykti?
Nieko nėra negalima 

Nugali
mas yra ir pykčio slibinas, 
kurs skverbiasi į kiekvie
no širdį. Nuo pykčio gali
ma susilaikyti, nes daž
niausiai jis yra ūmus, 
greit pranykstąs. Užėjus 
pykčiui patariama sukąs
ti dantis ir liežuvį laikyti 
už dantų, kol praeis karš
tis, arba, kaip kurie mėgi
na daryti, skaičiuoti iš ei
lės 1, 2, 3, ir tt. kol nurim- 

jsta. Galima turėti minty 
I vieną kurį daiktą ir apie 
j jį mąstyti, kol pyktis sa- 
Į vaime pranyks. Pavyz
džiui, tūlas žmogus, kurs 
dažnai pyko, užėjus pyk- 

' čio audrai, mąstydavo a- 
pie paprasčiausį daiktą — 
medi, būtent, dėlko tas 
medis auga, kaip ima mai
stą per šaknis, lapus ir tt. 
Tokiu būdu pasisekdavo 
numalšinti pykčio verpe
tus. Žodžiu, kad ir mes tu
rim išsiliuosuoti iš pykčio 
vergijos, tapti jo valdo
vais, o ne kankiniais.

išjudina žmogaus nervus i 
iš pat pašaknų. kiekvienas ! 
įsierzinimas ir sveikatai 
blogai atsiliepia. Todėl 
gydytojai ir pataria ner
vingiems žmonėms ra
miai užsilaikyti. Yra pa
vyzdžių, kad pyktis net 
pagamina žmogui mirtį 
staigiu būdu: apopleksija 
ir p. Pasakojama, kad Ma
tas, .Vengrijos karalius, 
staiga miręs iš pykčio, kai 
pritrūko 
priimant 
siuntinį.
priežastis irgi yra pyktis 

j nors mes to ir nepastebi- 
, me. Jeigu pyktis iššaukia 
ašaras arba apalpimą, tai 
čia jau ne juokai, o rimtas 
dalykas.

Pyktis juodina sielą
Sielos priešas yra nuo

dėmė; kas pyksta be rei
kalo, nusideda, kas nusi
deda, tas sielą juodina. 
Aišku, kad pyktis sielą 
juodina, nes iš jo kyla 
daug nuodėmių. Daugiau-

žiūrėt faktams į akis žino, yra tokia pat absoliute dik- žmogaus akys ugnimi že- 
tatūra, kaip ir bet kita pasaulio diktatūra”.

“Šitie Franklino D. Roosevelto žodžiai, tarti vas.
11, 1940 m. taip pat teisingi šiandien, kaip ir anuo
met”.

Tai tiek yra panašumo tarp Sovietų ir Amerikos įkeičia,’ paaižiūiėįs į. 
tvarkos. K. veidrodį pats nusigąstų

PIRMOJI PAGELBA
'(Novelė)

Tuojau apjuosė per pažastis virve ir paka
bino moteriškę po balkiu — susmukusią, su
jauktą, nebepanašią į žmogų. Vienas vyras 
susisuko šiaudų gryžtę, padegė, kitas grei
tai nutraukė nuo moteriškės kojų senus vy
riškus batus ir kojines. Prasidėjo Dangaus 
keršto šaukiantis kankinimas. Moteriškė 
raičiojosi, spardėsi, visu kūnu virpėjo, mėš
lungiškai sustingdama, cypė uždusdama, 
dvasios netekdama. Paleidus virvę sudribo 
kaip kaulų netekusi. Ji visiškai nebegalėjo 
stovėti ant kojų. Dabar ji verkė su ašaromis 
— aičiodama, kaip žiauriai nuplaktas kūdi
kis. Per ašaras sakėsi pasakysianti, graibstė, 
nurodinėjo, kur išėjęs, pynėsi, pagaliau vėl 
šaukė nieko, o nieko nežinanti.

Ūkininkų įsiutimas dar nebuvo atslūgęs.

i

šviežių vaisių 
prancūzų pa- 
Daugelio ligų z-

Soviet Union will ehmiaate the 
sole cause of discord in the 
camp of the United Nations by 
renouucing its imperiaiistic de- 
signs against the Baltic Statės,

an outstanding Indeed. it is high time for the 
the capital of Soviet Government to liberate 

the Baltic nations the scores of thousands of Bal- 
were at peace with the world tie martyrs of freedom “reloc-
at large and truly good neigh- ated” in the Artic regions of 
bors to each other and to their 
great neighbors. Freedom of 
the Baltic Sea was beneficial to 
all peoples sharing the sea 
lanes. Countries vvith no natū
rai riches. the Baltic Statės 
were a source of envy — pur- 
suing a sound economic policy,
they all enjoyed balanced bud- New York, July 26, 1943 
gets. concentrating more on an 1 
expansion of educational facili- 
ties. road systems. merchant 

į marines and industry, rather
S. R. (“P.”) than on futile armament.

Russia, and to consent to the 
admission of Lithuania, Latvia 
and 
the

Estonia into the ranks of
United Nations.
NORBERT PAKALNIS.

President,
American Lithuanian Council 

of Greater New York.

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

I sutaupomis.

Jie norėjo šios moters asmenyje atkeršyti 
viso pasaulio vagims. Jie davė laisvę tam 
pykčiui, tam kerštui, kuris telkėsi ilgus me
tus, juos slėgė, nervino, slopino ir dabar pra
trūko, kaip pritvinkusi votis. Jų dūšios buvo 
kaip garo katilai, kuriuose tiek buvo susirin
kę garo, kad nebeišlaikė klapanai, plyšo, ir 
dabar jau garo nebebuvo kuo sulaikyti. Tik
rai jie nežinojo, ką daro, nes jie buvo apsvai
gę, be valios ir be proto. Jie buvo visiškai ak
li. Jie atrasdavo naujas kankinimo priemo
nes negalvodami, kaip per sapną, piktojo ge
nijaus įkvėpiami. Tai buvo įrankiai kažko
kios galingos, visuotinės juodos dvasios.

— Sušaudyti! — suriko Januška. Pagrie
bęs moteriškę nuvilko prie sienos ir su virve 
pririšo prie kriūgų.

— Tuoj būsi šalta!
Ir ėmė taikyti senu, medžiokliniu dvi

vamzdžiu šautuvu. Dabar jis nemanė jos 
šauti, o tik norėjo pagąsdinti.

Moteriškė vėl žadėjo viską pasakyti, sten

gėsi atsiklaupti prieš ištiestą jai šautuvą, 
bet ji buvo pririšta ir turėjo ant nudegintų 
letenų stovėti.

Januška pakėlė šautuvo vamzdį ir iššovė. 
Šratai sulindo į sieną ir į stogą viršum mo
teriškės galvos.

Stiprus šūvio balsas trupučiuką prablaivė 
kerštauninkus. Jie pradėjo net bijoti dėl Ja
nuškos “šposų”.

— Nesakai?! — sušuko Januška ir atlau
žė antro vamzdžio gaiduką.

Moteriškė blaškėsi visiškai nustojusi są
monės, ir nebuvo galima suprasti, ką ji mur
ma.

— Kišk tą savo laužą vėl į stogą. Dar už
degsi, — su nelauktu blaivumu perspėjo vie
nas vyrų.

Januška greit pastatė šautuvą į kampą 
tarp senų lentgalių ir kitokių griozdų, net 
užmiršdamas gaiduką užleisti.

Tuo tarpu moteriškė grobstė vietų var

dus, kur turįs būti jos vyras. Nudžiugę “tar
dytojai“ griebėsi toliau kamantinėti, bet mo
teriškė vėl pradėjo maišytis, pintis, pati ne
žinodama, ką kalbanti.

— Matai! Tu vėl nebežinai?..
Ir Januška puolė vėl prie šautuvo. Šautu

vą jis pagriebė už vamzdžio ir patraukė is 
tarpo vinių prikalinėtų lentgalių.

Dabar atsitiko tai, ko niekas nelaukė, 
šautuvas išsišovė.

— Jėzus Marija!
Po klaikaus šūvio pasigirdo duslus, pilna ; 

siaubo, Januškos balsas. Jis viena ranka 
griebėsi sau už galvos, kitą, drebančią aukš
tai iškėlė į orą. kaip nudžiūvusią šaką. To
kioje pozoje keletą akimirksnių suvirpėjo, 
susiūbavo ir griuvo ant žemės, dusliai, visu 
kūno sunkumu žnektelėdamas ant molinės 
aslos. Iš jo galvos ir kaklo sunkėsi kraujas.

(Iš “Židinys“) 
( Bus daugiau)
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A. A. Kun. J. Lietuvniko
Laidotuvės

Šv. Magdalenos dienoje ilga
metis Baltimorės klebonas, 
kun. Juozapas Lietuvnikas, ta
rė savo “Nunc Dimittis". Buvo 
pašauktas amžinybėn penki 
mėnesiai prieš savo auksinio 
kunigystės jubiliejaus sukaktį, 
kurį troško jis apvaikščioti 
gruodžio 23 d. šiais metais. Mi
rė Jenkinas Memorial ligoninė
je. Nors jau metai laiko jis ten 
gyveno, tačiau nebuvo sunkiai 
sergąs. Tik per dvi savaiti 
prieš mirtį buvo sunkios ligos 
suimtas. Operacija buvo neiš
vengiama tačiau senatvės dė- 
liai operacija buvo neįmanoma. 
Susidarė aplinkybės. įvairios 
komplikacijos, nebebuvo išgel
bėjimo. Per paskutines dvi die
nas klebonas buvo be žado. Mi
rė 11:40 v. prieš vidurnaktį, 
ketvirtadienį, liepos 22 d.

Pašarvotas Klebonijoj
pietų buvo 

kur jis 
metus.

Šie trys lakūnai laimėjo pirmas vietas bombarduotojų mokykloj San 
Angelo Texas. Iš dešinės į kairę: — Walter H. Cackowski, iš Aliąuippa, 
Pa.; Edward J. Kosikowsky, Torrington, Conn., ir Edwin L. Brown iš 
Shelbyville, Ky. Jiems suteikta sparnai ir pažymiai liepos 15.

v
. i

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 
įgaliotas 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 
daugiau nebegalėsim suvažiuoti ir bendrai apsvarsty
ti brangius mums kiekvienam reikalus, nes, karui 
progresuojant, didėja transporto sunkumai ir kito
kios 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, III.

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

Pirmą Konferencijos dieną — rugsėjo 2 — vaka
re, bus Bankietas delegatams ir svečiams. Tikietai 
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.

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 
šioje 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.

vadovaujant, atkalbėjo dalį ro
žančiaus už klebono vėlę. Baž
nyčia buvo atdara iki 11 vai. 
naktį: po to Klebonas pasiliko 
vienas praleisti paskutinę nak
tį prie to altoriaus, kur per 
daugel metų atnašavo šv. mi
šias ir dalino šv. Komuniją.

Laidotuvių Diena
Išaušo antradienio liepos 27 

d. rylas. Žmonės pradėjo rink
tis bažnyčion labai anksti. Šv. 
Mišios buvo atnašaujamos tre
jos ir ketverios kas pusvalandį 
nuo 7 v. rytą iki 10 v. Išviso 20 
Mišių buvo atnašauta mūsų 
bažnyčioje tą rytą už klebono 
vėlę.

Iš lietuvių kunigų, atvykusių 
į laidotuves, matėsi kun. Pau- 

, lionis. kleb. Šv. Jurgio parapi
jos. Brooklyn. N. Y.: prel. J. 
Miliauskas. Šv. Juozapo para
pijos kleb. Scranton, Pa.; kun. 
Valantiejus iš Waterbury. 
Conn.: Kun. Nanorta iš Hazel- 
ton. Pa.: kun. Mockus iš Coal- 
dale. Pa.: kun. Garmus iš Eas-j 
ton. Pa.: kun. Ežerskis iš Mi- žmonių laidotuvėse. 30 limosi- 
ners- Mills. Pa.: kun. dr. Rėk- į nų vežė kunigus. Seserys ir ki
laitis. Tėvų Marijonų Provin-įtus palydovus. Buvo taipgi ir 
cijolas: kun. dr. Starkus iš Eli-1 privačių automobilių, taip kad 

skaitliuojama 1,000 
paskutiniame

I

Penktadienį po 
parvežtas į kleboniją, 
gaspadoravo per 25 
Penktadienio naktį prie karsto 
budėjo Antanas Strazdauskas. 
Jonas Karalius ir J. Levickas. 
Šeštadienio naktį per visą nak
tį persėdėjo Juozas Makaraus- 
kas. Jonas Jonča ir Feliksas
Petkus. Sekmadienio naktį An
tanas Sakevičius. seniausias šv. 
Alfonso parapijietis, ir Urbo
navičius perbuvo iki rytui.

Per visas dienas iki kūnas 
buvo perkeltas bažnyčion mi
nia žmonių lankėsi ir meldėsi 
už mirusiojo vėlę.

Pirmadienį po paskutinių no- 
venos pamaldų kūnas buvo per
neštas į bažnyčią. Karstą nešė 
Juozas Makarauskas. 
Jonča. Feliksas Petkus. 
Karalius. Valerijonas 
dauskas ir Vladas Stuikis

Jonas
Jonas
Straz-

lo.

lietuvių
Conn.)

z

vokatas Tomas Grajauskas. 
Prie jųjų buvo Lietuvos minis
teris iš Washingtono Povilas*
Žadeikis ir jo padėjėjas p. Ra
jeckas. Po kaire puse sėdėjo 
giminės ir vienuolės.

Holy Redeemer Kapuose
Po mišių susirinkusieji kuni

gai atsisveikino su velioniu 
praeidami pro jo karstą. Po 
tam visi lietuviai kunigai, gie
dodami “Benedictus”, išlydėjo 
kūną iš bažnyčios. Lauke buvo 
tokia minia žmonių, kad 23 po- nebeišlaikė 
licijantai darė tvarką. Kaip šv. ’ 
Alfonso bažnyčia yra pastaty-' 
ta. vargiai kada kas matė tiek: 

| žmonių laidotuvėse.

)

I

A. DAUKANTAS.

Mažas Karžygys
(Vaizdelis iš Nepriklausomos 
Lietuvos ir pirmosios okupa- 

cijos laikų).
(Tąsa)

uždusęs sugrįžo į

’mas vis kartojo, — kad 
itik raščiau, kad tik raš-I 7
čiau!

I Greitai Juozukas pasie
kė pušinėlį, bet kur ta vie
ta, atšlaitėje prie pušai
tės. Štai burbuliuojanti 
Vėbrė su daugybe mažų 
žuvyčių, už jos ir atšlaitė, 

pradėjo ~ Ah> štai ir Pušaitė!
Nieko nelaukdamas 

Juozukas pradėjo kasti, ir 
greitai spatas atsimušė į 
kažką kietą, Dar kiek pa

Mt.

SU- 
kun. 

prade-

Paskutinė Naktis 
Bažnyčioje

Kun. Valantiejus. 
parapijos t VVaterbury.
klebonas, vedė giedojime “Sub- 
venite Dei". o didelis būrys lie
tuvių kunigų jam pritarė. Kuo
met kūnas buvo padėtas prie 
sanktuarijos grotelių, tai visų 
kunigų buvo giedami mirusiųjų 
mišparai. Bažnyčia buvo pilna 
žmonių.

Po mišparų visos parapijos 
draugijos, kun. Mendeliui

X
’SNO GOCD — Boot trainee 
at Marine Corps training 
center vas tol d to put on 
his gas mask in a hurry. 
when a cloud of gas vas 
turned loose in practice. Būt 
not quick enough, he suf- 
lered some in his eyes and 
nose. This is how he feels 
about it. c. 3. Mm.- Corp» K»tt>

zabeth. N. J.: kun. Baisūnas, 
Maspeth. L. I.. N. Y., klebonas: 
kun. Juozas Gedra iš 'VVashing
ton, D. C.: kun. Jonas Mende
lis iš Baltimore, Md.: Prelatas 
Ambotas iš Hartford. Conn. 
Laidotuvių mišioms atvyko ku
nigai Valančiūnas. Čepukaitis. 
Martusevičius ir Raila iš Pni- 
ladelphijos. ir kun. Emil Pauk
štis iš Chester. Pa. Kun. 
O'Neil, senas Klebono Lietuv
niko prietelis. atvyko iš Eagles 
Mere, Pa., ir kun. Coad iš 
St. Mary s Seminarijos.

Laidotuvių Mišios
Kaip tik 9:45 v. rytą visi 

važiavę lietuviai kunigai. 
Ežerskiui vadovaujant,
jo egzekvijas. Sanktuarijoj bu
vo virš 20 kunigų, kurie giedo
jo. 20 minučių po 10 vai. sve
timtaučiai kunigai pradėjo eiti 
bažnyčion. Juos sekė J. M. V 
kūpąs Jonas 
mūsų lietuvių prelatų Amboto 
ir Miliausko 
pojo lenkų parapijos 
Wachowiak ir direktorius Pra-i 
platinimo Tikėjimo dr-jos prel. 
Vaet’n. Bažnyčioje buvo arti 
100 kunigų ir daugel Seserų 
vienuolių.I

i Mišias už klebono vėlę atna- 
savo parapijos administrato
rius kuo. dr. Liudas Mendelis.

' Mišių diakonu buvo kun. Anta
nas Du Omskas. subdiakonu 
kun. Juozas Giedra. Ceremoni
jas vedė kun. Hopkins iš Ka
tedros. Pamokslą lietuviškai 
sakė prel. Miliauskas iš Scran- 
ton. o angliškai kalbėjo J. M. 
Vyskupas McNamara. Per Mi- 

j šias vyskupijos kunigai giedo- 
; jo. o vargonais grojo pasimai- 
‘ nydami kun. Gleason ir kun. 
I Kerr.

Pirmame suole evangelijos 
pusėje sėdėjo garbės karsto 

i nešėjai. Vladas Draginas. Tei
sėjas Vincas Laukaitis. Jonas 
Cesna, gydytojai Jonas Bučnis 
ir Edvardas Miimauskas ir ad

McNamara. Be

sanktuarijoj klū- 
prelatas

Kada 
miesto aikštę, tėvelis jau 
jo laukė. Važiuodamas na
mo buvo nuliūdęs ir dau
giausiai tylėjo, bet galop 
------------ j ir l 
verkti. Tėvelis, raminda
mas Juozuką, užklausė:
— Juozuk, ko tu verki, 

ar nesijauti gerai?
— Ne tėvel, aš nesergu, kasėjus pasiekė dėžę, tą 

bet aš mačiau stotyje du pačią dėžę, kurią jis su 
vagonus pilnus tremtinių, broliu Jonu tik metai at- 
daugiausiai moterys ir gal užkasė. Toje dežėje y- 
maži vaikai, jie taip skau- ra Jono šautuvas _ ir šovi- 
džiai dejuoja, aš nieko 
jiems negalėjau pagelbeti,

i — todėl aš

kapinėse 
žmonių dalyvavo 
atsisveikinime.

Kapuose kun. 
vadovavo. Kiti 
pritarė. Laidotuvių apeigos už
sibaigė giedojimu Salve Regina 
ir Viešpaties Angelas.

Grįžo žmonės prie savo veži
mų. palikę savo mylimąjį Kle
boną ilsėtis ant kalnelio su 
šimtais parapijiečių, palaidotų ^ad tuose vagonuose yra 
»—« /■%! t r T? . . .*■» nv Ir «■» Tii i aoa A _ a 1 • t • • v • . v: netoli dviejų šimtų žmo

nių iš mūsų apylinkės ir,1 
juos šiąnakt išveš.

Žodis šiąnakt, kaž-kaip 
keistai įstrigo Juozukui 
širdin ir jis nieko tėveliui 
nebeatsakė. Jis tylėjo ir 
vienas sau kartojo žo
džius “šiąnakt juos iš
veš”. Veš tuos nekaltus 
ramius Lietuvos gyvento
jus Sibiran, veš juos per 
jo tėvelio laukus, per tą 
dirvoną. per piliakalnį, 
kur jis aveles ganydavo, 
per piliakalnį, per gražųjį 
pušynėlį, juk ten jis su... 
čia mintis lig žaibas tren
kė jam galvon ir, jis užsi
mąstė. i

Kada jis su tėveliu su-' 
grįžo namo, saulutė dar* 
buvo aukštai. Gavęs iš 
mamytės puoduką pieno 

j ir duonos užkando ir pasi- 
' griebęs špatą paslapčio
mis išbėgo į pušinėlį prie 

i traukinio bėgių. Bėgda- 
I

i

dr. Mendelis
kunigai jam man jų gaįla

verkiu!
Giliai atsiduso Juozuko 

tėvas, ir ant jo veido pasi
rodė ašaros, drebančiomis: 
lūpomis prabilo:
— Man irgi Mauša sakėj

Holy Redeemer kapuose. Amži
nąjį atilsį, duok kun. Juozapo 

į Lietuvniko sielai. Viešpatie, ir 
I amžinoji šviesa tegu jam švie
čia. Tegu ilsisi ramybėje. A- 
men'

Užuojautą reiškiame Klebo
no Lietuvniko giminėms kaip 
čia Amerikoje, taip Lietuvoje. 
Baltimorės katalikai, atsiminę 
savo žilgalvį dvasios vadą, vi
suomet už jo vėlę tars dievo
baimingą Amžiną Atilsį.

Sunku bus kam užpildyti tą 
1 spragą, kurią mirtis padarė, 

išskirdama iš mūsų tarpo Die- 
s vo kunigą ir karštą mylėtoją 

lietuvių tautos. Tai buvo vie-’ 
nas iš išeivijos šulų, gal pasku
tinis senosios kartos. Jo dar
bai bus jo nemarus paminklas.

Ilsėkis. Tėveli, po sunkių dar
bų. Viešpaties ramybėje. įėjęs 
į Viešpaties džiaugsmą atsi
mink mus likusius savo našlai
čius.

I

I

I

Kiti Mirimai
a. Klebonas kun. Lietuvni- 
kaip vienas parapijietis 
neėjo į dangų vienas, bet

I i

A. 
kas, 
tarė, 
ir kitus pasiėmė drauge. Tą pa
čią savaitę buvo palaidoti a.’ a. 
Petras Bukauskas. Andrius Li- 
nauskas. Marijona Serafinienė 
ir Petras Volskis.

Šeštadienį, liepos 31 d. 
ga. širdies atakos auka. 
Klebono geras draugas. 
Sulpicijonų Provincijolas,
dr. Jonas Fenelon. Pastarasis 
buvo laidojamas iš Baltimorės 
Katedros ketvirtadienį, rugpiū-

s ta i- 
mirė 
tėvų 
kun.

čio 5 d. Apie šio žymaus as
mens laidotuves bus plačiau 
aprašyta sekantį penktadienį.

Sunkiai Serga
Mercy Ligoninėje pavojin

gam padėjime randasi kun. 
Juozapo Giedros tėvas, o na
mie sunkiai serga p. Bylienė. 
Lanievskienės duktė sveiksta, 
taipgi eina geryn Marijona 
Brūzga įtė. Duok Dieve visiems 
ištvermės jų skausmuose šiais 
Baltimorės karščiais.

nių. Greitai atplėšė dėžę, 
bet čia nelaimė, šautuvas 
yra išardytas, o jis nemo
ka šautuvo sustatyti. Mė
gino, dėjo visas pastan
gas, bet šautuvo niekaip 
neįstengė sustatyti, spy
na neveikia. Nuliūdęs at
sisėdo prie pušaitės, į- 
smeigė akis į besileidžian
čią saulę ir paskendo min
tyse. Saulutė leidžiasi, ta 
pati, kuri leisdavosi nepri
klausomybės laikais, nie
kas nedrumsčia jos ramy
bės, jį visada laisva, nėra 
jėgos, kad kas ’iš jos lais
vę paveržtų. 0 tenai, pilia
kalnyje ramiai sau ošia 
beržas, ramus ir jam ne
rūpi pasaulio vargai, lais
vai plėtoja savo galingas 
šakas, niekas jo laisvei 
kelio nepastoja, nebent 
genėjo kirvio mirtis, 
lumoje pasigirdo sprogi
mas. Tai gretimame kai
me raudonųjų kolchoze 
darbininkai sprogdina ak
menis laukuose.

— Sprogimas! Granatos! 
— Sušuko linksmai Juo
zukas, ir abiem rankom 
griebėsi dėžės. Dėžės apa
čioje gražiai suvyniotos 
šešios apkasinės 
tos.

— Ačiū Dievui, 
atėjo man mintin. 
tai tikrai bolševikai nebe- 
išveš šių tremtinių, nes 
granatos jų traukinį sus
tabdys.

Bet ir čia Juozukui neti
kėta kliūtis; numesta gra
nata ant bėgių, traukinio 
nesulaikys. Reikia, kad 
traukinio bėgiai, artėjant 

į traukiniui, būtų išardyti. 
Rado Juozukas išeitį ir iš 
šios kliūties, nors ir teko 
bėgti namo kiek tik kojos 
neša. Parbėgęs namo, ra-

do gala vielos ir iš darži
nės pasigriebė tėvelio va- 

To-1 dėlės ir, už 5 minučių vėl 
buvo prie traukinio bėgių. 
Dabar Juozukui reikėjo 
smarkiai darbuotis, nes 
jau saulutė slėpėsi hori-

grana-

kad jos 
Dabar

ir kokioje bai-

I

nebūtų nieko įtartina.
Dabar Juozukui tik liko 

laukti ateinant traukinio. 
O kada traukinis, vežantis 
porą vagonų Lietuvos 
tremtinių prisiartins per 
10 metrų, kur yra paslėp-

zonte. Tarp špalų po trau- tos granatos, jis patrauks 
kinio bėgių špatu iškasė virvę. Juozukas nežinojo, 
nedidelę duobę, viela su- kada ateis traukinys, bet 
viniojęs po bėgių, pakišo jautė, kad be sutemos ne- 
tris granatas ir jas stip- bus. Tai, turėdamas laiko, 
riai pritaisė prie bėgių, nuėjo prie Vėbrės atsiger- 
Kita viela sujungė 
trijų granatų kapsulius į augo gražios mėlynos ne
vieną, ir prie likusios vie- užmaršuolės. Pasiskynęs 
los galo pririšo virvę, taip, puokštę 
kad patraukus virvę, visų užsikyšo 
trijų granatų kapsuliai jo nes jįs nešiojo seną
sykiu išsitrauktų. Atlikęs : .jota '
sį darbą, vėl gražiai smė
liu užkasė granatas, kad

visų ti. Vėbrės pakrantėmis

neužmaršuolių, 
už kepurės dir-

šaulio kepurę.
(Bus daugiau)
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LDS Studijų Rateliams
Pijus XII ir Taika

KALBA BALANDŽIO 9 d.. 1939 M.
3. Taikos Pagrindas

Jau taip yra Visagalio surėdyta, kad išorinė žmo
gaus ramybė yra atspindys jo vidujinės ramybės. Tai
gi visų pirmą reikia rūpintis, kad atnešti ramybę į 
žmonių sielas. Jei žmogaus sieloje nėra ramybės, tai 
jis turi pasirūpinti ją įsigyti, kaip galima greičiausia. 
Jei ją turi, tai privalo rūpestingai saugoti ir ugdyti. 
Nes šioje pat dienoje, pats mūsų Viešpats Jėzus Kris
tus, po Savo atsikėlimo iš numirusių ir pasirodęs A- 
paštalams, norėjo prie taikos pasveikinimo pridėti tą 
brangią taikos dovaną, būtent, Atgailos Sakramentą. 
Jis taip norėjo, kad šioje iškilmingoje Jo Atsikėlimo 
dienoje būtų įsteigtas šitas išganingas Sakramentas, 
kuris sugrąžina ir atnaujina žmonių sielose dvasinę 
gyvybę, nugali mirtį, tai yra nuodėmę. Prie šio neiš
semiamojo atleidimo ir taikos šaltinio, mūsų geroji 
Motina Bažnyčia, karštai, šiame Velykų metu, šaukia 
visus savo vaikelius. Ir jei visi ir kiekvienas paklau
sytų jos balso, nuoširdžiai ir uoliai priimtų Atgailos 
Sakramentą, koks turtingas ir vaisingas būtų jų gy
venimas Kristuje! Ir koks ramus džiaugsmas tos tai
kos būtų jų sielose, tada tobulai klausydami savo Die
viškojo Atpirkėjo, jie nugalėtų visas aistras ir patrau
kimus į pasaulio linksmybes. “Ar nori, kad tavo siela 
būtų pajėgi nugalėti aistras?” klausia Šventas Augus
tinas. “Lai ji pasiduoda Aukštesnei Galybei ir tada 
nugalės žemesniąją; tavo siela bus pilna tikrosios tai
kos. Koki yra šios taikos tvarka? Dievas turi valdyti 
protą; protas valdo kūną; nėra tobulesnės gyvenimo 
tvarkos”.

Taigi, jūs matote, Garbingieji Broliai ir Brangie
ji Vaikeliai, kaip taika, tikroje prasmėje, yra pagrįs
ta vienatiniu ir tvirčiausiu pagrindu. Tai yra, pagrįs
ta Amžinuoju Dievu, kurį išpažinti, garbinti, mylėti, 
kurio įsakymų pildyti yra pareiga kiekvieno sutvėri
mo. Mažinti Dieviškajam Kūrėjui paklusnumą, pa
neigti jį gyvenime, reiškia nieką kitą, kaip tik įnešti 
netvarką, panaikinti taiką atskiro žmogaus gyveni
me, šeimos gyvenime, tautų ir visos žmonijos gyve
nime. Nes tik Dievas kalbės taiką Savo žmonėms; Sa
vo šventiesiems ir tiems, kurie sugrįžo prie Jo. Tik 
Jo įsakymu, Kuris yra Aukščiausias Teisingumo Gy
nėjas ir Aukščiausias Taikos Davėjas, “Taika ir Tei
singumas pasibučiavo”. Taip ir turi būti, nes kaip sa
ko pranašas Izaijas: “Teisingumo darbas bus taika ir 
teisingumo vaisius bus poilsis ir ramybė amžinai”.

Teisingumas Gyvenime-
Visa tai yra suprantama, nes kaip žmonių reika

luose be tvarkos negali būti taikos, panašiai, jei tei
singumas atmestas, negalima tikėtis tvarkos. Taigi 
teisingumas reikalauja, kad piliečiai gerbtų ir klausy
tų teisėtai paskirtos valdžios; kad valystybės įstaty
mai būtų išmintingai sudaryti bendruomenės gerovei 
ir kad visi sąžiningai tuos įstatymus užlaikytų.

Teisingumas reikalauja, kad visi žmonės pripa
žintų ir gerbtų neliečiamas žmogiškas laisvės ir pra
kilnumo teises, ir, kad visos gerybės ir turtai, kuriais 
Dievas apdovanojo ir pripildė visą žemę, būtų paskirs
tytos pagal teisingumą visų žmonių naudojimui.

Toliau teisingumas reikalauja, kad Kristaus Baž
nyčios išganingas darbas, Bažnyčios, kuri yra neklai
dingoji tiesos Mokytoja, neišsemiamas sieloms gyvy
bės šaltinis, žmonijos civilizacijos Globėjas, nebūtų 
trukdomas, tuo labiau draudžiamas. Bet jei smurto 
ginklai pavergia teisingumo viešpatavimo, ar bereikia 
stebėtis, kad vietoje ilgai lauktos taikos pasirodo pa
dangėse karo žiežirbos? Teisingumas turi nuspręsti 
ir palaikyti tą tvarką žmonių gyvenimo reikaluose, 
kuris yra pirmutinis ir svarbiausias pastovios taikos 
pagrindas. Bet vien teisingumas, ir tik teisingumas 
negali nugalėti tuos visus sunkumus ir kliūtis, kurios 
tankiai neleidžia įvesti pastovią tvarką. Jei meilė ne
bus sujungta su griežtu ir šaltu teisingumu, tarsi 
brolišku ryšiu, tada proto akys lengvai aptemdomos 
ir jos nebemato kitų teisių; ausys apkursta ir nebe
girdi teisingumo balso, per kurio išmintingą ir protin
gą tvarkymą, net ir aršiaušiuose ginčuose, galima su
rasti klausimo išrišimą.

Meilės Reikalingumas
Kada Mes kalbame apie meilę, reikia suprasti, 

kad kalbame apie tą meilę, kuri yra tyri ir nuoširdi, 
kuri mūsų Dieviškąjį Atpirkėją vertė mirti už mus; 
“Jis myli mus ir atsidavė pats Save už mus”; apie tą 
meilę, kuri verčia mus ir kuri padaro, kad “tie kurie 
gyvena, dabar negyventų sau, bet Tam, Kuris už juos 
mirė ir vėl atsikėlė; galutinai apie tą meilę, kuri vertė 
mūsų Viešpatį Jėzų Kristų priimti žmogaus kūną, 
kad taip mes visi būtumėme broliai Jame. Kuris yra 
Pirmgimis, vaikai to paties Dievo, tėvynainiai tos pa
čios Karalystės pašaukti džiaugtis tais pačiais amži
nais džiaugsmais. Jei tik žmonės turėtų tokios meilės

DARBININKAS

Sunkieji orlaiviai visuomet reikalaudavo nusileidimui kietos - lygios 
lygumos — aerodromos. Bet štai Dėdės Šamo Armijos Oro Laivyno spe
cialistai išrado, kaip jie vadina “miniature half tracks”, kurie pritvir
tinti po orlaivių ir su pagelba jų gali nusileisti sunkusis bomberis bet 
kur: ant nelygaus lauko, smėlyno ir šlapios pievos.

- Kas buvo pirmieji tremtiniai? - Juodieji surašai. - Basi, 
iš patalo... — Nei vandens, nei oro. - Tremtinio laiškas 
tautos duobkasiams. - Miltų pūdas - daugiau kaip 20 
dolerių. - Netekę vilties šoka i Irtyšiaus bangas...

Pirmieji Tremtiniai
(LKFSB) Mums pavyko 

gauti naujos medžiagos, 
liečiančios keliasdešimts 
tūkstančių į Rusijos gilu
mą ištremtų lietuvių. Pa
sirodo, kad trėmimas pra
sidėjo nuo pat raudono
sios okupacijos, tik ne 
taip masiniais kiekiais. 
Vieni iš pirmųjų tremti
nių buvo tie, kurie buvo 
daug pasidarbavę plečiant 
Lietuvos ir Rusijos gerus 
santykius, kurių pavar
dės buvo po atatinkamais 
dokumentais, tai min. pir
mininkas Merkys in Užs. 
Reik. min. Urbšys. Jie ži
nojo perdaug... Dėl to jau 
1940 m. liepos 16 d. rau
donasis vid. reik. min. 
Gedvilą parašė Pąleckiui 
tokį raštą:

— Valstybės saugumo 
sumetimais laikau, kad 
buvusį Lietuvos Respubli
kos ministerį pirmininką 
A. Merkį ir užsienio reika
lų min. Urbšį, kartu su jų 
šeimomis, reikia išsiųsti 
iš Lietuvos teritorijos, 
kaip pavojingus Lietuvos 
valstybei, ir Sovietų Są
jungoje apgyvendinti”.

Ant to rašto Paleckis už
dėjo savo parašą: “Tvirti
nu ir sutinku. Respubli
kos Prezidentas”. Spren
dimas, kaip žinome, buvo 
įvykdytas.

Anksti Pradėjo Sudarinėti 
Sąrašus Ištrėmimui

Tuoj, po, vadinamo, 
liaudies seimo rinkimų

v •

buvo gautos iš Sovietų 
centro direktyvos iš Lie
tuvos ištremti kelis šim
tus tūkstančių žmonių. 
Atrodo tai neįtikėtinai di
delis skaičius, bet atsime
nant, kaip buvo perkelti, 
pvz., karelai iš Suomijos 
pasienio, arba kaip kol
chozus steigiant buvo ma- 

; siniai perkeliami pačios 
■ Rusijos ūkininkai, neten
ka stebėtis nė tais Lietu
vą liečiančiais planais.

1 Tuojau pradėta
; slapti sąrašai “antisovie- 
tinio ir socialiniai svetimo

I elemento”. Jau 1940 m. 
lapkr. 28 d. Lietuvos TSR 

(vidaus reik, liaudies ko- 
\ misaras Guzevičius išlei- 
jdo “visiškai slaptą” įsaky
mą Nr. 0054 “Apie apsilei
dimą antisovietinio ir so
cialiniai svetimo elemento 
ataskaitoje”. Juo buvo ra
ginama jau tada pasku
binti daryti sąrašus, vė
liau turėjusius patarnauti 
ištrėmimo reikalams. Nė
ra ko beminėti, kad į sąra
šus buvo įtraukiami veik
lesni inteligentai, įtakin- 
gesnieji mokytojai, šau-

1 liai ir kiti Lietuvos patri- 
' jotai bei sovietams nepa
tinkamų organizacijų 
žmonės. Iš Biržų NKVD 
viršininko vieno slapto 
rašto, išleisto 1941 m. sau- 

|sio 30 d., matyti, kad į 
tuos sąrašus buvo įtrau
kiami netgi asmenys susi- 
rašinėją su užsieniu, espe
rantininkai. filatelistai, 
net gi buvę Raudonojo 
Kryžiaus tarnautojai.

I
1 »

ir pagal ją gyventų, tai nėra abejonės, kad taikos sau-, 
lutė nušvistų vargstančiai žmonijai. Tada rimtas pro-: 
tavimas būtų vietoje erzinančio piktumo, nuoširdus 
bendradarbiavimas, vietoje ginčų ir nesutikimų, ben
dras reikalų supratimas, vietoje neapykantos, ramus 
pasitikėjimas, vietoje baimės ir netikrumo. Tik meilė 
sugrąžins žmones prie draugiško, su gera valia ir tik-j 
ru supratimu, visų reikalų apsvarstymo; tada didės-1 
nei žmonijos gerovei joki pasiaukojimai nebūtų sun-{ 
kūs; tada gera valia ir pavyzdingas ištikimumas duo
tajam žodžiui būtų garbingai išlaikomas.

Kad šitie mūsų nuoširdūs troškimai išsipildytų 
Mes atsikreipiame į visus žmones, tautas ir vyriausy
bes ir šaukiame juos prie taikos — taikos su teisin
gumu ir meile, kurios Mes, nuo pat pirmos savo Po
piežiavimo dienos, prašome visiems žmonėms...

Klausimai Apsvarstymui
1. Koks turi būti pastovios taikos pagrindas?

• 2. Kodėl teisingumas ir meilė yra neatsikiriama?

5

žmonės, tik vyrai... Nieks 
iš mūsų nežino už ką ken
čia... Už ką??? Kiekvienas 
stato tą klausimą. Važiuo
ja tūkstančiai žmonių.

Mano gal paskutiniai 
linkėjimai ir sveikinimai 
visiems”.

Tremtinio Gydytojo 
Laiškas

— Mes dar tebesame ke
lyje, važiuojame penktą 
dieną. Mes dar tebesame 
sveiki, taip pat prašome 
Aukščiausįjį ir Jums svei
katos. Mes labai nuvargo- 
me, iš vagonų neišleidžia, 

■tik vieną kartą buvo išlei
dę 15 minučių. Mes esame 
netoli Maskvos — 80 km. 
Oršoje davė pietus, nusi- 

įprausėme prie siurblio ir
Vilnios gavome duonos”.Iš Naujosios 

1941 m. birž. 21 d.
Į tremtinys gydytojas tokį 
laišką pasiuntė sveikatos

■ liaudies komisaro pava- 
1 duotojui J. Parnarauskui:

vienas
Tremtinio Balsas Nuo 

Irtišio Upės
Apie savo gyvenimą Ka-

— Sveikinu iš paselencų zakstane tremtinys karai- 
___ Gyvename blo- mas iš Trakų apskritiesešelono.

gesnėse sąlygose negu gy
vuliai: trūksta oro— trok
štame ir badaujame. Už 
ką? Pagaliau, jei jau 
norėjote mus išžudyti, tai 
jau reikėjo rasti gražesnį 
būdą — skiepijimą bacilo-

Žmonių Medžioklė
Kiek turėjo nukentėti 

lietuviai naktimis renka
mi į ištrėmimą, galime 
spręsti iš keletos faktų: 
atėjęs paimti Šiaulių aps
krities apygardos proku- 

j roro A. Šalkauskio, rado jį 
bemiegantį. Pažadinę ir 
iškrėtę, skubiai susodino į 
sunkvežimį ir išvežė į 
Šiaulius. Neleido net ma

dų vaikučių apauti. Sunk- 
.. vežimiui sustojus Gruz- vesti **džiuose, tėvas norėjo vai

dams nors batukus nu
pirkti, bet gavo atsaky
mą: “Tegu buržujų vaikai 
mokosi basi vaikščioti”.

Mažeikių apskrityje mi
licininkas Petras Sabec- 
kis iš Vaičaičių kaimo, Y- 
lakių valsčiaus, išveža
miesiems buvęs neblogas, 
leisdavęs daugiau pasiim
ti, komjaunuoliams ir ki
tiems neleisdavęs grobti 
išvežamųjų turto. Už tai 
buvęs įskųstas. Jį tuoj nu
ginklavę, atleidę iš tarny
bos ir įsakę vykti namo. 
Jam dviračiu bevažiuo
jant prie Sėdos miestelio 
buvęs dviem šūviais per
šautas ir kritęs vietoje...

Kad ir kaip slaptai vyk
dė tą juodą darbą raudo
nieji, bet gi likimo kelių 
dešimtų tūkstančių žmo
nių nepaslėpsi ir išliko 
nemažai dokumentų, apie 
baisius tremtinių pergy
venimus.

Šiurpūs Laiškai
Rusijon tremiamam bu

vusiam Kaišedorių gimn. 
direktoriui St. Kairiūkš
čiui pavyko iš N. Vilnios 
išsiųsti birželio 17 d. 
(1941 m.) laišką, kurį bro
lis gavo po poros dienų 
(VI. 19). Jame rašoma:
— Ką mes pergyvenome, 

atpasakoti nėra galimy
bės... Jau negali būti di
desnių 
žmoną 
kus.

Kad 
ir vandens, 
jimas niekai. Aš likau su 
vienais marškiniais ir ne
turiu nė vieno palto... Tai 
visai sulyginus su kitomis 
kančiomis niekai. Važiuo
ju vagone su kitais pilie
čiais iš tos pačios vieto
vės, mažame vagone 32

G. Gumovskis, taip viena
me laiške rašo:
— Mūsų sovchozas stovi 

ant Irtyšio, 5.300 km. ilgio 
upės, krantų. Ligi dides- 

;nio miesto — Pavlodarsko 
. _ '— turime 15 km. Leido

mis, ir būtų iš karto baig-' mUms pasiimti daiktų ir 
ta, ar kitą kurią priemonę. maisto po 100 kg. (kilo- 
surasti. Daktare, visko ti-.gramas apie 2 svaru) as- 
kėjausi iš Komisarų tary- meniui. Ach Niusia, kaip 
bos, bet, kad tūkstančius, a§ pasiilgau miškų. Čia 
lietuvių iš Lietuvos išsiųs- nėra miškų, o šimtais ki- 
tumėt, kad laidotumėte lometrų tęsiasi stepės, 
tautą, kad būtumėte tau- Karščiai pasiekia ligi 60 
tos duobkasiai — niekuo- laįpsnių Celzijaus, o šie
met nesitikėjau. Kai svar- mą šalčiai ligi 50 laipsnių, 
stydavome 1940 m. pra- Įsivaizduok, 
džioje buvusios vyriausy- į Vietiniai 
bės darbus, tai stebėdavo-' kirgizai ir rusai, 
mės, kodėl ministrai neat- į kiziaką — karvių mėšlą, 
sistatydina, jei nepritaria Aš nenustoju vilties, nes 
netikusiems darbams. O be vilties negyventi, o nu- 
dabar? Vadinasi, jūs pri-i siskandyti Irtyšiuje. Čia 
tariate. Pritariate tautos pinigai ' mažai reikšmės 
žudymui, tautos sunaiki- turf pas kolchozninkus 
nimui. Tai pirmas įvykis galima pirkti tik pieno po 
istorijoje. Tokių įvykių 2 rubliu. Kiaušiniai — po

nėra malkų, 
gyventojai — 

degina

istorijoje. Tokių įvykių 2 rubliu.
lietuvių tauta težino iš iš- vieną rublį. Sviesto 1 kilo- 
gamų dvarininkų. bet gramas 30 rublių (apie 5 
jūs? Kerštas— žemiausio, doleriai). Miltai prieš tai 
puolusio žmogaus džiaug-; kaštavo 30 rublių pūdas, o 
smas. Keršijama tik nusi- dabar sunku gauti už 130 
kaltusiems, bet ne tūks-J rublių. Mes su motina iš- 
tančiams vyrų ir moterų, leidome 230 rublių, tuo 
Būkite prakeikti valsty- tarpu kai kiti išleido po 
bės ir tautos duobkasiai. 3_ų tūkstančius. Karvę 
Tokių linkėjimų siunčia! galima laikyti, bet kai- 
už tūkstančius lietuvių I nuoja 2 tūkstančiai. Šian- 
tas, su kuriuo 1939—1940 dien motina. Melą ir Ste
ni. praleisdavai ilgas va- pas nuėjo į Pavlodarską 
landas, o dabar paselen-1 parduoti arba pamainyti 
cas į tolimą SSSR. Iš Ele-!kaikunų daiktų. Čia daug 
nos perduok tokius patį skorpionų... Čia lietaus 
sveikinimus ir linkėjimus į kaip ir nėra. Kartą buvo 
komisarui Girdzijaus-j audra, bet tokia, kad neši
kui”.

Tremtiniu Laiškai Nuo 
Maskvos

Kaip vyko tremtinių ke
lionė, nors truputėlį suži
nome iš tolimesnių laiškų, 
rašytų jau rusiškai, kaip 

įto reikalavo cenzūra. Br. 
| Mažeikaitė - Vaitulevičie- 
nė savo broliui Antanui į 
Uteną taip rašė:

smūgių atskyrus 
nuo vyro, ir vai-

mums trūksta oro 
tai tas kentė-

Miltai prieš tai

nojome, kur dėtis, nes na- 
jmus, panašius į namus, 
gar. ir a ant pirštų suskai
tyti, o tie, kuriuose mes ir 
vietiniai žmonės gyvena, 
tai “prieštvaniniai liku
čiai”. Jeigu kada gyveni
me pasimatysime, tai tu
rėsiu daug ką papasakoti, 

į Kaikurie lenkai prarado 
viltį ir pabaigė savo gyve
nimą šokdami į Irtyšio 

i baigas...”

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS ; 
yra I

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis
UŠv. Pranciškaus Varpelis”

Pigiausias laikraštis yra
"VARPELIS"

Metams kainuoja tik $1.00 
Kanadoje $2.00

1 Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių.
1 Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas,
! ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį“ , 
Į gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu- ] 
! meratų gauna vertingų dovanų. |

! "VARPELIS" :
j Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir ; 
} kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- | 
j pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. j
Į Adresas: |
; FRANCISCAN FATHERS :
i 310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. į
Į Telephone — Hemlock 6567

it m jĮtuiKiae—fi
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BERNADETOS GIESME FRANZ WERFEL
HAROLD FOSTER ILIUSTRACIJOS

Arnotais Šluostė Kojas Ir 
Daužė Kryžius Lietuvoje

\ s.i

Bernadeta matė vandeni bėgant.
Liurde gyveno senas darbininkas, ak

menų skaldytojas ir kalinėtojas, Liudvi
kas Burijetas. Jis buvo beveik visiškai 
aklas. Bet jis girdėjo apie apsireiškimus 
prie Masabielio urvo ir Bernadetos at
kastą šaltinėlį. Jis tikėjo, kad tas šalti
nėlis gali būti stebuklingas. Atėjęs prie 
urvo, jis rado keletą moterų, kurios nus
tebę žiūrėjo į bėgantį šaltinėlį vandens. 
Viena jų tarė: — Mes kalbėjome rožan
čių. o Moteriškė liepė Bernadetai eiti ir 
atsigerti iš šaltinio vandens. Ir štai šal
tinis. Liudvikas Burijetas. karštai pasi-

Gandas pasklydo po visą apylinkę, 
meldęs, pamirkė skepetaitę į šaltinėlio 
vandenį ir uždėjo ją prie akių. Jis pasi
juto. kad viskas nušvito. Pilnas džiaugs
mo jis sušuko: — Dievulėliau, aš matau 1

Gandas apie šaltinį greitai pasklydo 
po visą apylinkę. Ir dar kas Burijetas at
gavo regėjimai

Policijos viršininkas, Zakometas. nu
tarė. kad atėjo metas imtis griežtesnių 
priemonių. Apgalvojęs, jis nusprendė, kad 
geriausias išėjimas bus toks: Bernadetą 
nuvesti į teismą, kaip suvedžiotoją, kuri 
iš prasimanytos Moteriškės darosi sau

Atėjo turtingas ponas.
pelną. Ir štai buvo sudaryta taip, kad į 
Subirų namus atėjo nepažįstamas ponas. 
Jis pasisakė esąs “Anglijos milijonie
rius”. sutinkąs mokėti didžiausius pini
gus už Bernadetos rožančių.

Bernadeta griežtai atsisakė rožančių 
parduoti. Bet nepažįstamas turėjo įsaky
mą nuo policijos viršininko palikti nors 
kiek pinigų Subirų namuose. Ir štai iš
eidamas. niekam nematant, paliko pini
gą ant suolo. Bernadetos broliukas, Jo
nukas. pamatęs pinigą, pačiupo ir įsidė
jo į kišenę. Už kelių minučių nepažįsta-

X>l>wings eopyri^ht, 1943. by Kir.g Feat-res Syndicate. Ine. Text copyright. 1942. by The Viking Press. Ine. Distributed bv Kin? Features Syndicate in co-operation with the Book-of-the-liontb Club. Ine.

Vaikutis paėmė pinigą.
mas ponas sugrįžo ir klausė, kaip čia su
rasti viešbutį. Jis pamatė, kad jo atėji
mo tikslas buvo pasiektas. Pinigo ant 
suolo jau nebuvo.

* * *

Gražiausi tų visų įvykių aprašymą 
rasite Vyskupo Bučio knygoje: — Šv. 
Panelės Marijos Apsireiškimas Liurde. 
“Darbininkas” ją neužilgo išleis. Įsirašy
kite į leidėjų sąrašą. Už prisiųstus $5.00 
gausite tą brangią knygą, kurioje ir jū
sų vardas bus įrašytas, kaipo leidėjo...

: KAS _ - i
GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONIJOSE *
i 
» 
i 
t
• 
t

WORCESTER, MASS. brangesnė už pinigus. Laisvė 
yra brangesnė net už pačią gy
vybę.

Šios šalies tėvai - pionieriai 
kurs paveldėjęs'savo krau> ir lybėmis nu- 

giminių didelius IPirko šial šallai laisv^ kurią 
jmes čionai gyvendami naudo- 
Į jam ės.

Visi žinote, kad dabar mūsų 
šalis Amerika kariauja prieš 

yra [ašies valstybes, kurios užsimo-

Nevertas jokios pagarbos y- 
ra tas žmogus. 1 
nuo tėvų ar 
brangius turtus jų nebrangina. S 
neįvertina, betiksliai juos iš-' 
eikvoja. Ne vien pinigas yra 
brangus turtas. Laisvė 
brangiausias turtas. Ji

vra

Kailinius
Pirkite

Augusto
Menesyje!

Karštame ore. rodosi, kad nereikėtų nei pa
galvoti apie kailinių pirkimą, o vienok Augusto 
mėnesyje yra geriausia kailinius įsigyti, nes 
vasaros metu kailinių kainos yra pigesnės.

I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje, 
turi labai platų ir didelį kailinių pasirinkimą vi
sokio dydžio. Kas įsigys kailinius iš mūsų krau
tuvės dabar, tiems bus storage iki ateinančios 
žiemos dovanai.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, 
kad jums patarnautų šios firmos lietuvis at
stovas BERNARDAS KORAITIS. kuris yra kai
linių ekspertas ir žinovas. Jis jums primieruos 
kailinius pagal jūsų skonį ir figūrą.

Senus kailinius galite išmainyti į naujus ir 
už juos gauti gerą nuolaidą. Taigi, ateikite į i. 
J. Fox krautuvę šiandien ir prisimieruokite nau
jausios mados kailinius.

jo sutriuškint demokratines 
šalis panaikint visokią laisvę 
ir įvest visame pasauly dikta
toriškai bedievišką vergiją.

Daugelis mūsų brolių vaikų 
kovoja Amerikos kariuomenės 
eilėse, aukodami savo kraują 
ir gyyybę. kad šios šalies ir vi
so pasaulio tautos galėtų nau
dotis laisvės ir demokratybės ■ 
vaisiais. Tačiau privalome ži- ■ 
noti, kad tiems. ___
dėl laisvės, demokratybės prin-1 -jo^ėl visi mes ją pamylom. 
cipų, kariams reikalingi yra i 
visokie ginklai ir amunicija. 
Tad mūsų pareiga yra žiūrėti,

*
kad jiems nieko netruktų. Mū
sų pareiga yra visomis išgalė
mis remti savo valdžią perkant 
Karo Paskolos

Pas mus VVorcestery yra su
sidaręs iš visų organizacijų at
stovų ir pavienių veikėjų komi
tetas. kurs dabar veda bonų 
pardavimo vajų. Tad kas tik 
galite pirkite dabar bonus ir 
tuomi įrodykite, kad pilnai su
prantat ir įvertinat 
demokratybės teises, 
visi naudojamės.

Bonus galite gaut 
abiejų lietuvių parapijų klebo
nijose, Lietuvių klube 12 Ver- 
non St.. pas Joną Dvarecką, 99 k : iii o. i, ai paoeu oiuv
Hard Str., ir Centralėje pašto- adresu: S. Eugnaitis, 83 Harri- 

AT"’~ , Worcester City. Jis,
esat gavęs jūsų vardus, įrašys į ben- 

tada pašte prispaus drą knyga
Prie šios progos pranešame, 

kad rugpiūčio - August 29 die-

Worcester, Mass.tuvių masinį. vslKiri"hkimą ru«-f se^o menesyj karo bonus par-
Aušros Vartų Parapijos 

Veikėjos Gimtadienio Proga

(Skaityk pirmas raides žemyn)
i

' Visus gražiam suėjime 
Ir vietoj, kur tik tinkama, 
Net kelioms draugijoms ji 

kia
. . ' „T Čia ir ten matysime ją,

; . . ! Einant kai kur su pagalba,
.•vo\ojantiems ’ aukomjg prisideda ji.

Ah ’ Lietuvaitė toji maloni

FO^VICTORY

BUY
UNITF D 
STATĖS

WAR
WBONDS 

AND 
STAMPS

<411 washington street 
BOSTON, MASS.

vei-

šios kolo- 
jau turėjo du 

kuriuo- 
apie 32

kad a-

Bonus.

Kolonijoj šioj ji žinoma. 
Ideališko būdo asmuo. 
Erdvi jos širdis jautrumu, 
Lietuvos dukrelė ji,

I .Ir mes. kurios jai draugystėn 
Einam, veikiam kartu su ja. 
Neužvydim “Ačiū" ištarti. 
Esant jai taip maloniai.

M. E. Č.

I

(LKFSB) Šio karo metu 
Lietuvoje sunaikinta la
bai daug meno vertybių. 
Tik ką neseniai buvo ra
šyta apie barbarišką plok
štelių su liaudies daino
mis sudeginimą ir kitus 
nežmoniškus nacių dar
bus. Bet meno vertybių 
naikinimas prasidėjo dar 
anksčiau. Gavome žinių, 

i kad yra labai nukentėjęs 
Bažnytinio meno muzie
jus. Kada raudonarmie- 
įčiai įsikūrė 1940 m. Kau
no kun. seminarijos patal
pose, be kitų dalykų buvo 
pastebėta, kad 2 senus ar
notus raudonarmiečiai 
naudoja kojoms šluostyti. 
Apie tai dailininkų komi- 
sija pranešė Kultūros Pa- 

___ ________ j minklų Apsaugos Įstaigos 
pareiškė, kad vajaus metu prie į viršininkui raštu iš 1941 
kuopos prisirašė 8 naujos na-; m. kovo 1 dienos. Nuken- 
rės. p. A. Ambrozaitienė nau- tėjo ir daugelis gražiųjų 
jas nares sveikino per radio. j Lietuvos kryžių. Tuo me- 

_______ [tu važinėjęs po Lietuvą 
Praėjusią savaitę mus aplan- fotografas Buračas surin- 

jūreivis B. žilius, ko tokių žinių:
; 1. Lyduvėnų bažnytkai- 
' my, Šiluvos valse., Rasei- 
inių apskr. bolševikai nak
ties metu sudaužė mokyk
los kiemo kryžiaus statu
lėles ir patį kryžių suža
lojo.

2. Pasandvario kaimo, 
Betygalos valse. Raseinių 
apkr. vieno sklypininko 
gražų menišką kryžių 

į raudonarmiečiai sukapo
jo į smulkius šiupulius.

3. Betygalos valsčiuje 
raudonarmiečiai nuvertė 
ir apnaikino prie vieškelio 
dvaro lauke esantį seną 
medinį kryžių su statulė
lėmis.

j 4. Telšių apskrityje kom
jaunuoliai išvilko iš neto
liese bažnyčios esančios 
mūrinės Šv. Jono koplytė
lės medinę statulą ir paki
šo ją po ledu.

5. Pakelėse tarp Telšių 
ir Žarėnų buvo matyti 
daug kirviais 
sukapotų kryžių, 
lų iš koplytėlių.

Šituo atžvilgiu 
panašūs, ateityje 
giau sužinosime barbariš- 

Įkų nusikaltimų prieš Lie- 
• tuvos liaudies kūrybą, 
prieš Lietuvos meną.

džiečių 22 kps. vajaus užbaigi
mo proga, p. A. Ambrozaitienė

duoti. Kaip žinoma, 
nijos lietuviai

' masinius susirinkimus, 
se buvo parduota už 
tūkstančius dolerių.

Lietuviai taupykime,
tėjus masiniam karo bonų pir- kė šie karia: 

, kimui vėl galėtume taip reikš- puskar. J. Barsčius ir puskar. 
Įmingai pasirodyti, kaip praei-" 
į tyje.
< —
i p. T. Mitchell, grįždama iš a- 
tostogų Hartford. Conn. su An
gelą Kneižyte. aplankė brolius 
kun. K. Kneižį ir A. Kneižį ir 
šeimą, ir taipgi lankėsi pas pp. 
Adomaičius. Trečiadienio rytą 
grįžo į Nashua.

V. Smilsteris.

nų pirkėjus, bet ir lietuvių kil
mės karius, dalyvaujančius A- 
merikos karinių jėgų daliniuo
se.

Tad visi, kurie pirkote bonus, 
priduokit savo vardus komisi- 

nusipirKt jos sekretoriui, parašę aiškiai 
savo vardus, adresus, bonų še
riai numerius, priduokit asme- 
niai. arba pasiuskit paštu šiuo

tą laisvę, 
kuriomis

pp. Balutienė, jos dukrelė O- 
na ir marti buvo išvykusios a- 
tostogų į Maine valstybę. Grįžo 
pailsėjusios.

I ____________

Sekmadienį, rugpiūčio 8 d. 
tuoj po paskutinių mišių, para
pijos svetainėje įvyksta LDS 8 

į kp. susirinkimas. Susirinkimas 
yra svarbus, kviečiami visi na
riai ir narės dalyvauti. Reikia 
pasitarti apie besiartinančią 
ALT Konferenciją, yra ir dau
giau kitų svarbių reikalų. Da
lyvaukite visi. A.D.

Aviacijos kadetas Bernardas 
J. Chubet, sūnus pp. Bernardo 
Chubet, gyv. 9 St. John Ave.J 
užbaigė aviacijos artileristų 

; kursą, ir gavo sidabrinius spar
nus ir diplomą. Dabar jis sieks 
aukštesnį mokslą aviacijoje, 
kurį užbaigęs gaus leitenanto 
laipsnį.

W. f. CHISHOLM
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

je. Main Str. Pirkdami paštoje son gt 
bonus, pasisakykit, kad < 
lietuviai, 
lietuvišką antspaudą.

Komiteto yra nutarta sure'kad rugpiūčio - August 29 die- 
gistruot visų lietusių, pirkusių ną įvyks bendras visų Worces- 
karo bonus vardus, kad būt ži- ter lietuvių piknikas su gražiu, 
noma. kiek iš viso Worcesterio turiningu programų Aušros 
lietuviai išpirko Karo bonų. Tas yartų paraDijos parke, 15 
sąrašas bus mums lietuviams Highfield Road. Tame piknike 
didelės svarbos dokumentas. Kuo bonai. Tad

visi tame 
piknike dalyvauti.

Koresp. S. Bugnaitis.

lietuviams
dokumentas, fcus parduodami 1 

Juk mes norim ne tik savo lais- ruoškitės iš anksto 
vę apginti, bet mes norime, kad 
visos pasaulio tautos po šio ka-, 
ro būtų laisvos nuo visokių 
diktatorių, prispaudėjų. Ypa
tingai mes pageidaujame savo 
užjūrio brolius Lietuvoje ma
tyt vėl naudojančiuosi laisve ir 
nepri klausom y be.

Aišku, šis karas amžinai ne- 
sitęs. Jis gali pasibaigt grei
čiau, negu mes manome. Todėl 
mes turime iš anksto rinkti 
faktus, argumentus, kuomet iš- 
muš karo paliaubų valanda ir 

' prasidės taikos konferencija, žiaus lietuvaičių skyrius . . .

CAMBRIDGE, MASS

sekmadie- 
laikė šv.

ALBERT R. BARKER
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

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

smarkiai 
stovyk-

ir naciai 
dar dau-

Praeitą savaitę pas N. P. pa
rapijos kleboną kun. P. J. Juš- 
kaitį lankėsi kun. P. Aukštikal
nis, S. J. ir kun. Bucevičius. A- 
bu svečiai kunigai, 
nį, mūsų bažnyčioje 
mišias.

Savaitę atostogų prąleido p. 
A. Malinauskienė, pp. Malinau
skai yra Cambridge LDS 8 kp. 

j veiklūs nariai. Su p. Malinaus
kiene atostogas praleido ir pp. 
Brazdžiūnų sūnelis Juozukas. 
Po dviejų savaičių atostogų.

rugpiūčio 8 d., Pirmadienį, darban grįžo p. A.
lietuvių par. šv. 

Visi

NORVOOD, MASS.
Sekmadienį, 

Šv. Jurgio
Vardo komunijos diena, 
nariai dalyvauja 8 vai. rytą šv. 
mišiose.

Antradieniais Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje susirenka 
tos parapijos Raudonojo Kry- 

ga-

Radaitienė. p. A. Radaitienė 
daug darbuojasi LDS 8 kp. 
naudai ir jos vyras p. P. Radai- 
tis yra ilgametis kuopos pirmi
ninkas. Šiomis dienomis dviejų 
savaičių atostogas 
LDS 
tytė. 
tytei

praleidžia
kp. narė, p-lė B. Mažutai-I 
Linkime p-lei B. Mažutai-' 
linksmai praleisti atosto-

'kur bus svarstoma tautų vals- minti bandažus kareiviams. Jos »as- 
, tybiy sienos ir nepriklausomy- atlieka tikrai gerą darbą. Pa-
bių klausimas, kad ir mes A- 

Imerikos lietuviai galėtume tar- 
Iti drąsų ir galingą savo žodį
Lietuvos likimo klausimu. Mes

•

galėsim drąsiai kalbėti ir mūsų 
žodis turės įtekmės, jei mes 
galėsime parodyti, kiek mes e- 
same prisidėję prie laisvės, de- 

imokratybės apgynimo. Mes tu
rėsime suregistruot ne tik bo-

geidaujama, kad prie to darbo 
prisidėtų daugiau lietuvaičių.

Kartu su pp. P. Rakauskais 
atostogavo ir pp. Valatkai iš 
Worcester, p. Rakauskienės gi
minaičiai.

Vietinis Lietuvių Karo Bonų
Komitetas planuoja šaukti lie-

šeštadienį, liepos 31 d. ‘Dar
bininko” radio programoje, 
dainų programos dalį išpildė p. 
P. Brazdžiūnienė, akompanuo
jant akordionu p. I. Ambrozai- 
čiui. p. P. Brazdžiūnienė savo 
dainas skyrė pp. Daukantam, Į 
kurie kiek laiko atgal minėjo 
savo 10 metų sukaktį ir, taipgi | 
skyrė Moterų S-gos Cambri-'

REIKALINGA PATYRUSIU IR NEPATYRUSIU 
VYRŲ IR MOTERŲ 

DIRBTI PRIE KARO DARBŲ 

PRIE ĮVAIRIŲ FOUNDRĖSDARBŲ IR MACHINE 
TOOL DEPARTMENTUOSE 

šešios Dienos Savaitėje.
Kurie dirbate prie Defense Darbų, nebus priimami be release.

Atsišaukite nuo 8 vai. ryte iki 4 vai. po pietų
HUNT - SPILLER MANUFACTURING 

CORPORATION
383 Dorchester Ave., So. Boston, Mass.

Užsisakykite Toniko Pas Mus į
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club ifeverage Co. j
Graiton Ave., Islington Mass. į

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham lMlf-R
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ZINUTĖS surišo Moterystės Sakramentu 
savo brolio dukterį Mildą su 
Vincu Baliukoniu.

Rugp. 4 d., išvažiavo namon 
kun. Jokūbas Šlikas, Sheboy- 
gano, Wis., lietuvių par. myli
mas klebonas. Jis South Bosto-' MIC., besilankydamas, So. Bos- 
ne svečiavosi pas savo gimi-'tone, pereitą savaitę, gavo čia 
nes ir pažįstamus. Sekmadienį,' paklausimų: “Ar, šį rudenį, 

Marianapolio lietuvių kolegija 
atsidarys ar ne”? Tėvas Pro
vincijolas oficialiai atsakė, 
kad: “Kolegija, kaip paprastai, 
rudenį, atsidarys mokslo metui 
ir veiks”.

TT. Marijonų Amerikoje Pro
vincijolas kun. dr. K. Rėklaitis,

I
I

DAKTARAI

I
Sou. 4476 ■>

Dr. Joseph F. Antanėlis ■:

OPTOMETRISTAS
515 East Broadway !•

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus ]l 

Trečiadieniais ir iĮ
Penktadieniais IĮ

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

I

R

Tel. ŠOU 2805

Dr,J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

Seredomis:—
Nuo 9 ryto iki 12 vaL diena.

Tel. ŠOU 2712
Dr. 1C Seymour

(LANDŽIUS).
Lietuvis Gydytojas

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

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

> • ’ t 1 A X i
Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

(VAROS SKELBIMAI

Jarušai, p. Eva Marksienė, pp. 
Martinkai, p. P. Svilienė, p. 
Vilkišienė iš Dorchester, Mass. 
ir p. Gudaitienė iš Dorchester, 
po atviru dangumi surengė 
mums varduvių proga surprise 
party, apdovanojo ir pareiškė 
daug gražių linkėjimų. Už pa
rodytą mums nuoširdumą, vai
šes, dovanas ir tt. nuoširdžiai 
visiems ir visoms dėkojame.

M. Nevronienė
M. Kavaliauskienė.

Grįžo Kun. J. Klikos

Ketvirtadienį, rugp. 4 d. kun. 
Jokūbas Šlikas, Sheboygan,

i Wis. lietuvių par. klebonas, pa
sisvečiavęs pas savo gimines iri

Bostono Kolegija, TT. Jėzui- 
jtų vedama, išsiuntinėjo į para
pijas pranešimus: nežiūrint į 
tai, kad Bostono Kolegijoje 
mokosi kariuomenė, vistiek ci- 

i viliai studentai turės savo kur- I
sus, kaip paprastai”.

(Tęsi-“žvaigždė” šviečia, 
nys). Geriausias laikraščio 

į “žvaigždės” vertingumo įrody
mas, tai jos labai spartus išsi- 
platinimas. Į pusę metų savo 
gyvavimo “žvaigždė” jau turi 
arti trijų tūkstančių skaityto
jų. Gavo širdingų rėmėjų — 
dvi Dorchesterio šeimos auka
vo po $50.00 “žvaigždės” palai
kymui. Jsigyjo prielankumo 
jaunųjų rašytojų bei darbuoto
jų. Viso labo “žvaigždei”. Rasi 
ji gaus ir jaunų skaitytojų...

kun. F. Virmauskį savaitę, grį- i 
žo namo. Kun. J. Šlikas prieš i 
kelioliką metų yra gyvenęs; 
Roxbury, Mass. ir nemažai turi: 
draugų ir pažįstamų So. Bosto-f. 
ne ir jojo apylinkėje. i

Prieš išvyksiant į namus,; 
kun. J. Šlikas atvyko į “Darbi
ninką”, atsisveikinti su jo šta
bu. Kun. Šlikui ypač senai pa
žįstamas yra “Darbininko” ad
ministratorius p. A. Peldžius, 
su kuriuo Chicagoje jam tūlą 
laiką prisėjo gyventi.

Sergėant’as Pranas Grigaliū
nas, jaunimo tarpe darbuoto
jas, dabar yra mokykloje. Jis 
mokosi lietuviškai, kad būtų 
geras perkalbėtojas. Geriau
sios kloties buvusiam Šv. Petro 
parapijos kolektoriui, naujame 
darbe.

Amerikoje eina judėjimas 
mokytis įvairių kalbų.

i ....Sis jausmas, pasiekia ir musų 
lietuvių jaunimą. Girdžiu, kad 
darosi jaunimo būrys, kurs mo
kysis lietuviškai So. Bostono 
High Schoolėje.

Kiti jaunuoliai mokosi lietu
viškai pas klieriką B. Rusteiką 
antradieniais nuo 2—4:30 vai. 
po pietų ir penktadieniais nuo 
7 iki 9 vai. vakare. 492 E. 
7th St., parapijos knygyne.

Galima pasakyti, kad norin
tiems neilgai ima išmokti kal-South Boston

PARDAVIMUI ’
” ’ i 

šeimynų, 14 kambarių namas. Į 
kitas dviejų šeimynų, krautuvė! Penktadienį, po Sv. Valandai, 
ir trijų karų garadžius. Par-Į’''?*3 Maldos Apaštalybės 
duoda labai pigiai. Jeigu norite■ drauguos susirinkimas, 
pamatyti namus ir sužinoti1 
kainų, tai šaukite telephonu:-1 Pranciškonų Tretininkų Bro- 
BLUe Hills 6872. (2-10) 11Ja nutare duoti įgaliojimą, is

į So. Bostono važiuojančiam į 
1 Amerikos Lietuvių Konferen
ciją, juos atstovauti.

vienas trijų>■ ■vPač įkalbą.

PARSIDUODA gražus dviejų 
šeimynų namas, Dorchesterį, 
arti Shawmut Station. 6 ir 8 
kambariai ir garažus. Pirmas 
aukštas tuščias. $800. cash. Ba
lansas Savings Bank morgičius 
su 5%. F. T. Keefe. 50 Congress 
St. HUBbard 8157.

Nuoširdžiai Dėkojame
Pereitą savaitę mūsų geros 

draugės - draugai: pp. Paža- 
siai, Dorchester. Savilioniai.

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

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

—Z__

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croųuignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

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

Liurde, Rėmėjai

nas Razvadauskas, Centro Fi
nansų sekretorė p-lė Felicija 
Grendelytė ir adv. Antanas 
Young, L. Vyčių apskr. pirmi
ninkas.

Kalinys Pabėgo Pasimatyti 
Su Savo Seimą

r

IZ ■ j

■ 1

Laikraštis “Darbininkas” gavęs 
pritarimą ir paramos nuo dvasiški- 
jos ir pasauliečių, perspausdinti

kalinys 
amžiaus, 
So. Bos- 
į Bosto-

Pereitą pirmadienį, 
Juozas Bastis, 24 m.

vyskupo P. Bučio svarbų veikalą— 421 E. Sixth st.
ŠVČ. P. MARUOS APSIREIŠKI- ton buvo nugabentas c____
MAI LIURDE, jau sparčiai varo no ^esto ligoninę sveikatos 
darbą pirmyn; popiera nupirkta/ 
iliustracijos - klišės jau padarytos: 
ir raidės pradedamos rinkti. Kaip 
tik baigsime spausdinti kun. Pr. M.
Juro maldaknygę 
mybės Šaltinis”, tuojau į presą dė
sime vyskupo P. Bučio knygą apie 
Liurdą.

“Didysis Ra-

(VAROS SOMAI
PARSIDUODA trijų šeimynų 

namas, Bellevue St., Dorches
ter. Įeigos $1,236. Gera nuosa
vybė. Tiktai $1,500 cash. Balan
sas morgičius Savings Bank. 

i Žemas apmokeščiavimas. F. T. 
Keefe, 50 Congress St., Room 
417. Tel. HUB 8157 arba PARk- 
way 6826 M.

patikrinimui, kada jis i»usis- 
kundė, jog jam skauda šon
kaulius.

Į 
!

Reikia pasidžiaugti, kad kiekvieną dieną Liurdo i 
knygos Rėmėjų skaičius auga ir auga. Štai, pereitą 
savaitę įsirašė į rėmėjus sekanti: 
Dominic Stanelis, Pittsburgh, Pa...............
Kotrina Bakutienė, Brockton, Mass...........
Anna Munson, Pittsburgh, Pa.....................
Rose Dirzis, Richmond Hill, N. Y................
Jurgis ir Ona Maškevičius, Detroit, Mich. 
Mrs. Agota Yenkauskienė, Detroit, Mich. 
Jonas Žukauskas, New Britain, Conn........
Mrs. J. Laugalis, Worcester, Mass.............
Vytautas Adomaitis, Worcester, Mass.......
Mrs. E. Jenčius, Chicago, III.......................
Mrs. A. Zamulevic. Pittsburgh, Pa.............
Elenora Baumilienė, Lowell, Mass.............

ĮO. Gelezinienė, Brockton, Mass..................
Naujos Anglijos Konferenci- Litvinas, Ansonia, Conn................

jos Bostono Distnkto supenn- Veronika Vateikienė, Bridgeport Conn. ...
Mrs. J. Versiackiene, Waterbury, Conn. ... 

redak-! Michadina Qauder, Port Washington, Wis.

Kubilius Atleistas Nuo 
Pastoriaus Pareigų

tendentas, p. William Gunterj 
prisiuntė “Darbininko” 
cijai laišką ir laiško kopiją, Dereskevičienė, Detroit, Mich..........
kurį jis parašė Brooklyno “Ije-! viktorija Jasevičienė, Arlington, N. J. 
tuvių komunistų laikraščio ■ ^rs y. Visnauskas, Baltimore, Md. 
redakcijai dėkai tūpusios ko-| Antanas Scensas, Barre Plains, Mass.

Po išegzaminavimo ligoninė
je, Juozas Bastis pasiprašė ka
lėjimo sargo, kad leistų jam 
atsigerti vandens. Sargas lei
do. Bastis, atsigėręs vandens, 

i pabėgo. Po trijų valandų poli- 
Įcija jį rado namuose su savo 
■ vaikeliais bežaidžiant ir be
plaukiant žmonos. Jis apsiverkė, 
J kada turėjo skirtis su vaike- 

5.00 liais- 
5.00 
5.00 tais trims 
5.00 jūreivio apiplėšime.
5.00

REIKALINGA moterų dar
bininkių rinkti vilnonius dra
bužius. Pastovus darbas dabar 
ir po karo. Penkių dienų dar
bas Gera alga. Pamokinsime 
nepatyruses prie šio darbo. At
sišaukite B & B Wool Stock 

’ Corporation, 229 A Street, So. 
Į Boston. Mass.

5

10.00 
. 5.00 
. 5.00

Bastis yra kaltinamas su ki- 
vyrais kanadiečio

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

aplinkybės.
MR. GEORGE PORTER,

38 Chauncy St., Boston, Mass.
HUB 3320 (30-10)

Sakoma, kad Bastis
5.00 mas kalėjime yra sakęs,
5.oo: r ......
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

būda- 
kaip 

: jis išsiilgęs savo žmonos ir vai
kų. -

(VAIRŪS SKELBIMAI

Kilbasų Išdirbystei

KAS NORIT PARDUOTI 
FARMĄ?

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

DIDŽIAUSIAS 
SARGINAS

į PARSIDUODA UŽ VISAI
REIKALINGA vyrų prie į-iŽIAMĄ KAINĄ SU MA- 

5.00 vairiu kilbasų išdirbystėje dar-i ŽU ĮMOKĖJIMU. TRYS 
5.00 ^rie rūkymo ir t. t. Svarbi į NAMAI SU KETURIAIS 
5.00

-----------------------,------------------,......... 5.00
respondencijos .š So. Bostone. Petronelė ir Elena Mikulskiai, Roxbury, Mass..... 5.00'

R K Kiinilmnc hiiviiein * , — - . . . _ __ . _ ’ . J ’p. B. F. Kubiliaus, buvusio me
todistų pastoriaus, reikalu.

p. William Gunter savo laiške 
rašo, kad jeigu mes norime, tai 
galime panaudoti visą laišką 
arba jo dalis.

Kaip žinoma, buvo žinių, kad 
p. B. F. Kubilius atleistas nuo 
metodistų pastoriaus pareigų 
jau kiek laiko atgal, 
pats yra nekartą 
kad jis tas pareigas 
Tačiau oficialiame 
komunistų laikraščiui laiške, 
kurį parašė metodistų viršinin
kas p. William Gunter, ir ku
rio kopiją mums prisiuntė yra 
štai kas pasakyta:

“As a matter of fact, Mr. B. 
F. Kubilius was not placed on 
the list of accepted supply pas- 
tors of the New England Con- 
ference 
Church. 
the reasons why Mr. 
has been removed by 
triet Superintendent 
Pastor of St. John’s 
nian Methodist Church in So. 
Boston".

Taigi čia aiškiai pasako, kad 
jis buvo “removed” (prašalin
tas).

Toliau to paties laiško kopi
joje sako:

“Furthemore. at the session 
of the New England Annual 
Conference which convened at 
Worcester. Massachusetts. on 
May 19. 1943. it was unanim- 
ously voted to diseontinue the 
work at St. John's Methodist 
Church in South Boston”.

Iš to mes matome, kad Nau
jos Anglijos Methodistų meti
nėje konferencijoje vienbalsiai 

Į nutarė “nutraukti 
| Jono Methodistų 
I So. Bostone”.

Tame pačiame 
kad Metodistų bažnyčios virši
ninkai ir draugija, kurie yra 
to namo savininkais “have 
been very patient with Mr. Ku
bilius and his adherents” (ver
timas: “buvo labai kantrūs su 
p. Kubilių ir jo pasekėjais”).

Sako:
“Mr. Kubilius has delibera-

Bet jis 
pareiškęs, 
tebeinąs, 

‘‘lietuvių”

Agota Ziminskaitė, Racine, Wis......... ?.................. 5.00
Jonas ir Marijona Sutkai, W. Medway, Mass.........5.00
Mary Young, So. Boston, Mass................................5.00
K. Nevronis, So. Boston, Mass................................ 5.00
Juozapas Petrauskas, So. Boston, Mass...................5.00
Andrius Zaleckas, So. Boston, Mass.....................  5.00
Rev. V. Sadauskas, Downora, Pa..............................5.00
M. Jankevičienė, E. Boston, Mass......................... 2.00
Juozas ir Ster. Zavackai, Haverhill, Mass...............2.00
Mrs. Mary Postellon, Pittsburgh, Pa..................... 1.00

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

“Darbininko” Adm.

išdirbystė, randasi labai pa
rankioje vietoje.

VVILSON &CO.
Putnam Ave. & Waverly 

St., Cambridge > 
(Arti Cottage Farm Bridge)

Tel. KIRkland 8260
(6-10)

' 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 
į vietos padėti pinigus, kur būt 
į 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. Broaduay, So. Bos- 

: ton, Mass. (16-19)

North Brighton Bakery, 
Ine.

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

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

tely ignored reąuests made by munistai arba komunistams 
the authorities that religious simpatizuojanti pradėjo ieško- 
services 
in St. John's

' Church mušt cease”.
Čia pasakyta, kad p. Kubi-' taip jis buvo tituluojamas ko- 

lius “apgalvotai ignoravo virži-’ 
ninku reikalavimą, kad religi
nės pamaldos, jo vadovybėje. 
Šv. Jono Lietuvių (metodistų. 
Red.) bažnyčioje turi būti nu
trauktos (mušt caese)”.

Vadinasi, p. Kubilius ne tik 
atleistas nuo pastoriaus parei
gų, bet taipgi ir nuo pamaldų 
laikymo metodistų bažnyčioje. 
Tačiau jis pats yra pareiškęs, 
kad tebelaikąs pamaldas. Tas 

į jo pareiškimas patvirtina tai, 
kad jis neklauso metodistų 
viršininkų, kaip kad ir p. Wil- 
liam Gunter savo laiške sako: 
“apgalvotai ignoravo”.

Pastaraisiais laikais p. Kubi
lius daugiausia veikė su komu
nistais arba komunistams sim
patizuojančiais lietuviais.

Kiek kartų teko kalbėti su p. 
B. F. Kubilių Lietuvos klausi
mu, tai jis visuomet pasisaky
davo už Lietuvos prijungimą 
prie Sovietų, arba, jo paties 
žodžiais, už “Tarybinę Lietu
vą". Jis taip maždaug yra pa
sireiškęs ir prakalbose.

Keli metai atgal, p. Smetonos 
rėžimo metu Lietuvoje, p. B. F. 
Kubilius važiavo į Lietuvą, ir 
jo kelionės visas išlaidas ap
mokėjo iš Lietuvos valstybės 
iždo. Tuomet jis buvo “tauti
ninkas”. Bet kada Lietuvą o- 
kupavo Sovietai, ir kada ko-

I

of the Methodist
This action is one of 

Kubilius 
the Dis- 
as the
Lithua-

darbą Šv. 
bažnyčioje.

laiške sako.

under his leadership ti prieglaudos, tai p. Kubilius 
Lithuanian juos priglaudė ir tapo jų vadu, 

“profesorių”, “pirmininku”,

munistų spaudoje.

Susirgę

Res. Šou 3729 Bou 4618

Lithuanian FumihireCo.
MOVER8— 
Insured and

Local A Long
Dlstonce
Movlng

326 ■ 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

GRABORIAI
Antanas Vaičiulaitis, mūsų į- 

žymus literatas, kariuomenėje 
susirgo. Jis randasi karių ligo
ninėje. Miami, Florida.

Linkime p. Antanui pasveik
ti!

Lietuvos Vyčių Centras skel
bia konferenciją rugpiūčio 14 
—15 dd. Newark, N. J. Daly
vaus Centro valdyba, apskričių 
ir kuopų atstovai.

Iš So. Bostono vyks. L. Vy
čių Centro pirmininkas p. Pra-

Juozas Kasinskas
Ine. |»

Laidotuvių p
Direktorius

i Patarnavimas Dieną ir Naktį i i

, 602 Washington Blvd.
; BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595
i Limosinai dėl visokių reikalų ( i

S. BaraseričiusirSūnus
MOTERIS PAGELBININK6

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadway

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

838 Dorchester Ave.
Tel. COLumbia 2537

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 8Vt.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

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

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

Tel. Parkway—1864-tV.
Iždininkė — Ona Staniuliūt*.

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

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:39 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

I

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

i

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio ; 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj į 
492 E. Tth St.. So. Boston. Mass.

CASPER 
FUNERAL KOMA
187 Dorchester Street 

South Boston, Mato. 

Joseph W. Casper 
(KASPERA8) 

LaMotuvIų Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt| 

Koplyčia šermenims Dykai 
TsL ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOCTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

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

'f



PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
IS DU BOISO PADANGES
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VATERBURY. CONNC. BROOKLYN, N. Y.
PRIMICIJOS

t

I

gražiai 
Seserų 
šią va- 
galima

HE'# 8RITAIH, CONH.

Prano 
joa<>. primicijos į- 

jgpiūčio 15 d.

I
t
J

j
dėkojame kun- Mykolas J. Urbonas 

kun. A. Tamoliūnas.

I RYTINIU
i VALSTYBIŲ ŽINIOS
: C

Š. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   — 1 —

nuolių. kad jie duotų savo var
dus įtraukti į to klubo sąrašą.

Lai klubas rūpinasi savo na
riais, bet lai nesipuošia ir nesi- 
savina tų. kurie niekad nėra 
buvę nariais ir jiems nedaro 
garbės, o tik pažemina. Našlė.

b

Naujai įšvęsto kun.
Bulovo. Mari 
vyks per Žolinę 
laike sumos. 11 vai.

Nors š.ais metais sekmadie
niais suma būna 9 vai., o 11 v. 
mišios būna tik skaitytos, bet 
primai ,- bus ne 9 va!., bet 11

Žmonėms ši tvarka patinka, 
nes po sumos. 9 v. įvyksta no- 
vena ir teikiamas palaimini
mas.

Pasibaigus primicijų iškli
bu teiki im; ; . imi< i-

janto palaiminimas.
Jauno kunigo pagerbimui, 

tuoj po sumos. įvyks bankietas 
parapijos svetainėje.

Liepos 25 d. įvyko LDS 5 
kumpos kortavimas našlaityno 
darže, šis parengimas buvo 
sėkmingas pasidarbavimu pp. 
Karinauskienės. Šmotienės. D. 
Mato. p. Bekerienės ir p. P. Ja
kubausko. Kuopa yra dėkinga 
; asidarbavusiems. dalyviams 
ir bendrai visiems, kurie kokiu 
nors būdu prie to darbo prisi
dėjo.

SKAUDI ŽINDA
Pereitą savaitę pp. Kazys 

Veronika Kasparaičiai, gyv 
Rhodes St.. gavo skaudžią ži
nią. kad jų sūnus Kazys pavo
jingai sužeistas kur nors Piet
vakariniame Pacifike. šią žinią 
pranešė Karo Departmentas.

Kazys įstojo karo tarnybon 
kovo mėn. 1941 m. Jis buvo pa
keltas sergeantu (viršila). Už
jaučiame pp. Kasaparaičiam.

į fe ■t f w11
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PARAPIJOS PIKNIKAS

Rugpiūčio S d. Marianapolio 
Kolegijoj bus įšventintas kuni
gu Albinas J. Gurklis, MIC. 
Pirmas iškilmingas šv. mišias 
atnašaus rugpiūčio 15 d. Šv. 
Juozapo lietuvių par. bažnyčio
je

Po šv. mišių parapijos svetai- 
Albiną 
Pietus 
tėvai.

Piknikas įvyko rugpiūčio 1 
d. Klaščiaus parke. Maspethe. 
B.- įvairi jaunųjų sporte pro
grama. vadovaujant p. B. 
Brundzienei. Buvo karališkos 

Karaliene iš- 
Vaifkeviei€«ė, 
pati. Ji gavo

balsus. Karaliaus 
eko kun. V. Pinkui, 

perleido vie
nam iš altoriaus tarnautojų. 
Jis gavo 5.248 balsus.

rinkimai. 
Katarina 
metas ta

29

šeimos 
rinkta 
antras
net 15.. 
vainikas 
bet jis tą garbę

iš altoriaus

nėję įvyks pietūs kun. 
Gurklį. MIC. pagerbti, 
ruošią kunigo Gurklio 
Dalyvaukime visi.

Garbė mums ir mūsų parapi
jai susilaukus naujo kunigo.

išrinkta Konst. 
ji surink >■ 3.348 
s Antanas Dau

sų 2.960 bal-

Rugsėjo 5 d. įvyks Šv. Juoza
po lietuvių par. piknikas Lin- 
den parke. Union City. Conn. 
Tą dieną bus išleista $500.00 
vertės karo bonų. Tikietai se
niai pardavinėjami. Šis parapi
jos piknikas yra pirmas ir pas
kutinis šiais metais. Kviečia 
visus dalyvauti.

Koresponden tas.

HARRISON-KE ARN Y, H. J

VIEŠĖJO PAS MOTINĖLĘ
šiomis dienomis p. M. Češky- 

tė. kuri yra NVave tarnyboje, ir 
mokosi Portsmouth. N. H., vie
ši pas savo mamytę, p. Marytė 
yra šv. Cecilijos choro narė ir 
buv. Sodalietė. Yra 
jusi scenoje, kaipo 
dintoja.

p. M. Balinskaitė.
WAC tarnyboje ir eina antros 
leitenantės pareigas, lankėsi 
pas savo tėvelius.

pasižymė-
gabi vai-

kuri yra

Šiomis dienomis draftuojama 
daugiau jaunuolių karo tarny
bon. tarp kurių yra ir šie lietu
viai: R. Pilkonis. P. Montvilas. 
F. Dangveskis. C. Barvidas. M. 
Valukonis, R. Valukonis. A. 
Sitavičius. P. Ručinskas. F. 
Laimanskas. Linkėtina jaunuo
liams geriausių sėkmių.

P-lė Valerija Kaunietytė (Lietuvių Raud. Kryžiaus 
Skyriaus pirm.) teikia čekį (S1200.00) Hartford Blood 
Donor’s Centro pirm. Mr. Vosburgh. Miesto mayoras 
p. O’Connor žiūri iš šono.

Nuoširdžiai Dėkojame
Pereitą mėnesį “Darbininke” 

tilpo Menkos Dulkelės iš N. J. 
straipsnis, kuriame ji 
apibrėžė Šv. Kazimiero 
Vilos reikalus. Kadangi 
sąrą dėl karo nebus 
rengti pikniko vilos naudai, tai 
gerb. Rašytoja nuoširdžiai 
kvietė gailestingos širdies tau
tiečius paaukoti pikniko auką 
vilos išlaidoms apmokėti. Ra
šytoja pati tam tikslui aukojo 
10 dolerių auką ir kitos kelios 
geraširdes ponios prisiuntė sa-Į 
vo aukas.

Didžiai brangindamos šį kil- 
gerb. Rašytojos rūpestį, 

kartu įvertindamos jos ir kitų 
aukas nuoširdžiai < 
jums, malonios bendradarbės, 
ir meldžiame Švenčiausiąją Jė
zaus Širdį atverti jums gausių 
palaimų iždus už jūsų gerašir- 
dingumą mums.

Šv. Kazimiero Seserys, 
Viloje Juozapo Marijos.

Vedybinė Sukaktis
DU BOIS, PA. — Liepos 25, 

sekmadienį, šv. Antano bažny
čioje, Helvetia. Pa. kleb. kun. 
Mykolas J. Urbonas, 11 vai., 
sumos-metu, suteikė palaimini
mą juibiliejatams: Steponui ir 
Kotrynai Puidam. kuriems lie
pos 24 dieną sukako 50 metų 
kaip yra susituokę.

Tos atmintinis vedybinio 50 
metų sukakties proga, pp. Pui
dų namuose vakare buvo iškel
tos svetingos vaišės pagerbti 
gerb. senelius jubiliejatus. ku
riose dalyvavo daug giminių ir 
svečių, tarp kurių matėsi kleb. 

ir

Raudonajam Kryžiui 
(Lietuvių Skyriui)

Kaip bitės jūs dirbat, dieną ir naktį
Dėl sūnų, kareivių, dukrelių taipos.
Ir darbai jūs jau garsūs, ims garsesniais tapti 
Dėl Dievo. Amerikos, brangios Lietuvos.

Kiek gera padarėt ir dar padarysit,
Jūs pačios šiandien nei rytoj nematysit. 
Bet ištiestos rankos kareivių visų, 
Priims jūsų darbą, aukų, siuvinių.

I

Karalaite 
Raškevičiūtė: 
bals.: karalait 
kantas išrinktas
sų. Kiti gavo po mažiau. Žmo
nių nuotaika buvo graži. Nors 
į šią svetainę labai neparankus 
atvažiavimas iš visų miesto da
lių. bet visgi žmonių prisirinko 
apie 700 žmonių. Kadangi drau
džiama automobiliais važinėti, 
tai šiais metais nedaug jų ir 
buvo.

Prie smagios
tros. jaunimas linksminosi ligi lietuvius. 
12 vai.

RIMTAI SUSIRGO
Šiomis dienomis rimtai 

go p. Andrius Valinčis, 
cilijos choro narys ir 
vaidintojas.

Linkime pasveikti, ir
me jo šeimai užuojautą.

Tai. apriškit žaizdas, prakaitą šluostykit. 
Dangus tai laimins ir žmonija visa; 
Karo tarnaitėmis-patriotėmis pastosit 
Ir amžinai dėkinga pasiliks vėliava.

susir-
Šv. Ce- 

gabus

reiškia-

Tat. sveikinam ir linkim darbuotis toliau. 
Rankų nenuleisti, vis rinktis gausiau. 
Kad karui užsibaigus jūs vardas šalyj 
Pasiliktų pasaulio, žmonijos atmintyj!

PHILADELPHIA. PA
PUIKI “HONOR ROLL” 

TABLETE
Dėka Šv. Jurgio lietuvių par. 

kleb. kun. Dr. V. Martusevi- 
čiaus rūpesčiui, bažnyčios prie
angyj yra įrengta labai puiki, 
gražiai ir meniškai padirbta 
“Honor Roll” tabletė, ant ku
rios yra surašyta jau veik 200 
vardų - pavardžių iš šios para
pijos jaunuolių, kurie yra karo 
tarnyboje.

Garbė už tai yra klebonui!
Jurgietis.

Dalyvavo Laidotuvėse
Liepos 27, antradienį, įvyko 

iškilmingos a. a. Antaninos 
Glučykienės laidotuvės Šv. My
kolo parapijos bažnyčioje. Du 
Bois, Pa.

Gedulingose pamaldose už 
a. a. velionę Šv. Mykolo bažny
čioje dalyvavo kleb. kun. My
kolas J. Urbonas ir kun. A. Ta
moliūnas.

Po egzekvijų, buvo laikomos 
trejos šv. mišios, kurių vienas 
atnašavo kun. A. Tamoliūnas 
prie šoninio Šv. Juozapo alto-

tabletę, kur surašyti 
išėjusi karo tarny-| 

Bet ne visi sura- 
buvo ar yra to

tas klubas nėra 
koki centralinė

Patėmijau. kad A. L. Politi
kos klubas turi pasidaręs “Ho- 
ncr Roll” 
jaunuolių,
bon. vardai, 
šyli jaunuoliai 
klubo nariai.

Kai žinoma, 
parapija arba

Avižonio erkes- organizacija, kad apimtų visus 
Aš manau, kad tas 

klubas nei neatsiklausė tų jau-

cr . r
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ŽVAIGŽDE
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS — 

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

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

lams ir pamokinimams;
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 

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

_u;
S

MIRE
Liepos 28 d. po ilgos ligos 

mirė Ona Žikienė. Velionė ilgą 
' laiką yra gyvenusi Manchester, ■ 
Conn. Paliko nuliūdime vyrą. 

' dukrelę ir sūnų, kuris yra lai
vyno tarnyboje.

Liepos 31 d. mirė Magdalena 
Šatienė. Paliko nuliūdime du 
sūnus — Juozą ir Jurgį ir duk
terį M. Armatienę. Palaidota 
iškiimingai iš Šv. Andriejaus 
par. bažnyčios Švč. Marijos 
kapuose.

A. a. M. Šatienė buvo malo
naus būdo moteris, uoli katali
kiško veikimo rėmėja ir Šv. Ro
žančiaus ir Tretininkų narė, 
Hartford. Conn.. nes ten velio
nė yra ilgą laiką gyvenusi. 
Draugijų narės suteikė pasku
tinę pagarbą mirusiai narei.

Lai Dievas būna gailestingas 
mirusiųjų vėlėms!

LIETUVIŲ RAUDONOJO 
KRYŽIAUS SKYRIAUS 

VEIKLA

iuc

L škoma geros širdies žmonių, kurie iš visų jėgų 
melstų- r apaštalautų, stengdami parnešti Kristaus 

■ • Karalystę . kiekvieną lietuvišką šeimą. O paty- 
rln. .s mums aiškiai sako, jog ten, kur tik įžengia Jė- 
7. .s > i.es la.kraštis. ten ir žmonės greičiau 
.ir;. .. . ija meilės ir pasiaukojimo mintimis, 
oi,. :. Jėz.: .s širdies laikraštį tikrai sulauks 
Dievo širdies palaimas.

REMKIME šį KILNI;. GRYNAI DVASINĮ DARBĄ
. AVO MALDOMIS IR AUKOMIS!

susi-
Kas 

mūsų

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės” kaina 

metams $1.00.
Į.-.vvr. '■ .z . . tą Jėzaus Širdies paveikslą su

š m\: uk<. įmo malda. Kaina 50 centų.

UŽSAKYMAMS ADRESAS:
“ŽVAIGŽDĖ“

488 E. Sevenih St.f So. Boston, Mass.

Kun. P. P. Karlonas buvo su
sirgęs, bet dabar jau yra žy
miai sveikesnis ir vieši pas sa
vo brolį ir sesutes.

Linkime kun. Karlonui stip
rios sveikatos. T.M.

Pietų Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

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

Sekmadienį, liepos 25, Hart
fordo lietuviai turėjo labai gra
žią, pavyzdingą ir patriotinę, 
programą. Kaip buvo rašyta, 
Hartfordo ir apylinkės lietuvių 
aukomis nupirktas automobi-1 
liūs ir paaukotas Hartford 
Blood Donors Centrui.

Pereitą sekmadienį lietuviai 
susirinko, antrą valandą, mo
kyklos salėje, kur buvo masi
nis susirinkimas. Pirmininkė 
Valerija Kaunietytė vedė prog
ramą. Perstatė kalbėti Jo Ma
lonybę Prelatą Ambotą, kuni
gus Vilčiauską ir Kripą, advo
katą Praną Mončiūną. Stasį 
Pilkauską (Lietuvių Piliečių 
Klubo pirmininką) ir Vladą, 
Čekanauską. Visi kalbėtojai a- 
tatinkamai , paminėjo lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus darbuotę 
ir ją išgyrė. Paskui buvo rink
liava dėl Raudonojo Kryžiaus. 
Surinkta iki $200.

Ketvirtą valandą, mokyklos 
kieme, įvyko oficiališkas įteiki
mas automobiliaus Blood Do
nors Centrui. Kalbėjo Miesto 
mayoras Dennis O’Connor, Mr. 
Vosburgh (Blood Donors Cent
ro viršininkas), Mr. Algar, 
Blood Donors centro vedėjas. 
Programą vedė Valerija Kau
nietytė. Prelatas Ambotas pa
šventino auto, ir kunigas Vil- 
čiauskas atkalbėjo atitinkamas 
maldas. Paskui nusifotografa
vo. Hartford Times laikraštis 
talpino vieną iš jų. ir mes siun
čiame į laikraštį.

Tai Valerija Kaunietytė įtei
kia čekį viršininkui Mr. Vos
burgh ir miesto mayoras žiūri.

Reikia pažymėti, kad ši auka 
didelė, nes automobilius kaina
vo iki 1.200 dolerių, kas buvo 
greitu laiku surinkta. Kūmais 
iš pavienių buvo Prelatas Am
botas ir Juzė Mačinskaitė, ku-

-
name kunigą Juozą Valantiejų, 

i sulaukusį 60 metų amžiaus. 
, Amžius pilnas gerų darbų dėl
Dievo ir Tėvynės. Ilgiausių me
tų!

Išvyko į kariuomenę — avia
cijos skyrių Edvardas Ladas, 
į Navy Juozas Bartusevičius.

Tilpo gražus aprašymas ir 
foto Jurgio Pranaičio. Jurgis 

j Pranaitis yra Supervisor of 
• Area 31A Aircraft Waming 
i Post. Taipgi nuo seno jisai yra 

uniformose i , .. . . . . , . T; aukštoj vietoj, kaip Inspector 
Raudonojo Aircraft for Connecticut. Ji- 

ir darbinin- reįka]auja daugiau “air- 
plane spotters” dėl Hartfordo

Plytaitis.

riedu iš pavienių daugiausia 
aukojo, ir iš draugijų kūmais 
buvo Lietuvių Piliečių klūmas, 
kuris daugiau kaip 500 dolerių 

' surinko, Stasys Pilkauskas
(kūmas) ir Moterų Sąjunga
(ponia Navickienė).

Dalyvavo lietuviai legijonie-į 
' riai ir Ladies Auxiliary. Taipgi 
* dalyvavo gražiose 
lietuvės moterys 
Kryžiaus siuvėjos 
kės.

Tai atmintina diena, nes gra- į apylinkės.
žus darbas atliktas. Tas auto-. Lietuvis vaikinas Pranas 
mobilius dabar važinėja po Lutvinas iš Enfield, Conn. iš- 
Connecticut ir Massachusetts rjnktas su penkiais kitais vai- 
valstybes Raudonojo Kryžiaus į kinais Valstybės ūkininkais, 
reikalais. Visi matys, kad tas' Jie gabiai veda savo farmas. 
auto lietuvių dovanotas, nes Pranas šįmet turi j 500 broi. 
parašyta šone Donated by jers 2,000 chicks, 250 vištų, 
the Lithuanian Chapter of the • km-jog deda kiaušinius, du ak- 
Red Cross of Hartford, Conn. : rų bulvių, tris akrus komų ir 
Sveikinam mūsų lietuvių sky- akrą ir pusė tabako. Sveikina
mų. Greičiausiai jis dar dau- me jauną gabų lietuvį ūkinin- 
giau nuveiks. Didelis būrys ką kuris gavo tokią aukštą žy- 
žmonių dalyvavo ir labai gra-. mę iš valdžios.
žias kalbas apie lietuvius paša-' Gavome laišką nuo Anna 
kė Mr. Algar. Mr. Vosburgh ir Raskas. Rašo, kad labai užim. 
miesto mayoras Mr. O’Connor. ta koncertais ir tt.
Reikia pasveikinti pirmininkę Rimtai mokinasi muzikos lie- 
Valeriją Kaunietytę, kuri su- tuvaitės Valerija Kaunietytė 
maniai gabiai vedė programą. | ir ponia Vailionienė. Mokinasi 

Taipgi reikia pasveikinti lie- pas Rosati, kur mokinosi Anna 
tuvius Hartfordo ir apylinkės, Raskas. Matyti, kad sekasi ir 
kurie sudėjo tokią gražią sumą neužilgo vėl turėsime porą lie- 
pinigų ir skaitlingai dalyvavo, tuvaičių artisčių.
Tas viskas pakels lietuvių gerą riausios kioties> 
vardą. Valio, lietuviai!

Paskui buvo užkandžiai ir šo
kiai. Visi - visos gražiai 
linksmino iki vėlumai.

pasi-

ŽINUTfiS
Buvo parvažiavę šie 

viai: Vincas Gaučas, Laury- 
naitis, Galiskis, ir kiti. Visi ge
rai atrodo.

Gerb. Prelatas buvo išvažia
vęs į Baltimore į a. a. kunigo 
Juozo Lietuvniko laidotuves. 
Taipgi važiavo kunigas J. Va- 
lantiejus iš Waterbury. Sveiki-

karei-

Žaibas Trenkė j Bokštą
Liepos 29, ketvirtadienį, tuo- 

j jau po 7 vai. vakare staiga už
ėjo elektrikinė audra su smar
kiu lietumi ir žaibavimu.

Tuo metu, žaibas įtrenkė į 
Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
bažnyčios bokštą, tuo pačiu su- 
žalojant ir bažnyčios 
dengčius. 
nuostolių,
turės padengti.

stogo
Pasidarė nemažai 
kuriuos apdrauda

Jaunoji Pora
Liepos 31. šeštadienį, 9 vai. 

ryte, kleb. kun. Mykolas J. Ur
bonas Šv. Juozapo lietuvių baž
nyčioje sutuokė Rolandą Sestį 
su Florentina Česnauskaite.

Jaunoji pora prieš šv. mišių 
pabaigą apturėjo bažnytinį pa
laiminimą.

Vestuvėms liudininkais buvo: 
Angelina Sesti ir Jurgis Kosko.

Jaunajai porai. įėjusiai į mo
terystės luomą, linkime Dievo 
palaimos ir gražiausios kloties 
ateities gyvenimui. A.T.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO- 
IO 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.

Linkime ge-

Lietuvaitė Adelė Kymantaitė 
vyksta porai savaičių į New 
York mokytis. Ji veikli lietu
vaitė parapijoje ir draugijose.

Lietuvis gydytojas Jaukimas 
apsivedė su Mary Jordan ka
tedroj pereitą savaitę. Jisai y- 
ra interne šv. Pranciškaus li
goninėje. Neužilgo vyksta j ka
riuomenę.

Dar grybų nėra. Raporteris 
ieškojo, bet nesurado. Malonė
kite jam pranešti, jeigu užeisi
te pienių, kelmučių ar baravy
kų.

M’ARTHL'R —Here's an- 
other MacArthur in service, 
getting ready to leave for 
front. She’s Virginla Mac
Arthur, cousin of famed 
General, flnishlng training 
as Red Cross recreation 
worker. at Fort Dix, N. J.
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