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Šiomis dienomis Ameri
kos lietuvių kolonijose y- 
ra didelis judėjimas lietu
vių draugijose ir visuome
nėje. Visi ruošiasi kokiu 
nors būdu dalyvauti Ame
rikos Lietuvių Tarybos 
šaukiamoje konferencijo
je, rugsėjo 2—3 dd., Pitts- 
burgh, Pa. Dauguma 
draugijų ir klubų renka 
atstovus, o kurios negali 
gauti atstovų (nes šiais 
karo laikais yra sunku iš
likti nuo darbo), tai auko
ja pinigines aukas Lietu
vos vadavimui iš nacių 
vergijos ir kovai dėl Lie
tuvos nepriklausomybės 
ir laisvės.

ALT. Konferencija į- 
vyksta labai svarbiu mo
mentu. Todėl yra svarbu 
prie jos gerai prisiruošti, 
kad ji galėtų svarbiuosius 
klausimus atitinkamai iš
spręsti.

ALT yra numačiusi, ro
dos, 300 atstovų. Kaikurie 
Chicagiečiai sako, kad 
bus apie 700 atstovų. Ne 
tiek svarbu kiekybė, kiek 
kokybė, ir ne tiek svarbu 
kiek kuri srovė turės ats
tovų, bet svarbu, kad jie 
visi būtų nuvykę su ge
rais ir patriotiniais sie
kiais mūsų šalies — Jung. 
Valstybių ir Lietuvos ge
rovei.

Mes manome, kad iki 
konferencijos gali įvykti 
permainų militariniuose 
ir politiniuose frontuose. 
Todėl būkime pasiruošę 
dideliems darbams.
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Stalinas Turėjo Pasikalbę* 
jimą Su Britų -Amerikos i 

Ambasadoriais
j Londonas, rugp. 12 
Sovietų premieras - dikta
torius Juozas Stalinas, 
kaip praneša Maskvos ra
dio, priėmęs pasikalbėji
mui Britanijos ir Jung.' 
Valstybių ambasadorius.' 
Dalyvavęs ir sovietų už
sienių reikalų komisaras 
Molotovas.

Spėjama, kad Stalino 
pasikalbėjimas su amba- ■ 
sadoriais buvo sąryšyj su! 
įvykstančia Prezidento 
Roosevelto ir Churchill 
konferencija Kanadoje.

Britų užsienių ministe-! 
ris Eden rašo laikraštyj,' 
kad Stalinas yra infor- 

' muojamas veik “kas va
landą’’ apie įvykius Kana
doj.

Tas pat laikraštis “York- 
shire Post”, 
problemos, 
spręsti pp. ...... .. .........
Rooseveltas yra daugiau,' 
negu militarės. “Post” ,12 — Prezidentas Roose- 
tvirtina: “Valanda jau a-įveltas pašventė daug lai
te jo, jog yra reikalinga: ko studijavimui Tolimųjų 
Suvienytom Tautom lai-į Rytų klausimus, kad juos 
kytis vieningos eigos ne galėtų atatinkamai svars- 
tik militarinėse operacijo-; tyti ir išspręsti susirinki- 
se, bet lygiai taip ir Euro
pos politikoje”.

Londonas yra nusivylęs, 
kad Stalinas nedalyvau
ja konferencijoje.I

Komunistai jau puola 
Jung. Valstybių depart- 
mentą ir visą prezidento 
Roosevelto administraci
ją. Štai Brooklyno “lietu
vių” komunistų laikraštis 
“L.” rugpjūčio 12 d. š. m. 
laidoje rašo:

“Suėmus trumpai, mūsų- 
valstybės departmentas ir 
faktinai visa prez. Roose
velto administracija netu
ri aiškaus, pastovaus už
sieniniais klausimais nu
sistatymo; neturi blaivios 
užsieninės strategijos...”

Tas komunistėlių laik
raštis neva remiasi “ko- 
lumnistų ir radio komen
tatorių rimtais priekaiš
tais”. Tačiau nepaduoda 
nei vieno komentatoriaus, 
nei kolumnisto vardo ir 
pavardės.

Mūsų valstybės depart
mentas ir prezidento Roo
sevelto administracija 
puolama todėl, kad ji ne
pripažįsta prancūzų gen. 
de Gaulle, kad ji nenu
traukia diplomatinių san
tykių su -Suomija, kad ji 
nepripažįsta Sovietų Są
jungai (Rusijai) su Hitle
riu pasidalinto grobio — 
Pabaltijo valstybių, ir pa
laiko tų kraštų atstovus 
VVashingtone.

Nesvarbu kas yra tie 
kolumnistai ir komentato
riai, bet šis komunistų 
laikraščio “Laisvės” puo
limas prezidento Roose
velto administracijos yra

praneša, 
kurias __
Churchill ir

Prezidentas Studijuoja 
•ka<? Tolimųjų Rytų Strategijų 
... .i -----------------

VVashington, D .C., rugp.

I POPIEŽIUS ŠELPIA MALTOS 
GYVENTOJUS

me su Anglijos premieru 
Churchill.

Prezidentas turėjo pasi- 
' tarimus su Pacifiko Karo 
(Tarybos nariais.

VVashington, rugp. 12 —[negavęs jokių žinių apie 
Prezidentas Rooseveltas kalbamas permainas arba 
pareiškė, kad Anglijos mi- paskyrimus, 
nisteris Churchill jau at- Taipgi buvo atsiklaus- 
važiavo į Kanadą ir su juo tas ir prez. Roosevelto se- 
turėsiąs pasitarimus svar- kretorius Stephen T. Ear- 
biais karo reikalais. ly, kuris irgi atsakė nieko

Pirmiau buvo kalbama, nežinąs apie kokį ten p. 
kad Rusijos Stalinas daly- VVelles paskyrimą.

Be to, p. Early pareiškė, 
kad Prezidentas Roosevel
tas niekad nedarąs per
mainų departmentuose, 
be tų departmentų virši
ninkų rekomendacijų. .

vausiąs Churchill - Roo- 
sevelto pasitarime, bet 
Prezidentas aiškiai pasa
kė, kad Sovietų Rusija ne
bus atstovaujama 
pasikalbėjimuose.
Rooseveltas vykstąs su 
savo pagelbininkais į Que- 
bec, Kanada, pasitari
mams.

tuose
Prez.

Vatikanas Šelpia Rusijos 
Belaisvius Rumunijoje 

Ir Suomijoje

I
i
i 
tI

Tik Gandai Apie Sumner
J dijas praneša,

----------- žiui prašant,

(LKFSB) Vatikano ra- 
kad popie- 

gavus leidi- 
Washington, D. C., rugp. mą iš atatinkamų vyriau- 

12 — Šiomis dienomis pa- sybių, Šv. Tėvo įgalioti as- 
leista gandai, kad Sumner' 
VVelles, valstybės sekreto- 

Pn«:d7inti riaus padėjėjas, skiriamas 
naujoms pareigoms, bū
tent, susijusioms su karo 
ir pokariniais reikalais, drabužiai, 
Tačiau valstybės sekreto- popiežiaus asmeniška do- 
rius Hull pareiškė, kad jisįvana rusų belaisviams.

Welles Nauję Paskyrimą

Londonas, rugp. 12 — kietijos, bet kartu kovos 
Popiežius Pijus XII pa-'iki galo.
siuntė Maltos Arkivysku-Į Italijai susidarė labai 
pui §20,000.00 karo nu- įsunki padėtis, L______
kentėjusiems gyvento- Alijantams, l

jams.
Malta yra 

Praeitą kovo 
Šventenybė buvo pasiun- šiaurę Italijos dalį, 
tęs tokią pat sumą pinigų kovoti prieš Alijantus viš
tos salos bažnyčių atsta- tiek užsikviečiama sunai- 
tymui.

I

gyvento- Alijantams, reiškia užsi- 
j traukti karą Vokietijos. 

Britų sala. Vokietijos kariuomenės 
mėnesį Jo tada pradėtų naikinti 

Bet

menys lanko įvairias be
laisvių stovyklas Rumuni
joje ir Suomijoje, kur yra 
internuoti Rusijos belais
viai. Lankant dalinama 

maistas, kaip

Britai Bombardavo Nurembergą ltalii0$2n2^eil,aMa
U įmušta 2,000 - 

40,000 Liko Be Namų

kinimą. Nėra abejonės, 
kad italai sudarytų taiką 
su Alijantais, jei vokie
čiai jų nespaustų toliau 
kariauti.

v.

Popiežiaus Auka Anglijos 
Bažnyčią Atstatymui

Londonas, rugp. 12

ALIJANTAI BAIGIA IŠVYTI 
NACIUS IŠ SICILIJOS

Londonas, rugp. 12 — 
Vokietijos naciai pradėjo 
visa naikinti šiaurės Sici
lijoje, nes mato, kad jie 
bus visiškai sutrinti, 
kiečiai išsprogdina 
nūs, užverčia kelius,
naikina tiltus ir taip ap- 

, sunkina Alijantams už-

Vo- 
kal- 
su-

rika turi dešimtį milijonų 
kareivių, gi kas mėnesį 
dar bus pašaukiami, ku
riems sueina 18 metų, 
taip, kad tėvai turi pasi
likti namuose, nes svarbu 
išlaikyti šeimas. Tėvai ga- 

. lės savanoriai įstoti į ka- 
i riuomenę, bet nebus šau
kiami.

t
Į

_

Berne, Šveicarija, rugp.
12 — Šiaurės Italijos su
bombarduotuose mies-' 
tuose žmones kelia de- >

Londonas, rugp. 12 — Berlynas tik 75 mylios to- monstracijas, atsisako ei-j
Didieji britų bomberiai liau. Tai yra galimybė ti į darbus ir reikalauja, Jo Šventenybė Pijus XII
puolė Vokietijos miestą lengvai pasiekti Berlyną, kad valdžia sudarytų tai- atsiuntė S40.000.00 Apaš- baigti nacių viešpatavimą
V., i Izoin iv. inc Iro 011 Aliiontoia TCarilin- tuliclroiam 111 i Ari- . . . .Nurembergą. I kaip ir kitus Vokietijos ką su Alijantais. Kariuo- tališkajam Delegatui An-

Columbia Broadcasting i miestus. Todėl Vokietijos menės pašauktos į mies- glijai. Arkivyskupui Wil-j
radio skelbia žinias iš Ber- naciai ir krausto apie mi- tus malšinti riaušes. Ta- liam Godfrey, karo sunai- j
ne, Šveicarijos, kad Nu- lijoną moterų ir vaikų iš čiau Italijos valdžia pa-. kintų bažnyčių Anglijoje
remberge, laike bombar- Berlyno, 
davimo, 
žmonių, 
žmonių liko be namų.

Britų lakūnai i
1,680 tonų bombų.

Nuremberg miestas yra 
525 mylios nuo Britanijos.

kad Nu- lijoną moterų ir vaikų iš čiau Italijos valdžia pa- kintų bažnyčių 
reiškė, kad ji neapleis Vo-1 atstatymui, 

užmušta 2,000 Britų lakūnai sugrįžę ~~
ir kad 40,000 pasakojo, kad Nurember- 

go apgynimas buvo daug
numetė silpnesnis, negu Hambur-1 

j go. Nors Vokietijos nacių
kovos lėktuvai visą kelią 
per pietinę Vokietiją ko- 

■ vėsi, bet britai prarado 
! tik 16 bomberių.

• v

Sovietų Raudonoji Armija Prie 
Karkovo Miesto

i toje saloje.
Tačiau iš karo fronto 

pranešama, kad nacių ga
lybė baigiama naikinti. Ir 
tikimasi iki pabaigos sa
vaitės nacius išvyti, arba 
sunaikinti.

Naikina Vokiečių Miestus

Londonas, rugp. 12 — 
Anglijos lakūnai žiauriai 
subombardavo Vokieti
jos miestus Mannheim ir

Naujas Bilius Prieš 
Tėvus - Kareivius

nei daugiau, nei mažiau 
komunistinė propaganda, 
kurią šios šalies komunis
tai veda Sovietų Sąjungos 
naudai.

Šis komunistų puolimas 
mūsų vyriausybės 
patiks ir Hitleriui.

I
_____________________

Nacių Vyriausybė Kraustosi K°a™ov 
Iš Berlyno

VVashington, rugp. 12— 
alijantai Militarinės komisijos pir- 

Bet mininkas, senatorius May 
. _—mėnesį, 

Ar Sicilijos kaip tik Kongresas bus

Sovietų laikraščiai vėl 
klausia, kada 
pradės antrą frontą, 
kad antras frontas jau se-' pareiškė, 
nai varomas.

labai

Žineles Iš USA Lietuvių 
Kultūrinio Gyvenimo

(LKFSB) šv. Kazimie
ro seserų 
šiol baigė 
vienuoliką 
čių.

Polyna Stoska (Stoškiūtė) 
Dainuos Radio Programoje
Sekmadienį, rugpjūčio 15 d. 

nuo 4:30 iki 5 vai. po pūetų dai
nuo per radio p. Apolonija 
Stoškiūtė Chautauqua Sym- 
phony orkestros programoje. 
Šią programą transliuoja visos
Blue tinklinės (Network) sto- go iš miesto, 
tys. 1 Kitose vietose italai ka-

Londonas, rugp. 12 
Iš Morocco pranešama,! 
kad Vokietijos nacių vy'ig^ 
riausybė pradeda kraus-!" 
tytis iš Berlyno į mažesnį1 
miestą, nes Alijantai grą-' 
sina subombarduoti 
kiečių sostinę.

Londonas, rugp. 12 —Iš Į
Maskvos pranešama, kad 

i armija apsupa
. Karkovo miestą, ir naciai 
pradeda apleisti tą indus- nai »aiumao. kjivmjuo

Itrijos miestą Ukrainoje, ir Italijos nuolatinis bom-: sušauktas, jis tuojau įneš 
— Tuo pačiu metu kita rusų bardavimas nėra antras naują bilių, kad tėvai ne- 

’ j armija varosi link Bryan-
___ Atsiėmę Karkovą.
rusai pradės varytis link

jKievo ir, atrodo, kad jie
vo_ i nacius išvarys iš savo

: krašto.

! Budwigshafen, karo gink
lų industrijos centrus. 
Naciai pripažįsta, kad be 
galo daug nuostolių prida- 

j ryta.

I
I
i 
I

Reikalauja Romos 
Bombardavimo

akademija iki 
daugiau kaip 
šimtų mergai-

Londonas, rugp. 12 — 
frontas? Tiksliau būtų būtų imami į kariuomenę.1 Anglijos spauda reikalau- 
klausti, kada bus pradė
tas trečias frontas. Atsa
kysime: tada, kada Ali
jantų karo vadai pasakys. 
Karo vadai geriau žino ką 
reikia daryti. Visą 
eigą palikime karo 
sprendimui.

I -------------

i 
karo 
vadų

Jis mano, kad Prezidentas; ja, kad Alijantai vėl bom- 
Rooseveltas užtvirtins tą barduotų Romos miestą, 
bilių. jei Italijos valdžia atsisa-

May pareiškė, kad Ame- kytų daryti taiką.

Darbininkų Radio Programa
Alijantų Centras, Sicili

ja, rugp. 12 
kareiviai užėmę San Ste- 
fano miestą rado italus 
kareivius sunkiai sužeis
tus, kitus nužudytus. Su
žeistieji italai pasakė, kad 
naciai juos sušaudė, kada 
jie norėjo pasiduoti Ali- 
jantams. Vokiečiai pabė-

Alijantų
Sąjungininkai Paėmė 999 

Ašies Lėktuvus Sicilijoj

Iš Sąjungininkų Centro,
Šiaurės Afrika, rugp. 12— 

kad sąjungi- 
nuostolių ninkai užgrobė 999 priešo 

Italų kareiviai lėktuvus Sicilijoj. Nors

reiviai pasakė, kad vokie
čiai juos verčia stoti į pir
mas mūšio vietas, gi na
ciai už jų, ir verčia juos 
kovoti. Patys nacių karei
viai nusiskundžia, kad ita- Pranešama, 
lai jiems daug i-----
pridaro.
pirma nekaip pasiduoda daug tų lėktuvų yra suža- 
Alijantams. paskutines lotų, tačiau didelė jų da-, 
kulkas paleidžia į vokie-pis yra gerame stovyje, ir 
čius. juos gali naudoti.

šeštadienį, rugpjūčio 14 d.. 2 vai. po pietų vėl tu
rėsime progą klausytis lietuviškų liaudies dainų, mu
zikos kūrinėlių ir pranešimų iš WC0P stoties, Boston, 
Mass. Tą dieną ir tuo laiku pasukite savo radio rodyk
lę ant 1150 kilocycles ir klausykite Darbininkų radio 
programos.

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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BIŲ KARIUOMENEI

Radio Kalbėtojas Užtaria 
Lietuvos Reikalus

(LKFSB) Vienas iš gar
siausių Amerikos radio 
kalbėtojų yra msgr^ Ful- 
ton J. Sheen. kurio sako
mas kalbas per katalikų 
radio valandą transliuoja 
daugelis USA stočių. Ne
seniai išėjo iš spaudos jo 
šių metų sezone sakytų 
radio kalbų rinkinys, ku
rio 80 pusi, prisimenama 
Atlanto Charteris ir įsipa
reigojimas atstatyti Lie
tuvos laisvę.

Brazilų Nuoširdus Žodis 
Lietuvai

t Rusu Kančios Nuo Nacių 
Ir Ištremti Lietuviai

(LKFSB) Prieš kiek lai
ko LKFSB pasiuntė į Bra
ziliją kun. P. Ragažinsko 
vardu informacijų iš Lie
tuvos gyvenimo. Kun. P. 
Ragažinskas tas informa
cijas gausiai papildęs sa
vo turimomis žiniomis, 
pasiuntė straipsnį į Bra
zilijos katalikų didžiausi 
savaitraštį “Legionario". 
kuris tą straipsnį išspaus
dino uždedamas didelę įį^usia 
antraštę “Lietuva heroiš- 
kai kovoja dėl laisvės ir 
nepriklausomybės".

Straipsnyje nušviečia
ma sunki okupuotos Lie
tuvos padėtis, prisimena
ma Lietuvos katalikų sėk
mingi darbai socialinėje 
srityje, spaudoje, katali
kų akcijoje. Prie straips
nio įdėtas paveikslas lie
tuvių bažnyčios Brazilijo
je. Straipsnyje labai griež
tai pasisakoma prieš Lie
tuvos bet kokią okupaci
ją: nacių, ar rusų.

” ir labai 
; iš Lietu- 

į vos. Tai jiems beveik vie
nintelis šaltinis sužinoti, 
kas dedasi Lietuvoje. 
Kun. J. Tamulis tebestu- 
dijuoja Omenslando uni
versitete. Jau yra išlaikęs 
kaikuriuos egzaminus. 
Vietiniai studentai domisi 
Lietuva ir jo paprašo pa
laikyti paskaitų apie Lie
tuvą.

I- _________
Britai Apšaudė Naples Bazę

* -------------------------------------

Iš Sąjungininkų Centro, 
Šiaurės Afrika, rugp. 12— 
Britanijos laivai, priplau
kę arčiau Naples, Italijos, 
uosto, paleido šūvius į lai
vų statybos ir taisymo 
pastatus. Kiti britų laivai 
šaudė į Cape Vaticano til
tus, Italijoje. Padarė ne
mažai nuostolių.

i

(LKFSB) Sovietų pa-j 
siuntinybė VVashingtone 
tris kartus per savaitę lei
džia savo biuletenius, ku-' 
riuose skiria daug vietosi 
nušvietimui. kaip naciai 
žiauriai kankina rusus 
gyventojus užimtose sri
tyse. kaip kenčia alkį ir 
didelį vargą Vokietijon 
priverstiniems darbams 
išgabenti rusai. Tai vis 
tiesa ir mes giliai atjau
čiame neteisingai kanki
namus žmones. Bet jei 
bolševikų vadovybė smer
kia tokius metodus, tai 
kodėl taip vargsta tūks
tančiai lietuvių šeimų į 
Sibirą ištremtų? Kodėl 
ten atskirti vyrai nuo 
žmonų, vaikai nuo tėvų? 
Kodėl taip neįmanomos 
sąlygos jiems pagalbą pa
siųsti? Kodėl neišleidžia
ma jų vykti pas savo arti
muosius į USA. Smerkti 
nacius, o patiems daryti 
tokius pat darbus kaip na
ciai, yra pasmerkti save.

p. Pranas Razvadauskas,

L. Vyčių Centro pirminin
kas. vyksta į L. Vyčių 
Konferenciją. Jis labai 
daug darbuojasi ir savo 
išlaidas aukoja, organiza
cijai ir jojo organui.

Jo darbu, aukomis ir su
manumu išgelbėtas nuo 
užsidarymo organas "Vy
tis”.

L. Vyčių organizacija 
yra gyviausia ir lietuviš- 

l mūsų jaunimo 
centralinė organizacija. 
Ji leidžia savo organą 
“Vytį”, kurio redakto
rium yra p. Ign. Sakalas, 
veteranas redaktorius ir 
veikėjas.

Taipgi į L. Vyčių Kon
ferenciją vyksta p. Felici
ja Grendelytė. Centro fi
nansų raštininkė: adv. 
Antanas J. Young. Nau
jos Anglijos L. 'Vyčių ap&- 0 ne įokįa kita'nesupran- 
kričio pirmininkas: L. 
Švelnis, L. Vyčių 17-tos 
Algirdo kuopos pirminin
kas iš So. Boston. Mass.

I

i

I

Kodėl Sunku Gauti Laiškus 
Nuo Brazilijos Lietuvių?
(LKFSB) Gavome iš 

Brazilijos lietuvių prane
šimą. kad visą eilę * jų ra
šytų laiškų USA lietu
viams, cenzoriai grąžino 
atgal, paaiškindami, kad 
laiškai turį būti rašomi 
ispanų ar anglų kalbomis,

tama kalba.

Adv. Jonas J. Grigalius, Bostono miesto korporacijos legalio departmento 
narys ir So. Bostono Lietuvių Piliečių draugijos pirmininkas, įteikia Įeit, 
pulk. Lee H. Tucker užrašą (plaąue), kad būtų pridėta prie lengvosios tan- 
kos, So. Bostono Lietuvių Piliečių draugijos nupirktos karo bonais vertes 
$45,000. Toji draugija pardavė už tą sumą karo bonų jos suruoštame lietuvių 
masiniame susirinkime birželio 6 d. š. m.

Iš kairės į dešinę stovi: adv. Kazys Kalinauskas, William P. Burkinshaw, 
William A. Amsie, adv. Jonas Grigalius, pirmininkas; A. J. Namaksy, iždinin
kas; p. Katrina Namaksy, Įeit. pulk. Tucker, Juozas Lekys, raštininkas, adv. 
Juozas Cunys, Suffolk distrikto prokuroro asistentas, ir Dr. Antanas L. Ka
počius (Kapochy).

Nužudė 93 Vokiečius 
Prancūzijoj

Londonas, rugp. 12 —
■ Prancūzai patriotai, lauk- 
I darni alijantų invazijos
■ Prancūzijoj, nužudė 93 
' vokiečius kareivius, tarp 
jų du generolu per tris 
pastarąsias dienas, prane
ša prancūzų požemių ži
nios.

Lietuviškas Religinis Kcn- 
certas Brazilijos Bažnyčioj

(LKFSB > Dabar labai 
suvaržytas Brazilijoje bet 
koksai svetimų tautybių 
organizacinis veikimas. 
Lietuviai katalikai dar tu
ri galimybės 
savo religiniu 
Kaip praneša 
respondentas

L. Vyčių Konferencija
Dėl karo ir sunkių aplin

kybių L. Vyčiai šiais me- 
tik
su-

_____________________________________ .

So. Bostono Lietuvių Piliečių' 
draugijos suruoštas masinis su
sirinkimas karo bonams par
duoti buvo tikrai sėkmingas. 
Draugijos pirmininkas adv. | 
Jonas Grigalius daug darbavo
si, kad būtų kodaugiausia bo
nų parduota. Jam nuoširdžiai 
gelbėjo ir kiti valdybos nariai. 
Reikia pažymėti, kad dabarti
niu laiku toji draugija pavyz
dingai tvarkosi gabaus pirmi
ninko adv. Grigaliaus vadovy
bėje. Praeityj, ypač kada toji 
draugija buvo sandariečių va
dovybėje. tai neatsižiūrėdami, 
jog jos nariais yra daugumoje 
katalikai, visuomet stengdavo-

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas rašo iš Austra
lijos, kad tenai kun. J. Ta
mulis gavo per Raudonąjį 
Krvžiu iš Lietuvos nuo tė-

I

Ir Lietuvoje Prisiminė 
Darių Ir Girėną

tais Seimo neturės. 
Konferenciją. į kurią 
važiuos: dvasios vadai.
Centro valdyba ir apskri
čių atstovai.

Konferencija. Įvyks rug
pjūčio 14—15 d.d., Hotel 

Newark, N. 1 
jos. tenai rugpiūčio 1 d.. Konferenciją šaukia Pr. 
buvo rengiamas religinės. Razvadauskas. Centro 
muzikos koncertas lietu- pirmininkas, bet newar- 
vių bažnyčioje. Programa: i kiečiai vyčiai, norėdami 
bažnyčios choro ir seserų * parodyti savo nuoširdumą 
vedamo vaikų choro gies-į stovams ta proga, 
mės.

pasireikšti 
gyvenimu.; 
mūsų ko- 
iš Brazili- Douglas,

• v

Rickenbacker Grįžo 
Iš Maskvos

VVashington. D. C., rugp. 
12 — Trečiadienį grįžo iš 
Maskvos i Rusijos) kap. 
Rickenbacker. kuris kai
po sekretoriaus Stimson 
pasiuntinys. buvęs ten 
tik “technikos oro inspek
cijos" tikslu.

U .

klausimu rašyti ir nuošir
džiai kviesti dalyvauti: 
gerb. dvasios vadus, Aps
kričių atstovus, Centro 
vaidybą ir kitus, kurie tik si pakenkti katalikų veikimui,
bjivo kviesti ar turi progą | Taip pat nesutikdavo ir su ki
toje apylinkėje būti.

Vyčių kuopas nuošir
džiai kviečiu prisiųsti sa
vo geras mintis - įneši
mus. Konferencija nuošir
džiai svarstys.

Jūsų
Pranas Razvadauskas, 

Centro Pirm.

, ses- 
itadienio vakare Douglas 
į viešbuty turės bankietą. 
Sekmadienio rytą. 10 vai. 
užprašė šv. mišias vyčių 
intencijai. Taip - pat, new- 
įarkiečiai pasisiūlė užmo
kėti už viešbutį konferen
cijai. Newark’o vyčiai la
bai susipratę ir nuoširdūs. 
Jų pavyzdžiai visuomet 
sektini.

Kadangi Konferencija 
čia pat, tad paskutinį kar- 
itą tenka Konferencijos

Bottled locallv by Franchiscd Bottlcrs from coast

Kaip Gi Gražus...

Kaip gi gražus, gražus 
Rūtelių darželis.
Pilnas jau prisėtas 
Gražių žolynų.
Dailiai jį aptvėrė 
Man jaunas brolelis. 
Užtat jam vainiką 
Nupint ketinu.
Mano žolynėliai
Žydėti pradėjo,
Kokia man linksmybė, 
Kas gal apsakyti 
Tartum brangenybę 
Kas man pažadėjo. 
Vien tik širdį traukia 
Juosius pamatyt.

O aš mergužėlė. 
Visų gėlių ponia.
O aš karalaitė
Tarp visų žiedų.
Giedu aš daržely 
Savo jaunas dienas.
Jas gaivin’ gėlelės 
Tarp vargų kietų.
Žydėkit, kvepėkit 
Jūs. mano gėlelės,
Tegul skaisčiai žiba 
Jūsų grožybė.
Tegul visi žino 
Ir tegul išmano, 
Kam jus yr’ sutverus 
Dievo galybė.

leTUVOS ((LKFSB) Sukurtasai
UIVIU V VJ Dariaus ir Girėno komite-

------------ tas, norėdamas grožinėje 
; Kalbėjo lietuvis biznierius literatūroje atžymėti lie- 
j Paliulis ir kun. J. Tamulis, tuvių tautos didvyrių Da- 
jlš amerikiečių kareivių riaus ir Girėno didingąjį 
kalbėjo P. Kojis. Buvo pa- žygį, paskelbė konkursą 
brėžta, kad gal neužilgo 
Dievas leis Velykas švęsti 
Lietuvoje. Po to buvo pa
dainuota lietuviškų dainų, 
užbaigta Lietuvos ir Aus-

i tralijos himnais.
“ Australijos lietuviai

lietuvių gy- 
didelių pa- 
įvykę. Visi

— vieni

Kryžių iš Lietuvos nuo tė
vų laišką. Laiškas buvo 
pasiųstas 1942 m. lapkri
čio mėn. 25 d., o gavo jį 
1943 m. geg. 26 d. Prane
šama, kad jo tėvai, broliai 
yra sveiki ir gyvena toje 
pačioje vietoje — Verti
muose.

Australijos 
venime labai 
keitimų nėra 
dirba išsijuosę 
fabrikuose, kiti karo fron
te. Uždarbiai geri ir darbą 
gauti nesunku. Keletas 
lietuvių dirba didžiuosiuo
se Brisbano uostuose. 
Dirbdami viršvalandžius 
jie gauna labai dideles al
gas. Kaikas dirba kariuo
menės avalinės 
kai kas amunicijos. Viena atvyko į Angliją.

I lietuvė — F. F
i gavo atsakomingą vietą! Amerikos kareivius, 
orlaiviu fabrike. Kitas lie- ________

tais. Dabar, adv. Jonui Griga
liui pirmininkaujant yra tvar
ka ir taika. Suprantama, "zir- 
zlių” buvo ir yra. bet juos ga
lima ant vienos rankos pirštų 
suskaityti, kurie bando pakišti 
koją pirmininkui ir kitiem nuo
širdiems valdybos nariams. Jie i neseniai ir laikraštyj “S-ra” 
zirzė, bet draugijos rimta val
dybą yra nusiteikus nudirbti 
dar didesnius darbus — karo 
bonų pardavinėjime ir kovoje 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
ir laisvės. Rap.

Jung. Amer. Valstybėse Yra 
125 Lietuvių R. K. 

Parapijos

orlaivių fabrike. Kitas lie
tuvis — VI. Balčiūnas — 
gavo prižiūrėtojo vietą a- 
municijos fabrike. Niekas 
dabar iš Australijos lietu
vių nesisieloja dėl darbo 
ar pinigų stokos. Šiek tiek

♦ į i «
i 
♦ 
i 
«L

parašyti: 1. Legendarinę 
pasaką apie Dariaus ir Gi
rėno žygį, 2. Radijo vaidi
nimą “Dariaus ir Girėno 
skridimas per Atlantą”. 
Vaidinimas turi užimti 
maždaug 45 min. laiko.

• 
i 
t 
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GIRDĖTI LIETUVIU
KOLONIJOSE *

CAMBRIDGE, MASS
Pp. B. ir M. Jakučiai rugp. 7 

d. apturėjo pirmą laišką iš An
glijos nuo savo sūnaus S. Sgt. 

fabrike, Alfonso. Rašo, kad laimingai 
kur žmonės 

Senkienė —.labai maloniai priima ir gerbia 
Rap.

I

(LKFSB) Naujai išleis- blogiau su pirkiniais. La- 
toje knygoje “Amerikos J 
Lietuvių Katalikų Dar- tik 
bai” yra paduotas ir sąra
šas lietuvių R. K. parapijų 
Jungtinėse Amerikos Val
stybėse. Iš to sąrašo ma
tyt, kad čia lietuviai turi; 
125 parapijas. Atmenant, 
kad apie parapijas gru
puojasi daugelis lietuviš
kų organizacijų, kad dau
gelis parapijų išlaiko lie
tuviškas mokyklas, gali
ma suprasti kaip čia dir
bamas didelis kultūrinis 
darbas. Kiekviena parapi
ja turi chorą, daugelyje iš 
jų vargonininkais yra ga-

bai daug dalykų gaunama 
_ : su kortelėmis, kaip 
arbata, cukrus, drabužiai. 
Be to, ir kainos visų daly
kų gerokai pakilo, tąčiau 
tam kartui turima visko 
pakankamai, o kai invazi
jos pavojus sumažėjo, tai 
ir gyvenimas pasidarė ra
mesnis.

Australijos lietuviai šie
met buvo suruošę bendras 
Velykų vaišes Lietuvių 
Name (vieno lietuvio biz
nieriaus nuosavybė). Bu
vo ir lietuvių amerikiečių , 
karių atsilankę. Nuotaika 

u ... „ „ - buvo tikrai lietuviška. Y-
būs muzikai - kompozito-| patingai gerai buvo P. Le
nai, taigi ir lietuviškam vonienės paruošti lietu- 
menui parapijos gražiai viski Velykų užkandžiai.

Buvo pasakyta kalbos.1Vic aiinskis. pasitarnauja.

I
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HARTFORD, CONH
Liepos U d. įvyko trijų Conn. 

apskričių, būtent. LDS.. LRK- 
SA, ir Moterų Sąjungos gegu
žinė Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos mokyklos kieme ir sve
tainėje. Gegužinę suruošė tų 
apskričių vietinės trys kuopos.

Tikėjomės gerų pasekmių, 
bet žmonių buvo mažai, tai ir 
pelno liks neperdaugiausia.

I

Rengėjai nuoširdžiai dėkoja 
Prelatui J. Ambotui. kunigam 
J. Kripui ir J. Vilčiauskui už 
patarimus ir pagalbą; dėkoja
me laikraščiam: “Darbininkui” 
ir "Garsui” už talpinimą pra
nešimų; dėkojame visiems da
lyviams. vietiniams ir iš kitų 
kolonijų, kaip tai New Britain. 
New Haven. Ansonia.

Karo boną vertės $25.00 
mėjo p. Vera Tamošiūnas, 
Bonner St.. Hartford. Ct. 
kietų platinime pasižymėjo
kolonijų veikėjai-jos: Manches- 
te. New Haven. Waterbury, 
New Britain ir Hartford.

Rengimo komisija, ypač šei
mininkės. pp. P. Ambrosienė. 
S. Srupšai ir kiti. Visiems pasi
darbavusiems priklauso didelė 
garbė. P.M.

lai-
133
Ti
žių

Užsisakykite Toniko Pas Mus i
Pristatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRA.VAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham IMĄ-R

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

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

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Eoston 2680

Penktadienis, Rugp. 13, 1943

Palaidojus musų mylimąjį Kleboną kun. Juozą 
Lietuvniką, noriu viešai tarti padėkos žodį vi

DARBININKAS
(THE VVORKER)

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

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston. 

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

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

Max Eastman (straipsny tilpusiam žurnale ‘Rea- 
der’s Digest”) skaudžiai smerkia ir pašiepia tuos leng- 
vamaniškus amerikiečius, kurie netiki į komunizmą, 
bet lakiejiškai tūpčioja prieš komunistinę Rusiją. Iro-; 
dęs (paties Prez. Roosevelto žodžiais), kad sovietai 
yra įsteigę griežčiausią pasauly diktatūrą, Max East
man šitaip byloja:

“Taip dalykams stovint, kokia turi būti mūsų 
blaiva politinė nuotaika link Rusijos nuo to laiko, kai 
Hitleris ją įstūmė į demokratijos stovyklą. Štai kokia: 
duoti jai kiek tik galim militarinės pagalbos; teikt ne
ribotą pagyrimą jos žmonėms ir kariams; su jos vy
riausybe elgtis ko mandagiausiai. Bet jei tikim į de
mokratiją — nežiopliaukim ir neskystimaukim. Į A- 
merikos skystimavimą Kremliuje žiūrima kaip į “bur
žuazijos susmukimą”. Vieton to, stebėtinas mūsų įta
kingų žmonių, žurnalų ir laikraščių skaičius prieš 
Rusiją tik tūpčioja. Atrodytų, kad Stalinas tai kaž
kokia dievybė, kurios rankose yra viso pasaulio liki
mas. “Neprasitarkit nė žodelio prieš Staliną, nes jis 
gali mūsų tankų nepriimti!” — taip tai, rodos, nusitei
kę tie, kurie be atodairos eikvoja tautos iždą. Tokią 
nuotaiką aš skaitau diplomatiniai beprotiška, morali
niai begėdiška ir šios šalies demokratijos gyvasčiai 
pavojinga. Įžiūrinėjimas dorybių tironiškoj Stalino 
valdžioj yra pačiu svarbiausiu daugelio inteligentų ir 
valdininkų užsiėmimu. Pats Prezidentas Rooseveltas, 
tur būt su šypsena, yra pareiškęs, kad Rusijos konsti
tucija “garantuoja” religijos laisvę. Tikrenybėje tai 
Rusijos konstitucija jokios laisvės negarantuoja. Ji 
tik garantuoja rusų komunistų partijai diktatūrą, 
specialiai tai pabrėždama...

“Konstitucija, kuri suteikia absoliučią diktatūrą 
vienai mažai, kad ir disciplinuotai partijai, negali nie
kam kitam jokios laisvės garantuoti, išskyrus parti
jos vadą... Mūsų lengvatikiai kairiasparniai mėgsta 
apibūdinti šitą totalitarinį dokumentą kaipo aspiraci
ją, t. y. siekimą bei žygiavimą į demokratiją. Tikreny
bėje tai ta “aspiracija” nėkiek negeresnė už klastingą 
Hitlerio “plebiscitą”. Tai išmėginta ir patobulinta 
priemonė pastoviai žmonėms klaidinti. Bet nėra nė 
mažiausio reikalo, kad ir mes duotumės klaidinami”.

Toliau Max Eastman kritikuoja Vice Prezidentą 
Wallace už tai, kad jis mėgina iškelti taip vadinamą 
“ekonominę sovietų demokratiją”. Tikrovėje tai Rusi
joj nėra ir negali būti ne tik politinės, bet ir ekonomi
nės demokratijos. Ten yra tik išnaudotojai ir išnaudo
jamieji. Pirmieji susidaro iš vieno “boso” ir jo pagel- 
bininkų (200,000 feodalinių ponų, iškeltų virš paverg
tųjų masių), kurie kontroliuoja valstybę ir gyvena 
kaip tinkami. Jie sudaro naują išnaudotojų klasę. Tad 
vadinti sovietų santvarką “ekonomine demokratija” 
yra gryna nesąmonė. Ten dirbtuvėse nėra nė lygybės, 
nė laisvės. Neleistina organizuoti nepriklausomas uni
jas, nevalia streikuoti negi kitų darbų ieškoti. Darbi
ninkai pririšti prie mašinų. Algos, proporcijonaliai su 
pragyvenimo brangumu, menkesnės negu caro lai
kais. Ir tą visą tvarką griežtai palaiko tokia slaptosios 
policijos armija, kokios galėtų pavydėt Egipto farao
nai ir Gestapo vadas Heinrich Himler. K.

Dėdės Šamo kanai, kur nors Šiaurės Afrikoje įsitaisę priešlėktuvinę 
baze ir pasistatę lovas atvirame lauke, tik apdengę nuo uodų ir musių, jie sa
ko: nėra reikalo susikimšti į troškų miegamąjį. Čia daug šviež.o oro.

ŠVČ. PANELES MARIJOS 
ŠVENTE

Panelės
Ėmimo

Švenčiausios 
Marijos j dangų 
šventė yra, gal, viena iš 
seniausių Katalikų Baž
nyčioje. Pradžioje Bažny
čia šventė tik kankinių 
mirties dieną. Bet kada 
pradėta švęsti nekankinių 
šventųjų “gimimo dieną”, 
tai yra, jų mirties, buvo į- 
vesta šventė, Jėzaus Moti
nos Marijos garbei. Rug- 
piūčio 
buvo 
dangų

penkiolikta diena 
paskirta Marijos į 
Ėmimo šventei.

Ši šventė primena, kad 
Dievo Motinos kūnas buvo 
paimtas j dangų. Tos die
nos šv. mišių malda yra: 
“Džiaugkimės, visi, Vieš
patyje, šventą dieną švęs
dami palaimintos Marijos 
Panos garbei, dėl kurios 
Ėmimo j dangų džiaugia
si visi Angelai ir drauge 
šlovina Dievo Sūnų”.

Marijos šventė vadina
ma Ėmimo 
išreiškiama 
tarp Jėzaus

j dangų. Čia 
skirtumas 

Kristaus ir

Marijos įėjimą į dangų.] 1/ A D A C A LZA I A 
Jėzus Kristus atsikėlė iš) |\ /\ 
numirusių ir nuėjo į dan-l 

sakome, Jėzaus Įžengimo IŠTRĖMIMO G! 
į dangų šventė. Bet Mari-] _______
ja buvo paimta į dangų I 
per malonę, Dievo galybe,,- Krata ir areštas. - Visas aprengia 
už tai sakome, Ėmimas į1 «v. 
dangų Šv. Panelės Mari
jos. Ir tos šventės mišių 
maldose visur sakoma: 
“Marija paimta į dangų; 
džiaugiasi Angelų kariuo
menė”.

Bet iš kur mes žinome, 
kad Marija buvo paimta į 
dangų su kūnu ir siela? 
Yra Bažnyčios padavi
mas. Marijai mirus, apaš
talai palaidoję Jos kūną, 
bet laidotuvėse nebuvęs 
Šv. Tomas; atvykęs vėliau 
jis prisiprašęs atidaryti 
Marijos kapą, kad galėtų 
tinkamiau atsisveikinti. 
Atidarę ‘ kapą, apaštalai 
neberadę Marijos kūno; 
tik jo vietoje — priberta 
kvepiančiųjų rožių, 
padavimas paeina 
Krikščionybės pradžios. 
Ir per visus šimtmečius 
Katalikų Bažnyčioje taip 
tikėta.

Atskyrimas kūno nuo 
sielos mirtyje yra pasida
ręs per pirmapradę nuo
dėmę. Marija tos pirmųjų 
tėvų nuodėmės neturėjo: 
Ji visuomet buvo malonės 
pilnoji. Dievo Motinos kū
nas, kuris nešiojo pasau
lio Išganytoją, buvo, Die
vo galybe, paimtas į dan
gų ir suvienytas su siela. 
Mišių maldoje sakome: 
“Viešpatie, tavo tautai 
teateina pagalbon Dievo 
Gimdytojos malda, ka
dangi mes žinome Ją su 
kūnu paimtą į dangų, te
gul pajuntame Jos užta
rimą Jai esant dangiškoje 
garbėje”.

Šioje šventėje yra šven
tinamos gėlės - žolynai. 
Gėlės yra simbolis Mari
jos. Ji vadinama: “Laukų 
Gėlė”, “Skaisčiausioji Le
lija”, “Paslaptingoji Ro
žė”. Taip pat ir dėl to, 
kad, kaip padavimas sako, 
apaštalai atidarę Jos kapą 
rado, vietoje Jos kūno — 
pribertą kvepiančių rožių. 
Šventinant gėles maldose 
prašoma, kad Dievas ap
saugotų žmones nuo pik
tosios dvasios pagundų ir 
visų nelaimių. Kada pa- 
šventytos gėlės suvysta 
nereikia jų išmesti, bet 
sudeginti.

“Šiandieną švenčiausio
ji Panelė Marija paimta į 
dangų; džiaugkitės, nes 
karaliauja su Kristumi 
per amžius”.

Marija yra mūsų išga

malsimais drabužiais. - Paprašius 
vandens, užsimodavo durtuvu. - Suti
nusios nuo išbadėjimo. - Kaip mon

golai saugojo lietuvaites.
(LKFSB) Paryš komu-, 

nistų laikraščiai pripaži-i 
,no, kad į Rusiją ištremta 
daugiau, kaip 30.000 lie
tuvių. Daugelis jų jau pa
laidoti, kiti ten dirba kaip 
vergai, o kaikurie su suti
nusiomis kojomis ir ran
komis mirties laukia kaip 
išvaduotojos. Tik nedau
geliui teko ištrūkti. Šio
mis dienomis mums pavy
ko gauti žinių iš Lietuvos 
— ką pasakoja žmonės.

ninkas ir paklausė manęs, t 
kur yra mano vyras. At-> 
sakiau, kad jo nėra na-! 
muose. jis yra išvykęs suI 
reikalais. Viršaitis liepė; 
man. kad grįžusiam vyrui; 
pasakyčiau, kad ♦jis nuei-' 
tų į valsčių arba būtų na
muose. Aš vyrui pasakiau, 
bet jis nėjo.

Tą pat dieną vakare, 
man su šeima sugulus, 
pasigirdo automobilio mo
toro ūžimas. Netrukus Į 
kažkas pasibeldė į duris.. 
Vyrui jas atidarius, į I 
kambarį įėjo du unifor
muoti NKVD kariai ir vie
nas civilis. Uniformuoti 
kalbėjo vien rusiškai, o 
civilis ir lietuviškai, ir ru
siškai. Atvykusieji pareiš
kė, kad mes per 15 minu
čių apsirengtume, nes tu
rime išvykti, kaip visuo
menės rimčiai pavojingi 
asmenys. Mes kiek galė
dami graibstėme daiktus, 

rusai ir civilis

Šitas — ką pasakoja žmonės, 
nuo kurie iš ištrėmimo išsigel

bėję grįžo į savo kraštą.
Kaip Bolševikai Vežė 

Moteris I Rusiją
Malvina Pranaitienė, ki

lusi iš Pašventupės, Prie
nų valsčiaus papasakojo 
savo tokius pergyveni
mus:
— 1941 m. birželio 17 d., 

antradienį, apie 12 vai. 
dienos, pas mus į namus 
atvyko Prienų vaisė, vyk
domojo komiteto. pirmi- o atvykę 

i “darė kratą. Bekraunant
daiktus, civilis pareiškė, 
kad paimtume geresnius 
drabužius, neužmirštume 
patalinės, nes toje vietoje, 
kur važiuosim būna šal
tos žiemos. Iš maisto liepė' 
daugiausia imtis riebalų,! 
o duonos sakė gausim ir] 
vietoje.

nymo viltis, nusidėjėlių 
priebėga, Krikščionių pa
galba. Taigi mūsų pasiti
kėjimas Jos užtarimu yra 
be ribų. Dienos mišių mal
doje sakome: “pasidarę 
dalininkais Dangiškojo 
stalo, mes meldžiame, Ta
vęs Viešpatie, mūsų Die
ve, kad, garbindami Die
vo Gimdytojos Ėmimą į 
dangų, 

į tume 
mums 
mių”.

Visuose mūsų varguose ras 4 metų, 
ir nelaimėse Marija yra sunkvežimį 
mūsų užtarėja ir gelbėto- Šančius, 
ja. Tik neužmirškime pra- ruošti tremtinių vagonai, 
šyti Jos
Tavęs puolame, Šventoji viliai asmenys - komparti- 
Dievo 
maldų 
luose mūsų

“Šventoji Marija, su
šelpk vargšus, padėk nu
siminusiems, nuramink 
verkiančius, melskis už 
žmones, pasirūpink dva- 
siškija, užtark maldingą 
moterų lytį: tepajunta vi
si Tavo p>arama, kas tik 

• švenčia Tavo šventą die- 
|ną”. T.

pą
siems, kurie bent kokiu būdu man pagelbėjo atiduoti 
tą pagarbą ir išreikšti tą meilę, kurių mūsų Klebonas 
ne troško, bet buvo pilnai užsitarnavęs. Visupirma ta
riu ačiū kun. Antanui Dubinskui, mano ištikimąjam 
ir nepailstančiam bendradarbiui, kurio išmintingi pa
tarimai ir broliška užuojauta daug pagelbėjo šioje 
liūdesio valandoje. Dėkoju p-iei Lilijanai Valčečkaitei 
ir poniai Margarytai Loessel už išsiuntimą šimtų laiš
kų. priėmimą Mišių intencijų ir atlikimą nesuskaito
mų kitų darbų laidotuvių metu. Tariu ačiū savo bran
giajai Mamytei ir sesutei Felicijai Pluščikienei už jų
jų vargą virtuvėje, kad aprūpinti visus svečius atvy
kusius į laidotuves. Ačiū Sesutėms Kazimierietėms už 
pasiuvimą mišaunų rūbų, kad tinkamai Kleboną pa
puošti ir už patarnavimą zakristijoj visiems kuni
gams, kurie atnašavo šv. mišias laidotuvių dieną. A-

i čiū gerajam kun. Povilui Dyer, Šv. Marijos Seminari
jos iždininkui, už jo suteikimą nakvynės atvykusioms 
lietuviams kunigams ir jojo įvairius patarnavimus 
laidotuvių dienoje. Negaliu apleisti mūsų rūpestingo
jo ir darbštaus zakristijono Antano Ivoškos. Jis anksti 
kėlėsi ir vėlai gulė per visas dienas kuomet kun. Kle
bonas buvo pašarvotas klebonijoj. Ačiū Švč. Vardo 
dr-jos valdybai ir visų kitų dr-jų valdyboms už jųjų 
patarnavimus. Ypač dėkingas esu Juozui Kašinskui, 
laidotuvių direktoriui. Dar prieš mirtį Klebonas pra
šė Juozo rūpintis jo laidotuvėmis ir, ištikrųjų Juozas 
rūpestingiau savo tėvą nebūtų laidojęs, kaip kad jis 

j laidojo mūsų Kleboną. Jau iš anksto numatė kur bus 
galima gauti tinkamiausią vietą kapuose; iš anksto 
pasirūpino metalo karstą, kurių šiandien beveik nėra 
galima gauti. Laidotuvių dienoje nežiūrint minios 
žmonių, dėka Juozo Kašinsko rūpesniui, viskas ėjo 
taip sklandžiai, taip tvarkingai, kad iš svetur suvažia
vę žmones negalėjo atsistebėti, nei užtektinai atsige
rėti. Juozas ir kelias naktis praleido be miego ir daug 
pagelbėjo man rūpesčiuose. Dėkoju visiems, kurie už
prašė šv. mišias už Klebono vėlę. Džiaugiuos, kad ne
buvo nei vieno gėlių vainiko, kurį būtų reikalinga bu
vę džiovinti ir deginti. Ačiū visiems lietuviams kuni
gams, kurie atvyko į Klebono laidotuves. Ačiū teisė
jui Laukaičiui, gydytojam Malinauskui ir Bučniui, ad
vokatui Grajauskui, Vladui Draginui ir Jonui Česnai 
už jųjų užuojautą. Dėkoju tiems, kurie per tris nak
tis budėjo prie karsto. Ačiū Valerijonui ir Antanui 
Strazdauskams, kurie per visas laidotuves kaipo tik
ri broliai rūpinosi visam kam pagelbėti. Ačiū mano 
broliui kun. Jonui Mendeliui už jo rūpesnį per visas 
dienas. Ačiū visiems parapijiečiams už jųjų maldas 
už Klebono vėlę. Ačiū Antanui Miceikai ir draugijų 
Tarybai už jųjų dalyvavimą laidotuvėse. Vienu žo
džiu ačiū visiems, kurie taip visaširdžiai dėjo pastan
gas, kad paskutinis atsisveikinimas su mūsų myli
muoju Klebonu būtų atmintinas ne vien tik tarp lie
tuvių, bet ir svetimtaučių, kurie lanko šv. Alfonso 
bažnyčią. Kaipo Klebono pavaduotojas per 15 metų 
vardu mūsų a. a. klebono kun. Lietuvniko tariu nuo
širdų ačiū ir prašau visų neužmiršti jo šv. atminties 
savo maldose. Lai mūsų Klebonas ilsisi Viešpaties ra
mybėje. Jei jau yra paveldėjęs Viešpaties džiaugsmą, 
lai jis atsimena, mus visus pas Viešpatį!

Kun. Liudvikas J. Mendelis.

Jos užtarimu bū- 
išvaduoti iš visų 
gręsiančių nelai-

pagalbos: “

Gimdytoja, 
neatmesk.

t*

Atskiria Vaikus Ir
i Vyrą

Po tokios “ceremonijos” 
visą šeimą su dviem vai
kais, vienas 7 metų, o ant- 

susodino i 
ir išvežė j 

kur stovėjo pa-I
Prie Atvykus prie vagonų, ei-

mūs jos nariai, kaip aš vėliau 
reika- supratau. paėmė visus 

mūsų daiktus. Jie sakė, 
jog reikalinga juos su
krauti į atskirą vagoną. 
Atėmus ir daiktus ir mai
stą, pasidarė labai nera
mu, nebuvo žinomas toli
mesnis likimas.

Netrukus buvo atskirti 
vaikai. Jie sakė, kad vai- 

; kai važiuos atskiru vago- 
įnu, nes jiems yra reika-

linga didesnė priežiūra iri 
poilsio.' Atskyrus vaikus,] 
aš pradėjau verkti. Tuojl 
atskyrė ir vyrą. Palikę] 
mane vieną, įvedė į vago-l 
ną, kuriame buvo daug 
moterų. Vagone ncuuvu 
jokio suolo, vien plilircj 
grindys, užkalti langai ir,*^- Vilnios stotį, 
viedras atlikti gamtos rei- j nVs. egreitai, 
kalams. Vandens gėrimui pasiekėme 
irgi nebuvo. Iš karto mo
terys sėdėjo ant grindų, 
bet privarius daugiau mo
terų, didesnei pusei teko 
stovėti. Visoms sėdėti bu-i 
vo permaža vietos. Vago-l 
nuošė oras buvo tvankus. ‘ 
Vandens niekas nedavė, o

v 1paprašius pas palydovus 
pastarieji vieton vandens 
parodydavo ginklą. Paly-j 
dovai dar visus perspėjo,; 
kad jei vagone triukšmau-] 
sime, tai į jį bus šaudoma 
jo neatidarant. Vagonai, 
buvo taip aklai uždaryti,' 
kad net rankos iškišti ne
buvo galima. Nors karš
tis ir tvankus oras baisiai 
mus kankino, bet bijoda-’ 
mi, kad nešaudytų, tylė-j 
jome. I

Atima Drabužius, 
Aprengia Kažkokiais 

Maišais
Iš Kauno stoties išvyko

me birželio 18 d. — tre- 
nebuvo1 čiadienį anksti rytą, 

plikos traukinys per Vilnių ėjo i 
nt Trauki-’

N. Vilnią 
tą pat dieną 

Tęsinys 5-tame pusi.

Bonus šian-Pirk Karo 
idien. Jie tave ryt išlaikys.
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Nuotykiai Ir Prisiminimai Apie

—Kaip Lietuvis Sakė Lotynišką Prakalbą Pran
cūzams. — Apie Jų Dievotumą Ir Paryžiaus Ma
das. — Akla Žemaitijos Ubagėlė Ir Jos Malda 
Plungėje. — Lietuvis Gydytojas Liudija Apie 
Nepaprastą Atsitikimą Su Poškaitę. — Apie 
Baisųjį Karą Ir Iš Kopėčių Iškritusį Vokietį.

Lietuvis Tris Kartus Buvęs šv- mišias Ąpreiški-
Liurde

Sužinojęs, kad ‘'Darbi
ninkas" pasiryžo atspaus
dinti J. E. Vyskupo P. Bu
čio knygą apie stebuklus 
Liurde. labai pradžiugau 
ir nors labai menkos ma
no pajamos, vienok tam 
gražiam tikslui aukuoju 
penkius dolerius. Manau, 
kad lietuvių visuomenė 
gausiai prisidės prie to 
švento darbo, nes tai yra 
geriausias būdas pagar
binti švenčiausiąją Mari
ją, Paną, platinant, per tą 
knygą, kiek Švenčiausioji 
Marija Pana išprašė žmo
nijai Dievo malonių.

Norėčiau pasidalinti su 
visuomene ką aš žinau a- 
pie Liurdą. —

Aš tris kartus aplankiau 
Liurdą. Prancūzijoje, ir 
patyriau tos malonės, kad 
pasveikau, nes būdamas 
džiovininkas atgavau pil
ną sveikatą ir šiandien už
baigęs 75 metus, daugiau 
dirbu negu mano jaunat
vėje.

Sunku Pritilpti Su Mišiomis 
Apsireiškimo Vietoje

Paskutinį kartą Liurde 
buvau 1937 metais ir at
laikiau šv. mišias toje vie
toje, kurioje švenčiausioji 
Marija Pana apsireiškė 
Šventajai Bernadetai. Bu
vo sunkumų gauti leidimą 
šv. mišias laikyti toje vie
toje, nes turi privilegiją 
šv. mišias ten laikyti tik
tai Vyskupai ir vadovai 
maldininkų (kompanijų). 
Aš nenusigandau tų su
varžymų. Nuėjau drąsiai 
į ofisą ir paprašiau, kad 
duotų man leidimą atlai-

r

PERSIAN — Blaek Persian 
ties decorate snug sides of 
citron jacket ir. Roaier fao- 
ric. that covtro simple blacic 
sheer wool aress. Persian 
hat ana Persian collar com- 
plete fail costume. Outūt 
rccently shown at New York 
Dress Institute, a'ter design 

by Anthony fcLotta

mo vietoje, nes aš esu lie
tuvių maldininkų “kom
panijos” vadovu ir gavau 
leidimą. Turėjau du lietu
vius. o aš pats trečias, tai 
pagal lotynų patarlės — 
‘Omne trinum perfectum' 
mes sudarėm gražią kom
paniją. Tuojau buvo išpil
dyti pagarsinimai, kad 
pamaldos Apreiškimo vie
toje laikys lietuviai: žmo
nių buvo keli tūkstančiai, 
kurie šv. mišių klausė, 
niekas negalėjo atskirti 
ar tai lietuviai, ar kitos 
tautos žmonės.
Kaip Lietuvis Sakė Lotyniš
ką Prakalbą Prancūzams 
Iš Liurdo nuvykau į 

Clermont Ferremd, kur 
dalyvavau milžiniškoje 
Šv. Marijos Panos Garbei 
procesijoje. Dalyvavo Pa
ryžiaus Kardinolas Ver- 
dier. penkiasdešimts Vys
kupų. šimtai kunigų ir 
šimtas dvidešimts penki 
tūkstančiai maldininkų. 
Vietinis Vyskupas, po 
procesijos, pakvietė mane 
pietums, kuriuose dalyva
vo keli šimtai svečių. Pie
tų laike, Vyskupas turėjo 
prakalbą ir visiems 
čiams priminė, kad 
svečią iš Lietuvos, 
pietų dalyviai su žingei
dumu pažiūrėjo, norėda
mi persitikrinti ar lietu
viai panašiai atrodo kaip 
kitų tautų žmonės. Nors 
aš tada buvau jaunesnis ir 
ne sugniužęs senis, bet 
paviršutinė išvaizda, ne
svarbu. reikšmingiau pa
rodyti ar lietuvis turi gal
voje smagenų, o ne šiau
dų. Po Vyskupo prakal
bos, kalbėjo miesto galva 
(mayoras), o po tam kal
bėjo Kardinolas Verdier. 
Manau sau kaip dabar 
bus, Vyskupas mane per
statė visai publikai, o aš 
negalėsiu t nei išsižioti. 
Prancūzų kalbą šiek tiek 
moku, bet nedrįsau kalbė
ti prancūziškai, tai sau 
pamaniau taip... kad Kar
dinolas. Vyskupai ir Kuni
gai supranta lotyniškai, o 
kas nesupranta tegul ku
nigų pasiklausia ką aš sa
kiau — ir aš atsiminęs, 
kad net su Šventuoju Tė
vu Piju X lotyniškai kal
bėjau, tai pradėjau mano 
prakalbą. kuri maždaug 
tokio buvo turinio: ‘Džiau
giuosi turėdamas progą 
pamatyti prancūzų tautos 
pamaldumą prie Šv. P. 
Marijos. Mano tėvynėje, 
Lietuvoje, nemažesnis y- 
ra dievotumas prie Dievo 
Motinos Marijos, bet mes 
ypatingai mylime Jūsų j savo akimis,
Liurdą. Nemažai lietuvių' rašysiu. Po mirties mano 
atvyksta kasmet į Liurdą. motinos apsigyveno pas, 

, bet visiems tokia kelionė mane, šviekšnoje, mano 
.būtų per brangi ir per toli, į motinos sesuo Kornelija 
tai mes taip padarėme,' iš Legeikių Kulvetienė, 
kad šimtus Liurdų įtaisė- kuri susirgo. Jai reikalin- 
me Lietuvoje ir net nevie- ga buvo padaryti pavojin- 
nas džiaugiasi stebuklą gą operaciją. Atsirado 
patyręs savoj tėvynėj, virš akies gumbas^ (gu- 
Antrą vietą Jūsų krašto zas), tikriausiai vėžio rū- 
mes mylime, tai Lisieux. sies ir buvo pavojus, kad 
ir Lietuvoje nerasi tokios darant operaciją

I

L

sve- 
turi 
Visi

metais

(Vaizdelis iš Nepriklausomos 
Lietuvos ir pirmosios okupa

cijos laikų).
(Tąsa)

TRYS LIURDO ŠVENTOVĖS—BAŽNYČIOS
Dešinės apatiniame kampe matyt trys maudyk

lės, kuriose įvyksta daug stebuklų.
(Kliše imta iš Vyskupo Bučio knygos — “Švč. P. Marijos Apsireiškimai Liurde”).

bažnyčios, kurioje nebūtų 
paveikslo arba stovylos 
Šv. Teresės Kūdikėlio Jė
zaus.

Jūsų žęmė daug Šventų
jų davė... dėka krikščio
niškam auklėjimui, ir 
Jums Vyskupams ir visai 
dvasiškijai priklauso gar
bė, jog taip auklėjate 
žmonės, kad jie tampa 
šventi. Aš linkiu. Jums, 
kad jūsų dievotumas taip 
prasiplatintų po visą pa
saulį, kaip Paryžiaus ma
dos”.

Matyt, ta prakalba vi
siems patiko, nes gerokai 
plojo rankomis, o Kardi
nolas pagyrė, kad gerai 
lotyniškai kalbėjau. Ryto
jaus dieną vietiniai laik
raščiai tą prakalbą atkar
tojo prancūzų kalboje.

Mano pasakyta prakal
ba buvo pamatuota fak
tais, nes aš žinau tris ste-j 
buklus, kurie įvyko Lietu
voje.

Nuotykis Su Akla Rietavos 
Ubagėle

Pirmas 1901
Plungės Liurde. Tie metai 
buvo didžiojo jubiliejaus 
metai. Man prisiėjo grįžti 
iš Rietavo į šviekšną. pa
samdytais pašto arkliais. 
Vežikas buvo senas žmo
gus, kurs atminė Rietavo 
bažnyčios fundatorių Ku
nigaikštį Irenėjų Oginskį, 
daug dalykų man papasa
kojo apie tą kunigaikštį, 
paskui bevažiuojant pra
dėjau klausinėti mano ve
žiką apie jo gyvenimą. La
bai nuoširdžiai man papa
sakojo ’apie save ir savo 
šeimą. Jis apsivedė su ak-; 
la mergaite, ją vedžioda-j 
vo ubagaudamas ir tokiu 
būdu maitino save ir savo 
žmoną. Jo žmona turėjo 
didelį pamaldumą prie 
Švenčiausios p. Marijos ir 
kada Plungėje pastatė 
Liurdo koplyčią ir ten bu
vo šaltinis, kur susirink
davo vargšai ieškodami 
sveikatos, ir tas mano ve
žikas nuvedė savo aklą 
žmoną į Plungę ir ją pali
ko prie Liurdo koplyčios, 
kad ten melstųsi ir prašy
lu išmaldos, o pats grįžo 
Rietavan. Po kelių dienų 
jis nustebo pamatęs savo 
žmoną be vadovo parėju
sią namon ir visai sveiką 
— atgavusią regėjimą.

Paklausta kaip ji atgavo 
regėjimą, atsakė, kad ji 
meldėsi prie Nekaltai Pra
dėtos Šv. P. Marijos ir ke
lius kartus perplovė savo 
akis vandeniu iš šaltinio, 
kuris yra prie Liurdo kop
lyčios ir staigu praregėjo.

Manau, kad tas senas 
žmogus neturėjo tikslo 
meluoti ir jis papasakojo 
tikrą tiesą. Mano klaida, 
kad aš neužsirašiau jo pa
vardės, bet aš 
tas buvo tikra 
stebuklai per 
Šv. M. Panos

, sur.

A. DAUKANTAS.

Juozuką atmerkus akis, 
greitai prie jo prišoko. 
Juozukas norėjo kalbėti, 
bet brolis pridėjęs pirštą 
prie lūpų davė ženklą, 
kad Juozukas nekalbėtų, i 
Bet Juozukas netylėjo, jis | 
paklausė brolio:
— Jonai kas atsitiko, 

kur aš esu, kodėl tu gink
luotas?
— Juozuk nekalbėk, ilsė

kis, tu esi sunkiai sužeis
tas, tau padaryta sunki o- 
peracija, nes tu vakar 
auštant buvai vienas iš 
pirmųjų tėvynės gynėjų. 
Visa Lietuva sukilo prieš 
raudonuosius, ir jie jau | 
baigiami iš Lietuvos išvy- I 
ti, nors dar vietose eina i 
žiaurūs mūšiai tarp bol- | 
ševikų ir Lietuvos parti- | 
zanų.

Juozuko veide pasirodė j 
susijaudinimo 
kyse pasirodė 
ašaros, ir jis 
balsu prabilo:
— Jonai, ar tai tiesių ar 

nemeluoji’’
Čia Jonas atpasakojo 

Juozukui visus praėjusius 
vakarykščios dienos įvy
kius, kaip lietuviai sukilo 
prieš bolševikus, kaip 
greitai jie buvo iš Kauno 
išvyti, ir kad vokiečiai- 
naciai pradėjo karą prieš 
Sovietus. Toliau Jonas 
aukštai įvertindamas at
pasakojo 
bingą žygį, 
pasiryžimu 
išpildymu, 
šimtų vežamų žmonių iš 
Lietuvos. Belaisviai visi 
esą jau savo namuose, o 
jaunieji stoja į gynėjų ei
les. Jonas pats su būriu 
jaunuolių laukęs šio trau
kinio sulaikyti, bet Juozu
kas buvęs gudresnis už jį, 
bet už tai Jonas turėjęs 
geresnę progą pulti bolše
vikus, traukiniui susto
jus. Jonas su kitais parti- 
I zanais sunaikinęs visą 
traukinio įgulą, išlaisvinę 
belaisvius ir dar gavę la
bai puikaus kariško gro- 

: bio, ginklų ir amunicijos.
Taip gi Jonas paaiškino 
Juozukui ir degančių lau
žų reikšmę, tai buvęs su
kilimo ženklas.

Kada Jonas viską išpa
sakojo Juozukui, tada 
Juozukas užklausęs Jono: 
— Bet kur aš esu Jonai? 

i — Juozuk, esi greitosios 
pagalbos ligoninėj, Kau- 

ir ne!
— Kaune! Ar tai gali bū-

Greitai buvo atplėštos ir 
geležimis apkaltos vago
nų durys, iš kurių pasi
pylė daugybė vežamųjų 
belaisvių. Nematė šių vi
sų šiurpulingų įvykių Juo
zukas, nes jis paskendęs 
kraujuose gulėjo be žado, 
prie kietaus traukinio py
limo, netoli šniokštančio 
upelio ir užburto piliakal
nio. Granatos skeveldra 
pervėrė jo jauną krūtinę.

Kada Juozukas atmerkė 
akis, jau buvo vakaras, 
saulutė buvo netoli laidos. 
Jis apsidairė aplink, jis 
gulėjo lovoje nepažįsta
mame kambaryje. Kam
barys buvo pilnas lovų ir 
kiekvienoje iš jų gulėjo 
vyrai. Netoli prie jo lovos 
baltai apsirengus su rau
donu kryžių ant krūtinės 
stovėjo slaugė. Kada Juo
zukas pasuko galvą ant- 
ron pusėn, čia sustingęs 
sėdėjo brolis Jonas. Jonas 
buvo apsirengęs šaulio u- 
niforma ir buvo ginkluo
tas. Jonas, pastebėjęs

išraiška, a- 
džiaugsmo 

abejojančiuSužinojęs apie 
nusivėdžiau 

Barborą Poškaitę pas gy
dytoją Edvardą Bieliūną, 
kad apžiūrėtų ją ir išduo
tų apie jos sveikatą liudi
jimą. Daktaras Bieliūnas 
išdavė tokio turinio liudi
jimą: “Gydžiau Barborą 
Poškaitę per septynerius 
metus, bet negalėjau jos 
sveikatos pataisyti, šian
diena ją apžiūrėjau ir ra
dau, kad yra visai sveika, 
kaip ji išgijo nežinau. Dr. 
Bieliūnas”. Tą liudijimą 

jai atrasiu, tai 
“Darbininko”

kareiviai nukabinti var
pus ir man paskelbė: rytoj 
10 vai. mes nukabinsime 
jūsų bažnyčios varpus, o 
ant rytojaus 10 vai. tas 
pats kareivis ateina ir sa
ko: “Šiandien mes tų var
pų neimsime, gal jie pa
tiks ant valandos, gal pa
liks ant visados”.

Staiga Krito Vokietis Iš 
Kopėčių Viršūnės

Vieną dalyką vokiečiai 
buvo paėmę iš Švėkšnos 
bažnyčios, tai dideles ko
pėčias, kurias vartoda- 
vom bažnyčios luboms va
lyti. Kada jie atvyko tų 
kopėčių pasiimti, mes už
protestavome sakydami, 
kad tas priklauso bažny
čiai ir neturite teisės im
tis, bet vokiečiai nepaisė, 
mūsų protesto, pasiėmė 
kopėčias, nusivežė į Jur- 
kaičių kaimą ir ten pasta
tė. Vienas jų kareivis už
lipo į kopėčių viršūnę pa
matyti ar toli yra rusai. 
Vos tiktai vokietis pasie
kė kopėčių viršūnę, staiga 
nukrito ant žemės ir užsi
mušė. Tuojau mūsų kopė
čias parvežė į bažnyčią.

Praūžė karo audra,
Švėkšnos parapija ir baž
nyčia paliko sveika kaipj ti> ~Jonai, tai
karo ir nemačius. As ma- . ag noriu Kauną pamatyti 
nau, kad Sv. M. P. Nekal-inors per jangąj 
tai pradėta paėmė savo’ (Bus daugiau)
globon mumis ir mes pali
kom išgelbėti. Pasibaigus 
karui, pastačiau Inkak- 
liuose prie Liurdo grotos 
gražią koplyčią, kurią J. 
E. Vyskupas Karevičius' 
pašventino.

Užbaigdamas mano tą 
menką raštą patariu kiek
vienam ypatingai garbinti 
Šv. P. M. Nekaltai Pradė
tą, nes pati Marija tą var
dą pamėgo: juk žinome iš 
Šv. Bernardetos gyveni
mo, kad Marija tuo vardu į 
save pavadino, — “Aš esu J 
Nekaltas Prasidėjimas”.
Prelatas -Julijus Maciejauskas,

Švento Kazimiero Lietuvių 
parapijos klebonas 

2511 — 3rd Avė 
Los Angeles, 16. Calif- 

Teleph. PA 7645.
1943. 31. VIII.

Juozuko gar- 
kaip jis savo 
ir priesaikos 

išgelbėjo porą

gadinta akys, o ypatingai, dama Marijai parėjo be 
kad mano teta buvo sena, jokios pagalbos pėsčia į 
turėjo apie 80 metų am- Švėkšną.
žiaus: tada aš pasiūliau tą įvykį, aš 
tetai nuvažiuoti į Liurdą, 
kurį aš buvau įtaisęs prie

i Inkaklių kaimo Švėkšnos 
parapijoje. - Mano teta 
mielai sutiko važiuoti ir 
mes nuvykome į mūsų 
Liurdą. Senutė priėjo prie 

I Stovylos Šv. P. M. ir karš
tai meldėsi. Teta buvo 
kurčia ir meldėsi balsiai, 
taip, kad aš galėjau girdė
ti jos maldos žodžius. At
simenu, kad teta taip sa
kė “Marija, jei nori, grą
žink man sveikatą —” Po turėjau, 

pareina prisiųsiu 
mano teta prie vežimo ir Redakcijai, 
sako mar. “Žiūrėk. Juliau,' 
pranyko skaudulys... esu 
sveika”. Nustebau, bet 
pamačiau, kad tikrai buvo 
stebuklingas išsigydy- 
mas. nes nepaliko jokios 
žymės, kur buvo didelis 
gumbas, ir mano teta po 
to išgijimo dar gyveno vi
sai sveika, dešimts metų 
ir vėžio pavojus neatsi
kartojo.

Gydytojas Per 7 Metus 
Neišgydė, Liurdas —Per

Akymirką
Trečias stebuklingas at-' 

sitikimas buvo toks: Švėk
šnos Labdarių draugijos 
prieglaudoje buvo patal
pinta Barbora Poškaitė, 
kuri sirgo įvairiomis ligo
mis, galutinai liko supa-1 
raližuota ir tokiame nelai-l 
mingame padėjime išbu- ' Stovylos pavedžiau Šv. M. 
vo 25 metus. Nelaiminga!'........... "
kreipėsi prie įvairių gydy
tojų, ir per daug metų pri
iminėjo įvairius vaistus, 
bet niekas negelbėjo ir 
jau nebuvo vilties, kad

, kad nors atgaus sveikatą.. 
Bet ko negalima tikėti 
nuo žmonių, to galima ti- 

| kėtis pas Dievą, per užta
rimą Nekaltai Pradėtos 

I Šv. P. Marijos, Barbora 
j Poškaitė paprašė, kad Ją 
nuvežtų į Švėkšnos Liur
dą prie Inkaklių kaimo, 
keturios amerikoniškos 
mylios nuo Švėkšnos mie- 

istelio. Su dideliu vargu į- 
kėlė ligonę į vežimą ir įdė
jo lazdas (krukius) su ku
rių pagalba Barbora pa
darydavo keletą žingsnių. 
Kada atvažiavo į Inkak- 
lius ir ją iškėlė iš vežimo, 
Barbora pasiėmus kriu
kius prisiartino prie Šv. P. sveika, net varpai paliko 
Marijos stovylos ir ten su- nors buvo išduotas Vokie- 
kalbėjus tris Sveika Mari- čių vyriausybės dekretas 
ia, staiga pasijuto sveika, išvežti Švėkšnos varpus, 
padėjo kriukius ir dėkuo- ir buvo atvykę vokiečių

; kelių minučių
III

tikiu, kad 
tiesa, nes 

užtarymą 
įvyksta

i

vi-

Netikėtas Senutės
Išgijimas

Antrąjį stebuklą mačiau 
kurį čia ap-

bus pa-

Daug buvo ir kitų atsiti
kimų, kad žmonės Švėkš
nos Liurde atgavo sveika
tą, netiktai iš Švėkšnos 
parapijos, bet ir iš toli
mesnių kraštų, ypatingai 
dažnai atvykdavo iš Klai
pėdos krašto ir Vokieti
jos, netikėtai katalikai, 

ir protestantai, kad 
per Šv. P. M. užtarymą 
atgautų sveikatą. Gaila, 
kad aš tuos faktus neužsi
rašinėjau, bet dar apie 
vieną svarbų atsitikimą 
aprašysiu.

Mano Maldos Prie Liurdo 
Šv. P. Marijos

1914 m., tą pačią dieną, 
kada buvo paskelbtas ka
ras, aš atvykau į Inkaklių 

1 kaimą prie Liurdo ir ten 
: atsiklaupęs prie Šv. M. P.

■ Nekaltai Pradėtos globai 
Švėkšnos bažnyčią, ir visą 
parapiją, ir padariau ap
žadus, jei paliks išgelbėta 
mano bažnyčią ir parapija 
nuo karo nelaimių, tai to- 

i je vietoje, kurioje yra 
Liurdo grota, pastatysiu 
gražią koplyčią. Karas tę
sėsi keturius metus... su
griautos, arba sudegintos 
kuone visos pagal Vokie
čių rubežių bažnyčios, ku
nigai išvežti į koncentra- 

l ei jos lagerius. Bažnyčių 
varpai išvešti, etc. (Sude
ginta Tauragė, Kvėdarna, 
Žvingiai, ir t. t. Išvesti 
Gargždų klebonas kun. 
Baltrėnas, Veviržių klebo
nas kun. Petras Rusteika 

i ir kiti).
Švėkšnos, netiktai baž

nyčia. bet ir visa parapija 
' per visą karo laiką išliko

I
I

ARRESTED — British radic 
broadcast statės that Berto 
Farinacci, above, former 
Fascist party secretary in 
Itaiy, has been arrested near 
Como in an effort to leave 
the country. Como is near 
Swiss border, which he at- 

tempted to cross.

J k
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4. KALBA. BALANDŽIO 14 D.. 1939 M.
Materialistinio egoizmo įtaka gręsia sunaikinti 

žmonijos bendruomenės vienybę, nustatyti vienus 
prieš kitus. Kas dar liko tikrojo socialinio gyvenimo 
norima pavergti atskirų asmenų naudai, arba kolek
tyvių norų varžytinėms. Tiesa, netrūksta pastangų, 
kad tą irstančią žmonijos vienybę, kaip nors palaikyti. 
Bet siūlomos priemonės yra pagrindiniai klaidingos, 
jei jos iš tų pačių dėsnių, kaip ir blogas, kurį norima 
pašalinti. Žaizda nebus užgydyta ir materialistinės 
žmonijos perskyrimas pašalintas tomis priemonėmis 
ir būdais, kurios yra pačios pagrindiniai materialisti
nės ir mekaniškos vykdyme.

Yra tik vienas sėkmingas balsamas, kuriuo rei
kia žaizdą gydyti; reikia, kad žmonių mintys ir širdys 
būtų sugrąžintos prie pažinimo ir meilės Dievo, Bend-1 
rojo Tėvo, ir prie To, Kurį Jis atsiuntė išgelbėti pašau-. 
lį, Jėzaus Kristaus. Tik tada bus realizuota ta tvarkos 
vienybė, “Unitas ordinis”, apie kurią šv. Tomas kal
ba, ir kuri turi būti jūsų sielų idealas, ir jūsų pastan
gų aukščiausias tikslas. Ir tada, veikdami bendruo
menės gerovei, jūs kiekvienas veiksite savo šalies ge
rovei, savo šeimos labui, nes tvarka yra viena; ji gali 
viešpatauti sielose, tautose ir visoje žmonijoje, jei vi
sa yra savo vietoje; ir už tat, tiktai jei Dievas visur 
užima Jam skirtą vietą, tai yra, jei Dievas statomas 
pirma viso kito. Ir taigi, galutinai, jei bus pastovi 
tvarka, tada žemėje užviešpataus ta taika, kuri varg
stančių žmonių, ir kas liūdniausia, beviltiškai verkian
čių motinų, taip karštai trokštama.

Toki yra jūsų pasiuntinybė; tai reikalauja dva
sios ir ištvermės; tankiai pareikalaus ir didvyrišku
mo. Bet pergalė yra užtikrinta, nes dvasia visuomet 
nugali medžiagą, ir teisybė iškyla virš smurtu pa
verstų griuvėsių. Istorija tai paliudija ir Dievas mums 
tai prižadėjo; mūsų pergalės matas yra mūsų tikėji
mas. “Ta yra pergalė, kuri nugali pasaulį, mūsų tikė
jimas” (Jo. 5, 4).

KALBA, BALANDŽIO 16 D., 1939 M.
Su didžiu džiaugsmu, Mes atsikreipiame į jus, 

Brangieji Katalikiškos Ispanijos sūnūs, išreikšti sa
vo tėvišką pasveikinimą už dovaną taikos ir pergalės, 
kuria Dievas teikėsi apvainikuoti jūsų tikėjimo ir mei
lės Krikščionišką didvyriškumą, išmėginta taip di
džia ir nuoširdžia kančia. Susirūpinimu ir pasitikėji
mu Mūsų amžinos atminties Pirmtakūnas laukė tos 
Dievo Apvaizdos taikos ir jos vaisius, be abejonės, yra 
to palaiminimo, kurį nuo pirmų dienų karo, jis sutei
kė tiems, kurie prisiėmė ant savęs “tą sunkų ir pavo
jingą darbą, būtent, apginti ir sugrąžinti Dievo ir ti
kėjimo teises ir garbę”. Ir mes neabejojame, kad toji 
taika bus toki, kokios tikėtasi, “pirmtakūnas ateities 
ramybės tvarkoje ir garbės gerovėje”.

Dievo Apvaizdos surėdimai vėl pasireiškė, Myli
mieji vaikeliai, didvyriškai Ispanijai. Toji tauta, Die
vo išrinkta skelbti Evangeliją Naujam Pasauliui, ir 
nesugriaunama Katalikų Tikėjimo tvirtovė, vėl davė 
aukščiausius įrodymus materialistinio ateizmo nuga
lėjime, pareikšdami, kad amžinosios tikėjimo ir dva
sios reikalai yra brangesni už visą kitą, 
propaganda ir didžia galybė Jėzaus Kristaus 
įrodo, kad norėta įvesti į Ispaniją ir išplėsti 
pasaulį savo valdžią, bet ačiū Dievui, jiems 
leista tai įvykdyti. Tačiau jiems buvo leista 
baisias pasėkas, taip kad visas pasaulis galėtų maty
ti, kaip tikybos persekiojimas, gręsiąs sunaikinti tei
singumo ir meilės pagrindus, tai yra meilę Dievo ir 
pagarbą Jo įstatymams, gali nustumti žmonijos ben
druomenę į nesvajotas neapykantos ir sunaikinimo 
gilumas. Tai žinodami, Ispanijos žmonės sukilo tuo
jau ginti Tikėjimo ir Krikščioniškos civilizacijos idea
lus, kurie taip nuo seno yra įsigyvenę Ispanijoje, ir, 
su Dievo pagalba, Kuris neapleidžia Jame pasitikin- 
čiųjų, žinojo, kaip atremti puolimus tų, kurie, pagal 
savo supratimą užsidegę būk tai darbininkų luomo 
gerove, iš tikrųjų gi kovojo už bedievybės išplatinimą. 
Šitoji jūsų pergalė padrąsina Mus tikėti, kad Dievas 
Savo gailestingume teiksis vesti Ispaniją saugiu pa
pročio ir Katalikiško prakilnumo keliu, kas ir turėtų 
būti visiems Ispanams, mylėtojams savo tikėjimo ir 
savo tėvynės paraginimas taip sutvarkyti tautos gy
venimą, kad ji būtų visiškai atitinkama senoviškam 
istorijoje tikėjimo ir Krikščioniškos civilizacijos pali
kimui.

Mes ypatingai raginame valdovus ir Ispanijos 
Katalikų Bažnyčios Ganytojus nurodyti suklaidin
tiems žmonėms, kad materializmas ir supasaulėjimas 
yra priežastis viso to blogo, kad ir vėl gali taip pat 
atsitikti, jei to nebus atsižadėta. Reikia žmonėms nu
rodyti socialinio teisingumo dėsnius, kuriuos skelbia 
šventoji Evangelija ir Katalikų Bažnyčia ir Įtikinti, 
kad be jų, taika ir tautos gerovė negalės išsilaikyti.
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Kį Pasakoja Iš Bolševikų 
Ištrėmimo Grįžusi Lietuvė
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Kai šis sunkusis trokas vykdamas į Albany, N. Y. iš New Jersey, apsiver
tė gražiuose žolynuose, tai jo vairuotoja išliko visiškai sveikas. Sakoma, kad 
toje troko katastrofoje susimaišė ./y..; skysčiai su uksusu ir gražiomis “dai- 
zėmis” ir išėjo ypatingas mišinys.

Nuo Bado Ištinusios 
Rankos

Pastatas, kuriame mus 
uždarė buvo mūrinis. Sie
nos jo buvo aukštos, palu
bėje buvo įtaisyti lange
liai, bet ir jie buvo apipin
ti vielomis. Iš karto mus 
saugojo rusų NKVD ka
riai - mongolai, kurie bu
vo labai žiaurūs ir, papra
šius vandens, užsimodavo 
durtuvu keikdamies. Vė
liau mongolus pakeitė ru
sai, kurie buvo žmoniš
kesni. Gulėti teko ant ce
mentinių grindų. Badas 
jau buvo palikęs savo pėd
sakus. Buvo ištinusios 
rankos, atsikelti jau ne
galėjome, nes dar nieko 
nebuvome turėjusios bur
noje. Taip mums belau
kiant savo likimo, 1941 m. 
birž. 26 d. vakare pasigir
do šaudymas. Rusai iš 
karto manė, kad manev
rai, bet po kiek laiko pra
nešė, kad vyksta karas su 
vokiečiais. Jie pasiūlė 
mums bėgti į mišką, bet 
mes pasikelti negalėjome, 
perdaug buvome nusilpu
sios. Sargybiniai papasa
kojo, jei užeis mongolai, 
mus visus išžudys. Rusai 

I mus užrakino, norėdami 
1 apsaugoti nuo mongolų ir 
dingo.

Nežiūrint į tai. kad iš 
bado jau buvo sutrūkę lie
žuviai, lūpos ir kalbėti bu
vo sunku, mes viena kitą 

. guodėme viltimi, kad atsi- 
gelas ją pažinojo. Kiek-'ras žmonių>

vilkti

Pradžia 3-čiame pusi.
Čia NKVD (Narodnyj Ko- 
misariat Vnutrenich Diel 
— Vidaus Reikalų Liau
dies Komisariatas) valdi
ninkai atidarę duris liepė 
visoms nusirengti. Iš kar
to mes reiškėme protestą, 
bet pagrąsinus ginklu, nu
sirengėme. Nusirengu
sios iš rusų gavome pa
siūtas štandartines suk
neles iš kokios medžiagos, 
kuri geriau tiko maišams, 
bet ne drabužiams siūti. 

I Baltinių jokių nedavė ir 
maišus turėjome 
ant nuogo kūno.

Minską pasiekėme penk
tų apvesto Rojaus sodo. Ji tadienį vakare. Sustojus 
apibėgo aplink visą Rojų,! traukiniui, pasikeitė šar- 
bet niekur nerado durų, gybiniai, ir mes pirmą

• Kai pakilo saulė, ji pama- kartą gavome atsigerti
tė Angelą su ugniniu kar- vandens, kurį mums atne- 
du stovintį prie įėjimo. Ji šė vienas rusų karys tik iš 
nusiskubino pas jį... pasigailėjimo, šeštadienį

• I — Žmogaus dukra, ko tu iš ryto buvome vežamos 
čia nori!? — paklausė An-|toliau. Sekmadienio rytą 
gėlas ir pasuko į ją savo sustojome vienoje stotele-; 
dievišką veidą taip, kad ji- je ir išgirdome, kad kaž-

■ • nai jį gerai matytų. kas atidarinėja vagonus,nei dekin-; v 5 ,____

Mylirną kūdikį paslėpti 
netaip jau buvo sunku. 
Kada vyresnieji broliai iš
sisklaidydavo plačiame 
pasaulyje, būdavo galingi '7 
žemės valdovai. Ten je rū
pindavosi vien tik savimi, 
o savo tėvams nerodyda
vo nei meilės, 
gurno. Jie juos tik keikda
vo dėlto, kad per jų kaltę 
prarado Rojų.

i O jaunoji duktė žemėje 
pažemintiems tėvams ieš
kojo džiaugsmo. Ji savo — To aš nedrįstu, — at- 
tėvui ir motinai skynė gė- sakė Angelas, — jie nusi-j 
les ir giedojo jiems malo- {įėjo ir pasidarė gėdą. Tos 
nias melodijas. Kai ji juos gėdos pažinimas pasauly-; įy^įs lagerius paliko” 
taip linksmindavo, per jų je nuo mirties negelbės. —---------------- 1---------
veidus perbėgdavo maloni Jie Rojų prarado... 
šypsena, kaip saulė žiemą

■ perbėga dangum. Kai ji liai pravirko.
ir stipri,!

Troškuolė buvo jauna, 
graži Adomo ir Ievos duk
relė. Kada ji eidavo per 
žydinčią pievą, būdavo 
švelni kaip ryto vėjelis, 
gili kaip naktį dangus 

■ žvaigždžių giedrume.
Kiti pirmųjų žmonių 

vaikai buvo smarkūs ir 
šiurkštūs, kaip akmens 
erškėčių dirvoje, kuri 
jiems davė sunkiai už
dirbtą duonos kąsnį. Jie 

i mušėsi už saldesnį vaisių 
ir už geresnę saulėje vie
lelę. Jie žinojo kiekvienas, 
kad kuris nors iš jų bus 

; žmogžudys.
Dėlto tėvai jauniausią 

dukrelę laikė paslėpę nuo 
žiaurių brolių ir laukinių 

I seserų. Jie ją saugojo ir 
, mylėjo. Kiekvieną rames- užaugo didelė ir stipri, — O kaip aš norėčiau pa- yįeną kartą, kada ji pro jį į įės 

nę valandėlę, kada tik stengėsi surasti prarastą aukoti savo gyvybę, kad eidavo, 
šykštus gyvenimas leido, į laimę. tik galėčiau savo tėvus
stengėsi jie su ją praleis-Į Kai tik pakilo mėnulis, nuo bausmės išpirkti... 
ti. ji nuėjo prie aukštų mū- — Tu gali juos išgelbėti,
------------------------------------------------------------------- — pagaliau pasakė Ange- 
Mes neabejojame, kad tai bus padaryta, nes valstybės las, — Visada, kai Dievas: 
vadai jau sugrąžino laisvę žmonėms, pagal Šventojo nusišypsos, Rojaus vartai 
Sosto norus... Taigi, Mylimieji Vaikeliai, kadangi tai
kos spinduliai nušvito Ispanijos padangėse, siųskime 
taikos Dievui dėkingumo giesmes ir prašykime pasi
gailėjimo įnirusiems. Kad toji taika būtų vaisinga ir 
pastovi, visa širdimi Mes raginame jus palaikyti tai
kos ryšį Dvasios vienybėje.

i

■ " • ■ , kas atidarinėja vagonus.
! — Leisk mano’ tėvus vėl Netrukus atidarė ir mūsų 
į Rojų, — maldavo stove- vagoną. Prie durų priva-

► aklinai užtaisytas 
sunkvežimis į kurį mes 
turėjome persėsti. Sunk
vežimiu mus vežė nežino- 

L‘ ma kryptimi. Mus lydėjo 
■ trys ginkluoti sargybi
niai. Atvežę į miške pasta-

7 V •

dama Troškulė — jie yra ziavo t-____ • • , t aunkijau seni ir savo kaltę jau 
senai pataisė.

- - x • met buvo jauna, kaip kad ■
Tada ji parpuolus gai- buvo pirmose dienose. An-'

kurie išgel- 
Sekmadienį rytą iš

girdome, kad kažkas lau
žia mūsų kameros duris. 
Visos baisiai persigando- 
me ir manėme, kad jau a- 
teina mongolai mus iš
šaudyti. Sulaikėme kvapą 
ir sugulusios laukėme 
vo likimo...”

Bet išlaužus duris, 
buvo išvaduotos, nes
komunistai buvo pabėgę. 
Moterys gavo pavalgyti, 
jas apžiūrėjo gydytojas. 
Malv. Pranaitienė po 2—3 
savaičių pasiekė Latviją 
ir buvo padėta i Mintau
jos ligoninę, nes buvo nėš
čia. Ir tokių komunistai 
nepasigailėjo...

jis guodė ją savo® 
akimis. Vieną kartą jis ': 
pakėlė savo ugninį 
ir Rojaus vartai 
atsidarė.
— Prikelk tuos, 

tau gyvybę davė, 
jis, — Dievas jiems atlei
džia dėl tavęs.

Ji priėjo ir pakėlė abu 
nuilsusius žmones. Šie pa
kilo prieš Dievą savo jau
nystės jėgose. Jų bausmės 
laikas pasibaigė ir visi jų 
norai buvo išpildyti. Ran
komis susikabinę jie įėjo 
į Dangų. Po jų Rojaus du
rys užsidarė.

Bet lauke liko Troškuo- 
jlė. Šventa šypsena nušvie
tė jos veidą. Dabar pirmą 

Į kartą ilsėjosi jos kojos.' 
Angelas pasilenkė prie jos 
ir pabučiavo ją į švarią 

' kaktą. Ji mirė...
“P-ris”

kardą, 
plačiai

kurie
— tarė sa-atsidarys. Bet kada Jis 

nusišypsos, to niekas ne
žino. Jeigu visą savo gy
venimą vaikščiotum neap- 
leisdama aplink Rojaus 
sienas, gali kartais rasti 
duris atdaras ir savo tė
vus įvesti į Rojų. Kitu ke
liu eidama nieko nelaimė
si. Vis dėlto daug iš tavęs 
nesitikiu. Juk ir tu esi 
žmogaus duktė...

Jis liūdnai nusuko nuo 
jos savo dievišką veidą.

Dabar pakilo Troškuolė 
ir maldaudama pradėjo 
vaikščioti aplink Rojaus 
sienas. Ji pradėto darbo 
niekad nemetė, negailėjo 
savo jėgų ir nemetė drą
sos. Tą sunkų Troškuolės 
erškėčiais klotą kelią tė
vai sunkiai atjautė ir kiek 
jie kada nors kentėjo, ši 
kančia buvo sunkiausia.

Vieną šaltą žiemos nak
tį siaučiant žiauriam šiau
rės vėjui, Ieva stovėjo ant 
aukšto kalno ir žiūrėjo f 
šviesąi keliauninko kūdi-į 
kio statulą. Vėjas purtė 
jos žilus plaukus ir aša
ros šalo ant jos skruostų.

jos 
jau

Klausimai Apsvarstymui
11. Kokius nurodymus Popiežius pateikia pastoviai tai

kai?
2. Kodėl ir kaip įvyko Ispanijoje civilinis karas?Nuolatinė- 

priešų 
po visą' 
nebuvoi 
matyti

I
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U. S.DEFENSI 

BONDS 
STAMPS

BONŲ VAJAUS REIKALAIS
Rugpiūčio - Aug. 5, įvyko 

bonų komisijos susirinkimas. 
Tarp svarbesnių nutarimų, bu- 

i vo aptarta ir nustatyta pikni
ko dienos tvarka, bei progra
ma. kuri bus išpildyta rugpiū- 
čio - August 29 dieną. Aušros 

■Vartų parapijos parke 15 High- 
jfield Road.

Kalbėtojais tai dienai nutar
ta kviesti: Miesto Mayoras, į 

Postmaster. abiejų parapijų 
klebonus, advokatus: Milerį, i 
Tamuli'onį ir Akstiną. Salėje, 
kalbų programa bus paįvairin- 
ta pastos tarnautojų beno mu- ■ 

jzika ir liaudies dainomis, ku-' 
rias dainuos bendrai visa pub
lika.

Taipgi nutarta kviesti ponias 
ir paneles tą dieną pasipuošti' 
tautiškais kostiumais. v: I
sos komisijos vardu
nuoširdžiai visas ponias ir pa-j Milus, A. Janušonis, pf Paulu- 
neles rugpiūčio - August 29 d.1 konis. Mrs. N. Nedzvackas. M. veik tūkstantį metą jų 
dalyvauti piknike, pasipuošus Cinsky, Mrs. K. Pupka. Mrs. vaikai klaidžiojo apie Ro- 
tautiniais kostiumais, nes tas J Mary Josephs. Miss Irene Ker- jaus sienas. Jau Adomas 
priduos daugiau tautinės iš-ls 
vaizdus ir grožio.

i | Prie progos raginam visus ir 
j visas pirkti karo bonus laike 
j šio vajaus. Taipgi ir laike pik- 
j niko Augus 29 dieną. Bonus 
galite gaut sekančiose vietose:

Šv. Kazimiero par. klebonijo
je, 41 Providence St.;

į Aušros Vartų par. klebonijo
je. 15 Highfie’d Rd.:

Lietuvių klube. 12 Vernon
St.;

Jono Dvarecko krautuvėje,
99 Ward St.:

‘Amerikos Lietuvio’ ofise, 141
Vernon St.;

Centralėje Pastoje, Main St. Namie Adomas nerimo. Ir
Bonų komisiją sudaro se- jis nenorėjo namie sėdėti, 

kanti: pirm. J. žemaitis; vice- jo mylimam kūdikiui klai- 
pirm.. kunigą — J. Bakanas ir džiojant apie Rojaus sie- 
J. Jutkevičius. ižd. Jonas Dva
reckas; sekr. S. Bugnaitis. Na-

Tad vi- riai; Mr. & Mrs. John Bačins-I
kviečiu kas, A. Knaučialis, Mrs. A.

sis.

I

nas. Kas gali įsivaizduoti 
gilų skausmą karčiai mir
čiai pasmerkto žmogaus. 
Beveik tūkstantį metų jie 
nešė kaltę ir atgailą. Be-

ir Ieva buvo nerangūs ir
Koresp. S. Bugnaitis. vaikiški. Troškuolė visuo-

! PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

Į mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
I Pigiausias laikraštis yra
; "VARPELIS"

Metams kainuoja tik $1.00
į Kanadoje $2.00
Į Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių.
! Platintojai, surinkę tris naujas ‘ Varpelio” prenumeratas, 
! ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
J gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu- 
[ meratų gauna vertingų dovanų.

! "VARPELIS"
j Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir j 
j kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- ] 
J pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. | 
J , Adresas:
; FRANCISCAN FATHERS !
; 310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. ;

Teiephone — Hemlock 6567 į

I
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BERNADETOS GIESMĖ FRANZ WERFEL
HAROLD FOSTER ILIUSTRACIJOS

6
Į nigus, kad atėjus tai dienai ga- 
t lėtume 
igiau karo bonų. kaip
kartą, nors ir tada 
svetimtaučius, ypač 
bininkus, kurie tuos

! davinėjo.
Vietiniame anglų

raštyje buvo parašyta, kad lie
tuvių pasirodymas buvo įžy
miausias to miestelio istorijoj, 
kad per apie 3 valandas 
duota karo bonų už apie 
000.00. Vadinasi, jokia 
tautinė grupė nėra taip 
žymėjusi, kaip lietuviai.

išpirkti dvigubai dau-
pereitą 

nustebino 
pašto 
bonus

kalba

WESTFIELD, MASS.

dar-
par-

laik-

par- 
$23,- 
kita 

pasi- 
CSA’.

Buortii kūdikis buvo bemirštąs
Liurde gyveno Buortų šeima. Jų dvie

jų metų berniukas nuo pat užgimimo bu
vo nesveikas. Susirinko pas Buortus kai
mynės. jos matė, kad vaikutis taip su
menkęs. jog tuojau mirsiąs. Kūdikio ake
lės pasidarė lyg stiklinės, jokio judėjimo 
nei kvėpavimo nebuvo jaučiama.

Buortienę tarė: — 
Ar negeriau, 
negu paskui

Viena
kaimynė ramindama 
Brangioji Kruazina. neverk, 
kad vaikelis dabar numirs, 
visą gyvenimą būtų raišas?

Motina prispaudė galvą
lopšio. Lengva buvo toms moterims taip 
kalbėti. Šioje valandoje ji neturėjo karš-

Dr>wir.gi eopyriffht, 1943, by K

prie kūdikio

Motina paėmė kūdiki i rankas
tesnės maldos, kaip tik. kad jos kūdikis 
gyventų, nors ir raišas. Kad tik jis gy
ventų! Visokios mintys pradėjo jai pai
niotis. Ypatingai viena mintis ją kanki
no. Bernadeta ir naujas šaltinėlis prie 
Masabielio urvo. Staiga Kruazina Buor- 
tienė nusprendė. Ji pagriebė kūdikį iš 
lopšio, suvyniojo į priejuostę ir sprūdo iš 
namų.

Jos vyras ir visos moterys pamanė, 
kad .š gaileščio jai protas sumišo. Krua- 
zina tekina bėgo gatve, o žmonės paskui 
ją. Atbėgusi pas urvą, išvyniojo kūdikį 
iš drabužėlių, peržegnojo jį ir nuogą įki-

Featires Syndicate. Ine. Text copyright. 1942. by The Viking Press. Ine. Distributed by King Feature* Syndicate in co-operation with the Book-of-the-Month Club. Ine.

Ji skubėjo miesto gatve
šo į vandenį iki kaklo. Vos galėdama iš
tarti žodžius sakė: — švenčiausioji Ma
rija. paimk jį arba man atiduok. — Ji net 
negirdėjo, kaip jai kitos moterys sakė: 
— Šitas vanduo šaltas kaip ledas, ką da
rai. tu žudai savo kūdikį. — 
rėjo kūdikį atimti iš jos.

Staiga viena moteriškė 
švenčiausioji Panele, kūdikis
Tikrai taip ir buvo. Žmonės žiūrėjo vieni 
į kitus ir buvo baimės apimti. Kruazina 
išlaikius kūdikį penkioliką minučių, pas
kui ištraukė iš vandens, suvyniojo stip
riau į priejuostę ir leidosi tekina namo.

Jos net no-

sušuko: — 
verkia... —

Staiga, viena moteriškė suklyko
Kada žmonės atsiskubino prie Buortų 
namų, jie pamatė Kruaziną, iškeltomis 
rankomis, duodant ženklą tylėti. Ji pus
balsiai tarė: — Tylėkite! Jis miega, ma
no kūdikėlis miega... —

Liurde įvyko stebuklas...* * *
✓

■
I

Apie šitą stebuklą reikia pasiskaityti 
Vyskupo Bučio knygos: Šv. Panelės 

Prisiųs-
iš
Marijos Apsireiškimas Liurde”.
kitę S5.00 už ką vėliau gausite knygą ir 
būsite įrašyti į leidėjų skaičių...

išrinko 
atstovauti 

lietu- 
įvyks 
Penn 
kitos

CAMBRIDGE, MASS
♦

i GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

d.Sekmadienį, rugpiūčio 8 
parapijos svetainėje įvyko LDS 

Plačiai 
delegatų 
Bet ka- 
negalėjo

sų tėvynės naudai. Nes šis lai- pulkais moterų eina į Raudono- 
kotarpis yra svarbus ir daug jo Kryžiaus patalpas ir ten po- 
reikalaująs įtemptų darbo jė- rą valandų praleidžia siūda- 
gu-

MINĖS SIDABRINI JUBILIEJŲ

susirinkimas. 
apie siuntimą 
Konferenciją, 
susirinkimas

A.D. mos.
7

LDS 8 
nutarė jjorwoo^t Mass.

Aguonėlė.

Chicogo. IU. — Rugpiūčio 16jnikaitė) yra Hartfordietė. gi- 
d. š. m. Sesuo Kazimierietė M.!muši ir augusi Vabalninku pa-: 
Fabiana minės savo profesijos! rapijoj. Lietuvoje. Jos giminai- 
Sidabrinį Jubiliejų. Tą dieną I čiai pp. Manikai ir Tamošiūnai 
Sesers M. Fabianos. Jubilieja-1 ;r dabar gvvena Hartford. Ct. 
tės. intencija įvyks iškilmingos Sveikiname Sesute Jubilieja-I 
šv. mišios. 9 vai. rvtą. Sv. Ka- . . . . . . :
zimiero Seserų koplyčioje. |tę ir Imsime jai geriausios i

Seselė M. Fabiana I Ona Ma- sveikatos.

visų katalikiškų 
visų parapijiečių 

Susirinkimas šau- 
rugpiūčio

ši;. Kazimiero Draugija Išrinko 
Atstovą

Šv. Kazimiero draugija mėne
siniame susirinkime 
Petrą Kazlauską
draugiją Pittsburgh, Pa. 
vių konferencijoj, kuri 
rugsėjo 2 ir 3 d. William 
Hotel. Būtų gera, kad ir
draugijos pasektų Šv. Kazimie
ro draugijos pavyzdį 
tų savo atstovus, nes 
cija bus labai svarbi, 
Lietuvos ir bendrai 
lietuvių klausimą.
žiuokime kodaugiausiai, kad 
parodytume pasauliui, kad mes 

' esame ir noriine būti lietuviais 
i ir pagelbėti Lietuvai atgauti 
į nepriklausomybę.

ir išrink- 
konferen- 

liečianti 
pasaulio

Tad nuva- 
kodaugiausiai,

iš New Yorko, Lawrence, 
BroCkton, So. Boston, Doches- 
ter ir kitų kolonijų.

Dalyviai sveikino pp. Mickū
nus ir linkėjo jiem sveikiem su
laukti Sidabrinio Jubiliejaus, 
pp. Mickūnai daug sveikinimų 
ir linkėjimų gavo telegramomis 
ir laiškais. Taipgi gavo labai 
daug gražių ir brangių dovanų 
nuo pavienių šeimų ir nuo visų 
dalyvių, pp. Mickūnų šeima — 
sūnus Antanas ir Kazys, ir 
dukrelė Marijona apdovanojo 
savo mamytę deimantiniu žie
du ir tėvelį brangiu laikrodė
liu.

pp. Kazimieras ir Petronėlė 
Mickūnai yra labai jautrūs ir 
nuoširdūs lietuviai patriotai. 
Jie išauklėjo gražiai du sūnų—

Rugpiūčio 8 d. įvyko 
kuopos susirinkimas ir 
šaukti visuomeninį susirinkimą 
rugpiūčio - Aug. 15 d. po pas
kutiniųjų šv. mišių, ] 
mokyklos svetainėje. Bus ren
kami atstovai į Amerikos Lie
tuvių Tarybos konferenciją. Rak^įįi.
kuri įvyks rugsėjo 2—3 dd./ _________
Pittsburgh, Pa. Į savaitę nemažai lietuvių

Kviečiame visus tame susi-. atostogauja p Julė Vilkišiūtė 
j rinkime dalyvauti. j kurį yj-a muzikos mokytoja ir

Karštas Patriotas. pavaduodavo varg. Šlapelį, yra 
: išvykusi atostogų.
i —
i Šiomis dienomis pas pp. Kar-

NORWOOD, MASS

Pirmadienį, rugpiūčio 9 d.

įvyks-
Pitts-

ir. lie-

j 8 kps. 
tartasi
i ALT

iįdangi
prieiti išvadų, tai nutarta šauk
ti bendra
l, •draugijų ir 
susirinkimą,
kiamas sekmadienį.
15 d., tuoj po paskutinių mišių 
parapijos svetainėje. Visos ka
talikiškos draugijos raginamos 
dalyvauti šiame susirinkime 
kuoskaitlingiausiai; taipgi ir 
visi parapijiečiai.

Ši ALT Konferencija, 
tanti rugsėjo 2—3 d.d. 
burge. yra labai svarbi
tuviams reikia iš visų kolonijų 
dalyvauti kuoskaitlingiausiai. 
Taigi, ir mes Cambridžiaus lie
tuviai turime turėti vieną ar du 
atstovus, kurie galėtų atsto
vauti mūsų koloniją Konferen
cijoje.

Sekmadienį, rugpiūčio 15 d. 
tuoj po paskutinių mišių, visi 
susirinkite į parapijos svetai
nę. kur visi bendrai galėsime 
šiuos svarbius reikalus apsvar
styti ir išrinkti atstovus vyki
mui į Konferenciją.

Rugpiūčio 6 d. p. T. Banienė 
pergyveno sunkią operaciją, p. 
T. Banienė po operacijos jau- 

: čiasi puikiai ir pamažu sveiks
ta. p. T. Banienė randasi 
Cnarlsgate ligoninėje. Linkime 
p. T. Banienei greitai pasveikti.

iš- 
parapijos vyko į Lietuvių Vargonininkų 

seimą varg. Anicetas Šlapelis. 
Jį pavaduoja pp. Petras ir Va-

kareivių moralės 
nes paskutiniu lai- 
kareivių 
apylinkėje, 
neturi kur

randasi 
kurie 

dėtis.

LAWRENCE, MASS.
skyrius susirū- nilus, gyva Tremont St., atosto- Antaną ir Kazį ir dukterį Mari- 

iminaitė p. Šereikienė Jon9 * juos išmokslino, p. An
tanas Mickūnas yra vaistinin- 

rugp. 10 d. p. Še- kas *r turi Balch Pharmacy. 
1140 VVashington St. Jis taip
gi yra Šv. Jurgio parapijos baž
nyčios kolektorium, darbuojasi 
parapijos draugijose.

Tėvelis, p. Kazimieras Mic
kūnas šiais metais įtaisė para
pijai karo tarnybos vėliavą. 

; įvyko 
Į gegužės 16 d. Tą pačią dieną, 
tuoj po vėliavos šventinimo iš
kilmių bažnyčioje. įvyko lietu-

Federacijos 
pinęs didėlesne veikla. Nutarė gavo jų g: 
turėti reguliarius mėnesinius iš Kearny, N. J. Grįžo į namus 
susirinkimus, prašyti draugijų antradienį, 
išrinkti dar po kitus du asme- reika yra buvęs Šv. Jurgio lie- 
nius atstovauti draugiją, p. K. tuvių par. vargonininku ir 
Vencius ir p. L. Švenčionienė “Darbininko” administrato- 
atsilanko į kiekvieną draugijos rium. Dabar jie turi savo biznį 
susirinkimą ir prašo draugijos Kearny, N. J.

: siųsti atstovą į Pittsburgho -------------
konferenciją. Kuri draugija 
nepajėgia siųsti savo atstovą, ro tarnybon pp. Dalelių sūnus kurios pašventinimas 
ji yra prašoma prisidėti auka.

Šv. Vardo draugija, susirin-; 
kime laikytame rugpiūčio 8 d., į 
paskyrė Federacijos skyriui dėl 
atstovo $25.

Šv. Kazimiero pašalpinė 
draugija paskyrė $15.

Maldos Apaštalavimo draugi- , i stulpą. Vienas važiavusių.' stebinti tuo jų pagerbimo ban- 
ja paskyrė S10.

Savaitės užbaigimo proga 
mus aplankė šie kariai: puskr. 
Mileikis. jūr. Skibauskas, Bu- 
nevičius ir Burokas.

Kitą trečiadienį išvyksta ka-

VYČIAI NESNAUDŽIA
Mūsų Vyčių kuopa paskuti

niu laiku rodo daug gyvumo, 
kaip kuopoj, taip ir už kuopos 
ribų. Savo susirinkime kuopa 
nutarė turėti kas antradienį šo
kius, Buhimų salėje (gaila, kad 
ne lietuvių) 
palaikymui, 
ku- daug 
Westfieldo 
laisvu laiku

Tad Vyčių kuopa sumanė ir 
jau vykdo kiekvieną antradie
nį visiems, o ypatingai karei
viams turėti pasilinksminimo 
vakarėlį su gana į\'airia prog
rama ir šokiais. Kareiviai labai 
patenkinti tuo Vyčių sumany
mu ir žada niekad' Westfieldo 
Vyčių kuopos neužmiršti ir 
garsinti lietuvių geros širdies 
vardą visur ir visame savo gy
venime. D.

Pirkite Karo Bonus ir
Štampas

ĮVAfROS SKELBIMAIBAISI AUTO NELAIMĖ
Sekmadienį po pietų, rugp. 8 vių masinis susirinkimas, ku- 

d. ant VVashington St., Islingto-Iriame buvo parduodami karo 
ne, įvyko automobilio nelaimė, bonai.
Važiuojant automobilius tren- ■ pp. Mickūnai buvo labai nu-

būtent, Juozas Kuzmicki, jūrei- kietu ir labai jaudinosi. Dėkojo 
Mūsų parapijos Federacijos v’s> Providence, užmuštas, o visiems už bankieto suruošimą.

kiti keturi sužeisti. Sužeistieji sveikinimus, linkėjimus ir do
vanas.

Toastmasteriu buvo p. Anta
nas F. Kneizys.

Bankieto ruošėjais buvo ir 
daugiausia darbavosi pp. Aidu- 
koniai, p. Marijona Mickūnaitė 
ir jos broliai Antanas ir Kazys. 
Jiems nuoširdžiai gelbėjo pp. 
Kavolinai, p. Jasionis ir kiti.

Šis bankietas praėjo labai 
gražioje tvarkoje ir nuotaikoje.

Sveikiname pp. Mickūnus ir 
linkime jiem ilgiausių metų!

i skyriaus numatytas atstovas į 
konfereneją mūsų 
kun. P. M. Juras.

Cambridžiaus dirbtuvėse jau
čiamas trūkumas darbininkų. 
Mėsos apdirbimo dirbtuvėse y- 

' ra labai didelis darbininkų pa
reikalavimas;

• naujų, senieji 
įdirbti net po 
! Po dešimties
i mokama du syk reguliario at- 
i lyginimo.

Elzbieta Mažeikienė, uoli Šv. 
Elzbietos draugijos darbuoto
ja. pasidavė Bostone operaci

jai-

!
negalint gauti 

darbininkai turi 
14—16 valandų, 
valandų darbo.

Mūsų klebonas, kun. P. M. 
Juras, išvyko į Kunigų Vieny
bės seimą New Yorkan.

Matant kaip kitos kolonijos 
gražiai veikia. ypatingai kaip 
sėkmingai pardavinėja karo 
bonus ir tuomi kelia lietuvių 
vardą. Cambridžietis klausia 

' savęs, kodėl mūsų kolonija taip 
sau gražiai snūduriuoja. Mažai 
kas veikiama, apart LDS 8 kps. 
Kitos organizacijos jokio noro 

: veikimui nerodo. Reikėtų pa
miršti savus reikalus, ir dau- 

Į giau padirbėti šios šalies ir mū

Rugpiūčio 14 ir 15 dd. 
nės sargybos vienatos 
savo manevrus Palangoje.

klebonas ^Ta Norvvoodiečiai: Rapolas 
Tamulinas, kareivis, gyv. 21 
Folan Avė., jo sesuo Winfreda 
Tamulinaitė, automobilio vai
ruotojas Pranas Mučinskas, 
gyv. 16 Folan Avė.

Sakoma, kad automobilio vai
ruotojas lenkiąs autobusą, ir 
kaip tik pralenkė, pasipainiojo 
ant kelio šuo. Jis nenorėdamas 
užgauti šunies, pasukęs auto
mobilių, ir trenkęs į stulpą.

Sužeistieji randasi Norwoodo 
ligoninėje.

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.

kari- 
turės

Mūsų klebonas kreipiasi į 
kiekvieną bažnytinę draugiją 
prisidėti patarimais ir darbu 
minint šiais metais keturiasde- 
šimts metų parapijos sukaktį. 
Iškilmės nukeltos rudeniop.

Federacijos skyrius regis
truoja kiek lietuviai yra išpir- 
kę bonų, 
Kryžiui davę
mūsų skyrius 
s i dėjęs, nes

kiek Raudonajam 
kraujo ir kiek 

siuvimu yra pri- 
kas antradienis

MINĖJO VEDYBINIO GYVE
NIMO SUKAKTĮ

Pereitą šeštadienį, rugp. 7 d. 
pp. Kazimieras ir Petronėlė 
Mickūnai, gyv. 153 Winslow 
Avė., minėjo savo 35 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Ta 
proga pp. Mickūnų artimieji 
bičiuliai ir šeima — dukrelė p. 
Marijona ir sūnus — Antanas 
ir Kazys suruošė šaunų ban- 
kietą Eikš svetainėje. Dalyva
vo apie 200 svečių ir viešnių, 
dauguma vietinių, bet buvo ir

KARO BONŲ VAJUS
Šios kolonijos Lietuvių Komi

tetas Karo Bonams platinti 
ruošiasi naujam masiniam ka
ro bonų pardavimui. Pirminin
kas adv. B. Sykes tariasi su 
valdybos ir komisijos nariais 
dėl dienos ir programos suda
rymo.

Yra numatyta ruošti masinį 
lietuvių susirinkimą rugsėjo 
mėnesio pradžioje. Kaip tik 
bus galutinai paskirta diena, 
tai pranešiu šių žinių skaityto
jams. Dabar tik taupykite pi-
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VIETINES ŽINIOS e

ŽINUTES
Šv. Petro par. moterų - mer

ginų kareiviams remti skyriaus

Ponia Karčiauskienė aiškino 
Boston Daily Record editorialą 
apie Stalino siekius į Lietuvą 
ir ragino visas 
nas ir moteris

i

Bostono Lietuviai 
Nupirko Tankų

įvyko ekstra susirinkimas, pir- protestu tokiems užgrobimams, 
madienio vakare. Iš protokolo Gabi ir įtakinga pirmininkė 
paaiškėjo, kad šio skyriaus va-' P- Br. Cūnienė pranešė kad 
dovybėje. moterys ir merginos sekmadienį, 2:30 v. p. p., prie 
jau pagamino 100 tūkstančių Bigelow mokyklas visos mote- 
Raudonajama Kryžiui bandažų rYs ir merginos, kurios čia dar- 
dėl kareivių. Jos šiam patrijo- buojasi Raudonajam Kryžiui, 
tingam ir labdaringam darbui nusiims paveikslus. Po tam jos 
susirenka į “■Darbininko” salę turės privatišką bankietėlį
ketvirtadieniais po pietų ir va-i “Darbininko salėje. Visos šio 

ratelio darbuotojos kviečiamos 
nusifotografuoti.
taipgi pranešė, kad jų intenci
jai už mūsų kareivius bus tą 
dieną, laikomos šv. mišios, Šv. 
Petro bažnyčioje, 10 v. r.

Susirinkimas vienbalsiai 
tarė siųsti kareiviams Kalėdų 
dovanas. Iždininkei p. M. Gai
lienei pareikalavus padidinti iž
dą, nutarta surengti didelį Py
ragų Kermošių (Bakery Sale), 
parapijos salės kieme, 492 E. 
7th St. rūgs. - Sept. 5 d., 1:30 
vai. p. p. Šiame parengime bū
sią visokių įdomybių.

Ieškant atstovės į Amerikos 
Lietuvių Konferenciją, Pitts
burgh, Pa., ponia Nanartavi- 
čienė savanoriai apsiėmė šią 
darbščią grupę atstovauti. Yra 
vilties, kad ir daugiau kas iš 
šio skyriaus važiuos į minimą 
konferenciją. Patartina.

šeštadienį yra pasninkas — 
Vigilija prieš P. M. didelę šven
tę į Dangų Ėmimo.

Rugp. 22 d., 12:30 v. ištekės 
panelė Ona Petrušytė, gyv. 139 
W. 6th St., už Jurgio Regan, 
naujai perėjusio į katalikus.

Šią savaitę, Vincas Grudzins-
kareivių moti- kas, belaukdamas didelės Žoli- 
pasirašyti po nės šventės, puikiai išvąškavo 

bažnyčios takus. Jis dar ketina 
papuošti puikiai altorius dėl 
tos Marijos šventės. Vincentas 
yra priverstas šiais dalykais 
sielotis, nes seserys yra išvy- 
kusios į motinišką namą Elm
hurst, Pa. Jei kas paslystų ta
kuose!? Ir vėl Vincentui bus 
bėdos. z

kare, antradieniais, pas šio 
skyriaus raštininkę p. Zalets- į 
kienę.

DAKTARAI

i
 Šou. 4476- ]!

DrJoseph F. Antanėlis ■:

OPTOMETRISTAS
515 East Broadway !;

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus Į 1 

Trečiadieniais ir 
Penktadieniais ! Į

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai Į> 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai. j!

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass. 

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

ISeredomia:—
Nuo 9 ryto iki ii vai. diena.

Tel. ŠOU 2712
Dr. J. C. Seymour 

(LANDŽIUS) 
Lietuvis Gydytojas 

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

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

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Pirmininkė

nu-

South Bostoniečiai turime 
džiaugsmo sužinoję, kad Moti
na Bonaventūra yra vėl išrink
ta Generale Viršininke Nukry
žiuotojo Jėzaus Seserų. Melsi
mės jos ir Seserų gerovei.

Baigė Slaugės 
Mokslų

Rugpiūčio 8, So. Bostono
High School auditorijoj įvyko 
Carney Ligoninėje baigusių 
slaugės mokslus graduation. 
Baigusių tarpe yra ir dvi lietu
vaitės, tai p-lė Jakimavičiūtė 
žinomos bažnytinių draugijų 
veikėjos Onos ir Jono Jakima
vičių duktė. (Jos brolis yra Jė-Į 
zuitų ordino klierikas) ir Aldo
na Ivas - Ivaškevičiūtė, Klaipė
dos sukilimo dalyvio Antano i 
ir Onos (Dr. Jakimavičiaus se
sers)

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugija pravedė vajų, kurio 
metu pardavė lietuviams karo 
bonų už $45,000 ir tokiu būdu 
nupirko Amerikos kariuomenei 
vieną lengvesniąją tanką, kuri 
pagelbės sutriuškinti “ašį”.

Šiomis dienomis įvyko iškil
mingas tanko kariuomenei įtei- 

į kimas. Draugijos pirmininkas 
adv. Jonas Grigalius, dalyvau
jant veik visiems valdybos na
riams ir direktoriams įteikė 
Lieut. Col. Lee H. Tucker me
talinę lentelę (plaąue) su pa
rašu, kad tai nuo Bostono Lie- 

’ tuvių, kuri bus prie tanko pri
dėta. Prie įteikimo dalyvavo ir 
Jung. Valst. Iždo Departmento 
atstovas William P. Burkin- 

jshaw. Iškilmingo įteikimo at
vaizdas tilpo veik visuose Bos
tono dienraščiuose. (Tas pats 
vaizdas telpa šiame “Darbinin
ko’ 'numeryj. Red.).

i Reikia pridurti, kad be minė
tos sumos, kiek ankščiau “Dar
bininko” parengime bažnytinė
je salėje, So. Bostone parduoda 
karo bonų už §11.000.00.

Dabar, Bostono lietuviams 
reiktų užsimoti nupirkti bom- 
berį. Rap.

Padidėjo Šeima

Vyskupo P. Būčio Knygos- 
jvč. P. Marijos Apsireiškimai

Liurde, Rėmėjai

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

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.

i
I
I

Būtų daug gero, kad kiekvie
nas Bostoniečių neėmęs dar a- 
tostogų, turėtų jas Amerikos 
Lietuvių Konferencijos metu ir 
netoli Pittsburgho, Pa. Tai ga
lėtų dalyvauti per savo vakaci- 
jas ir konferencijoje. Tuomi į- 
sirašydintų į istoriją, kaipo 
Lietuvos gelbėtojas. Puiku ir 
gera.

Šiokie patrijotai. išvažiuoda
mi atostogautų, privalėtų gau
ti vietinių draugijų mandatą. 
Tuomet jie įrašydintų ir orga
nizacijas į kovotojų eiles už 
Lietuvos nepriklausomybę.

Patartina, kad kiekvienas 
pasidairytų ar kas nevažiuoja 

I iš apylinkės į Pittsburgho kraš- 
I tą, pradžioje rugs-sept. O. su
žinojus, kas važiuoja, išrūpin- 
ti jau nuo vietinės kokios drau- 

j gijos įgaliojimą. Tuomet ir 
Bostonas gal turėtų daug ats- 

' tovų svarbioje Amerikos Lietu- 
i vių Konferencijoje.
I Įgaliojimo forma yra atspau
sdinta praeitame “Darbininke”.

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

Ivų - Ivaškevičių duktė.
Rap,

LANKĖSI

Rugpiūčio 3 d. pp. Kontrimai, 
gyv. So. Bostone, susilaukė šei
mos padidėjimo — sūnaus, p. 
Ona Kontrimienė (Jasionytė iš

. Norwood) ir naujagimis sūne- 
į lis buvo, o gal ir tebėra, šv. 
I Margaritos ligoninėje ir yra 
geroje sveikatoje. Sveikiname 
pp. Kontrimus'.

lan-Ketvirtadienį, rugp. 12, 
kėši p-nia Barbora Kališienė su 
savo dukterimi Mrs. Avalina 
Slazas iš Dorchester, Mass. At- 

i silankymo proga, p. Kališienė 
atnaujino LDS 1-mos kp. na
rystės duoklę dviems metams 
ir Liurdo knygos fondan auko
jo §5-00.

A. a. josios vyras Vincas Ka- 
lišius buvo labai veiklus LDS 
1-mos kp. narys ir visų Bosto
niečių labai mylimas ir gerbia
mas.

Antradien, lankėsi p. K. Na- 
dzeika iš Nashua, N. H.
su savo žmona įstojo į Liurdo 
knygos fondo rėmėjus. 
Nazdeika yra nuoširdus LDS 
organizacijoj darbuotojas ir il
gametis apskričio ir kuopos 
valdybų narys.

Sugrjžo Iš Atostogų

DIDŽIAUSIAS 
BARGINAS 

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

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

derniškais įrengimais.
Randasi patogioj vietoj. Visai 

j arti prie transportacijos, baž
nyčių, teatrų, mokyklų ir krau
tuvių. Apgyvendinti su geroms 
šeimoms. Geriausia šių dienų 
proga įsigyti gerus namus, pi
giai.

Niekur nėra tokios saugios 
vietos padėti pinigus, kur būt 

j užtikrinta apie 20-tas nuosim- 
j tis pelno. Galima pirkti po vie
ną arba ant syk visus. Dėl pla
tesnių informacijų kreipkitės į 
seniausią agentūrą, A. J. Kups
tis, 332 VV. Broadu'ay, So. Bos- 

, ton, Mass. (16-19)

r— 

I

e

I c

Laikraštis “Darbininkas” gavęs 
pritarimą ir paramos nuo dvasiški- 
jos ir pasauliečių, perspausdinti 
vyskupo P. Būčio svarbų veikalą— 
ŠVČ. P. MARIJOS APSIREIŠKI
MAI LIURDE, jau sparčiai varo 
darbą pirmyn; popiera nupirkta, 
iliustracijos - klišės jau padarytos 
ir raidės pradedamos rinkti. Kaip 
tik baigsime spausdinti kun. Pr. M. 
Juro maldaknygę — “Didysis Ra
mybės Šaltinis”, tuojau į presą dė
sime vyskupo P. Būčio knygą apie 
Liurdą.

Reikia pasidžiaugti, kad kiekvieną dieną Liurdo 
knygos Rėmėjų skaičius auga ir auga. Štai, pereitą 
savaitę įsirašė į rėmėjus sekanti:
Mrs. Petuskienė, Waterbury, Conn....................  10.00
Kun. Jurgis Paškauskas, Chicago, III......................5.00
Kun. P. Garmus, Easton, Pa....................................5.00
Kun. P. Juraitis, Athol, Mass.................................. 5.00
Mrs. Paulina Martinaitis, Pittsburgh, Pa............. 5.00
Pr. Šūkis, Rochester, N. Y....................................... 5.00
Mrs. Anelė Maciokas, Cleveland, Ohio................... 5.00
Ona Raskevičienė, Minersville, Pa........................ 5.00
Mrs. A. Urbikas, Mason City, Iowa....................... 5.00
J. Raudonaitis, Ozone Park, L. I., N. Y................... 5.00
Mrs. Veronika Baublis, Athol, Mass....................  5.00
Elzbieta Blass, Detroit, Mich.................................. 5.00
Mrs. & Mr. A. F. Sikorskis, Pittsburgh, Pa..............5.00
Adomas Aliukevičius ...........................................  5.00
Wm. Jasinsky, Maspeth, N. Y................................ 5.00
Ant. Apanavičius, Elizabeth, N. J............................ 5.00
Ig. Radin, Johnson City, N. Y................................ 5.00
Barbora Kališienė, Dorch ester, Mass................. 5.00
Adelė Varžinskaitė, So. Boston, Mass..................... 5.00
Kazys ir Ona Nadzeikai, Nashua, N. H..................5.00
Mrs. A. Simulinas, New York, N. Y.........................5.00
Mrs. B. Mašėnas, Hartford, Conn........................... 5.00
Teresė Cepurnienė, Waterbury, Conn.................... 5.00
A. Berzinskas, Newark, N. J.................................. 5.00
Mrs. V. Pivinskienė, Parsons, Pa.............................5.0(
M. Matelis, Baltimore, Md............... y........................ 5.0(
Mrs. M. Lukošaitis, Baltimore, Md......................... 5.0(
Mrs. K. Sharka, Irvington, N. J.............................. 5.0(
Mrs. M. Kurtinaitis, Cle Elum, Wash..................... 5.0(
Antanina Tamaševičienė, Brockton, Mass..............5.0(
K. Barauskas, Norwood, Mass................................ 5.0(
Mr. & Mrs. George Stukas, fotografai, So. Boston 5.00 
Rose Gauchas, Chicago Hts., III...........................
Stella Jundul, Chicago, III......................................
Juozas Tarbokas, Roxbury, Mass.........................
Barbora Meškeliūnaitė, Mattapan, Mass.............
Mrs. E. Meškunas, Binghamton, N. Y...................
Mrs. Pleinis, Phila., Pa..........................................
Adolphina Loh, Brighton, Mass............................
Amelia Totorunas, Bridgeport, Conn...................

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

“Darbininko” Adm.

BALLAST TUBES
POPULAR EACH
NUMBERS

Also limited supply of OZ4. 
6SQ7. 12K7. 12A8. 6SK7. 6K8. 7F7. 

1LN5. 27. 26. 24A. 77.
78. 6C6. 35. 51, 25Z5. 25Z6 

WILL ALSO SUPPLY DEALERS
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction quaranteed or your 
money back. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

Raa. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanlan Fumlture Co.
MOVER8—
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Dlstanoo 
Movlng

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

Šv. Jono dr-jos direktorius, 
Viktoras Medonis su savo žmo- 

i na Liudvise buvo išvykę į 
Pennsylvania savaitei atostogų. 
Kadangi Viktoras yra seniau 
ten gyvenęs ir dainavęs cho
ruose, tai buvę labai malonu 
susitikti su senais pažįstamais, 
kurie juodu nepaprastai vaiši
nę. Lankėsi Kingstone, Wilkes 
Barre. Newark. N. J. ir k. Ap
lankė Susivienymo Centrą bei 
“Garsą”, kur susitiko ten dir
bantį buvusį “D-ko” intertypis- 
tą Antaną Naviką. Susitiko ir 
tėvą Geraldą Mociejūną, muzi
ką Varaitį ir k. Grįžo laimin
gai-

ir jis'

p. K

Į

5.00
5.00
2.00
2.00
1.70
1.00
1.00
1.00

South Bostonietės vienuolės 
Sesuo Celestina (Stakutytė), 
Julė Jučaitė ir Alesė Jurgelai- 
tytė buvo dalyvės profesijos ir 
įvilktuvių metinėse iškilmėse. 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 
koplyčioje, Elmhurst. Pa., 
rugp. 12 d. Šiose jaudinančiose 
pamaldose buvo ir kun. Alber
tas Abračinskas. iš So. Bosto
no.

Atostogauja 
Plymouthe

pa-

globa

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE 
PERMANENT

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

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

Nutarė Siųsti Dvi 
Atstoves — 

Paskyrė Aukų
Lietuvių Dukterų po

Motinos Švč. draugija savo su
sirinkime, rugp. 10 d. parapijos 
salėje, be paprastų reikalų, gy
vai svarstė is šaukiamos Ame
rikos Lietuvių Konferencijos 
Pittsburghe reikalą. Visapusiai 
apsvarsčius, draugija nutarė 
siųsti dvi atstoves.

Taipgi nutarė paskirti §10.00 
auką minėtai konferencijai. 
Narės buvo taip entuziastiškai 
nusiteikusios konferencijos rei
kalu. kad sumanė skiriamąją 
auką pačios sudėti. Draugijos 
vice-pirm. Barbora Gailiūnienė 

į pati paaukojusi tam reikalui 
i §2.00 padarė rinkliavą ir su-l 
i rinko §15.00. Po §1.00 aukavo: 
Petronė Vasiliauskienė, 
joną Aliukonienė. 
panskienė. Emilija 
Agota Savickienė. 
Mickevičienė. Ona
čienė, Marijona Tamulaitienė, 
Agnieška 2alaitė, Marijona 
Nevronienė. Ona Staniuliūtė, 
Ona Zulonienė. Antanina 2ar- 
kauskienė. Ieva Marksienė ir 
Kostancija Poškienė.

Lietui'os Duktė.

LDS 1-mos kuopos ižd. ir 
rapijos žymaus darbuotojo Vin- 

Į co Valatkos 
’ leidžia 
igas
Mass.

žmona, Marijona 
dviejų savaičių atosto- 

istoriniame Plymouth. 
Rap.

Pradėjo Aviacijos 
Mokslų

t

Draugijų Valdybų Adresai

Mari- 
Sofija Tre- 

Galinienė, 
Marijona 

Jakimavi-

Pranas Silukas, žinomos vei
kėjos Ievos Marksienės anūkas, 
praeitą sekmadienį išvyko j 
Williams College kaipo Jung. 
Valstybių Laivyno aviacijos 
kadetas. Ten pasimokinęs, vyks 
j Pensacola, Fla.

Pirm įstojimo į aviaciją Pra
nukas dirbo VV'ashingtone val
džios įstaigoje.

Williams 
lavinimo 
pagarsėjęs 
kas. South
nas Planskis — Tony Plansky.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *VC.

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

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

8 Winfield St., So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway—1864-W.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 \Vest 7th St., So. Boston. Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadvvay, S. Boston. Mass.

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., Šo. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

4V. JONO EV. BL. PA8ALPINES
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Prana3 Tuielkis
702 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

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

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

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

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

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

kolegijoje fizinio 
instruktorium yra 
lietuvis sportinin- 

Bostonietis. Anta-

North Brighton Bakery, 
Ine.

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

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK8

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2960
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Maso.

Joseph W. C 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimą* Dieną ir N akt] 

Koplyčia Šermenims Dykai 
TU. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

h J i

" REIKALINGA VYRŲ (Dėmesis bus kreipiamas J 

ir į nepiliečius). Dirbti a sencialėj karo industrijo- ' 
je prie įvairių; darbų. Patyrimas nereikalingas J 

virš 40 valandų darbo mokama laikas ir pusė.
Gera alga. Matykite;

MR. HALPERIN, 
Roxbury Iron & Metai Co., Ine., 

Dorchester, Mass.
Paimkite Mattapan karą iš Ashmont Station ir 

išlipkite prie Cedar Grove Station.

I
$

I

For VICTORY

U
 BŪT ’
(JN1TBD 
S TATE S 
DEFENSE 
BONDS 
STAMPS 

—I

i
K

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia Šermenims dykai 

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



Avė Maria Valanda

Rcchesteriečiai Šukele S800.00 LTT

rys 
šuo 
dra.
daz buojasi.
kma vaikučius, kurių 
dirba dirbtuvėse.

HYTIMLi , 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

Rochfster, N. F. — Pereitą 
sekmadienį, rugpiū 10 S d. įvy
ko Lietuvių Diena, kad užbaig
ti kelti numatytą kvotą 
8500.00 Lietuvių Tautinei Ta
rybai.

Kalbėjo pulk. K. Grinius iš 
New Yorko. Lietuviai labai 
nu.■ ■•irdžiai surėmė ALRK Fe
deracijos skyriaus pradėtą iar 
bą ir kvotą sukėlė su dideliu 
kaupu, būtent. 8800.00.

Valio. Rochesteriečiai!

SUGRĮŽO
Pereitą savaitę sugrįžo Sese- 

Pranciškietės. būtent. Se- 
Urbana ir Sesuo Aleksa.n- 
Seselės čia labai gražia. 

Jos globoja ir mo- 
motinos

ta pačia celebranto intencija.
Po pamaldų, kleb. kun. Myko

las J. Urbonas skelbė trumpą, 
bet reikšmingą pamokslą treti- ‘ 
ninkams, paskirdamas mėnesio 
globėją, taip pat intenciją mei-1 
stis už taiką pasaulyje. Po ko, I 
klebonas tretininkams suteikė 
Generalinę Absoliuciją. A.T.

NEW BRITAIN, CONN.

Sekmadienį, rugpiūčio 15 d., j 
6:30 vai. vakare įvyks, kaip pa- j 

i prastai. Avė Maria radio prog-į 
| rama iš įvairių radio stočių. 
Tos dienos programoje išgirsi
me Šv. Felikso iš Cantalice dra- . 
matizuotą gyvenimą. Bostono Į 
ir apylinkės gyventojai gali 
klausytis šios programos iš j 
WMEX stoties. Boston, Mass.

MIRĖ
Rugpiū." .o 1 d- po ilgos ligos 

mirė a. a. Vincas Kvaratiejus. 
Paliko nuliūdime tris dukteris 
ir seserį. Palaidotas iškilmin
gai švč. Marijos kapuose. Lai 
būna amžina ramybė velionio 

i vėlei!
__________________________

I

Naujos rūšies laivas, kuriuo pervežama kareiviai, ypač ten, kai daromas įsiveržimas. Šios rū
šies laivai pasirodė labai parankūs, kai buvo įsiveržiama į Siciliją.

I

7.Š SĄJUNGIECIŲ VEIKIMO
Rugpiū ėi< 2 d. ; yk . s • 

giečių 
nutarta 
sekmadienį, 
va’, po pietų, 
nėję. Kviečia visus dalyvauti.

Šiame susirinkime buvo skai
tytas ir priimtas Amerikos Lie
tuvių Tarybos laiškas, kvie
čiant išrinkti atstovus į Pitts- 
burgho konferenciją. rugsėjo 
2—3 dd. Negalėdami siųsti ats
tovo. nutarė pasiųsti sveikini
mą su pinigine dovana.

Sąjungietes pasekė su dova
na Amerikos Lietuvių konfe
rencijai ir šv. Rožančiaus drau
gija ir LRKSA 109 kp.

’’ in une- ka d laimės vaka-' 
ras Įvyks sekmadienį, rugoiū- 
čio 15 d., šv. Andriejaus par. 
svetainėje. 3 vai. po pietų.

2 d.
usirinkimas. kuriame 
ruošti laimės vakarą.

rugpiūčio 15 d..
parapijos svetai dieną visi maldininkai lai šau

kiasi švč. Panos Marijos pa
galbos. kad ji išprašytų pasau
liui ramybės ir taikos, ir moti- 
nums grąžintų sūnus. Susi
kaupkime maldose prie dan
giškos Motinos, pavesdami jos 
globai savo sūnelius. T.

IsKILMINGA ŠVENTĖ
Sekmadienį, rugpiūčio 15 d. 

yra švč. P. Marijos į Dangų 
3 Ėmimo šventė arba Žolinės. Tą

.v.

HARR1SON-KEARNY, N. J
L zuojauta Garbingai Žuvusio 
Leitenanto S. Kouklio Tėvams
Liepos 19 d.. 1943. Mamertas 

ir Bronė Kaukliai. 206 YVilson 
Avė., gavo labai gražų užuojau
tos laišką iš The American Ra- 
dio Relay League Incorporated 

i Admmistrative Headąuarters, 
į West Hartford. Conn. šioje 

. . usir_ i kompanijoje priklausė garbin-
azms. ilgametis LDS gai žuvęs Kauklių sūnus leite- 

Katali-1 nantas inžinierius Stasys J. 
Linki-. Kauklis. Kompanija išreiškia 

i S---4 užuojautą ir apgailestavi- 
-p ser-^mą netekus tokio jauno gabaus 

_ randasi inžinieriaus. Jie prašo tėvų at- 
£• up (siutui tisą sunaus gyvenimo is- 

Rozančiaus , tori ją. apie jo mirtį ir 
* ‘ina na-

■ ją pa-

LIGONIAI 
omis dienomis rimta

gO p. V
36 kp. narys 
kisko veikimo 
me pasveikti.

Jau
ga p.
I '-dar 
stienė 
draugijos narė. Patari 
rems ligonę aplankvti i 
guosti.

ir uolus 
rėmėjas.

kelios savaitės ka
A. Kupstienė. Ji 
Crest

yra s-
narė. . ir jo at- 

j vaizdą, kad tai patalpinti ma- 
gaz.ne. Kaukliai tą kompanijos 

• prašymą išpildė.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
? Jbb IS DU BOISO PADANGES .liamas P. Lukasevįčius, ai
*♦ ' M. ' Š ' _ _ _ _ _ _ paties dienraščio, “has

nnjr vrr^n DrOHlOted to the rank of

SVEIKINAME! . Juozo Milunaičio, adv. Nado
Sekmadienį, rugpiūčio 8 d., Rastenio, Vinco Lukoševičiaus, 

kuomet Švč. Vardo dr-ja būry- Povilo Mikušausko. Antano ir 
je ėjo prie šv. Komunijos, ma- Motiejaus Kurelaičių prisijun; 
tesi naujas veidas. Tai buvo 
Jono Česnos. Jau tris mėnesiai 
kaip gerb. teisėjas adv. Vincas 
Laukaitis dalyvauja bendroj 
Komunijoj. Štai dar vienas ko
lonijos šulas p. Jonas Cesna 
prisidėjo prie šios draugijos. 
Laukiame kitų vyrų, kaip tai

Liepos 20-tą Kaukliai gavo iš 
Anglijos savo sūnaus leitenan
to daiktus — tris didelius siun
tinius.

Leit. inž. S. Kauklis žuvo be
eidamas savo pareigas gruo
džio 11-tą, 1942. lėktuvo nelai
mėje, Vakarinės Europos rajo-
ne.

Jį apgailauja netik tėvai, gi
minės. bet ir LRKSA 165 kuo
pos. Šv. Vardo draugijos. Vy
čių ir kitų draugijų nariai ir 
visi draugai ir pažįstami.

i
t

° Obuolių “Medus”

g- 
šios katalikiškos dr-jos 
gražiu pavyzdžiu pa
kitus. Vladas Draginas, 
gerai žinomas veikėjas.

ARTĖJO PRIE VIEŠPATIES 
STALO

Du Bois, Pa. — 
pirmąją, sekmadienį, 
tės. 8 vai. ryte, per 
į“in corpore“ artėjo 
paties Stalo ir priėmė Šventąją 
Komuniją.

Rugpiūčio aštuntą, sekmadie
nį, Šventojo Vardo Draugijos 
nariai tuo pačiu laiku taip pat 
“in corpore” artėjo prie Vieš
paties Stalo ir priėmė Šventąją 
Komuniją.

Rugpiūčio 
Sodalie- 

šv. mišias 
prie Vieš-

ti prie 
ir savo 
traukti 
visiems 
jau nuo seniau priklauso prie> JftŽSŲ KAREIVIAI
šios dr-jos. Džiugu ir malonu Kareivis Albertas S. Kveda- 
yra mūsų kunigams ir visiems ravičius baigė “basic training 
katalikams matyti šiuos žy- preparatory for combat duty 
mius asmenis priklausant 
Jėzaus Vardo dr-jos. Duok 
ve visiems ištesėti.

prie with an armored unit”. Ta pro- 
Die- ga kareivio Alberto paveikslas 

tilpo vietos dienrašty “The 
Courier - Express“. Jis dabar 
nukeltas į Fort Knox, Kentu- 
cky.

Džiugu, kad korporalas Wil-

AMŽINĄJĮ ATILSĮ...
Po ilgos ir sunkios ligos 

džios ligoninėje mirė Jonas 
kauskas.
dotas pirmadienį, 
d. Paliko nuliūdime 
kurs randasi Dėdės 
nyboje ir gimines, 
savo vargus lai ilsisi 
ramybėje.

i Trečiadienį,, rugpiūčio 11 d. Reiškiame
Raporteris. buvo nulydėta į Holy Redee- nams užuojautą jųjų

oio Goio
P. Lnriliard Compan’’ 

Established l”6O .

PIRK 
DAUGIAU 

KARO BONU 
DABAR !

Me“ 3 p,esearch Laboratorijoje U < 
en.e. Mes pram.nėme .į obuolių

■». W<J5 mokslo
Agrikultūros Depar-

Ka fc įduoda 
lūsu

GotasS3. Ola kūnenuomoneObuolių 
Old Golds 

pala^0 
Pasipilk

••Medus"

apsauga 
sudžiūvimo 
mos šviežiais.
'u pakeli šiandien.

nauiav- zviiu -Medus QDUO‘IU

jis padeda iš 
Old Golds

Ką Jis Priduoda
' O'.d '

1 abakams
apsaugo sviežvm-v

Smagumui
tikra

.r oi sutiksite su vį" 
ir ~ - • - rūkyto jų

sura< •' ’■

!

1 
vai-' 
Vii-!

Velionis buvo palai-
rugpiūčio 9 Šv. Marijos Seminariją, kuri 

savo sūnų kainuoja arti penkių milijonų 
Šamo tar- dolerių ir kurioje mokinasi ar- 

Užbaigęs ti 500 studentų. Kasmetais toj 
Viešpaties seminarijoj yra išmokinama 

! arti 100 klierikų kunigais. 
~LLJ__ j Tėvams Sulpicijo-

dvasios 
mer kapines a. a. Joanna Kli- tėvo mirties proga. Sunku bus 
mienė. Ši moteriškė ir ilgai kam tą svarbią vietą tinkamai 
kentėjo paralyžo kankinama.

!

Mirė aprūpinta 
tais. Palaidota iš 
bažnyčios. Kadangi 
vo narė Altoriaus 
čiaus dr-jos, tai 
vakarą dr-jos narės.
Mendeliui vadovaujant, atkal- mokėti už mokslą šešių parapi- 
bėjo rožanžiaus dalį už miru
sios vėlę. Abiejų mirusiųjų šei- kunigais. S500.00 jau surinkti, 
moms ir giminėms reiškiame

Ši moteriškė ir
kankinama, 

šv. Sakramen-
Šv. Alfonso 
velionė bu- 

ir Rožan- 
antradienio sų bažnyčioje pradėta 

kun. dr. reikalaujamas SI.000.

užpildyti.

i

I

liamas P. Lukasevičius, anot to 
been 

promoted to the rank of staff 
Sergeant, after completing 
training at Miami Beach, Flori
da. He is now stationed at To- 
mah, Wisc.”.

Sveikiname mūsų tautiečius 
kareivius, kurie daro gražią 
pažangą Dėdės Šamo tarnybo
je. tuo pačiu kelia ir lietuvių 
vardą.

“O JA. O JA...

SYKIU NUMETU
PROSĄ NUO LENTOS. ŠIANDIEN”

JAU ANTRU
ELEKTRIKINĘ

PAMALDOS UŽ KAREIVIUS 
IR UŽ TAIKĄ

Pirmasai mėnesio penktadie
nis. kaip visada, aukojamas 
Švč. Jėzaus Širdžiai.

Tą pirmąjį penktadienį. 8 vai. 
ryte. kleb. kun. Mykolas J. Ur
bonas atnašavo giedotas šv. 
mišias už visus kareivius, mal
daujant, kad baigtųsi žiauriau
sias karas pasaulyje, kad Gera- 
sai Dievas būtų maloningas vi
soms pavergtoms tautoms, kad 
karą laimėtų kariaujančios tau
tos už keturias laisves ir de
mokratiją, kad taika ir ramy
bė užviešpatautų pasaulio tau
tose.

Šv. mišių metu, daug pamal
džių žmonių, kaip sekmadienį, 
artėjo prie Viešpaties Stalo, 
aukodami šventąją Komuniją

Boston Edison Kompanija Sako

... gerai prižiūrėk elektrikinę prosą. 
Saugok nuo sužalojimo. šiandien 
prosų negalima gauti.

Boston Edison Compony

vL

^ŽipYOUR LIP. SAVE ĄSHIP

mno
1 A M

iri

□I

SEMINARIJOS FONDAS Jg 
AUGA

Liepos antrą sekmadienį mū- 
rinkti 20 

kad ap- m 
ng

jos jaunuolių, kurie mokinasi §5
I

užuojautą jųjų skausmo ir liū- Kun. dr. 
dėsio valandoje. Lai 
Viešpats juos visus ramina.

Pusė sumos jau parapijos ižde.
. Mendelis turi vilties 

gerasis kad iki rugsėjo mėn. pilnas 
. tūkstantis bus surinktas ir vėl 
už vienus metus bus apmokėta.

1 Kun. dr. Mendelis nepaiso sun
kaus darbo rinkimo aukų. Jo 

d. vienintelis troškimas yra kad

KUN. I)R. FENLON 
LAIDOTUVĖS

Ketvirtadienį, rugpiūčio
Baltimorės 1 
laidotuvės kun. Jono .
provincijolo tėvų Sulpicijonų pašaukimai turi perdaug kan- 

tačiau gerų kunigų 
niekados nebuvo ir nėra per
daug. Nuo Kristaus laikų piū- 
tis visados buvo ir tebėra dide-l 
lė, tačiau darbininkų maža. Į 
Reikia melsti piūties Viešpatį 
kad siųstų daugiau piovėjų 
darbininkų į savo piūtį.

5
Katedroje įvyko tik daugiau jaunuolių siektų 
un. Jono Fenlon. kunigiško luomo. Gal kaikurie

Amerikoje. Laidotuvių mišios didatų, 
buvo atnašautos paties Balti- 
morės Arkivyskupo Mykolo 
Curley. Sanktuarijoj klūpojo 
16 arkivyskupų ir vyskupų, a- 
pie 40 prelatų. Bažnyčioje buvo 
apie 600 kunigų. Garsusis pa
mokslininkas misijonorius kun. 
Gillis. Šv. Pauliaus Dr-jos na
rys, sakė pamokslą. Mūsų pa
rapijos kunigai ir dalyvavo | Į 
laidotuvių Mišiose. Velionis tu-, m 

rėjo 70 metų amžiaus, buvo i > 
vienas iš mokyčiausių kunigų | [ 
Amerikoje. Jis pažino daugiau | j 
vyskupų ir kunigų negu koks 1 I 
kitas kunigas Amerikoje. Jo < i 
administravimo laikais Tėvai ; Į 
Sulpicijonai pastatė naująją U

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595 
Limosinai dėl visokių reikalų

I DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės” kaina 

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

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina <50 centų.

ŽVAIGŽDE
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS — 

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

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

lams ir pamokinimams;
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 

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

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

REMKIME ŠJ KILNŲ, GRYNAI DVASINI DARBĄ 
SAVO MALDOMIS IR AUKOMIS!

UŽSAKYMAMS ADRESAS:
"ŽVAIGŽDE"

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