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Pasaulinis karas pakry

po demokratijos pusėn. 
Ašies jėgos sunaikintos 
Sicilijoj. Pacifike alijan
tai taip pat yra ofensyvo- 
je, priešas tik gynasi. Ru
sijoje naciai nebeatsilai- 
ko. Tačiau dar peranksti 
sakyti, kad karas jau lai
mėtas. Dar turime sun
kiai ir intensyviai dirbti ir 
aukoti mūsų šalies karo 
jėgoms, kad laimėtume 
pergalę ir taiką.

Mes negalime pamiršti 
ir pavergtos Lietuvos ir 
išblaškytų mūsų brolių 
lietuvių. Mes turime pa
gelbėti Lietuvai atgauti 
nepriklausomybę ir grą
žinti išsklaidytus Lietu- daktorius kun. J. Balkū- 
vos piliečius atstatymui 
nualinto ir sunaikinto gy
venimo.

ALT Konferencija į- 
vyksta pačiu svarbiausiu 
laiku — rugsėjo 2 ir 3 dd 
Pittsburgh, Pa. Mūsų or
ganizacijos ir < 
pilnai supranta reikalą 
pasiųsti atstovus į konfe
renciją. Neatsižiūrėda- 
mos į dideles išlaidas ke
lionėms, dar prideda au
kas Amerikos Lietuvių 
Tarybos darbui tęsti. Or
ganizacijų ir draugijų su
sirinkimuose ] 
tikras ir nuoširdus patrio
tizmas.

Jeigu dar kurios organi
zacijos ar draugijos neiš
rinko atstovų, tai lai tą 
padaro be atidėliojimo, 
nes reikia iš anksto pra
nešti konferencijos rengė
jams kiek siunčiama ats
tovų ir jiems rezervuoti
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Kunigų Vienybės Naujoji 

Valdyba iI
ii
i

NewRugpiūčio 11 d., 
Yorke, įvyko Amerikos 
Lietuvių Kunigų Vienybės 
seimas. Seimas buvo turi
ningas nutarimais. Iš val
dybos, šelpimo ir kitų ko
misijų raportų paaiškėjo, 
kad Kunigų Vienybė yra 
nuveikus didelius darbus 
Lietuvos gelbėjime. Nau
ją valdybą sudaro šie įžy
mūs vadai - visuomeninin
kai: pirmininkas kun. J. 
Karalius; sekretorius - re-

I

I

nas; iždininkas kun. J. 
Baltusevičius.

Kunigų Vienybės vice
pirmininkais yra Provin
cijų pirmininkai.

Sveikiname ALRK Ku
nigų Vienybes naują va- 

draugijos dovybę!
•> '

Aljiantai Sunaikino 15G 
Nacių Lėktuvų

Amerikos Lietuvių. Konferencijos Rengimo Komitetas, Pittsburgh, Pa.

I

t
I
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Londono Lietuvių Bažnyčia 
Karo Nepaliesta

(LKFSB) Mums rašo i 
Londono lietuviai, kad te-' 
nai jiems seniau vokiečių 
lėktuvai miegą sutrum
pindavo, o dabar... savieji 
beveik kas naktį aukšty
bėse urzgia, 1 
Vokietijos linkui. Į tą gy
ventojai jau į. 
iš ryto laukia žinių, kur

IAigiers, Afrika, rugp. 19
— Alijantų bombonešiai

- .. sunaikino 150 nacių karo,
- -- . lėktuvų Prancūzijoje prie, lėktuvai buvo, ką padarė,

pasireiškia Marselle .Londono 1
Alijantai neteko dviejų čia ir klebonija bombų ne- 

didžiųjų bombonešių. ' paliestos.

FIVE CENTSTEL. SOUth Boston 2680

Paėmė Į Nelaisvę 130,000 Ašies
Kareivių

ALIJANTŲ LAIMĖJIMAS 
PRIEŠ JAPONUS

Sunaikino 170 Japonų L5k uvų

Algiers, Š. Afrika, rugp. Alijantai lengvai galės 
19 — Po 38 dienų žiaurių bombarduoti nacių tvirto- 
susikirtimų su priešu, A- ves Italijoje. Ar Alijantai 
lijantai užėmė visą Sicili- tuojau pradės pulti pačią 
ją. Naciai buvo priversti Italiją, ar įsiverž į Europą 
bėgti į Italiją. Kiek jų pa- per kitus kraštus, yra ka- 
bėgo negalima tikrai žino- rinė paslaptis; tik tiek ži- 
ti, bet Alijantų vadai sa- noma, kad Hitleris priver- 
ko, kad nemažai jų pabė- čiamas apleisti užgrobtus 
go mažais laiveliais nak- kraštus; išvytas buvo iš 
ties metu, kadangi tik Afrikos, dabar iš Sicilijos, 
dviejų mylių vanduo ski- ryt po ryt iš kitų kraštų, 
ria Siciliją nuo Italijos. Tačiau naciai dar nenu-

Alijantai nuolatiniai iš galėti; karo pabaigos dar 
lėktuvų ir laivų bombar- nesimato, bet priešas pa- 
davo pakraščius, taip, kad mažu silpninamas ir galas 
naciai negalėjo didžiuliais pasaulinio karo gali būti 
laivais privažiuoti prie greičiau, nekaip manoma, 
krantų ir už tai sunkių Į pačią Italiją, iš Šveica- 
karo ginklų negalėjo išsi- rijos pranešama, vokiečiai 
vežti.

Alijantai turi paėmę į 
nelaisvę 130,000 italų ir 
vokiečių kareivių, bet ga-

dar prisiuntė 19 divizijų 
kariuomenės. Taigi, vo
kiečiai esą nusistatę Itali
jos lengvai Alijantams ne- 

Generola=; pareiškė kad lutinai suvedus jų skai- atiduoti, nes iš Italijos A- 
' čių gal būti pasirodys lijantai, be- didelių kliūčių, 
daug daugiau. galėtų pasiekti pačią Vo-

Kanuolėmis Alijantai kietiją. Bet čia daug pri- 
bombarduoja pačią Itali- klausys nuo pačių Italijos 
ją, kad naciams nedavus žmonių, ar jie kiek padės 
progos susitvarkyti ir pri- vokiečiams ar ne. Italai 
sirengti mūšiams. vokiečių nemėgsta, ir da-

Iš Sicilijos matosi Itali- bar visa pralaimėję, kam 
jos pakraščiai. Turėdami jiems bekariauti už Hitle- 
savo tvirtoves taip arti, rį.

ir 
Alijantų paimta į nelaisvę. Alijan- 

keliaudami laimėjimas prieš Japonus tai gi neteko zo,0d0 karei- 
.ji Į tą gy- NauJ°Je Gvinėjoje yra vių. 
iprato. Tik skaudus priešui. ' 1

1 ‘ Japonai buvo sutraukę naciai Sicilijoje turėjo
tūkstančius lėktuvų prisi- tarp 70,000 ir 75,000 ka- 

. Jis pareiškė: “A- 
ves bombarduoti Sala- merikos ir Anglijos ka- 
maua saloje. Bet Alijan- riuomenės prisirengusios 
tams pasisekė sužinoti, naujam puolimui”, 
kur yra Japonų lėktuvai. -----------------
Alijantų lakūnai, iškyię į Konferencija Paskirs Naują 
padanges, pradėjo bom- 

Įbarduoti Japonų tvirtovę. 
; Pasėkos tokioj kad 170

Alijantų Centras Paeiti- tiek nužudyta, sužeista 
ke, rugp. 19 —

lietuvių bažny- re”g™«> Alijantų tvirto-reivių. i

ROOSEVELTO - CHURCHILL 
PASITARIMAI QUEBEC Invazijai Vadę

Ouebec, Kanada, rugp. taiką, tik žinoma
19 — Prezidentas Roose- besąlyginį 

viėčas nakvynėms“ k'ba”n>eltas ir Churchill. apsup- Toliau jis pareiškė:
ti vyriausių karo vadų ir yra reikalas tęsti sj karąkiete.

Kreipiame, Gerb. Skai
tytojų dėmesį į ALT Kon
ferencijos Rengimo Ko- , 
miteto atsišaukimą, kuris 
telpa šiame “Darbininko” 
numeryj.

valstybių vadų, tariasi a- 
pie karo eigą, kad grei
čiau užbaigti šį pasaulinį i

Rugsėjo 9 d. prasidės 
trečias karo bonų vajus. 
Laike vajaus norima su
kelti mažiausia penkiolika 
bilionų dolerių, ir tai iš 
pavienių asmenų.

Mes, lietuviai turime 
nuoširdžiai pasidarbuoti 
ir gausiai pirkti karo bo
nus šio vajaus metu. Pa
geidaujama, kad visose 
lietuvių kolonijose įvyktų 
masiniai susirinkimai ir 
juose būtų pardavinėjami 
karo bonai.

Kolonijos galėtų sudėti 
parduotų karo bonų sumą 
į vieną, ir pasirinkti kokį 
nors karo pabūklą, kad jis 
būtų pavadintas lietuviš
ku vardu. Tokiu būdu iš
reklamuotume 
vardą.

Pasitarkite 
muose ir apie
tarimus ir nutarimus pa
rašykite į “Darbininką". 
Lai visi žino, kad lietu
viai nuoširdžiai remia sa
vo šalies — Jung. Valsty
bių karo pastangas laimė
ti pergalę ir taiką.

lietuvių

susirinki- 
tuos pasi-

Aišku, kad visi jų nuta
rimai yra karo paslaptis 
ir nebus viešai paskelbti. 
Hitleris labai norėtų žino
ti Alijantų planus.

Eden Atvyko Į Roosevelto- 
Churchill Konferenciją

Ouebec. Kanada, 
19 — Iš Londono 
Anglijos užsienių 
torius Anthony Eden į
Prez. Roosevelt - Chur- 
chill'io konferenciją.

rugp. 
atvyko 
sekre-

Vokiečiai Kalba Apie Taiką

rugp. 19 —
Vokietijos

pašalinti

New York,
Per radio iš 
buvo pareikšta, kad vo
kiečiai norėtų 
nacius ir ieškoti taikos są
lygų su Alijantais.

Kalbėtojas per radio pa
reiškė, kad “vokiečiai ga
lėtų tartis apie teisingą

*«* 
M AK E

BOND DAY
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Londonas, rugp. 19 — 
ne apie Japonų lėktuvų buvo su- London Daily Mail laik- 

pasidavimą”. naikinta ir 1500 asmenų raščio korespondentas ra- 
“Ar nužudyta.

iki galo?”
Ne pirmą kartą naciai 

paleidžia kalbas apie tai
ką, bet Alijantai jokių są
lygą su jais nedarys; be
sąlyginis priešų pasidavi
mas pasilieka Alijantų 
reikalavimu.

Naciai - Italai Neteko 
167,000 Kareivių

t

Anglijos Lakūnai Subom
bardavo Vokiečių Miestą

Alijantų Centras, Afri
ka, rugp. 19 — Generolas 
Dvvight Eisenhower pa

skelbė, kad iki rugpiūčio 
10 dienos, italai ir vokie- 

įčiai Sicilijoje neteko 167,- 
000 kareivių, tai yra Ali- 
ijantams yra žinoma, kad

Londonas, rugp. 19 — 
Anglijos lakūnai subom
bardavo vokiečių miestą 
Peenemuendę, kur yra di
dieji lėktuvų fabrikai.

Berlynas taip pat buvo 
pavaišintas Alijantų bom
bonešių dovanomis.

Numato Londone Suruošti 
Baltijos Tautų Koncertą

šo, kad Roosevelto - Chur
chill konferencijoj studi
juojami naujos invazijos ' « • • ... ...
kirti naują vadą, ;—: 

i čiausia anglą. Sakoma,
J ' .. ..............................
sutrauktos didžiulės ar- i 15 mylių 
mijos, kurios bus mestos 
keliuose punktuose.

Iš to kas pasakyta, gali
ma suprasti, kad invazija 
gali įvykti keliuose kraš- 

I tuose.

Vokiečiai Apleidžia Bryanską
Londonas, rugp. 19 — voti prieš nacius Afrikoje, 

Iš Maskvos pranešama, 
planai ir tai invazijai pas- raudonoji armija pri- 

grei- vertė nacius visu greitu-
> mu trauktis nuo Bryans-

kad Britanijoj dabar yra nes sovietų armija esą

Sovietai Siūlo Taiką Suomijai
Londonas, rugp. 19 — 

Laikraštis “Daily Sketch” 
rašo, kad Suomija apturė
jo sovietų Rusijos pasiū
lymą taikai.

Rusai reikalauja, kad 
Suomija nutrauktų mili- 
tarinius santykius su na
ciais, o sovietų Rusija su-

(LKFSB) Londone pa- grąžintų Suomijai visas 
laikomi nuoširdūs ryšiai užgrobtas teritorijas, iš- 
tarp lietuvių, latvių ir es
tų veikėjų. Rudenį numa
toma suruošti Baltijos 
tautų susipažinimo kon
certas.

Į

skyrus Karelijos sąsiaurį.

Nacių Teroras Padidėjo 
Pabaltijo Valstybėse

centracijos stovyklų Lie
tuvoje, Latvijoje ir Esti
joje, rašo lenkų Jaikraštis 
“Dziennik Polski”.

Naciai sušaudė keletą 
geležinkelių darbininkų 
Latvijoj už slaptą perveži
mą maisto per rubežių. 
Estonijoj esą leidžiamas 
dar vienas slaptas laikraš
tis, kuris labai plačiai esą 
išsiplatinęs, 
kad naciai 
keletą redaktorių.

o ypač Sicilijoje. Hitleris 
buvo priverstas sutvirtin
ti kariuomenes Italijos sa
lose ir pačioje Italijoje, už 
tai negalėjo, tiek kareivių, 
karo ginklų, o ypač lėktu
vų siųsti į Rusijos frontą.

Jei nacių lėktuvai nebe
išgali naikinti Rusijos, tai 
dėlto, kad jie reikalingi ko
vai prieš Alijantus, gi A- 
merika ir Anglija įstengia 
duoti didesnę pagalbą so
vietams.

Naciai Naikina Vilniaus 
Kultūrinius Turtus

(LKFSB) Praneša mu-

NACIAI SUAREŠTAVĘ TRIS 
LIETUVOS VYSKUPUS

Londonas, rugp. 19 — 
(ONA) — Iš lenkų šalti
nių sužinome, kad Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje 
gyventojų areštavimai ir

iš rytų nuo 
to miesto. Atsiėmę Bryan
ską, sovietai varysis Smo
lensko link.

Maskva skelbia, kad so
vietai nužudė 10,000 Hit
lerio kareivių mūšiuose 
prie Bryansko ir Kharko- 
vo. Vokiečiai atsiuntė 
daugiau kariuomenės į 
Kharkovo frontą, ir tas 
kiek sulaikė laikinai so
vietų laimėjimus. Bet ru
sai vietoje pulti patį mies
tą, apsupa jį iš šiaurės va
karų pusės ir varosi link sų Londono koresponden- 
Poltavos, kad neduoti na- tas. kad tenai išeinąs laik- 
ciams pabėgti iš Kharko- raš’tis “Dz. Polski” Nr. 915 
vo- paskelbė, jog vokiečiai o-

Maskva skelbia,, kad vi- kupantai sunaikinę Moks- 
suose frontuose naciai ne- lo Draugijos surinktą kul- 
beatsilaiko prieš sovietų tūrinį turtą, Vilniaus uni- 

nežiūrint to, karinę kalybę. versiteto profesorių rinki-
vra areštavę Sovietų rusams padėtis nius, o iš Šv. Jono bažny- 

• . palengvėjo, kada Alijan- čios varpus išėmę okupan-
Lietuvoje, kaip jau buvo tai pradėjo smarkiai ko- tai išsiuntė į Vokietiją, 

rašyta, yra leidžiami net 
Į penki slapti laikraščiai.
I
I

(LKFSB) Kun. Puišys,

Lietuvis Kunigas Su Nacių 
Išgabentais Darbininkais

Darbininku Radio Programa
i

Tarėjas P.
Mūsų korės- žudymai pasidaugino, ka- salezietis, baigęs aukštuo-

(LKFSB) Mūsų Londo- Kauno Gen. 
no korespondentas prane- Kubiliūnas, 
ša, kad tenai anglų laik- pondento laiškas, prane- da gyventojai pradėjo la- sius mokslus daktaro laip- 
raščiai liepos pabaigoje šąs tas naujienas, iš Lon- biau priešintis 
paskelbė, jog vokiečiai į- dono buvo išsiųstas liepos, okupantams, 
kalinę ne tik Kauno arki- 29 dieną. Laiške jis paste- 
vyskupą Skvirecką, bet ir bi, kad žinios dar nėra pa- 
Vilniaus arkivyskupą Rei- tikrintos, bet įtikėtinos, 
nį ir Kauno vyskupą pa- Atrodą, kad vokiečiai pra- 
gelbininką V. Brizgį. Be dedą naują žiaurumų ban- 
to, be žinios dingęs iš gą.

naciams sniu, pasišventęs tremia- 
'mų į Vokietiją lietuvių 

Sakoma, kad Šiauliuose, darbininkų gerovei, nuvy- 
Lietuvoje, nacių teismas ko su jais pasiryžęs jiems 
teisė 500 asmenų. Jie bu- teikti dvasinę pagalbą, 
vo kaltinami “ekonomi- Gavome žinių, kad jisai 
niu sabotažu”. Naciai pa- tebėra gyvas ir sveikas, i 
statę keletą naujų kon- darbuojasi Erfurte.

šeštadienį, rugpiūčio 21 d., 2 vai. po pietų iš 
WCOP stoties, Boston, vėl turėsime progą klausytis 
gražių lietuviškų dainų, muzikos ir pranešimų.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 ki- 
locycles ir klausytis 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 NORwood 1449
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ĮVAIRIOS žiniosc

VĖL NAUJAS KAPAS SIBIRE
(LKFSB) Gauta žinia, 

kad Sibire mirė lietuvis 
Juozas Prunskis. bolševi
kų išvežtas iš Žvilbučių, 
Utenos apskr. Velionis bu
vo kilęs iš bežemių, nuo
mininkų šeimos, savo 
darbštumu ir taupumu 
buvo įstengęs įsigyti ūkį. 
Nors pats nelankęs moky
klos (bet mokėjo skaityt- 
rašyti lietuvių, lenkų ir 
rusų kalbomis), savo vai
kams rūpinosi duoti mok
slą. išleisdamas vieną sū
nų į kunigus, antrą — gy
dytoju. trečią gyvulių gy
dytoju, o dukterys — vie
na baigusi Moterų Dailės 
darbų mokyklą, kita mo
kytoja. Nežiūrint jo seny
vo amžiaus, jau turintį 70 
metų, bolševikai 1940 m. 
birželio 14 d. išgabeno į iš
trėmimą Sibiran. Laiky
damiesi nustatytos trem
tinių šeimų naikinimo li
nijos, bolševikai tremtinį 
Juozą Prunskį atskyrė 
nuo kitų šeimos narių už 
kelių šimtų mylių. Pagal 
paskutines prieš mirtį 
gautas žinias, velionis gy
veno koncentracijos kem
pėse, septintame liagery- 
je, netaip toli nuo Krasno
jarsko gelžk. stoties.

Sunki Lietuvos Ūkininkų 
Padėtis

i

at- 
va- 
dėl

Sovietų Spauda Skundžiasi 
Dėl Antrojo Fronto

260
su-
pa-

_____________________2

ROSLINDALE, MASS.
PAGERBĖ B1ZNIERĮ JONĄ 

M. GUDELI
Pereitą sekmadienį, rugp. 15 

d. pp. Gudelių namuose, 
Cummins Highway, buvo 
ruoštas “surprise party”
gerbti p. Joną M. Gudelį, jo 50 
metų gimtadienio sukakties 
proga.

Bankietą suruošė jo žmona p. 
Genovaitė Gudelienė, ir tikrai 
sumaniai viską prirengė, kad. 
pats celebrantas p. Gudelis ste
bėjosi. Mat p. Gudelis ir ama
to yra kepėjas (baker) ir jo 
žmona taip gražiai jį prigavo, 
kad jisai pats savo gimtadie
niui iškepė “birthday cake”.

Ponam Gudeliam rugpiūčio 
mėnuo tai yra minėtinas, nes 
rugpiūčio 6 d. sukako p. Gude
liui 30 metų kaip atvyko Ame
rikon; rugpiūčio 10 d., suėjo 24 
metai kaip priėmė Moterystės 
Sakramentą, o rugpiūčio 13 d. 
sulaukė savo auksinio jubilie
jaus gimtadienio.

Šiame bankiete dalyvavo pp. 
Petras ir Paulina Gecevičiai iš 

Vladas ir 
iš

'ir durpes įvairioms įstai
goms. atlikti pastotis. o 
vežimų bei rogių remon
tui reikalingos medžiagos 
beveik neįmanoma gauti. 
Net ir tuos produktus, 
kuriuos ūkininkai gali pa
silikti, norima išvylioti. 
Taip, pvz., Lietuvoje trūk
sta vaistų. Vokiečiai sau 
turi specialias vaistines. 
Jei trūkstamų vaistų nori 
gauti lietuvis ūkininkas, 
jam kartais duodama, bet 
tik su sąlyga, kad jis pri
statys tam tikrą kiekį 
produktų, iš tų, ką net o- 
kupantai palieka jo išmi- 
timui. Šiaip jau lietu
viams, kurie maistą gau
na su kortelėmis, tenka 
nemažai paalkti. Jų duo
nos davinys yra perpus 
mažesnis, negu Lietuvoje 
gyvenančių vokiečių. Kai
mo žmonių padėtis taip 
sunki, kad net vienas Lie
tuvos laikraštis, nežiūrė
damas nacių cenzūros, pa
rašė:

— Lietuvos ūkininkas, iš 
tėvų paveldėtu suaugimu 
su savo žeme, šiandien, 
valdytojo vaidmenyje, 
kaip vergas atlieka visus 
darbus”.

— Kaune, Laisvės Al. Nr. 
47 atidarytas alaus baras. 
Jį turi teisės lankyli tik 
Vokietijos piliečiai. Vieš
bučių, restoranų, valgyk
lų, kino teatrų ir panašių 
įstaigų, kurios aptarnau
ja tik “ponų” tautos žmo
nes, pristeigta visoje Lie
tuvoje.
— Lietuvoje įvesti mono

poliai spiritui ir tabakui.

•• ♦

!

(LKFSB) Lietuvos ūki
ninkai spaudžiami kietų 
įsakymų pristatyti daug 
maisto produktų. Neišpil- 
džiusių uždėtos pareigos, 
laukia griežtos bausmės. 
Taip, pvz., nepristatę rei
kiamo kiaušinių kiekio tu
ri mokėti pabaudos po 15 
markių nuo kiekvienos 
vištos. Taip gi grąsinama, 
kad nepristatę reikiamo 
produktų kiekio, j _ 
pirkti vinių ir pasagų. Ū-

Draudimas Važinėti Kol Kas 
Nebus Atšauktas

Nekokios žinios tiems 
automobilistams, kurie ti
kėjosi, kad greit bus 
šauktas draudimas 
žiuoti automobiliais 
malonumo (pleasure).

Kaip žinoma. Rytinėse 
valstybėse yra uždrausta 
važinėti automobiliais tik 
dėl malonumo (pleasure) 
nežiūrint kokias štampas 
automobilistas turi. Buvo 
gandų, kad tas draudimas 
greit bus atšauktas. Ta
čiau OPA viršininkai sa
ko, kad kol kas to negali
ma padaryti, nes yra ga- 
solino trūkumas. Civiliai 
gyventojai perdaug su
vartoja. o ir kariuomenei 
reikia jo nemažiau, kaip 
iki šiol.

Todėl kaip yra dabar, 
vargiai šis draudimas va
žinėti bus atšauktas rug
sėjo pirm, dieną.

Patartina visiems auto-l 
mobilistams nevažinėti 
automobiliais į pajūrius, 
arklių lenktynes, pikni
kus be leidimo, nes jeigu 
valdžios agentai susektų, 
kad kas važiavo 
mo į pasilinksminimo vie
tas, tai gali netekti ir tiek 
gasolino, kiek gauna da
bar.

__________

be leidi-

Atlanto Charterio Sukaktis

“Tik

I

Žuvo 12 Laivyno Lėktuvo 
Katastrofoje

Ouonset, R. I., rugp. 19

(LKFSB) Rugpiūčio 14 
d. suėjo dveji metai, kaip 
buvo paskelbtas Atlanto 
Cnarteris. Be kitų dalykų, 
juo pabrėžiama teisė vi
soms tautoms naudotis 
nepriklausomybės laisve. 
Charteris tai naujojo, at
kuriamo pasaulio pagrin
diniai konstitucijos dės
niai ir lietuviai šią sukak
tį nuoširdžiai prisimena.

° 4negaus — Jung. Valstybių laivy- 
3- no lėktuvas susidaužė 

kininkai turi vežti malkas okeane aštuonios mylios 
nuo pakraščio ties Mon- 
tauk Point, Long Island. 
Dvylika laivyno vyrų žu
vo katastrofoje.

Boston Edison Kompanija sako

...vacuum .valytuvai nėra padary
ti paimti aštrių metalinių dalykų, 
kaip tai špilkų ir vinelių. Būk at
sargi. Atsimink, priežiūra su
taupo taisymą.

VARY SUGAUSI valytu
ve JEI NALIX>- 

ji

Labai Suvaržytas Ištrem
tųjų Lietuvių Gyvenimas

Boston Edison Company

KARYS ROOSEVELTAS — Kairėj karys Major Ar- 
chibald Roosevelt, sūnus žinomo T. R. Jis dabartiniu 
laiku kariauja su japonais ir stovyklauja Naujoj Gvi
nėjoj. Dešinėj — Kap. Carl. E. Webber iš Seattle and 
Salėm, Mass.

Pulk. Petruitį Degino Elektra Ir 
Norėjo Sušaudyti

Maskva, rugp. 19 _— So
vietų Rusijos laikraštis 
“Raudonoji žvaigždė”, ra
šydama apie Roosevelto - 
Churchillo pasitarimus, 
sako, kad Alijantai pralei
dę progą vasarą pradėti 
antrą frontą, kad sovietai 
kovoję su naciais prie O- 
rel ir Kursko.

Laikraštis rašo:
antras frontas įžymiai 
sutrumpintų karą. Sovie
tų kariuomenė davė ge
riausią progą Alijantams 
pradėti karo frontą iš va
karų, bet tai nepadaryta. 
Per du metu sovietų Rusi
ja viena kovoja prieš na
cius (? Red.). Alijantai 
sėkmingai užpuolė Sicili
ją, bet tas neprivertė vo
kiečius atitraukti kariuo
menės iš rusų fronto”.

Teisybės dėliai reikia 
pasakyti, kad Alijantai į 
kariauja visuose frontuo
se su vokiečiais, italais, j Canton, Mass., pp. 
japonais, tolimose šalyse, Į Genovaitė Valentukevičiai 
gi sovietų Rusija teturi: stoughton, Mass., A. v. Knei- 
vieną priešą ir vieną fron-.žienė ir dukrelė Marytė iš Nor- 

pp. Vincas ir 
be SUStojimo Į Margareta Kohanskai su duk

rele Darata iš Dorchester, 
Mass. p. Viktorija Kohanskie- 
nė iš Dorchester, Mass. ir pp. 
Povilas ir Stella Miškiniai su 
sūneliais iš So. Boston, Mass.

Ponui Gudeliui dalyviai įteikė 
daug brangių ir gražių dovanų, 
bet didžiausia dovana tai buvo 
deimantinis žiedas nuo jo žmo
nelės Genovaitės. Ponas Gude
lis buvo labai susijaudinęs. 

Reikia pastebėti, kad p. Gu
delis nuo pat jaunų dienelių 
linkęs prie biznio. Daug metų 
turėjo biznį Staten Island, New 
York. Per kiek metų dirbo 
Federal Baking Co., Bostone 
su savo žmona, kaip vedėjas.

Dabar daug metų «turi savo 
kepyklą (bakery) po No. 589 
Hyde Park Avė., Roslindale, 
Mass.

p. Gudelienė daug prigelbsti 
savo vyrui jo biznyje ir tikrai 
labai gražiai tvarkosi, nes turi 

I • . .gerą patyrimą toje srityje.
Ponų Gudelių kepykla “Mo- 

narch Home Bakery”, vieninte
lė toje apylinkėje.

Svečiai smagiai praleido visą 
sekmadienio popietį, pp. Gude
lių gražiai įrengtuose kamba
riuose.

Visi palinkėjo p. Jonui ilgiau
sių metų ir dėkojo p. Gudelie-

tą.
Alijantai

naikina vokiečių ir italų 
industrijas, jų laivyno ba
zes, karo ginklų gamybas, 
išvijo nacius iš Afrikos ir 
Sicilijos. Sovietų 
pradėjo dabar smarkiai 
stumti 
kadangi Alijantai privertė 
Hitlerį kovoti Vakarų

>wood, Mass.,
i
ii
i

Rusai j
I
iI
l

I
I

■

i
i

i

vokiečius atgal,

143-ją kamerą. Ten randa 
Lionginą, Petrą K. ir VIa- fronte, 
dą, o kiti taipgi dėl tos pat Tie faktai šaukia, kad 
kaltės pasodinti. Netoli sovietų Rusijos Alijantų 
sėdėjo ir prof. Dr. Bistras, kaltinimas už neatidary- 
M. Lipčius, gen. Kurkaus- mą antro fronto yra nepa- 
kas. Bistrą gerai traktavę, grįstas riksmas.
o Lipčių smarkiai mušę,1 '
taipgi Praną P. gerokai ritosi į griovį arba, ap- 
apkūlę. Į kamerą atveda stojus šaudyti, bėgo į miš- 
naujus draugus: aštuntos ką. Petraitis miške sutiko 
klasės mokinį Leoną, ket-jir pulk. Juozą T. Pasisekė 
virtos klasės mokinį — pabėgti nakties tamsoje

> kunigams Pet-. 
, pulk. Petrui-;

1 pulk. Antanui Š.,|
pulk. Juozui T., gimnazis-;

Pranui Z.,1 
Vincui M. Visus kitus su-Į

(LKFSB) Iš Lietuvos 
gavome žinių, ką turėjo 
perkentėti pulk. Petruitis 
ir kiti patekę į kalėjimus 
žmonės. Kadangi Europos 
padėtis nenusistovėjusi, 
tai dėl suprantamų prie- 
žaščių, pranešime kaiku
rių pavardžių paduoda
mos tik pirmosios raidės 
ir pan. Pulk. Petruitį, ži
nomą kariškį, kelių knygų 
autorių, bolševikai areš
tavo 1940 m. gruodžio mė
nesį 24 d. (Kūčiose), Aly
tuje. Jisai buvo kuogrei- 
čiausiai nuvežtas į Kauną. 
Buvo tuoj tardomas žydo 
Razausko ir Dunkovo. Pa
sodintas vienas 5-toj ka
meroje. Ten arti buvo ir

i

Naciai Ištrauksią 7 Divizi
jas Iš Suomijos

New York, rugp. 19 - 
Londono radio paduoda
Stockholmo žinias, kad 
“Vokietija svarsto iš
traukti iš Suomijos 7 divi
zijas, kad jas panaudoti 
kituose frontuose”.

(LKFSB) Kaskart ma
žiau begauna laiškų, tele
gramų nuo Sibiran iš
tremtų lietuvių. Konsta
tuota, kad jie net apie sa
vo artimų žmonių mirtį 
patys nebegali pranešti 
telegramomis, bent gi iš'p, g 
kaikurių rajonų ir tik ap
linkiniais keliais kažku
rios žinios mus pasiekia. 
Matyt, kad jų suvaržymai 

■ didėja, o mirtis gausiai 
I retina tremtinių eiles...

Maisto Ir Kitų Reikmenų
Stampos

I

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Kva Marksienė,

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

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

i’rot. Rašt — Ona Ivašk;enė,
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass. 

Fin. Rašt. — B Cunienė.
29 Gou’d St.. W. Roxbury. Mass. 

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa® protokolų raštininkę

&V. JONO EV. BL. PASALPiNES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas švagždys,
601 6th St., So. Boston. Ma33. 

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią. sekmadienį kiekvieno menesio 
2 vai. po piety. Parapijos salėj 
492 E. 7th St., So. Bosi, n, Mass.

profesoriaus sūnų Liudą (broliams 
ir aviacijos pusk. Vikcių. raiciams, 
Krata. Pas vieną atranda j čiui, jy* 
pieštuką ir apysakaitę, i -
Prisipažįsta. Pasodinamas |ui Jonuj 
į 94 kamerą. Ten sėdėjo a- j—-- --- _ __
viacijos kapitonas Stasys šaudė. Likusieji gyvi nuė- 
J, Jonas G., Jonas D., “po- Jo i kolchozus valgio ieš-

daugiau lietuvių, jų tarpe litrukas’ Komišenko, Vac-1 koti po bastymosi miškuo- ’T'* __  _ t>____  <■ -r-r v -■ cn ir TkollzoGO maitina.se ir pelkėse, kur maitino
si varlėmis ir šaknimis.

i

Petras Purvys, pulk. Rus- lovas K., Birželio 22 d 
teika ir Pranckonienė, vė- prasideda karas. Sėdėda- 
liau sušaudyti už Minsko, mas Kauno kalėjime pulk, i Frontui pasistūmėjus į 
t ▼ — i 1 1 i —- ... • • • . • . -■ • vTrfu c* 4-i 11 Ir it 01 cri

Raudonos maisto stampos —, 
Dabar galioja stampos T, U, V 
ir W. Stampos bus geros ligi 
rugp. 31.

Mėlynos maisto stampos — 
... ... ir T bus geros iki rugsė
jo 20 d.

U. V ir W įsigalios rugsėjo 1: 
| d. ir bus geros iki spalių 20 d.

Kava galima pirktis dabar 
be štampų.

Cukraus štampas — No. 14 
iš Ration knygutės No. 1 yra 
gera dėl 5 svarų cukraus.

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

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

Automobiliai -
30 yra paskutinė 
rinimui padangų (tires) auto-

1 mobilių, kurių
Į “C“ gasoimo
■ spalių 31 d.
i Rugsėjo 30
diena patikrinimui padangų, 
kurie turi “A” gasolino kupo
nus. •

Rugpiūčio 
diena patik-1

savininkai turi 
štampas; "B'’

yra paskutinė

Vėlybesniuose tardymuo
se pulk. Petruitį smarkiai 
sumušė gumine lazdele. 
Tardytojas Dunkovas pa
rodė viską žinąs ir pulk. 
Petruitis ėmė teisybę pa
sakoti, tik saugodamasis 
nepasakyti ko nereikia ir 
kitų neišduoti. Ir vėl jis 
buvo smarkiai sumuštas, 
taip, kad net prašėsi jį su
šaudyti, ir daugiau nieko 
nesakė. Tada ėmė net jo 
nugarą deginti su elektri
niu prosu. Jam pats Dun
kovas paskaitė, ką žinąs: 
“Lietuvoje veikia stambi 
kontrevoHucinė organiza
cija, ’ 
Petraičio, kun. Prano P., 
studento K., žurnalisto 
Petro K. ir kitų”. Kalėji
me baisiai sumuštas ir iš
kankintas pulk. Petruitis 
jau turėjo pagundą nusi
žudyti, bet jam prisisap
navęs maj. Tomkus (bol
ševikų kalėjime miręs) ir 
žmona, ir jį sudraudę. Nu
budęs pasimeldžia, jaučia
si stiprus ir gėdinasi nusi
žudymo minties. Kalėjimo 
viršininkas Siemaška. ku
ris buvo tarnavęs jo pul
ke, įtaiso čiužinį. Kovo 7 
d. pats Dunkovas pasigai
lėdamas perkelia į bendrą

Petruitis ir kiti girdi į tiems likusiems gy-|
šauksmus. Nuteisiami 
mirti
Petras Andriušis, 1
Rusteika. Visus varo į au-

____ Ivais pavyko įsisprausti į 
Vytautas " Purvįį, traukinį ,ir iš Minsko nu- nei už pakvietimą. 

Stepas važiuoti į Baranavičius, o --
• iš ten pėstiems į Lydą, ku-į 

tobusą ištrėmimui. Sargai pasiekė 1941 m. liepos i 
dingę taigi laužte laužia 28 d-.toliau Jau vVko trau‘ i2? d- Praalde“a Massa- 
kalgmo duris. Fabijonasj «£,i. « «a pul- ehusetts valstybes Amen-
S. sėdi drauge su kunigu 
Petraičiu. Meldžiasi į — 
riją Krikšč. ] _ 
nuteistas mirti. Nuvestas 
į atskirą kamerą, bet ne
pajėgia durų atrakinti ir 
— lieka gyvas. Autobusu 
vežami iki Minsko. Kalė
jime buvę broliai kunigai ( 
Petraičiai priruošia visus 

vadovaujama pulk, išpažinties, ir visiems 83 
Al A D VA U Ii 1 • • T.. . -T— • — I — - —

iš ten pėstiems į Lydą, ku-.
Ilgiausių metų'

Penktadienį, rugpiūčio
S.P.

I

‘ unl d kininkas Petruitis po bai- kos Legiono seimas, Stat- 
......... į šių nuotykių grįžo į Aly-Jcr viešbutyj, Boston, 
Pagelbą, jau-^*

i 
/
i

i

------------------- , — --------—

I kaliniams duoda išrišimą. 
Minską bombarduoja vo-j 

; kiečiai. Daug kas sugriau
ta, bet jų kamera sveika ir 
jie tą laiko Dangaus ma-j 
lonės ženklu. Šimtai kali-, 
nių išvedami į rytus, ir vis 

Į po du kaliniu išsiunčia į 
mišką ir sušaudo. Pasiekė 
Červenę. Čia visą vilkstinę 
apšaudė vokiečiai. Bolše
vikai liepė visiems sugulti 

' ant kelio. Paskui įsakė 
■ bėgti, o tuo pačių laiku 

bolševikų sargybiniai pra
dėjo pliekti iš šautuvų ir 
kulkosvaidžių. Kas kėlės, 
tuoj ir krito. Kas galėjo,

viešbutyj, Boston, 
i Mass.

Paruošta daugiau, kaip
Naciai Bėga Iš Pietų Italijos |7“Sbaigs šešta.

dienį po pietų.
Šioje valstybėje yra ir 

x\merikos Legiono lietu
vių skyrius 
Dariaus postas. Lietuviai 
legionieriai taip pat turės 
savo atstovus.

Londonas, rugp. 19, —i 
Vokiečiai skubiai krausto
si iš pietų Italijos. Gali-į 
mas dalykas, kad vokie
čiai sutrauks visas jėgas į 
šiaurės Italiją, kad apsau
goti savo rubežių.

i

Stepono

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

M y opia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tol. Dedham 130į-R I
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Domestic yearly ___ __ ____ $4 00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly -----_------------ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams-------  $4.00
Vieną kart savaitėje metams.... $2.00
Užsieny metams ..............   $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Eoston 2680
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se eilėse Lietuves vaduo-j 
tojų.

Toliaus konferencijos• 
rengimo komitetas malo
niai prašo draugijų iš 
rinktųjų delegatų tuojau 
pranešti Komiteto Sekre
toriatui (119 So. 22nd St., 
Pittsburgh, Pa. Tel. i 
Hemlock 3121) viešbučio-į 
kambarių ir bankieto ti-i 
kietų

V v i. 
(Hotel) 
čios: Pavieniam 
kambarys - 
dviem lovom 
rintieji nakvoti grupėmis, 
po 4—5 asmenis kamba
ryje, mokės tik S2.00.

Rašydami apie kamba
rių rezervacijas prašome 
pažymėti kokios kainos 
kambarį ir kelioms die
noms norėtumėt gauti.

Konferencijos pirmos 
dienos (rugsėjo 2 d.) va
kare įvyks iškilmingas 
bankietas, dalyvaujant A- 
merikos Valdžios atsto
vams ir gausingiems sve
čiams iš Pittsburgh’o ir 
apylinkių. Bankieto, tikie- 
to kaina — 83.50, kurį ga
lima bus įsigyti prie regis
tracijos stalo, 
dabar labai sunku su mai
stu, tai visi delegatai yra 
prašomi iš anksto, bent 
vieną sąvaitę prieš konfe
renciją, pranešti mums a- 22nd St.,

vo kolonijos draugijų 
pavienių, patriotiškai 
siteikasių. lietuvių, 
būdu bus padėtas st 
pamatas Amerikos L 
vių Tarybos organizac 
jai, kuri stovi priešakinė

I

Karas tai baisingas dalykas. Jame legalizuojama 
sunkiausia nuodėmė — žmogžudystė. Taikos metu 
kas nužudo daugiausia žmonių, tas skaitomas didžiau
siu visuomenės neprieteliu, karo metu — didžiausiu 
didvyriu. Prie žmogžudysčių prisideda plėšimai, sau
valiavimai, skriaudos ir tt. Neapykanta tampa vy
riausia elgesio taisykle, žodžiu, visokeriopas blogis 
įsigyja pilnas pilietybės teises. Žmonės pamirštą esą 
žmonėmis. 0 bet gi per daugelį tūkstančių metų žmo
nija nepajėgia karų panaikinti. Tiesa, pirmojo pasau
linio karo metu (1914—1918) mėginta iškelti šūkis 
“karas prieš karą“, vadinasi, taip sumušti taikos ar
dytojus - puolikus, kad jie daugiau nebepajėgtų ka
riauti. Ir, rodos, rimtai buvo manyta tą blogį pašalinti, 
nes suorganizuota Tautų Sąjunga, kuri taikos būdu 
turėjo išspręsti visus kilstančius tarp tautų nesusi
pratimus. Tačiau patys Tautų Sąjungos organizato
riai tur būt netikėjo, kad bus galima karus panaikin
ti, kas matoma iš šitų įvykių:

Vas. 6,1922 m. Amerikos Jungt. Valstybės, Britų 
Imperija, Prancūzija, Italija ir Japonija pasirašė Wa- 
shingtone sutartį, kaip sutvarkyti submarinų ir nuo
dingų dujų vartojimą būsimam kare.

Liepos 24, 1923 m. Lozannos Konferencijoj suda
ryta nuostatai laivams per Dardanelius plaukti taikos 
ir karo metu.

Liepos 27, 1929 m. Genevos Konferencijoj svars
tyta, kaip pagerinti sužeistųjų būklę karo metu.

O kai įvyko 1937 m. japonų - kinų karas ir italų į 
Etiopiją įsibriovimas, tai jau pastebėta, kad moder- 
nis karas tai jau nebe karas, tik banditų užpuolimas. 
O vis dėlto, ir dabartiniam karui užsiliepsnojus, nepa
miršta kilniųjų šūkių — “karas už demokratiją”, “už 
keturias laisves“ ir — vėl sugrįžo senas pažįstamas — 
“karas prieš karą”, vadinasi, taip sumušti vokiečius 
ir japonus, kad jiems būtų amžinai nulaužti ragai ir 
nagai ir išdulkėtų iš jų minčių noras užviešpatauti 
pasaulį. Užsimojimas gražus, bet ir dabar, kaip ir vi
sados, atsiranda žmonių, kurie užteršia idealą, bru
kasi prie demokratijos, kada jiems bėda, . bet su tos 
pačios demokratijos pagalba atsigriebę, sudaro tokią 
padėtį, kad po “karo prieš karą”, tenka ruoštis prie 
sekamojo “karo prieš karą“. K.

rezervacijas.
liam Penn Viešbučio 

kainos yra sekan- 
svečiui u

“ UO.UU , O ui

$5.50; o no- i
i

Greitos pagelbos tarnautojai išgriebia iš jūsų pa
šauto nacių bomberio lakūną. Greitos pagelbos kariai 
labai greit išgriebia nukritusius j vandenį pavienius 
lakūnus. Taip po St. Nazaire puolimo jie išgriebė nu
kritusių nacių 177 lakūnus, išgelbėjo kitus 34 vyrus ir 
tai į 24 valandų laiką.

pie bankieto tikietų rezer-j (“Lietuvių Žinių” 
vacijas.

Užsakysime tik tiek
Kadangi bliūdų (platės) kiek dele

gatai ir svečiai bus užre
zervavę.

Rengimo Komiteto raš
tinės adresas: 119 So. 

Pittsburgh. Pa.

redak
cijos ofise) tel. He 3121.

Iki malonaus pasimaty
mo Konferencijoje,

Rengimo Komiteto 
prezidiumas —

Pirm. — Pav.l Dar gis 
Sekret.- J. Tamkevičius 
Iždin. — P. Pivaronas

< <---------------------- s---------------
- Šauksmas iš kalėjimo j grabe gulinčius tėvus. - Kaip 
Napoleonas parinko savo vaikui mokytoja. - Kodėl ne- 

katalikas Mark Twain savo dukrą pasiuntė i vienuoliu 
mokyklą. Baisi nelaimė: pasmaugė motiną, nenorėjusią 

duoti pinigų pragėrimui. - Koks būtų tamsiausias 
šešėlis ant tėvų kapo? į ? rf :

Lietuvių Tas visuomenės prielan- 
Rengimo kūmas mūsų manymu tu- 

_ Z - r __2_ _ i i dviem
j konkrečiais būdais:

(Amerikos 
Konferencijos 
Komiteto veikiančio Pitt- retų pasireikšti 
sburgh’e atsišaukimas!)

Amerikos Lietuvių Ta-Į 1) Kiekvienos Amerikos 
ryba įgaliojo mus rūpin- lietuvių kolonijos draugi- 
tis Amerikos Lietuvių jos, kuopos, ar klubai tu- 
Konferencijos įvykstan- retų, neatsidėliodami pas- 
čios rugsėjo 2—3 d.d. kirti savo delegatus į kon- 
Pittsburgh’e, Pa., priren- ferenciją, ir daboti, kad 
giamaisiais darbais. išrinktieji delegatai tikrai

Visi supranta, kad nuo į konferenciją nuvyktų, 
tinkamo konferencijos Tik atstovais gausios 
prirengimo daug pareina konferencijos nutarimai 
ir jos pasekmės. gali turėti pageidaujamą

Šiandiena, daugiau negu svorį tarptautinėje plot- 
kada nors, nacių paverg- mėje.
toji Lietuva yra reikalin- 2) Draugijų veikėjų ir 
ga Amerikos Lietuvių pa- delegatų garbingas užda- 
gelbos. Mūsų broliai ir se- vinys, atvažiuojant į kon- 
serys Lietuvoje į mūsų ferenciją atvežti kad ir 
veikimą deda dideles viltis nedidelę sumą aukų Ame- 
ir laiko mus savo išgelbė- rikos Lietuvių Konferen- 
tojais iš okupantų nagų, cijos suplanuotiems dar- 

Todėl ir būsiančios Kon- bams finansuoti.
ferencijos planuojamieji 
Lietuvos vadavimo dar- dolerių 
bai, nuo kurių tinkamo ir delegatas, tai Tarybos ka- 
sekmingo įvykdinimo sa vienu kart padidės ke- 
daug priklauso kelių mili- liais tūkstančiai dolerių, 
jonų mūsų tautiečių atei- Rengimo komitetas ma- 
tis, turi susilaukti Ameri- no, kad gerb. kolonijų vei
kos lietuvių visuomenės ( kėjai ir delegatai neatsi- 
didesnio dėmesio ir prie-įsakys tokiam kilniam tik- 
lankumo. Islui paprašyti aukų iš sa-

Jeigu tik po kelioliką 
atvež kiekvienas

stebėjęs pabrėžtinai pa
kartojo:
— Aš žinau, ką aš kalbu 

ir dėl ko. Taip, auklėkite 
ji geru krikščioniu ir jį 
tada geriausiai ir tikriau-1 
šiai išauklėsite geru savo1 
krašto mylėtoju”.
Kur Rašytojas Nukrei- • 

pė Savo Dukterį
Ir rašytojas Mark Tv/ain,' 

kurs nebuvo kataliku, sa
vo dukrelę pavedė auklėti 
katalikų vienuolėms ir ra
šė savo žmonai:
— Aš nesigailėčiau, jei 

jaunoji mergaitė būtų iš
auklėta gera katalike, nes 
esu įsitikinęs, kad katali
kų tikėjimas žmonėms ga
li daugiausia suteikti sie
los ramybės”.

Tas tuo labiau įsitėmyti- 
na katalikams tėvams. 
Teisingai sako arabų prie
žodis:
— Jei kiekvieną dieną 

žaizdą perriša naujas gy
dytojas, žaizda negyja”.

Mūsų atsitikime tas 
reikštų: — Jei tėvai na
mie mokys vienaip, o mo
kytojai neparems tėvų 
skiepijamo religinio auk
lėjimo, vaikai gali išaugti 
visai be aiškių dorovinių 
taisyklių širdyje.

Leono XIII perspėjimas 
amžiais nenustos vertės. 
Tasai didysis popiežius 
kalbėjo:
— Nepakanka, kad jau

nimas tam tikromis valan
domis gautų tikybos pa
mokas; reikia, kad visas 
kitas mokymas būtų per
sunktas krikščioniška - 

.religine dvasia”.
Mūsų atsitikime tas į- 

manoma pasiekti tik sa
vose lietuviškose parapiji
nėse ar vienuolynų moky
klose.

Tai Ne Mažmožis
— Siuntinėk savo sūnų į 

tikybos pamokas, nes ki
taip jis negalės priimti 
pirmosios komunijos, — 
perspėjo Vairono klebo
nas (Prancūzijoje) vieną 
motiną 1890 m.
— Mano sūnui nereikia 

nei tikybos pamokų, nei 
pirmos komunijos, — at
sišnekėjo ji. — Žiūrėk ko
kie ąžuolai miške, bet jie 
auga be jokios religijos.
— Taip, mano miela, ir 

teliukai darže nereikalin
gi jokios religijos..., — 
pratarė jos dvasios vadas. 
Po 20 metų sūnus buvo 
pasmerktas mirti, nes jis 
pasmaugė savo -motiną, 
nebenorėjusią jam duoti 
pinigų pragerti.
Didelių Žmonių Trum

pi Perspėjimai
Dar niekas nesigailėjo, 

jei kada su dėmėsiu iš
klausė išmintingųjų pata
rimo. Keletą iš jų čia pri-' 
minsim.
— Tėvai, kurie savo vai

kams daugiau rūpinasi pi
nigus krauti, negu juos 
gerai auklėti, yra panašūs 
į tuos, kurie aplink griū- 
vaičius namus bando gra
žius gėlynus užveisti, arba 
— panašūs į žmones, ku- 
,rie sau taisosi gražius 
drabužius, nors savo svei
katą visiškai sugriauda
mi,” — taip kalbėjo Šv. 
Jonas Auksaburnis.

Leisti vaikus į religinę 
sū- mokyklą ir mokėti antrus! 

mokesnius švietimo reika
lams, tas reikalauja pasi
aukojimo. Tačiau Carmen 
Sylva tėvus perspėja:
— Kas nenorės dėl vaikų 

pasiaukoti, tie neturi nė 
moterystėn eiti”.

i

— Aš? O kaip gi. Aš tu- tasai psichologijos moks-— Žinai drauge, — rašė
vienas kalinys savo prie- rojau talentų prie dauge- lo, mūsų dienų specialis- 
teliui, — gaila, bet tai tie- iio dalykų, bet kai aš ture- tas atskleidžia 
sa: manieji tėvai elgėsi jau tik gabumus, 
gyvuliškai ir mane išaugi
no gyvuliu. Aš apie tai
šaukiu iš už kalėjimo šie- kaus čionai...
nų į juos, gulinčius grabe.
Jie mane išauklėjo tuomi, 
kuo aš esu ir paliko mane 
nelaimėje“.

Rašytojas Artoferis pa- tik vandens,

dar vieną 
o nega- paslaptį: 1933 ir 1934 m. 

atlikta 
moksliški psi- 

' chologiniai išegzaminavi- 
Teisingai kažkoks gal- mai 15.321 žmogaus ir, be 

vočius yra pasakęs: ; kitų dalykų, nustatyta,
— Su žmonėmis taip pat, kad tie asmenys, kurie bu- 

kaip su gėlėmis: reikia ne vo tikintieji, kurie lankė 
, bet ir sau- bažnyčią, buvo žymiai ge- 

duodamaš spaudai tą laiš- lės“. iresnio charakterio (Žiūr.į
ką, priduria, kad tai bai-! _Taip sakant, reikia ir tos. jo knygos 12 p. — pocket 
sus laiškas, bet toksai iš 
laiškas buvo ir jisai su
purtančiu būdu primena, 
kaip svarbi yra pareiga 
duoti vaikams gerą išauk
lėjimą. Vien išmokslini-1 
mo, žinių pertiekimo — 
nepakanka. Ir vargas te- domijj patyrimų, kaip Dr. 
vams, kurių nelaimingi N. 
vaikai nė grabe nepalieka daktaras, per penkioliką 
jiems ramaus poilsio...

Mažas Nuotykis Šv. 
Mykolo Kalėjime

Anglų grafas VValsh ap
lankė Šv. Mykolo kalėji- jisai nutolęs nuo religijos, 
mą. Kalėjimo kieme jisai Tačiau beieškodamas ke- 
atsisėdo šalia vieno jauno lių, kaip kituose išauklėti 
kalinio ir pradėjo piešti gero pradus, kaip jų gyve- 
vaizdą.
— Atleiskite, 

kalinys, — piešinį reikėtų kad šioj srity 
taip padaryti“, 
kęs jis gabiais brūkšniais Pažinęs religijos vertę, jis 
puikiai pataisė piešinį. pats liko giliai tikinčiu ir
— Kaip tai, ar jūs moka- paskelbė knygą “The Re-i

te ir piešti? — paklausė turn to Religion” (Sugrį-, 
nustebęs grafas. '

vau svarbiausio dalyko — New Yorke buvo 
(išauklėjimą), tai ir pate- sudėtingi

y,

aukščiau paeinančios 
auklėjimo šviesos...

4.000 Žmonių Jam 
Atskleidė Savo 

Gyvenimo Paslaptis 
Nedaug rasime tokių į-

Ruošia Knygą Apie Lietuvą 
Portugalų Kalba

(LKFSB) Energingas 
Brazilijos lietuvių klebo
nas, kunigas P. Ragažins- 

Į kas renka medžiagą ir 
i ruošiasi išleisti informaci- 
jnę knygelę apie Lietuvos 
j praeitį, jos kultūrinius 
‘laimėjimus ir jos teisę į 
nepriklausomą gyvenimą. 
Veikalas bus rašomas por
tugalų kalba.

Apskritai, dabar Brazili
joje pasigendama infor
macijų apie Lietuvą. U- 
ragvajaus ir Argentinos 
lietuvių leidiniams labai 
apsunkintos galimybės 
patekti į Braziliją. Už tat 
visi godžiai laukia USA 
lietuviškosios spaudas.

— Išleisti vaiką į pasau
lį, — skelbia garsusis Vo
kietijos kardinolas Faul- 
haberis, — kurs iš tvari
nių nemokėtų išskaityti 
nuostabaus Tvėrėjo var
do, reikštų išleisti į gyve
nimą beraštį - analfabetą, 
kurs nemoka savojo tėvo 
vardo paskaityti“.
— Tamsiausis šešėlis, — 

kalba toliau tas pats kar
dinolas. — kurs tik kada 
gali kristi ant tėvų kapo, 
yra šešėlis to vaiko, kuris 
išaugęs be tikybinės mo
kyklos ir kurs stovi prie 
tėvų kapo netikėdamas į 
gyvenimą anapus grabo”.

Žodelis Lietuviams
Lietuvis, parinkdamas 

savo vaikams mokyklą, 
turi dar savęs paklausti: 
ar joje vaikas ką nors gir
dės apie žemę, iš kurios jo 
tėvai atėjo, apie Lietuvos 
knygnešių vargus, apie 
baudžiauninkų priespau
dą, apie savanorių kraujo 
auką, apie Vytauto di

ldžius žygius?’
Kai įsižiūri į lietuviškų

jų mokyklų mūrus, ku
riuos taip sunkiai statė 

• čia atėję bemoksliai lietu
viai ateiviai, tai rodos iš 
kiekvienos plytos jų pra
kaitas tebegaruoja. Ir jei 
jų ‘vaikų vaikai paniekintų 
[jų kruvinu pasišventimu 
1 kurtas mokyklas, tai, ro
dos, nė tų lietuvių senelių 
amžinas miegas kapinėse 

j nebūtų ramus.
Artėja mokslo metų pra

džia ir mums ausyse 
skamba anie gilūs vysk. 
K. Paltaroko žodžiai:
— Būkite savo vaikų an

gelai sargai, sergėkite 
juos, kaip akies lėlelę, nuo 
sugedimo. Saugokitės, 
kad blogu auklėjimu jų 
nepražudytumėte. Jei bū
site nekaltybės naikinto
jai, per amžius neatsaky
site už pražuvusias jų sie
las!”

Neužilgo suskambės mo
kyklos varpelio balsas, ir, 
jei mylite tuos, kuriems 
gyvastį davėte, veskite į 
tuos rūmus, kur šalymais 
skamba bažnyčios varpas, 
iš kur moja mūsų senelių 
dvasia. K. J. Prunskis.

I

edit.).
Nuotykis Su Napo

leonu
Daug kas esame girdėję, 

kad Napoleono kariai bu
vo net Lietuvos bažnyčio
se arklius pastatę, kad 
patsai Napoleonas kovojo 
su Bažnyčia. Tačiau, kai 

laikas parinkti savo 
mokytoją, jis pasi- 
tą, kuri... pas jį vai- 
paduotos mėsos 

Visi

!

Link: jisai, mokslo

metų duodamas patari
mus įvairiuose gyvenimo 
klausimuose, turėjo pro
gos pagrindinai išsikalbė
ti su 4.000 žmonių. Buvo

nimą palenkti laiminges-
— prabilo ne kryptimi, jisai pamatė, 

turi nepa- 
Tą paša- prastų nuopelnų religija.

” (Sugrį
žimas prie religijos). Čia

atėjo 
sūnui 
rinko 
šėse
penktadienį nelietė, 
manė, kad ji susilauks aš
traus perspėjimo, bet vie
ton to Napoleonas prata
rė:
— Ponia Montesųuieu, 

Tamsta būsite mano 
naus mokytoja...

Vėliau jisai priminė:
— Auklėkite jį geru krik

ščioniu.
Tuos žodžius išgirdęs 

vienas dvariškis nusišyp
sojo, o Napoleonas tą pa-
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Kun. Juozas Jusevičius

POPIEŽIUS PIJUS XI
(šiais metais suėjo 15, šv. Tėvas maloniai su jais 

metų, kai Popiežius Pijus 
XI pasirašė sutartį su Ita
lijos valdžia, pagal kurią 
Popiežius atgavo 
Prieš tai popiežiai 
kaliniai Vatikane.
žiaus Pijaus XI ■ 
mas ir darbai 
reikšmingi ~ 
piežių 
kakties 
kun.
jau 
straipsnį apie 
kos popiežių.

Tęsinys

Smarkus Darbininkas
Dar seminarijoje būda

mas. jis priprato 
keltis. Nepametė 
čio ir būdamas 
Keldavosi šeštą 
rytą. Po trumpos 
skubinosi į koplyčią atna
šauti šv. mišių. Kai nerei
kėjo mokytis, jis ėjo į 
knygyną ir ten didino sa
vo žinias. Jis niekad ne
buvo be darbo.

Po pietų ilgai vaikščio
jo: lankė Gerojo Patarimo 
seseris, kurių kapelionu 
jis buvo. Vakare mokino
si: skaitė teologijos, isto
rijos ir kitas mokslo kny
gas. Kunigas Ratti turėjo 
labai gerą atmintį.

Dievotas Kapelionas
Kun. Ratti rūpinosi, kad 

Seselės būtų ne tik pamal
džios. bet kad jos mokytų 
ir vaikus tikėjimo, padėtų 
seneliams ir prižiūrėtų li
gonius. Jis pats parašė ka
tekizmą ir padėdavo sese
lėms mokyti vaikus.

Kaminų Valytojų 
Draugija

Kartą kun. Achille 
mokinant vaikus, 
ten labai apdriskęs 
kas. Jo veidas buvo suodi
nas, plaukai nešukuoti. 
Kiti vaikai šalinosi jo. Jis 
buvo kaminų valytojas. 
Po pamokų kun. Ratti pa
šaukė jį pas save 
dėjo klausinėti, 
buvo alkanas, 
kur nakvoti ir visų apleis
tas. Nors pats kunigas ne
turėjo daug turto, tačiau 
nupirko vaikui maisto, ge
resnius drabužius ir pa
rūpino butą.

Po to suorganizavo ka
minų valytojų draugiją, 
įgijo jiems namus ir pri
statydavo maisto.

kalbėjo apie praeitį. 
Uolus Pamokslininkas 
Kun. Achille Ratti saky

davo labai gražius pamok
slus. Gegužės mėnesį aiš
kino Marijos dorybes, li
tanijos žodžius. Vėliau 
aiškino ką Bažnyčios dak
tarai kalba apie Mariją. 
Toliau jis sakė pamokslus 
apie Mariją paveiksluose 
ir skulptūroje. Per 35 me
tus neapleido savo parei
gų nei vieną dieną.

Kasdien Kitas 
Pamokslas

Sakoma, kad vienais 
metais kasdien sakydavo 
pamokslą. Vienuolyno Se
serys. kurių kapelionu jis 
buvo, pasakoja, jog jis 
niekados nekartojo to pat 
pamokslo. Visi klausyto
jai stebėjosi, kad kiekvie
ną kartą turėjo ką nors 
naujo pasakyti.

Gyveno Paprastai
Savo gyvenime kun. A- 

chille Ratti neieškojo 
smagumų ir patogumų. 
Jam patiko paprasti daly
kai. Valgė paprastus val
gius. Negėrė daug vyno, 
nors Italijoje vynas yra 
paprastas gėrimas. Labai 
retai rūkydavo. Tik drau
gijoje su kitais neatsaky
davo priimti. Niekados 
neėmė vežėjo kelionei. Se- 
minarijon ir vienuolynan 
visados pėsčias eidavo.

Batų porą dėvėjo du ar 
tris metus. Kadangi jis 
daug vaikščiojo, tai reikė
jo dažnai dėti naujus pa
dus. Buvo labai taupus ir 
leido pinigus tik tokiems' 
dalykams, kurie reikalin
gi Bažnyčios gerovei.

Pamokos Mokyklose
Milano kardinolas įsakė 

kun. Ratti organizuoti ti
kėjimo pamokas viešose 
mokyklose. Tai buvo sun
kus darbas. Nors kraštas 
katalikiškas, tačiau buvo 
manoma, kad tuo būdu 
Bažnyčia kišasi į valsty
bės reikalus. Tokios pa
mokos buvo draudžiamos. 
Kryžius buvo pašalintas 
iš mokyklų, šventųjų pa
veikslai, ir Marijos statu
lėlės ir popiežiaus paveik
slai taip pat neturėjo ten 
vietos. Mat, buvo nesusi
pratimų tarp Bažnyčios ir 
valstybės.

Nors kun. Ratti nebuvo 
Kun. pageidaujamas mokyklo- 

Achille Ratti mokino vai- je, tačiau jis ten ėjo. Kar
kus per 35 metus. Būnant dinolo įsakyme, jis supra- 
popiežium, tie kaminų va- to Dievo balsą.

(Bus daugiau)

laisvę, 
buvo

Popie- 
gyveni- 

yra laba: 
_i. Todėl šios po- 
išlaisvinimo su- 
proga talpiname 

Juozo 
seniai

Jasevičiaus 
parašytą 

ta didįjį tai- 
Red.).

i

anksti 
to įpro- 
kunigu. 
valandą 
maldos.

Ratti 
atėjo 

vai

ir pra-
v aukas 

neturėjo

popiežium, tie kaminų va
lytojai dažnai jį lankė, ir A

AMERICAN HEROES
BY LEFF

Gen. Douglas MacArthur vis dar smarkus. Vaizdas 
parodo, kad kai jis atplaukia į uostą tai nelaukia kol 
bus laivas pririštas prie krašto. Jis pirmasis išlipa ir 
į darbą.

~ j
valstybes, į įvairius kariuome
nės centrus. Visa tai padaryta 
dykai. Ne tik novenos knygelės 
pasiųstos dykai, bet mūsų ku
nigai apmoka ir persiuntimo 
lėšas. Tai yra mūsų Stebuklin
go Medalio Šeimos auka mūsų 
kariams, padėti laimėti šį ka
rą. Kasdieną gaunama prašy
mų nuo įvairių karo kapelionų 
iš įvairių kampų Amerikos, ku
rie sudaro nuo 3,000 iki 5,000 
knygelių. Ką tik atspausdinta 
150,000 tų knygučių, kurias 
manoma išdalinti į trumpą pen
kių ar šešių savaičių laiką. 
Kun. dr. Mendelis esąs tikras, 
kad šis darbas atneš palaimą 
mūsų bažnyčiai, mūsų parapi
jai. mūsų žmonėms.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
IŠ DU BOISO PADANGES I 1. Irena Dailyda iš Šv. Jurgio 

i lietuvių parapijos. Cleveland, 
Ohio, baigusi Šv. Pranciškaus 
Akademiją, dabar bus žinoma 
Seselė Marija Bernarda.

2. Rozalija Košėta iš Apreiš- 
; kimo parapijos, Brooklyn, N.
Y., baigusi Šv. Pranciškaus A- 
kademiją, dabar bus žinoma

Vedybinė Sukaktis
Du Bois .Pa. — Rugpiūčio 

aštuntąją, sekmadienį, 8 vai. 
ryte, kleb. kun. Mykolas J. Ur
bonas Šv. Juozapo lietuvių baž
nyčioje atnašavo giedotas šv. 
mišias už p. Juozapą Stale ir Seselė žarija Lilijana, 
p-nią Veroniką (Bolikoniūtę) • 
jų vedybinės sidabrinės sukak
ties proga.

Sukaktuvininkų namuose va
kare iškeltos šaunios vaišės, 
kuriose dalyvavo daug giminių 
ir pažįstamų.

SEPTYNERIOS MIŠIOS 
KASDIENĄ

Jau pora sekmadienių kaip 
mūsų bažnyčioje įvesta nauja 
tvarka. Mišių intencijos bus 
garsinamos tik per vienas 8:30 
vai. mišias. Jei kas norės žinoti 
aukotojų vardus, tai galės juos 
rasti išspausdintus priemeny- 
je. Šią savaitę kas dieną yra 
atnašaujamos net septynerios 
mišios. Didžiuma tų mišių yra 
aukojama už a. a. kun. Juozapo 
Lietuvniko vėlę. Pirmadienį bu
vo net 10 mišių, nes pasitaikė 
laidotuvės ir novenos mišios. 
Gal kur trūksta mišių, bet ne 
mūsų bažnyčioje. Mūsų kuni
gai gauna prašymų net iš toli
mų miestų, kad šv. mišios būtų 
atnašaujamos mūsų garsiojoj 
šventovėje.

Malonios Atostogos
/

Kun. A. Tamoliūnas nuo rug-j 
piūčio 8 iki 14 dienai praleido' 
malonias atostogas pas Seseles! 
Pranciškietes Apvaizdos Kalne,i 
Pittrsburg, Pa.

Be gerai pažįstamų Seselių 
Pranciškiečių, čia jam teko su
sitikti su gerbiama dvasiškija 
ir pasidžiaugti nuopelninga vi
sų darbuote Dievui ir Tėvynei.

Svečias kunigas be galo 
džiaugėsi skaisčiųjų sužiedoti- 
nių buveine ir gėrėjosi nepa
prastu jų svetingumu bei vai
šingumu. Pergyventais žaviais 
ir antgamtiniais įspūdžiais ža
dėjo su skaitytojais pasidalin
ti laikraščio skiltyse.

3. Elena Kabašinskas iš Per- 
simainymo lietuvių parapijos 
Maspeth. N. Y., baigusi New- 
ton High School, dabar bus ži
noma Seselė Marija Stefanija.

Naujosioms Kristaus sužie- 
dotinėms maldaujame gausių 
Dievo malonių ir gražiausios 
kloties ateityje. A. T.

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1943 m.

Braddock, Pa. — šv. Izido
riaus Par.. 40 vai. atlaidai, rug
pjūčio 20—22 d. — Tėvas Ju
venalis Liauba.

Chicago, III. — Švenč. P. Ma
rijos Gimimo par., 
tava, 
Juvenalis Liauba.

i

A. A. VINCAS VAIČIŪNAS sių Dievo malonių jų naujam 
luome.

turėjo minią. Pastarai- 
iaikais. kuomet ilgą laiką 

ne tik ką prietelius pra- 
bet turėjo ieškoti pašal-

Pirmadienį, rugpiūčio 16 d. 
su šv. Mišiomis iš Šv. Alfonso 
bažnyčios buvo palaidotas Vin
cas Vaičiūnas. Kuomet buvo 
sveikas, dirbo gerai tai ir prie- 
telių 
siais 
sirgo 
rado.
pos iš miesto labdarybės įstai
gos. o mirus tai sunku buvo su
rasti grabnešius. Laidotuvėse 
dalyvavo apie 10 asmenų. Ka
dangi velionis ligoninėje buvo 
aprūpintas paskutiniais sakra
mentais. dėka Juozo Kašinsko 
pastangoms, buvo palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis. Amži
ną atilsį duok tam vargšui. 
Viešpatie. Jo gyvenimas ir sto
ka apsižiūrėjimo turėtų perser
gėti kiekvieną būti rūpestin- 
gesniam blogesniems laikams, i

ŽOLINĖ — MALDOS DIENA 
UŽ TAIKĄ 

Sekmadieni. į dangų Ėmimo 
P-lės švč. dienoje, atsiliepiant 
i Šv. Tėvo kvietimą melstis pra
šyti taikos, mūsų bažnyčioje 
Švč. Sakramentas buvo išstaty
tas per mišias 8:30 v. rytą ir 
liko išstatytas per visą dieną. 
Vakare 7:30 v.
šv. Valanda. Gan 
žmonių dalyvavo, 
beta Švč. Jėzaus 
ja. atkartotas 
žmonių giminės
Širdžiai. Rožančiaus dalis buvo 
paaukota už jaunuolius ir mer
gaites karėje. Kun. dr. Mende
lis suteikė trumpą pamokinimą 
išdėstydamas prasmę Marijos 
į dangų Ėmimo iškilmės. Po 
pamaldų tretininkėms buvo 
duota generalinė absoliucija.

I

buvo laikoma 
gražus būrys

Buvo, atkal- 
Širdies litani- 

pašventimas 
Švč. Jėzaus

šeštadienį, rugpiūčio 14 d. j 
Juozas Ju.škelis paėmė sau už 
moterį p-lę Verą Freedenburg. 
Šliūbas buvo su šv. mišiomis. 
Kun. dr. Mendelis priėmė jau
nųjų pasižadėjimus ir atnašavo 
šv. mišias. P-lė Viktorija Juš- 
kelytė. visiems gerai žinoma 
lietuvaitė slaugė, jaunojo se
sutė. buvo liudytoja savo bro
liuko gyvenimo sutarties. Kitas 
liudytojas buvo svetimtautis. 
Ponia Juškelienė prieš šliūbą 
priėmė Katalikų tikėjimą. Kun. 
Antanas Dubinskas per kelius 
mėnesius mokino ją katekizmo 
ir dėstė Katalikų tikybos tie
sas. Sveikiname naująją pore
lę ir linkime abiems gausiau

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

f

Šiluvos ok-
rugsėjo 7—15 d. Tėvas

——————— •
DARBININKAS SUVĖLAVO
Pereitą sekmadienį kaip pa

prastai visi klausė Antano I- 
voškos ‘’Darbininko”. bet na
bagas Ivoška turėjo teisintis, 
kad neatėjo. Nei pavieniai nu
meriai neatėjo iki pirmadienio 
po pietų. Žmonės taip įpratę 
rasti “Darbininką” prie bažny
čios durų, kad Ivoškai nejauku 
jo neturėti. Tas karas viską su
vėlina. Daugiau žmonių turėtų 
užsirašyti “Darbininką” į na
mus, tai nebus bereikalingo ap
gailestavimo, jei laikraštis ne
ateis šeštadienį, bet pirmadie
nį.

Įvilktuvių Apeigos
Šv. Pranciškaus Seselių kop

lyčioje. Apvaizdos Kalne, rug
piūčio 12 dieną. 2 vai. po pietų, 
įvyko nepaprastos įvilktuvių 
apeigos. kuriose dalyvavo 
skaitlinga dvasiškija ir mūsų 
kleb. kun. Mykolas J. Urbonas.

J. E. vyskupo Hugh C. Boyle, 
D. D. įpareigotas kleb. kun. J. 
Balkūnas vadovavo iškilmin
goms įvilktuvių apeigoms, ku
riose gavo abitus ir vienuoliš
kus vardus sekančios trys nau
jokės :

SEMINARIJOS FONDAS
Jau šeši sekmadieniai kaip 

antra rinkliava per kiekvienas 
mišias yra skiriama apmokėti 
už mokslą ir valgį jaunuolių, 
kurie lanko šv. Karolio kolegi
ją ir tikisi kurią dieną būti ku
nigais. Iki šiam laikui surinkta 
$500.00. Pereitą sekmadienį pa
aukavo Pugevičiai $50.00. Ona 
Ivoškienė $5.00. J. Budelis 
$5.00, pora lietuviškų mamių. 
kurios nenori savo pavardžių 
garsinti, po $5.00 ir kelios sve
timtautės $20.00. Tai visa su
ma siekia $600.00. Reikia su
rinkti $1.000.00. Kun. dr. Men
delis yra tikras, kad ši suma 
bus surinkta iki rugsėjo mėn.

NOVENOS KNYGUTĖS 
PLATINAMOS

Arkivyskupijos laikraštis 
The Catholic Revieir pereitą 
penktadienį puslapyj 4-tame 
turėjo ilgą straipsnį apie šv. 
Alfonso bažnyčios .pastangas 
praplatinti Stebuklingo Meda
li kelio noveną tarp mūsų kanų. 
Į dvi savaiti laiko 40.000 nove
nos knygučių pasiųsta 
pelionams kunigams 

! tarp mūsų karių. Tos 
*bu\o išsiuntinėtos į

NAUJAS SUMANYMAS
Kun. dr. Mendelis. prisimin

damas savo sunkias dienas 
kuomet siekė kunigiško moks
lo, rūpinasi, kad kitiems pagel
bėti. Teko nugirsti, kad jis da
ro planus šį rudenį ir žiemą 
sukelti $10,000 ir tuos pinigus 
pavesti Tėvams Sulpicijonams. 
Nuošimčiai nuo tos sumos pa
dengtų iškaščių vieno mokinio. 
Iki kol ta kunigų draugija gy
vuotų Genas jaunuolis turėtų 
progą dykai siekti kunigiško 
mokslo. Pradžia jau padaryta. 
Vienas svetimtautis jau paau
kavo $1,000. Kun. dr. Mendelis 
tikisi, kad jis ras 25 asmenis, 
kurie aukos po $100. 50 asme
nų. kurie aukos po $50.00 ir 
400 asmenų, kurie duos po 
$10.00. Turima viltį, kad ši su
ma bus sukelta iki Naujų Me
tų. Kun. dr. Mendelis esąs tik
ras. kad yra žmonių gerašir
džių, kurie norėtų pagelbėti ku
riam tinkamam jaunuoliui pa
siekti kunigo luomą. Jei kas 
norėtų kun. Mendeliui padėti, 
tai jis būtų dėkingas už para
mą.

kam ka- 
išdalinti 
knygelės 
visas 48

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE, M d.

Tel. Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų

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

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

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

I
Liauba.

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

Baltimore, Md. —
so par.. Tretininkų rekolekci
jos. visitacija. ir 40 vai. atlai
dai. spalių 15—19 d. — Tėvas 
Juvenalis Liauba.

Chicago, III. — Švenč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo par., 

i Švenč. P. Marijos Nek. Prasidė
jimo novena ir misijos, lapkri
čio 29 — gruodžio 8 d. Tėvas 
Juvenalis Liauba.

Providence, R. 1. — 
miero par.. 40 vai. 
gruodžio 12—14 d.

i °

Justinas Vaškys.
Pittsburgh, Pa. — 

cento par.. misijos, 
28 d. — gruodžio 5 d. 
Justinas Vaškys.

FRANCISCAN FATHERS
310 Orchard PI., 

Pittsburgh, (10), Pa.

I

Šv. Alfon-

zo Giedros, tėvelis yra geresnis. 
Randasi Mercy ligoninėje. Kun. 
Juozas atlanko savo tėvuką 
kelius kartus į savaitę.

Juozas Radimonas randasi 
Franklin Sąuare ligoninėje. 
Serga gan sunkiai.

Masendukas. nuo W. Lom- 
bard g-vės, pavojingai sergąs. 
Pereitą sekmadienį priėmė 
paskutinius sakramentus. Duok 
Dieve jam kantrybės jo skaus
muose.

Mūsų Sesutės Kazimierietės 
mokytojos lanko kun. Lord Ka
talikiškos Akcijos kursus šią 
savaitę New Yorke. Linkime 
joms daug ką išmokti.

šv. Kazi- 
atlaidai, 

— Tėvas

Šv. Vin- 
lapkričio 
— Tėvas

NUOTRUPOS
Kazimieras Giedra, kun. Juo-

Kai britų karės-merginos suplyšo kelnaitės tai tno- 
| jaus siuvėja paėmė orderį. Sakoma, kad kelnių netrūk- 
J sta-
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5. LAIŠKAS KARDINOLUI MAGLIONE 
Balandžio 20 d., 1939 m.

Jūs, kurie taip artimai esate su Mumis Katalikų 
Bažnyčios valdyme, gerai žinote, kaip Mes karštai 
trokštame ir meldžiame Dievą, kad žmonių protai ir 
širdys palinktų prie teisingumo ir artimo meilės jaus
mų ir taip toji didžiai laukiamoji Krikščioniškoji tai
ka giliai ir pastoviai įsigyventų tarp tautų ir žmonių, 
kurie šiuo metu yra taip sujaudinti ir neramūs. Kada 
Mes buvome išrinkti į aukštą Popiežiaus vietą, tada 
prie tos taikos, kilniausios Dievo dovanos, Mes su tė
viška širdimi ypatingai raginome ne tik visus plačia
me pasauly Mūsų sūnus Kristuje, bet visas tautas ir 
jų vyriausybes.

Ir šventųjų Velykų dienoje, Šv. Petro Bazilikoje, 
kur nesuskaitoma daugybė žmonių buvo susirinkę ir' 
Mes atnašavome Dieviškąją Auką, tada Mes pakarto
jome tą patį pakvietimą ir tą patį paraginimą, prašy
dami Jėzaus Kristaus, mirties Nugalėtojo ir Dangiš
kos Taikos Davėjo, suteikti visiems žmonėms susita
rimą ir taiką. Dabar taip pat, artėjant gegužės mėne
siui, kada tikintieji nuoširdžiai meldžiasi prie Švč. Pa
nelės Marijos, tai Mes norime išreikšti didžiausį savo 
širdies troškimą, būtent, kad visose diecezijose ir pa
rapijose, per visą Marijos mėnesį, viešai būtų kalba
mos maldos už pasaulio taiką.

Prie.šių maldų Mes ypatingai norime paraginti 
tuos, kuriuos Mes, sekdami Dieviškojo Atpirkėjo pa
vyzdį, Kurio Vietininku Mes esame, ypatingai tėviš
ka meile mylime. Mes kalbame apie vaikelius, kurie 
savo kūdikystės amžiuje pasižymi nekaltumu, malo-j 
numu ir meile. Lai tėvai ir motinos, sekdami gražius 
įpročius, eina sykiu su savo vaikeliais, net ir mažiau
siais, kiekvieną dieną prie Marijos Altoriaus, ir drauge 
su gėlėmis iš savo darželių ir laukų, aukoja ir juos Ma
rijai; lai jie savo maldas, drauge su savo vaikelių mal
domis, siunčia prie Dangiškosios Motinos. Ir kaip ga
lės ta Dangiškoji Motina neišklausyti tos daugybės 
maldų, prašant tautoms ir žmonėms taikos?

Kaip Marija neišklausys, jei drauge su Dangaus 
Angelų maldomis bus sujungtos ir vaikelių maldos, tų 
mažyčių, kuriuose Mes vadiname šios žemės angeliu
kais? Tikrai Dievo Motina, šiame viso pasaulio nerimo 
metu, išgirs tas maldas ir iš Savo Dieviškojo Sūnaus, 
Kurį žmonės daugybėmis nuodėmių taip įžeidė, iš
prašys pasigailėjimo ir malonę, kad baimė ir nerimas 
būtų pašalinta, žmonės apturėtų sąžinės ramybę, o vi
sos tautos tikrą susitarimą.

Ar tas gerasis Jėzus, Kuris gyvendamas žemėje 
ypatinga meile vaikelius mylėjo, kad net, kuomet A- 
paštalai nenorėjo jų prileisti prie Jo, Jis juos subarė 
šiais žodžiais: “Leiskite mažutėliams eiti prie Manėsi 
ir jiems nedrauskite, nes tokių yra Dievo karalystė”,' 
ar tas gerasis Jėzus, Mes sakome, išklausys kieno 
maldas greičiau kaip tų vaikelių, kurie savo baltas 
rankutes prašančiai ištiesia prie Jo ir Dangiškosios 
Motinos Marijos?

Ir kadangi visur, kur tik Evangelijos šviesa ap
švietė žmonių protus, miestuose ir mažuose kaimuose, 
vaikučiai rinksis per gegužės mėnesi į bažnyčias ir 
kalbės maldas į Švč. Panelę, tai galima tikėtis, kad per j 
Jos užtarimą, sušvelnės žmonių širdys, išnyks tarp jų 
neapykanta ir nesutarimai, o pasivesdami Marijos! 
globai susilauks laimingesnio amžiaus.

Už tai Mes, šiuo laišku, prašome jus, branguš sū
nau, šiuos Mūsų tėviškus norus ir karščiausius troški- į 
mus tinkamu būdu viešai paskelbti, kad gerieji kuni
gai juos žinotų ir paaiškintų tikintiesiems.

Džiaugsmo viltis ramina Mus, nes numatome gau-j 
sius šių maldų vaisius. Iš širdies pilnos meilės Mes 
suteikiame jums, brangus sūnau, ir visiems vaike-' 
liams, kurie maloniai paklausys Mūsų paraginimo, 
kaip dangiškų malonių ir Mūsų tėviškos širdies mei
lės laida, Apaštališką palaiminimą.

KALBA VOKIETIJOS MALDININKAMS
Balandžio 23 d., 1939 m.

...Pasilikite ištikimi Katalikų Tikėjime ir dėkite 
visas pastangas, kad jūsų vaikai jį brangintų ir išlai
kytų. Taip atvirai ir prakilniai išpažinkite tą šventą 
Tikėjimą, kad būtų visiems aišku, jog Katalikai kovo
ja už Dievo ir Jėzaus Kristaus Bažnyčios teises. Lai 
nevienas nesako, kad Mes netrokštame matyti Vokie
tiją laiminga. To trokšdami Mes ir nurodome, kaip 
svarbus yra žmonių gyvenime Tikėjimas. Tik ant Ti
kėjimo tegalima pastatyti pastovią gerovę ir žmonių 
laimę. Karštai melskimės — ypatingai per gegužės 
mėnesį, — į Dievo Motiną už taiką, už Katalikų Baž
nyčią Vokietijoje ir už Vokietijos jaunimą...

Kanadiečiai, Sicilijos fronte paėmė į nelaisvę ir Jugoslavų būrį. Jie iš
laisvino juos ir štai jugoslavai dirba valymo darbus Caltagirone, Sicili
joje. Jugoslavus ten buvo nuvežę naciai karo darbams.

i JI ~

*

J. Butkevičius.

Pavogtos Iš Altoriaus Švenčiausios Ostijos
Labai dideliai autentiš

kų žinių šaltiniai, mums 
aiškiai parodo tą faktą, 
kad Neapolio Arkivysku
pijos Kurijoje, Italijoje, 
dar ir šiandien tebėra pa
silikęs vienas autentiškas, 
begalo svarbus dokumen
tas, apie tą nuostabų įvy
kį, apie kuri čia, žemiau 
pakalbėsime. Tas svarbus 
dokumentas, tapo parū
pintas paties Jo Eminen
cijos Kardinolo Sersale,— 
Neapolio Arkivyskupo. Jo 
Eminencija Kardinolas 
Sersale, tuo metu kai tas 
nuostabusis įvykis atsiti
ko, — buvo Neapolio Ar
kivyskupijos Dvasinės 
Tarybos vyriausias galva. 
Tas svarbus paskelbtasai 
dokumentas, iškilmingai 
ir smulkmeniškai yra iš
tyrinėtas ir paliudytas po 
parašais keliolikos patiki
miausių- garbingų asme
nų, kurie patys savo aki
mis, visą tą įvykį, ištisai 
kuoaiškiausiai matė.

1772 m. sausio mėn. 18 
d., ankstybą rytą, gerieji, 
dievotieji Santo Pietro a 
Paterno parapijinės baž
nyčios nariai, staiga įpuo
lė į didelę paniką, sužino
ję tą šiurpulingą, — visus 
sujaudinančią žinią, kad 
naktį nežinomi šventva
giški piktadariai, — įsi
laužę jų parapijos bažny
čion, atplėšė Tabernaku
lio dureles, ir pavogė iš jo 
dvi puškąs su Šv. Sakra
mentu.

Klebonui vadovaujant, 
greitai susiorganizavo di
delis parapijiečių vyrų bū
rys, ir intensingai po visą rio, — staiga

kuris priklausė Grottolel- kai staiga jie buvo pa
le kunigaikščiui ir buvo šaukti atgal kaikurių savo 
jojo nuosavybe. To dva- draugų, kurie ten dar bū
ro laukuose, nepertoli nuo vo pasilikę. Keturi iš beei- 
jo paties rūmų, kuriuose nančiųjų atgal namon ieš- 
jis gyveno, — naktimis kotojų, būtent, 
dangiškoje erdvėje, ties maso Piccido, broliai Giu- 
ta vieta, — pradėjo ras- sepe ir Giovanni Orafice, 
ties didžiausias šviesių, ir Carlo Marotta, savo 
žibančių žvaigždžių skait- draugų bešaukiami, — su- 

jlius! Jų žėrintis spindu-■ grįžo atgal.
liavimas žemyn, — buvo i Vos tik jie spėjo sugrįžti 
tiesiog neapsakomas! Kai- atgal pas tą šiaudų kupe- 
myniniai žmonės, maty-[tėlę, kuri buvo sukrauta- 
darni tą nepaprastą žvaig-ipalei neperdidelį jovaro 
ždžių spindėjimo reginį,—' medį, — kai ūmai visi ke- 

Tabai tuo stebėjosi, nebe- turi kokios tai neregimos 
' galėdami suprasti jojo!
reikšmės; tačiau pradžio
je, — visgi perdaug rimtai 

*į tai domės nekreipė.
Naktis į naktį paeiliui be

l 
I 
1 Tom-

ir negalimos pasipriešin
ti jėgos,— staiga buvo su
laikyti vietoje, paskiau 
paklupdyti ant žemės.

Patys visiškai nebegalė-

š - ■—

jų džiaugsmu ir Dievui 
dėkingumu ir karštomis 
maldomis, — Šv. Ostijos 
buvo nulydėtos bažnyčion 
ir vėl Tabernakulin patal
pintos.

Ši Dievo galybės mani
festacija, su tuo pirmuti
niu atradimu, — bet gi a- 
naiptol dar neužsibaigė. 
Sekančią naktį, toje pat 
vietoje, — toji šviesybė 
išhaujo vėl pasikartojo. 
Tik šį kartą toji iš žemės 
beeinantį aukštyn šviesy
bė, — buvo ne aureolės,— 
o baltos, žydinčios rožės 
pavidale arba formoje. Iš 
šio naujo nuostabaus ap
sireiškimo, — tikintieji 
greitai padarė išvadą, — 
kad dar ne visos Šv. Osti
jos, tapo atrastos. Ūmai 
pradėta ieškoti pasiliku
siųjų. Bet ir vėl kaip ir 
visuomet, — jų darbas bu- 
bo be pageidaujamų vai
sių.

Sekančią naktį, daugy
bė šviesos spindulių, pa
našių į plonas liepsnas, — 
ir vėl iš naujo pasirodė; šį 
kartą palei pat minimų 
šiaudų kupetėlę, 
trykštantieji iš 
šviesos spinduliai, — at
rodė, kad po kurio laiko, ir 
vėl žemėn sugrįždavo.

Toje pačioje vietoje, iš 
kur šviesos spinduliai 
aukštyn iškyldavo, ir vėl 
atgal žemėn pranykdavo. 
— ir vėl ūmai prasidėjo 
rūpestingas, žemę bekasi
nėjant ieškojimas. Čia at- buvimą.

v —

Tebe- 
žemės

For VICTORY
BOT 

U N ITE D 
STATĖS 
DEFEKSE 
BONDS 
STAMPS

1

kėlus sužėlusios velėnos 
žemės klodą, — pagaliau 
ir visos pavogtos Šv. Osti
jos, po velėnomis tapo at
rastos...

Šį kartą greitai buvo 
pranešta Santo Pietro a 
Paterno parapijos klebo
nui, kad jis pribūtų Šv. 
Ostijas iškilmingai par
nešti bažnyčion. Ūmai su
organizuota didžiausios 
procesijos eisena, su de
gančių žvakių miškais, vė
liavomis ir bažnytiniais 
chorais, kurie begiedoda
mi įvairius bažnytinius 
himnus, — išplėštą iš Ta
bernakulio Meilės Kalinį 
— Kristų, triumfaliai pro
cesijoje parnešė bažny
čion. Čia skaitlingiausios 
dievotų žmonių minios, 
parpuolusios ant kelių, — 
paskendo karsčiausiose 
maldose, didžiausiai dėko
dami, kad Visagalis Die
vas taip nuostabiai ir ga- 

i lingai, teikėsi išdemons- 
truoti žmonėms Švenčiau
siojo Savo Sūnaus, — Jė
zaus Kristaus mūsų Vieš
paties ir Išganytojo, tik
rąjį Šv. Eucharistijoje 
dvasiniu, mistišku būdu

sustojimo tam nepapras- į darni suprasti, kas čia da- 
'tam reginiui besikarto-ibar su Ja^s atsitiko, jie 
jant, — persitikrinimas to ivos su dideliu . var?u beP

! tam reginiui besikarto- 'bar su Ja\s atsitiko, —jie

i stengė atsistoti ant savo 
, ir pradėjo žiūrėti 

pirmyn. Su didžiausiu nu
sistebėjimu ir pagaliau 
baime, jie pamatė, kaip iš 
beaugančio jovaro papė- 

|dės, iškilo viršun į orą 
bės manifestacija, norinti Į mažas, neapsakomai balta

reginio nepaprastumu ir j 
svarba, [ _ 
imti viršų. Pradėta rimtai 
manyti, kad tos nepapras
tos spinduliuojančių žvai
gždžių šviesos, — ar tik 
nebus Dieviškosios Galy-J 

i .

pagaliau pradėjo:

parodyti žmonėms, kame 
tikrai yra paslėptos iš Ta
bernakulio išplėštosios šv. 
Ostijos. Dabar, vėl susior
ganizavo didelis būrys y- 

' patingai dievotų ir atsa
kančių žmonių, ir toje vie
toje, ties kuria tos žvaigž- 

, dės
' liuodamos 
!dėjo atsargų 
igą ieškojimą. 
Į viskas buvo
!tui...
Į Naktį iš 23.

I

daugiausia spindu- 
švietė, — pra- 

ir rūpestin- 
Bet ir vėl 

visiškai vel-

į 24 d. vasa- 
žmonės pa- 

plačią parapijos - apylinkę I stebėjo dideles, šviesias 
rūpestingai pavogtų puš- į liepsnas, aureolės pavida- 
kų ir jose buvusių šv. Os-de, bekylančias aukštyn, 
tijų pradėjo ieškoti. Ta- iš mažos kupetėlės šiau- 
čiau visa buvo veltui... Peiųdų, kurie toje vietoje buvo 
kurį laiką, niekas apie'sukrauti ant žemės. Išgir- 

’ > plėšikus, nė dę šią sensacingą naujai 
nesu- paskelbtą žinią, — žmo- 

ir nė vieno žodžio nes ūmai susirinko di- 
darbą džiausiame skaitliuje, ir 

rūpestingiausiai visą že
mės plotą, išieškojo; bet 
ir vėl visa buvo kaip ir 
ankščiau, — be jokių po
zityvių laukiamų rezulta
tų!

Nusivylę puškąs ar Šv. 
Ostijas atrasti, — žmonės 
pagaliau pertraukė rūpes
tingą ieškojimą, ir buvo 
begrįžtą į savo namus, —

šventvagius 
mažiausios žinutės 
žinojo, 
apie nelabąjį jų 
niekuomet nebeišgirdo. 
Žodžiu sakant, — nesu
rasta nė mažiausio ženklo, 
kur piktadariai 
puškąs, ir kaip 
jie pasielgė su 
Švenčiausiomis 
mis.

Palei Neapolio miestą, 
kaikuriame atstume, bu
vo vienas didelis dvaras.

padėjo 
pagaliau 
pačiomis

Ostijo-
I

Klausimai Apsvarstymui
Kas gali palenkti žmonių protus ir širdis pne tei

singumo ir meilės?
Kodėl vaikelių maldos tokios galingos?

3. Kodėl Tikėjimas turi būti visos laimės ir gerovės 
pagrindas?

1.

2.

šviesa spindantis, baltas 
apskritumas. Pačiame ap
skritume vidury — buvo 
matyti dar baltesnis apa
kinančios šviesos balandė
lis, į kurį, dėlei neapsako
mos jo šviesybės, — visiš
kai nebegalima buvo žiū
rėti! Apskritumas, su sau
lės šviesos balandėliu vi
dury, pakilęs nuo medžio 
kelmo per dvi pėdas aukš
tyn į orą, — per kurį lai
ką banguodamas į šalis, 
jame laikėsi; paskiau vėl 
ūmai nusileido žemyn, ir 
pasislėpė palei medžio 
kelmo šaknis, palikdamas 
viršuje aplinkui didžiau
sios baltos šviesybės tva
ną!...

Keliolika asmenų dievo
tai melsdamiesi, skubiai 
pradėjo kasinėti žemę, a- 
pie jovaro kelmą šaknis. 
Pagaliau visus kasėjus 
staiga apsėmė neapsako
mos šviesybės jūra, kai 
vienas iš kasėjų pavertęs 
su kastuvu žemę, — stai
ga išvydo baltas Šv. Osti
jas, negiliai žemėje pa
slėptas! Vienas kasėjų, 
kurs buvo tos pačios para
pijos kunigas vikaras, tu
rėjo su savimi baltą šva
rų korporalą. Jis greitai 
atsiklaupė ant žemės, ir a- 
tidavęs garbę V. Jėzui Šv. 
Sakramente, šv. Ostijas, 
kurių skaitlius buvo 
giai 50, visiškai žemėn 
kasimu nesugadintos 
nesuterštos, surinkęs 
dėjo į Korporalą. ir 
generaliniu visų tikinčių-

ly- 
už- 
ir 

su
su
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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 paguodžjantį draugą; 
Visus “Žvaigždė” apšviečia!

Ieškoma geros širdies žmonių, kurie iš visų jėgų 
melstus ir apaštalautų, stengdami parnešti Kristaus 
Širdies Karalystę į kiekvieną lietuvišką šeimą. 0 paty
rimas mums aiškiai sako, jog ten. kur tik Įžengia Jė
zaus Širdies laikraštis, ten ir žmonės greičiau susi
draugauja su meilės ir pasiaukojimo mintimis. Kas 
platins Jėzaus širdies laikraštį tikrai sulauks mūsų 
Dievo Širdies palaimos.

REMKIME ŠĮ KILNŲ. GRYNAI DVASINĮ DARBĄ 
SAVO MALDOMIS IR AUKOMIS!

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės’’ kaina 

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

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

UŽSAKYMAMS ADRESAS: 
"ŽVAIGŽDĖ"

488 E. Seventh Si., So. Boston, Mass.
inieįrilctrLS JciTCcrtfLczJLc±ftSTUd! J—J .—j s—l'e-1
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t

[Ui

DIDŽIULIAME BUTELYJE
Bottled locally by F’ranchfeed Bottlers from co&st to coast
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išvažiuoji nepamatęs 
akto? —

For Vieton...
Buy
U. S. DEFENSE 
BONDS 
STAMPS

tarė: — Kodėl tu 
dramos paskutinio

privalai rimtai jį pareikšti, 
prie Masabielio

* *

— ji
važiuoju į Pa-

aptarti ir,
-1 a

BERNADETOS GIESME FRANZ WERFEL
HAROLD FOSTER ILIUSTRACIJOS

Visi draugai buvo kavineie
Nebežinodami, kaip 

kad jie neitų prie Mas 
do miesto pirmininkas 
dė urvą uždaryti. Apie urvą darom 
apkalė aukštą lentinę tvorą ant k 
buvo prilipdyta parašai, kad niekai: 
valia čia vaikščioti.

Tos pačios dienos vakare kavinėje bu
vo susirinkę būrys vyrų atsisveikinti su 
poetu Lapite. Visi jo draugai buvo susi
rinkę. — Mums bus liūdna be tavęs. La
pite. — tarė mokytojas Klarensas. — Ži
nai. mes aštrių pasikalbėjimų turėdavo - 
me: nebus man su kuo dabar padisku- 
suoti.—

— Tamsta gali padėkuoti Moteriškei.
Dr»w:r.ffs eopyrigbt, 1943, by K

ne pi- 
ryžių. —

Estradas, miesto mokeščių rinkėjas 
tarė: — Aš nesuprantu, kaip Moteriškė 
tamstai galėjo ką blogo padaryti. — 

— Bloga. — nusijuokė poetas. — Man 
at: do. kad Moteriškė atima žmogui lais
vę. Matai ji reikalauja, kad aiškiai būtu
mei su ja. ar prieš ją. Ir toks reikalavi
mas suvaržo mano asmeninę laisvę.—

Tuo metu visų akys nukrypo į duris iš 
kur pasigirdo didis triukšmas. Staiga, 
durys atsidarė ir įbėgo į vidų žandarų 
viršininkas Danglas. Priėjęs prie svečių 
stalo jis tarė: — Ponai. Liurde sukilimas 
Feature* Syr.dicate. Ir.c. Text copyrisrnt. 1942. by The Viking Pre-s.

Sekmadienį, rugpiūčio 22 <L 
tuoj po paskutinių mišių, para
pijos svetainėje, įvyksta Cam
bridge Federacijos 1S skyriaus 
susirinkimas. Susirinkimas 
svarbus, prašomi visi daly/au
ti. Taipgi draugijos raginamas 
prisiųsti savo delegatu;;, nes y- 
ra svarbių reikalų 
esant prielankiom aplinką t 
išrinkti delegatus vykti į ALT 
Konferenciją. Tą pačią dieną ir 
tuo pačiu laiku įvyksta Šv. Te
resėlės Moterų draugijos susi
rinkimas. A. D.

tarė: — Visa at- 
atgal. Aš vienas

‘ Minios apstojo urvą ir laužia tvorą”.
gręsia. Minios išlaužė apie urvą tvorą ir 
nuplėšę parašus sumindžiojo. —

Visi tylėjo. Po valandėlės tylos pirmi
ninkas Liakadė tarė: — Jei tu turi kokį 
pranešimą.
Sakyk, kas gi atsitiko 
urvo ir kada? —

Žandarų viršininkas 
sitiko prieš pusvalandį
buvau sargyboje. Minia išlaužė tvorą ir 
prisiveržė prie urvo. —

— Na, tai kas? — tarė Liakadė. Mes 
pastatysime kitą tvorą šią naktį ir pasta
tysime sargybą. —

Valstybės gynėjas Vitalis Ditūras nu
sišypsojo ir atsisveikindamas su Lapite

Ir.c, D;>tribu?ed by King Feature* Svr cate in co-operation with tbe Book-of-the-Month Club. Ir.c.

Ar užsisakei Vyskupo Bučio knygą:— 
ŠV. PANELES MARIJOS APSIREIŠKI
MAS LIURDE? — Tai būtina knyga 
kiekvieno kataliko namuose. Joje sužino
si. kad valdininkai trukdė žmonėms tikė
ti į Bernadetos apsakymą, kiek Bernade
ta turėjo prikentėti, kiek stebuklų pir
mose dienose įvyko, ir dabar vyksta. Pri- 
siųsk $5.00, gausi knygą ir joje jūsų var
das bus įrašytas kaipo leidėjo.

Cambridge Moterų S-gos 22 
kuopa, reiškia gilią užuojautą 
p. T. Banienei, kuri kiek laiko 
atgal pergyveno sunkią opera
ciją. Linkime, kad mūsų kuo
pos veikli narė ir buvus proto
kolų raštininkė greitai pasveik
tų ir vėl sugrįžus į mūsų būre
lį sykiu su mumis darbuotųsi.

Moterų S-gos 22 kuopa.
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GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONIJOSE *

! sukaktį paminėti. “Darbinin
kas” pasiryžo perspausdinti 
vyskupo P. Bučio didelį veika
lą. apie 500 pusi, knygą — 

j "ŠVČ. P. MARIJOS APSI- 
’ REIŠKIMAI. LIURDE”. Pra- 
| ........................... ........j aeta ieškoti Knygai remejų- 

apsireiškimo šv. leidėjų. Ir kaip bematant, atsi- 
Bernadetai. Liurde. Tą brangią' rado iš visų Amerikos kampų

BROCKTON, MASS I 

tI
BROCKTONIEČIAI PARĖMĖ. į 

BET DAR NEVISI
|

i

Kaip daugeliu: yra žinoma, 
šiemet suėjo 85 metai nuo ŠVČ. 
P. MARIJOS apsireiškimo šv.

Kailinius
Pirkite

švč. P. Marijos gerbėjų, kurie kėši ir gražiame Syracuse mies- 
su didžiausiu atsidavimu stojo te. Kelionę atliko autobusus, 
į knygos rėmėjus. Brocktonie- 
čių ir-gi nemažas būrys įstojo, 
bet toli gražu, galėjo būti jų 
daugiau. Iš Brocktono į Liurdo 
knygos leidėjus, kurių vardai ir 
pavardės bus atspausdinti 
knygoje yra įstoję sekanti: — 
Kun. J. švagždys. kun. F. Nor
butas. Eva Babulienė. K. Baku- 
tienė. O. Geležinienė. Brockto
no miesto asesorė Julė Jakavo- 
nytė. Jonas Jeskelevičius. Blin- 
ker Cafe savininkas Juozas Y- 
kasala. Ona Oksienė. P. Pel- 
džienė. Jurgis Puidokas. J. Ra
manauskas. Petronėlė Samso- 
nienė. Antanina Tamaševičienė, 
Brocktono miesto vandens ko- 
misijonierius Juozas Treinavi- 
čius ir Juzė Kašėtienė.

Manome, kad Brocktoniečiai 
neatsiliks nuo kitų kolonijų, 
bet dar ir pralenks. Rap.

Sekmadienį, rugp. 15 d. kleb. Waterbury, kur praleidome ke- 
kun. S. Kneižis dalyvavo naujai lias dienas atostogų, esame 
įšvęstų kunigų Marijonų

Stasys Dalelis, pp. Jeronimo Petrausko ir Šeputos pagerbi-
ir Adelės Dalelių, gyv. 9 Lenox mo vakarienėje, Brocktone.
Avė., sūnus, trečiadienį, rugp.
18 d. išvyko karo tarnybon.
Jaunuolis Stasys šių metų bir
želio
High
dirbo

—! linksmi
i minems
ačiū už

CSN. '
X

ir tariame visiems gi- 
ir draugams širdingai 

taip malonų priėmimą.
Žvalgas.

PROVIDENCE, R. I

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

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

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

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

ateinančios

reikalaukite,
lietuvis at-
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NORWOOD, MASS

mėn.
School.

Norwood

užbaigė Norwood
metu

yra labai

! i
Atostogas Praleidus CAMBRIDGE, MASS

Vasaros
Press.

PARA PIJ 03 IŠVAŽIAVIMAS
Rugpiūčio 29 d. Klaipėdos 

parke rengiamas Šv. Kazimie
ro parapijos metinis išvažiavi
mas — piknikas. Bus gardžių 
gėrimų ir užkandžių. Gros or
kestrą. bus dainų ir šokių. Ka
dangi šis išvažiavimas bus pir
mas ir paskutinis šią vasarą, 
tai

Teko važiuoti pro Conn. vals
tybės tabako ūkis, kurios labai sirgimo, pasveiko jaunuolis Al- 
gražiai atrodo. Nuvykome į fonsas Mažutaitis. Mūsų užuo- 
Waterbury pas p. P. Laurynai- jautos simpatija, skiriama jau- 
tienę, aplankėme visus savo gi- nuoŲui A. Mažutaičiui.
minės ir pažįstamus — J. ir A. _________
Kudirkus, K. ir A. Dubauskus,! Antradienį, rugpiūčio 17 d.

Darbininko” J. Krivinskus. U. Morkienę, p. grįžo iš ligoninės po sunkios li- 
Dunauskienę. K. ir M. Karinau- gos p. T. Tebėrienė. p. T. Tebė-

Z. rienė išbuvo virš savaitės laiko 
Dubauskus, p. Dokenus ir ki- Cambridge naujoje Cahill ligo-

Po keletos savaičių sunkaus

ramus, malo-
tikimės gausios publikos.

Rep.

DAYTON, OHiO

Jis
nūs ir pavyzdingas jaunikaitis.
Jo tėveliai priklauso prie Šv.
Jurgio lietuvių parapijos ir jos 
draugijų. Yra LDS 3 kp. nariai 
ir ilgamečiai 
skaitytojai.

Linkime p. Stasiui geriausių skus, V. Dubauskus, J. ir 
sėkmių karo tarnyboje.

Pereitą sekmadienį pp. Dale- tus. Visi mus gražiai priėmė ir ninėje. 
liai buvo nuvykę pas gimines ir pavaišino. Mums buvo labai 
pažįstamus į Worcester.

Svarbus Lietuvių Katali
kų Susirinkimas

Sekmadienį, rugpiūčio 22 d. 
š. m., maždaug apie 11:30 vai. 
vidudienį. įvyks visų Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos draugijų na
rių ir bendrai visų katalikų su
sirinkimas. Tikslas: padaryti 
pranešimą apie Amerikos lietu
vių veikimą teikimui pagalbos 
mūsų šaliai, kovą dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir išrinkimą 
atstovų į Amerikos Lietuvių 
Tarybos konferenciją.

Visi lietuviai katalikai nuo
širdžiai kviečiami į šį susirin
kimą.

Šios kolonijos lietuviai yra 
pasižymėję Karo bonų pirkime 
ir kovoje dėl Lietuvos nepri
klausomybės. Taigi 
yra būtinas reikalas 
atstovus į Amerikos 
Tarybos konferenciją, 
atstovautjų visas šios 
lietuvių
bendrai visus lietuvius.

Visi lietuviai katalikai tuoj 
po sumos sueikite į parapijos 
svetainę. Susirinkimas neužsi
tęs ilgai, jeigu tik visi laiku Į 
sueis.

šį susirinkimą šaukti nutarė^ 
visų draugijų atstovai Federa
cijos skyriaus susirinkime, kle
bonui pritariant.

Gerai žinoma Norwoodietė, 
buvusi Šv. Jurgio lietuvių par. 
vargonininkė, Seselė M. Sim- 
plicia, Kazimierietė. per vasarą 
mokė vaikučius Mt. Carmel, 
Pa. lietuvių parapijoj. Seselė 
M. Simplicia lankėsi Philadel- 
phijoj.. Jau virš dešimts metų. Eugenijos Valatkaitės; pp. 
kai Seselė M. Simplicia yra Šv. Prano ir Agotos Kuru 35 metų 
Kazimiero vienuolyne. vedybinio gyvenimo sukakties.

I

Mums buvo labai 
linksma praleisti tas kelias die
nas.

Ponas Juozas Dubauskas pa
rodė gražius judamus paveiks
lus savo name iš Floridos ir ki
tų Amerikos įdomių vietų, taip tas grįžo į namus verčiamas 
pat parodė ir iš Norwoodo ves- kojų ligos. Sveikiname sugrįžu- 
tuves pp. Jono Perekšlio su Ju- si’ p. M. Norbutą ir linkime 
le Kaziulyte; Vinco Kudirkos ir

Valatkaitės;

Rugpiūčio 13 d. grįžo į namus 
iš Marianapolio p. M. Norbutas. 
p. M. Norbutas Marianapolyje 
išbuvo virš mėnesio besidar
buodamas ūkyje, p. M. Norbu- 

grįžo į namus

sį' p. M. Norbutą ir 
greitai pasveikti.

i

Sekmadienį, rugpiūčio 15 d. 
pas mūsų parapijos kleboną 
kun. P. J. Juškaitį lankėsi sve-Paveikslai aiškūs ir gražūs.

Penktadienį buvome nuėję į čiai kunigai, kun. Dr. RėklaitisKarys Jonas Kulišauskas vis
aplanko savo draugus laiškais bažnyčią šv. mišių išklausyti, iš Marianapolio, Marijonų Kon- 
iš Texas valstybės. Dažnai ra- Daug žmonių dalyvavo, atrodo gregacijos Provincijolas, ir 
šo ir vietiniame anglų kalba kai sekmadienis. Waterburie- 
laikraštyj. čiai turi gerą šeimininką kle

boną kun. J. Valantiejų.
Šv. Jurgio lietuvių parapijos Dirbtuvėse dirba dieną ir 

Skautės, vadovybėje pp. Ange- naktį. Dirba kas tik nori, 
lės ir Alenos Pazniokaičių, rug
piūčio 17 d. buvo išvykusios į rinauskienė pakvietė mus vaka- 
Revere pajūrį praleisti dieną, rienei. kur sužinojome, kad po- 
Turėjo “good time”.

i
Rugpiūčio 12 dieną p. M. Ka-1

ir dabar 
išrinkti 

Lietuvių 
kad jie 

kolonijos
katalikų draugijas ir

411 VVASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

Pereitą savaitę p. Vilkišienė, 
’ gyv. St. Joseph Avė., ir jos 
Į dukrelės Julė ir Katrina pralei- 
I do atostogas pas gimines E. 
. Syracuse, N. Y. Ta proga lan-

šeštadienio vakare, rugpiūčio 
14. parapijos , svetainėje įvyko 

, metinis Šv. Kryžiaus parapijos 
dovanų leidimas. Iš lietuvių 
laimėjo sekantieji: Pranas Bur- 
neika. Anne Žilinskas. Mary 
Martinaitis. Ona Augustienė 
(Deeds Avė.). Charles Valiu- 

i šis. Dr. G. I. Bložis, Ignotas 
Mikalauskas ir Teofilia Varei- 
ka.

Šiuo laiku išvyksta į J. V. 
kariuomenę Michael Petkus, 

j sūnus Petro ir Onos Petkų, gy- 
1 venančių Air St.

Sekmadienį, rugpiūčio 22, 
Altoriaus draugija rengia pik- 

i nikelį, parapijos parke. F.A.G.

gregacijos Provincijolas, 
kun. F. Norbutas iš Montello. 
Abu svečiai kunigai 7 vai. mū
sų bažnyčioje atnašavo šventas 
mišias, ir po mišių išvyko Mon- 
tellon. 
dviejų 
se.

Šv. Roko par. dalyvauti 
naujų kunigų primicijo-

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galva, 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modemišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekantį rytų malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

Penktadienį, rugpiūčio 13 d. 
p. V. Sabas pergyveno apendi- 

(Car- dybinio gyvenimo sukaktį. Va- ko operaciją. Po operacijos 
p. v. Sabas randasi

nai Kazys ir Magdalena Kari-
• nauskai mini savo 30 metų ve-

Karys Jonas Čeikus
roll), gyv. 11 Myrtle St., dabar karienėje dalyvavo keletas as- 'sveiksta.
mokinasi Virginia valstybėje, menų: P. Laurynaitienė. J. ir Cambridge miesto ligoninėje. 
Jis yra Army Signal Corps. Z. Dubauskai, K. ir A. Dubaus- Linkime p. V. Sabui laimingai 
Geriausių sėkmių Jonai! i kai, Ona Aleskevičienė, J. ir pasveikti.

ponia Krivinskai, V. ir A. Ku-I --------------
dirkai iš Norwood, Mass. Visi 
sveikino ponus Karinauskus iš
reikšdami širdingus linkėjimus, 
kad Dievas juos laikytų svei
kus ilgus metus ir kad sulauk
tų dar daug, daug 
gyvenimo sukakčių. 
Karinauskienė yra ; 
terbury parapijos ir 
likiškų organizacijų 
Ji veikia ne tik vietinėse orga
nizacijose, bet ir Centralinėse. 
Dalyvauja Centralinių organi
zacijų seimuose ir daug dirba 
ir remia katalikiškus ir tauti
nius reikalus.

Aš ir mano žmona, sugrįžę iš

pp. Alena Pazniokaitė, J. Ba- 
bilaitė. Angelą Pazniokaitė ir Z
Angelą Ruk.štelytė išvyko ke
liom dienom atostogų į Hamp- 
ton Beach, New Hampshire. p. 
J. Babilaitė* neseniai sugrįžo iš 
Conn. valstybės, kur aplankė 
savo brolį mokytoją Feliksą 
Babilą ir jo šeimą.

Seselė M. Lorenza, pp. Paz- 
niokų, gyv. 58 Heaton Avė., 
dukrelė, šių metų rugp. 15 d. 
priėmė paskutiniuosius vienuo
lės įžadus Šv. Kazimiero vie
nuolyno koplyčioje, Chicago. 
III.

I

10c

W. I. CHISHOLM
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

vedybinio 
Ponia M. 

įžymi- Wa- 
kitų kata- 

į veikėja.

Šią savaitę mus aplankė šie 
kariai: iš tolimos N. Carolinos 

! atvyko kariūnas teknikos pus- 
karininkas V. Pilkonis. Karys 
V. Pilkonis atvyko pas tėvelius 

110 dienų. Taipgi lankėsi F. Bu
rokas iš Maryland; iš Miss. at
vyko teknikas J. Matusevičius 
su žmonele ir laivyno puskari- 

!ninkas A. Vinčiūnas.

I

Šiuo metu trejetą savaičių 
atostogauja, p. A. 
čius. p. Plekavičius 
veiklus Cambridge 
narys. Linkime p. 
linksmų atostogų.

H. Plekavi- 
yra labai 
LDS 8 kp. 
Plekavičiui

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

ALBERT R. BARKER
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

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

- T
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VIETINĖS ŽINIOS! J
I

M

ŽINUTES kirti toms maldoms speciales 
dienas.

Speciales taikos prašymui pa
maldos įvyks Bostono lietu
viams katalikams Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje. Jos prasidės 
penktadienio vakare, o baigsis 
sekmadienį, 3 v. p. p.

Pirmą vakabą šiose pamaldo
se dalyvaus ką tik įšvęstas 
kun. Šeputa, MIC. Jis suteiks 
savo primicijų palaiminimą.

Nepaprasta proga. Jo Švente
nybė Popiežius laišku kviečia 
savo ištikimus vaikelius — vi
so pasaulio katalikus pasimels
ti taikos dėlei per Paną Mari
ją, į dangų Ėmimo šventės pro-; 
ga. Jo Eminencija Kardinolas 
O’Connell’is paragino visas 
šios diecezijos bažnyčias pas- pe/vis'as’tris''dienas lankysi 

: svečių kunigų — vienas jų pa- 
l sakys pamokslą užbaigoje, sek
madienį 3 v. p. p.

I Nėra abejonių, kad Bostono 
lietuviai katalikai paklausys 
Popiežiaus baisos ir panorės 
pasinaudodami proga ateiti į 
šias speciales taikos pamaldas 
pasimelsti prie dangaus ir že
mės Sutvėrėjo ir Valdytojo. 
Šios pamaldos sustiprins mus 
pačius ir mūsų kareivius. Taip 
pat jų gausus lankymas įrody
si katalikų Popiežiui ištikimy
bę ir vienybę. Kviečiami visi.

DAKTARAI

I
Sou. 4476 Į!

Dr.JosephF.Antanėlis ■: 
OPTOMETRISTAS j;

515 East Broadway I;
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir i| 
Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai J i 
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 • ryto Iki 7 vai. vakaro

. Seredomis:— .
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Tel. ŠOU 2712
Dr. J. C. Seymour 

(LANDŽIUS) 
Lietuvis Gydytojas

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

cijos X-Ray Aparatą.’
» Pritaiko Akinius 

Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadway 
So. Boston, Mass.

Tel. TROvvbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

klieriko Prano Jakimavičiaus, 
S. J., apie Dievo Priežiūrą. Se
ka “Šventoji Valanda” ir pa
veikslas Viešpaties Alyvų Dar
že, iškalbingas Amerikos Tėvų 
Jėzuitų Kankinių paveikslas, ir 
jų aprašymas. “Misijų Intenci
ja”, apibudina mergaičių auk
lėjimą stabmeldžių šalyse. 
Kristaus gailestingumo pa- 
veikslas ir aprašymas kviečiąs1 
vyrus apaštalauti. Aprašomas 
Šv. Mykolo Arkangelo. Seka 

Katalikų Pasaulio, 
ir Atsakymai, Maldų 
per rugsėjį — dvi 
Lietuvą, žodžiu, 24 
vertingo skaitymo

žinios iš 
Klausimai 
intencijos 
dienos už 
puslapiai
sudaro šviesią “žvaigždę”.

Moterų - Merginų Kareiviams 
Remti skyrius ir jų bendradar
bės. kurios padeda šiam sky
riui darbuotis prie Raudonojo 
Kryžiaus darbų, nusifotogra
favo pereitą sekmadienį. Šis 
skyrius ne tik ruošia kareivių 
žaizdoms bandažus, bet dar 
siunčia Bostono kareiviams do
vanų. Jos dabar rengiasi prie 
Pyragų Kermošiaus, rūgs. 5 d., 
1:30 v. p. p., parapijos’ salės 
kieme. Tikslas šio parengimo 
yra sukelti Kalėdų dovanų ka
reiviams fondą. Gražūs tai dar
bai.

Rugp. 17 d., mirė, Šv. Jono li
goninėje, Lowell, Mass., ilgai 
sirgęs. Kazys Žukauskas. 80 
metų. Jis paėjo iš Daugų para
pijos. Amerikoje pragyveno 60 
metų. Paliko žmoną Marijoną 
(Kilmonaitę), sūnų ir dvi dūk-

I
teri. Laidojamas, iš šv. Petro 
par. bažnyčios, penktadienį. 9 v. 
r., Naujos Kalvarijos kapuose.

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

liurde, Rėmėjai
o V

<

t

Ji

j

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

“Didysis Ra-Rugp. 18 d., Federacijos sky
rius išrinko adv. A. Jankauską 
atstovu į Amerikos Lietuvių 
Konferenciją. Nutarė vesti pra
kalbas. rugp. 29 d., 2 v. p. p., 
kuriose dalyvaus kun. J. Pruns- 
kis, iš Chicagos, ir kiti kalbėto- j 
jai.

Kun. Virmauskis pranešė ga- Juozas Gliebas, Plainfield, Conn...........................
vęs J. E. Kardinolo leidimą Petras ir Elzb. Kleponiai, So. Boston, Mass.........
rinkti aukas, bažnyčioje, rūgs. į yj įr panė Jakavičiai, Cambridge, Mass................

i Dėklą Slanina, So. Boston, Mass...........................
į Ant. ir Juzė Matjoška, Dorchester, Mass.............
i Jonas Bačinskas, Worcester, Mass.......................
Adomas Laukaitis, Norwood, Mass.......................
Kun. A. Ežerskis, Wilkes-Barre, Pa......................... 
Steponas ir Marcelė Sokol, Worcester, Mass........
Juzė Kašėtienė, Brockton, Mass...........................
Matas Norbutas, Cambridge, Mass.......................
Mrs. B. Choponis, Luther, Mich.............................
Barbora Jackienė, Cleveland, Ohio ...........

I ’• Juzė Savickiene, Cleveland, Ohio .........................
Adolfas Kybartas, So. Boston, Mass....................
Apolonija Staniulienė, Nashua, N. H....................
Magd. Kurelaitienė, Worcester, Mass...................
M. P-tė, So. Boston, Mass......................................
Klementas Staskus, Lynn, Mass...........................

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

į “Darbininko” Adm.

Reikia pasidžiaugti, kad kiekvieną dieną Liurdo 
knygos Rėmėjų skaičius auga ir auga, štai, pereitą 
savaitę įsirašė į rėmėjus sekanti:

1 Kun. Dr. A. L. Deksnys, E. St. Louis, III.

5 d., Lietuvos reikalams. Baž- 
nyčioje surinktos aukos bus • 
perduotos Lietuvos Gelbėjimo 
Fondan, Federacijos vadovybė
je-

Susirinkimas prašė kun. Vir-. 
mausko laikyti Taikos Pamal-; 
das, 
o ne 
viau 
čią.

kitą sekmadienį, po pietų, 
vakare. Žmonėms esą leng- 
tuomet dasigauti į bažny-

Rugp. 12. išėjo į Dėdės Šamo 
Karo' tarnybą Silvestras Zai- 
kis, gyv. 7 Winfield St. ir Bro
nius Gailiūnas. gyv. 8 Winfield 
St.. So. Bostone. Silvestras Zai- 
kis buvo Šv. Petro par. Altar 
Boy. Linkime abiem jaunikai
čiam laimingai kariauti ir su
grįžti su pergale.

ŠNEKOS...

Lankėsi V. Bailiukas ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Šią savaitę “Darbininko” ad

ministracijoje lankėsi v^nas 
iš stambiausių lietuvių real- 
estatininkų, kuris turi savo o- 
fisą, 344 Milbury St., Worces- 
ter, Mass.

Reikia pažymėti, kad iš Lie
tuvos atvykusių retai taip auk- Į Norintieji turėti 
štai pasikelia biznyje kaip p. J. 
V. Bačinskas. Jis turi 37 nuo
savybes, kuriose yra 119 tena- 
mentų. Reikia p. Bačinskui 
duoti kreditą, kad jis visas sa
vo nuosavybes atlaikė ir depre
sijos laikais.

Atsilankymo proga, p.
Bačinskas atnaujino 
ninko”
Liurdo 
damas

IŠSIRENDAVOJA buvusi 
batų krautuvė 351 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. per virš 
50 metų. Vieta labai žinoma ir 
paranki bizniui. Dėlei nesvei
katos ir kitų aplinkybių buvo 
biznis perkeltas į kitą vietą, 

gerą bizniui 
Mary T. 

Broadway,
vietą, atsišaukite: 
Lawrence, 455 W. 
So. Boston, Mass.

17-20-24.

J. V. 
“Darbi- 

prenumeratą ir įstojo į 
knygos rėmėjus. įmokė- 
$5.00 knygos fondan.

LANKĖSI

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
1.00
1.00

Trečiadienį, rugp. 18 d.
1 bininko’ redakcijoj lankėsi Dr. 
Edv. Valiackas iš Lynn, Mass. 
Dr. Valiackas ir jo žmona ne
mažai darbuojasi ir visuomeni- 

, niame darbe.

'Dar-

Ketvirtadienį ‘Darbininke’ 
lankėsi Wilkesberietė Joana 
Patgurskienė, Miko Patgurs- 
kio žmona, kuris šiomis dieno
mis yra Ispanijos karo vetera
nų konvencijoje, Bostone. P-nia 
J. Patgurskienė svečiuojasi pas 
p-nią Karbauskienę, savo švo- 
gerką. Su ja taipgi lankėsi 
Beatriče Koons.

J

KAS NORIT PARDUOTI 
FARMĄ?

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

DIDŽIAUSIAS 
BARGINAS 

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

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

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

Niekur nėra tokios saugios 
vietos padėti pinigus, kur būt 
užtikrinta apie 20-tas nuošim-

Infliacija yra priešas, l pelno. Galima pirkti po vie- 
Nugalėk ją Karo Bonų j ną arba ant syk visus. Dėl pla- 
kurio tu negali matyti, tesnių informacijų kreipkitės į 
su taupomis.

ĮVAIROS SKELBIMAI

seniausią agentūrą, A. J. Kups
tis, 332 VF. Broadu:ay, So. Bos
ton, Mass. (16-19)

----------------------------------------- 1PARSIDUODA trijų šeimynų Į jį 
namas, Bellevue St., Dorches- jį 
ter. Įeigos $1,236. Gera nuosa-. ji 
vybė. Tiktai $1,500 cash. Balan-! 
sas morgičius Savings Bank. j ‘i 
Žemas apmokeščiavimas. F. T.; C 
Keefe, 50 Congress St., Room i ‘*- 
417. Tel. HUB 8157 arba PARk- ‘į 
way 6826 M. j jį
..   • ___ ■....j ji. _.

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. 2525. 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

r!

£

ii

rai parvažiuos... Atėjo rytojus 
ir vėl tą pati dainelė... Tėvas 
sako mamai, eisiu pažiūrėti pas 
mergą... Nueina, randa.

— Tai kodėl, sūnau, tu nepa
reini pažiūrėti namiškių, ma- 
---- 7 _
— Aš turiu dar keturias die- Annabell St.. Dorchester, Mass. 

atostogoms, tai aš turiu Juozas išvyksta savanoriais.

Išvyksta Į Laivyną

mos ...

Šiomis dienomis išvyksta į 
Dėdės Šamo Laivyną Juozas 
Januškevičius, sūnus Jono ir 
Domicėlės Januškevičių, gyv. i

i

R e s. 8ou 3729 8ou 4618

anFumihireCo.
MOVERS— 
Insured and 

■ondnd 
Local A Long :

Dlstanoa 
Movlng 

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

nas „
dar laiko... — atsakė sūnus tė- Jis jau virš metų laiko, kaip iš- 

; vui.

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.

Išėjo rugsėjo mėnesio “žvaig
ždė” pilna gražių pasiskaity
mų. Dailus viršelis talpina pui
kų Viešpaties Jėzaus atvaizdą 
dirbančio prie varstoto. Antra
me puslapy randasi aprašymas 
skyrių veikimo ir 
visokeriopą paramą 
senų “žvaigždžių" 

. Toliau

pildė savo aplikaciją, bet ka- 
karui I

i

padėka už
— net ir 

redakcijai 
a . aprašyta

šeimynų namas, Dorchesterį, jog pasaulis susilauks taikos 
arti Shavvmut Station. 6 ir 8 tik per Rekoiekcijas ir Misijas, 
kambariai ir garažus. Pirmas Seka Rytmetinis Aukojimas. 
aukštas^tuščias.^800. cash. Ba-' šeimos Pasiaukojimo MaIda 

Juodu- 
atvaiz- 

Malda už Lietu- 
ir J. Kmito mal- 
“Stiprybės Šalti-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

PARSIDUODA gražus dviejų prisiuntimą.

lansas Savings Bank morgičius §Venč. Jėzaus Širdžiai, 
su 5%. F. T. Keefe, 50 Congress ’ k v ir Juodukų 
St. HUBbard 8157. 1

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

j das su Maria, 
vą. Mąstymas, 
dingos eilės 
nis”.

i Devintamei
Bogušas aprašo Kristų Darbi
ninką. Toliau įdėtas straipsnis

puslapy kun. dr.

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE

PERMANENT

Croquignole ir Spirai 

nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

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

sun-

Ypatingų scenų šiais karo lai
kais esti šeimose, kurios išlei
džia sūnus ir dukras į Dėdės 
Šamo karo tarnybą. Štai vienas 
vaizdelis: Tūlos šeimos išren- 
giamas į karo tarnybą sūnus. 
Motinos ašaros jau plauna jos' 
suvargusį veidelį. Jos vaizduo
tėje perlekia kaip kino teatre 
vaizdai nuo anos pirmos valan
dos. kada šis jos mylimasis bu
vo priimtas į šį pasaulį... Tėvas 
matydamas, kad motina verkš
lena ramina ją: —
— Tai ko čia verkauti, ar jis 

tik vienas eina į karo tarnybą,; 
juk jų eina milijonai...

Motina nieko neatsako. Jos 
mintis nesiskiria su viso gyve- • 
nimo anomis atmintinai
kiomis valandomis ir tie prisi
minimai gausina jos ašaras...

Štai jau sūnus susirišęs savo 
“pasogą" atsisveikina seserį, 
brolį.... ir tėvui apkabinęs pa
lieka drebantį bučkį... Tėvas 
prispaudė prie savęs savo myli
mąjį ir netik ašara užliejo jo a- 
kis, bet jis balsu pravirko...
— Ko verki, tėvai ?— klausia 

motina. — Ar jis tik vienas iš
eina?...
— Kas atsilaikys...—
Taip. Kiekvienas tėvas ir mo

tina išleidžia savo ir jie kiek
vienas prisimena to jų numylė
to. iš vargto. išauginto sūnelio 
viso gyvenimėlio valandėles.

Bet yra ir kitokio turinio su
siraminimui nuotykių, štai tū
las tėvas ir motina gauna žinią, 
kad jų sūnelis po keletos mėne
sių parvyksta atostogoms. Tė
vai tai dienai pasirengia kaip 
nepaprastą svetį sutikti... Jie ir 
namą išvalo, ir daugiau valgio 
prisiperka, ir šiek tiek skysti
mėlio parūpina... Na ir dar ką 
nors pasikviečia... 
parvažiuoja... Atėjo 
da sūnus turėtų šį 
grįžti, bet jo nėra, 
nys pavėlavo...

Sugrįžta tėvas ir pasako ma- dangi dirbo svarbiame
mai žinią apie sūnų ir pats per reikalingame darbe, tai jis vis 
duris’į klubą.

— Kaip aš atsistojau pas ba- mui.
rą tai pamačiau, kad prieš ma- kariauti ir sugrįžti su pergalės 
nę stovi tuščias stiklas. Neži-
nau ar jis buvo pilnas... tik ži- _ 
nau. kad aš už jį mokėjau bar- 7 
tenderiui. Ir taip užmokėjau net / 
už keturius tuščius stiklus... — < 
vėliau pasipasakojo anas tėvas. J 

Tai vis dienos šnekos. /
Kaimynas. t

i buvo paliktas vėlesniam šauki- 
’. Taigi, Juozuk, laimingai

i

✓

LANKĖSI

REIKALINGA VYRŲ (Dėmesis bus kreipiamas į 
ir Į nepiliečius). Dirbti a sencialėj karo industrijo- į 
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 prieCedar Grove Station.

GRABORIA1

S.BaraseričiusirSūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises 
254 W. Broadvvay 

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2900
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Antradienį, “Darbininke" 8
Adomas Laukaitis iš g 

Atsilankymo 5 t
g

» ■ • I
i

Mat sūnus 
laikas, ka
va karą su- 
Gal trauki-

Tai rytoju tik-

★
lankėsi
Norwood, Mass. 
proga. įstojo į Liurdo knygos
rėmėjus^ aukodamas knygos 
fondan $5.00. P-nas Laukaitis 
yra ilgametis “Darbininko" 
skaitytojas ir rėmėjas. Jis nie
kad neatsisako nuo gerų dar
bų.
★ Trečiadienį, lankėsi pagar- 

sėjęs labdarys Matas Norbutas 
iš Cambridge, Mass. Jis kaip' 
paprastai. atsilankydamas į 
“Darbininką” apdovanoja visą 
štabą obuoliais ir kriaušėmis. 
Tą patį padarė ir šiuo kartu.

P-nas Norbutas atsilankymo' 
proga nupirko kareiviams porą 
medalikų ir įstojo Liurdo kny-, 
gos rėmėjų eilėsna, aukodamas 
$5.00 knygos fondan.
★ Taipgi lankėsi Mrs'. T. Sla

nina. ilgametė LDS 1-mos kp. 
narė ir įstojo į Liurdo knygos 
rėmėjas, aukodamas penkinę.

Į

I

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

lAFl 17-V1 iii? uTTTTI
Į

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt| 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston C815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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MIRĖ VINCAS DAUBARAS

Anthony

G

Palulo-
Matas
Stasys

in ri \ 11
VALSTYBIŲ ŽINIOS

seseris:
r.ę. Ma
Katar 
daug 
Veliu 
tarna

•n. N. Y. — Pirmadie- 
ičlo 16 d. anksti ryte, 
nt . . rbą staiga ne
žinomas katalikų v.- 
darbuotojas V.ncas 

. nėr 60 m. amžiaus.
. liūdime žm< -

Vincą, Edwar- 
ii Raymondą: iukte- 

ciją. žentą Campbell. 
Emiliją ir vieną anūką: 
Marijoną Daniulevičie- 

fdaleną Liaudanskienę.
lą Rabikauskienę ir 
. ■ gų į rbių.
les trys sūnūs ir žentas

Amerikos
A. a. Vincas Daubaras buvo 

veiklus Karalienės Angelų pa- 
i ų r s, LRKSA 134 ku •; s, 
šv. Jurgi ; ašalpinės ira - 
tės ir šv. Vardo draugijos na
rys, t ............... - larbuotojas
Federacijos apskrities veikloje 
ir vis m iet sk i katalikiš
kam judėjime. Velionis, kaipo 
siuvėjas, gyvai domėjosi siuvė
jų unijos reikalais, energingai 
kovoja už geresnę darbininkų 
ateitį. Visuomet ir visur buvo 
nuošir lūs lietuvis ir įsitikinęs 
katalikas. Jis niekad nepavar- 
g , jis n ekad nepaseno — vi
suomet buvo pilnas gyvumo, e- 
r.ergijos ir pasiruošęs darbui. 
Kur tik lietuviškas reikalas, 
kur katalikiškas darbas — 
buvo ir Vincas 
Broukiyno lietuvių 
bendrai lietuvių
suomenė neteko vieno 
šių. energingiausii 
Tai didelis nuostol

Velionis Vincas Daubaras pa- 
ingai gyveno su savo šei

ma nuosavam name po numeriu 
145 Hemlock Street. Brooklyn. 
kur ir jo kūn^s buvo pašarvo
tas. Ketvirtadienį, rugpiūčio 19 
d. po iškilmingų pamaldų Kara
lienės Angelų bažnyčioje. 
Vinco Daubaro palaikai 
doti Švento Jono 
patarnaujant graboriu 
linskui.

Pereitą sek 
d. velionis V.

vo Karalienės Angelų liet, pa- 
r: s •: knike. Clinton Parke,

Buvo gana gerai na
šiu'kęs. rodė gerą ūpą ir. kaip 
visuomet, pilnas gyvumo. Su 
savo draugais šnekučiavosi, 
žaidė. dalinosi rūpesčiais, atei
ties planais, diskusavo dienos 
klausimus. galvojo apie dide
lius darbus, apie Lietuvos iš
laisvinimą ir kitus reikalus. 
Pasibaigė piknikas. pasibaigė 
kalb s. Vincas laimingai grįžo 

nakties poilsiui. Gi se
kanti rytą atsikėlė naujos die
nos darbui, bet štai, visai ne
tikėtai. Kūrėjas staiga pašaukė 
į amžinasti ir visi šios žemės 
darbai, rūpesčiai ir vargai pa
sibaigė-... Bet Vinco Daubaro 
ilgų metų naudingi darbai iigai 
švies pavyzdžiu gyviesiems.

Lai būna lengva šios šalies 
žemelė maloniam draugui Vin
cui Daubarui.

J. P. Mačiulis.

NEVI BRITAIN, CONN

Italų šarvuotas traukinys su 90 mm. kanuolemis, Dėdės Šamo karių 
ypatingu puolimu. Castelbouno apylinkėje, ištrenktas iš veiksmų.

GRĮ -O IŠ ATOSTOGŲ
Kun. V. Ražaitis po penkių 

savaičių atostogų grįžo prie sa
vo darbo. Pereitą sekmadienį 
mūsų parapijos kunigam gelbė-'
jo kun. Dr. A. Bružas/iš La Sa- dė Tėvas 

Hartfordo.

Didelė naujiena buvo ir per re
kolekcijas laikoma tyla. Tai 
kaip tik daug ir prisidėjo prie 
rekolekcijų pasisekimo.

Rekolekcijas labai gražiai ve- 
K. Stadalnikas. MIC.

Moterys niekuomet nepamirš 
gilių ir nuoširdžių rekolekcijų 
vedėjo pamokinimų.

Visų pageidavimas ir prašy
mas seselių, kad jos kasmet 
tokias rekolekcijas suruoštų.

lette.

:en 
Daubaras, 
colonija ir 

katalikų vi- 
UG113U.* 

ų darbuotojo.

Rugpiūėio 13 d. vakare, pa
rapijos svetainėje įvyko nese
niai suorganizuoto Lietuvių 
Veikimo Centro susirinkimas. 
Išrinktas atstovas dalyvauti A- 
merikos Lietuvių Tarybos kon
ferencijoj. rugsėjo 2 ir 3 dd.. 
Pittsburghe. Atstovu išrinktas 
p. Mykolas Daunis.

Padaryta pranešimai iš veiki
mo tautas ir šalies gerovei. 
Raudonajam Kryžiui ypatingai 
gražiai pasidarbuota. Kaip pra
nešė pirmininkė, jau virš 20 
tūkstančių valandų pašvęsta į- 
vairiems darbams dėl R. K. (Į- 
domu. kaip tos valandos 
čiuojamos ? Red. i.

MIRĖ
Pereitą savaitę mirė Petras 

Venteris. 37 m. amžiaus. Pali
ko nuliūdime žmoną ir dukrelę. 
Pereitą šeštadienį mirė M. Vi- 
selka. 71 m. amžiaus. Liko nu
liūdime sūnus ir giminės. Pa
laidoti su bažnytinėmis pamal
domis Švč. Marijos kapuose. 
Laidotuvėse patarnavo laidotu
vių direktorius A. A. Kariūnas.

Lai būna amžina ramybė mi
rusiųjų vėlėms!

Džiaugiasi Sulaukę Naują 
Kunigą

S A H X ■

Robert Sherelis, Joseph Šilinis, 
Victor Zagarevicius, John Jony
nas. A Friend, Kazimeras Šili
nis, Anthony Balaisis, Nancy 
Barzdeviciutė. Valeria Kulbls, 
Felix Paluikis.

K. Stašaitis — $7.00.
Po $5.00

nis, VViiliam VVissman, 
Senkus. Ignas Kairys, 
Jonaitis, Morris Wainer, Louis 
Prenner. Vincent J. Butrim, 
Sylvester Beganskas, Pranas 
Samolis, P. Dausevičicnė, Ka
zys Zlotkus, Eleanora Tamo
šauskienė, Simon Valuk. Kazys 
Slevas, Justin Vaiciukevičius, 

’ Anthony! Norwich. Povilas Pec- 
kus, Ignas Matulevičius, Albin 
Remeikis, Matas Urbonas, Mar- 
tin Jovaiša, A Friend, Anthony 
Nevada, Joseph Kurmis, Mary 
Skilius, Marcelėv Valiukonaitė, 
Zigmas Griškevičius, Anthony 
Samolis, Mary Briaunienė, Sta- 

: sys Sedlickas, Peter Kazakevi
čius, Povilas Praninskas, Pe
ter Rajeckas.

Ona Pranskunaitė — $3.00: 
Mary Valeskienė — $3.00.

i Po $2.00 — Walter Saunor, 
. Michael Wentis, Peter Gudeli, 

Amelia Ptasinskienė, Jake Bu-
• bnis, Ignas Kurausky. Antho- 
. ny Shukis, Albert Reider, John 

Juška, Ignas Malcevičius, Pet
ras Duoba, Albert Stugis, Wal- 
ter Vainauskas, Danele Stugis, 
Eva Cickevičienė, Anna Moc
kevičienė.

W. Vežei is — $1.60.
Po $1.00 — Anthony Vaito

nis, Morta Grazinienė, Martin 
Budrius, Peter Dirso, Anthony 
Burkus, Joseph Limkus, Zig. 
Apanavith, Andy Luddy, W. 
Luddy. Joseph King, John Sed
lickas. Andrew Silage, Frank 
Bardzilauskas, Frank Beluk, 
Alfred Mateikis. Joseph Ceso- 
nis. Jonas Miglinas. Jonas Jok- 
sas. Joseph Arlauskas. John 
Mockevičius, Katre Remoriene, 
Veronica Palshunas, Petronėle 
Žemaitis. Prane Andrews, Juze 
Andrews, Juze Ptasinskienė, 
Joseph Bartush, Joseph Joksas, 
Kazimieras Bartash, Julius 
Stašaitis, Helen Barkauskiene, 
John Baranauskas, 
brinkis, Victor Baika, 

! Grizas. Sylvester 
Frank Rimkus. Peter 
Juze Leonavičienė. 
Grybaitis, Anelė Peckus.
Smulkiais sudėjo $11.71. Rap.

Rochester, N. Y. — Jau buvo 
rašyta, kad Federacijos sky
riaus sumanymu gausiai pa
remtas Lietuvių Tautinės Tary
bos darbas. Rugpiūčio 8 d. į- 
vvkęs parengimas — Lietuvių 
Diena, parapijos darže, praėjo 
dideliu pasisekiau.

Pradėta iškilmingomis šv. 
mišiomis, kurias atnašavo kun. 
Pr. Valiūnas. Po pirmų ir pas
kutiniųjų šv. mišių sugiedotas 
Lietuvos himnas. 2 vai. po pie
tų prisipildė svetainė išklausyti 
kalbų. Kalbėjo LTT pirminin- 
.kas pulk. K. Grinius iš New 
Yorko. Jis sutiktas gausiais ap
lodismentais. Kalbėtojas nu
švietė dabartinę Lietuvos padė
tį, LTT darbus ir reikalingumą 
leisti žurnalą anglų kalba.

Po prakalbų prasidėjo pasi
linksminimas. Dalyvavo labai 
daug žmonių.

Vietiniai anglų kalba laikraš
čiai labai gražiai aprašė tą pa
rengimą, atpasakojo pulk. K. 
Griniaus kalbą ir įdėjo jo vaiz
dą.

Nusistatyta kvota išpildyta 
su kaupu. Sudėta net $830.00 
LTT reikalams. Bet aukos dar 
vis plaukia, ir tikimės, kad iki 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
konferencijos jau turėsime vi
są tūkstantį dolerių.

Aukomis prisidėjo visi profe
sionalai. biznieriai ir visa eilė 
patriotingų lietuvių darbinin
kų.

konferenciją. Jeigu konferenci
ja būtų įvykusi liepos mėnesyj, 
tai dar daugiau būtų atsiradę 
atstovų, nes tą mėnesį įvyko 
darbininkų atostogos.

Darbų šiame mieste yra tiek 
daug, kad nors ir atvažiuoja iš 
kitur, bet vistiek dar trūksta. 
Kai kurios moterys dirba vyrų 
darbus. Tiesa, moterims paren
ka švaresnius darbus.

XVaterbury. Conn. — Kaip 
jau buvo rašyta, rugpiūčio 8 
d.. Marianapolio Kolegijoj į- 
šventinta penki nauji kunigai 
Marijonai, tarp kurių vienas 
VVaterburietis, būtent, kun. Al
binas J. Gurklis.

Iškilmingos primicijos įvyko

j LDS 5 kp. narys, Jonas Ado
maitis gavo širdies sukrėtimą. 
Jis buvo suparaližuotas. Bet 
dabar jau yra kiek sveikesnis, 
ir pradėjo eiti į darbą, nors 
dar negali dirbti. Linkime mū
sų organizacijos nariui geriau
sios sveikatos.

Korespondentas.
Pereitą savaitę svečiavosi 

pas savo tėvelius jūreiviai V.
Pavasaris ir S. Dambrauskas, rugpjūčio 15 d. Šv. Juozapo lie- 
Pastarasis 
kos. Malonu 
ir pasveikinti.

ir
yra grįžęs iš Afri- tuvių

buvo juos sutikti yaujas
T’- JT- Gurklis

------------- pirmas
Kun. 

kun. 
Gauronskas ir kun. Vilčiaus- 
kas. Pamokslą pasakė kun. Ma
linauskas. MIC.

Moterys Vienuolyno Tyloje

parapijos bažnyčioje, 
kunigas Albinas J.

11 vai. rytą atnašavo 
iškilmingas šv. mišias.! 
Gurkliui asistavo kleb.

J. Valantiejus, kun. B.

BRIDGEPORT, CONN

PAVYKO
t

Pereitą sekmadienį Sąjungie- 
čių laimės vakaras buvo sėk
mingas. Kaikurios narės ne tik 

' pasidarbavo, bet ir 'dovanomis 
Valdyba nuoširdžiai 

ypa-

a. a.
T? a 1 a 1 ~ 

kapuose, prisidėjo.
P. Ša- dėkoja pasidarbavusioms,

tingai ačiū kun. J. Matučiui už 
rugp. 15 paraginimą ir kleb. kun. M. 

Daubaras dalyva- Pankui už malonų pritarimą.

Prieš Šv. Panelės Dangun Ė- 
mimo šventę įvyko Vilią Maria. 
Thompson. Conn. dviejų dienų 
uždaros moterims rekolekcijos. Fo pamaldų įvyko pietūs pa-

Moterys pasitraukusios nuo rapijos svetainėje primiciantą 
savo kasdieninių rūpesčių vie- kun. A. Gurklį pagerbti. Toast- 
nuolyno tyloje galėjo gražiai masteriu buvo kun. J. \alan- 
susitelkti, pabendrauti su Die- tiejus. 
vu ir dvasiniai pasilsėti. Uždą-; 
rose rekolekcijose
dalyvavo pirmą kartą. Ir visos 
pajuto jų naudingumą ir skir
tingumą nuo kitų rekolekcijų.

1

Obuolių “Medus” uzIaS^i

OlO Goto ŠVIEŽIAIS
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naujas cf raginimo cementas buvo išrastas Eastern Re-

Laiškia. ki 
ŠVIEŽIAIS.

Ka Jis Jums Duod3...

Obuoliu 
jūsų cig 
saugo š' 
labai s v 
gurnui.
ko 
de' 
du 
Gol Is 
site t

••Medus” priduoda 
aretui drėgmės ap- 
•iežumą. tai tas yra 

rbu rūkytojų srr.a- 
Tūkstančiai pasisu-

; Old Gold’s. kada pra- 
\ ti Obuolių 'Me- 

Nusipirk
: šiandien.
4 padarę!

Kas Obuolių ••Medus " Yra...

Obuc

j'-- t

čionai Research Laba ra - <■ S Agrikultūros D'P?r
t mento. J s v.sikai yra beskonis — nepamato Old Gold s 
puikaus tabako skonio. Mes praminėme jį Obuolių Medumi

K AUSI KITĘ Sammy Kaye's Bano ir Svečiu. Trečiadieniais 8 v. r. VVEEI • Bob Crosby ir Jo Orkes- 
tros. Sekm. 10:30 p> p. WBZ.
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Amerikos Lietuvių Tarybos 
conferencijon dalyvauti išrinko 
atstovus šios draugijos: Švč. 
Marijos draugiją — p. Ona B. 
Apanavičienė; Šv. Jurgio — 
Juozas Rickis: Chorą — p. Iza
belė Rovaitė; Jaunimo — p. I- 
zabelė Mociejūnaitė.

Jau vasarai baigiantis ma
nau. kad ir korespondentas vėl 
atsiras ir žinutes iš kolonijos 
parašys.

Kolonijos draugijos ir jų val-
• dybos turėtų šaukti draugijų 
' susirinkimus ir išrinkti atsto
vus į Amerikos Lietuvių Tary
bos šaukiamąją konferencijo
je rugsėjo 2—3 dd., Pittsburgh. 
Pa. Jai atstovų negalėtų išrink- 

! ti. tai nors pasiųstų gražių įne
šimų ar

i Lietuvos
Muzikalę programos dalį iš- • vergovės, 

dauguma pildė Šv. Juozapo par. choro • nuo kitų 
grupė, vadovaujant komp. A- 
leksiui. Sveikinimų ir linkėji
mų kalbas pasakė kunigai ir 
pasaulionys. Paskutiniuoju kal
bėtoju buvo primiciantas kun. 
A. Gurklis. Jis dėkojo visiems 
ir visoms už suruošimą pietų, 
už sveikinimus ir linkėjimus. 
Dalyvavo apie 200 žmonių.

Pietų ruošėjos šeimininkės 
buvo: mokytoja Jedvyga Stul- 
ginskaitė. pirmininkė, ir visa 
eilė pagelbininkių.

I Kun. Al. Gurklis kurį laiką 
pasiliko Waterbury. o iš čia 

į vyks į Chicagą tęsti aukštes
nius mokslus.

Naujasis Marijonas yra labai 
malonaus būdo ir pasiaukavęs 
Dievui ir savo mylimiems tau- 

! tiečiams.
Mes kartu su tavo tėveliais 

prašysime Aukščiausiojo tau, 
kun. Gurklį geriausios sveika
tos. Lai tavo gyvenimas 
pilnas gražių darbų. 

! -------------
Rugpiūčio 13 d. įvyko 

racijos 22 skyriaus 
mas. Dalyvavo draugijų atsto- 

susirinkimas buvo su-

konferencijai aukų 
vadavimui iš nacių 

Nepasilikime mes 
kolonijų, kad nebūtu

me ant pajuokos.

I

ir A. Sta-

vaidinimai 
didis kon-

būna

Fede-
susirinki-

vai. Šis
šauktas tikslu pasitarti apie A- 
merikos Lietuvių Tarybos šau
kiamą konferenciją. Atstovu į 
konferenciją išrinktas komp. 
A. Aleksis, skyriaus pirminin į 
kas.

Aukų įplaukė: Gyvojo Rožan
čiaus dr-ja $5.40.

Girdėt, kad iš šios kolonijos 
vyks gana daug atstovų į ALT.

Čia paduosime aukotojų var
dus: i

Felix šlapelis — S25.00; Pe- 
ter Hoderlein — dovanomis 
vertės $20.00: Joseph Dirso — 
$15.00; Pranas Shukis — $10.- 
25.

Po $10.00 — Kun. J. M. Bak
šys, Joseph Rickis, Joseph 
Braknys, Peter Norkelunas. Jo
seph Shukis. Mary Urmelaitė, 
Joseph N. Brown. Vincent Apa
navičius. Dominic Rovas, Jo-! 
seph Mocejūnas, John Morcan. 
Dr. Albert Magnus. A. Domei
ka. Dr. Bemard Platt, Michael 
Kanapickas, George Savage,

organizavo. Vasaros metu mo
kinasi giedoti bažnyčioje. Jei 
tėvai turėtų vaikutį, kuris turi 
balsą, pasiųskite penktadie
niais 7 vai. parapijos svetainėj, 
kur yra vaikų pamokos. O.

Rugsėjo mėnesį įvyks 40 vai. 
atlaidai. Todėl šio mėnesio pa
baigoj prasidės choro pamokos, 
ir jaunimas, per vasarą pailsė
jęs. manau pradės rinktis, ir 
prisirengs pamaldoms.

Praeitą savaitę įvyko Vargo
nininkų Sąjungos Seimas. New 
Yorke. kur dalyvavo 
nišauskas.

Neužilgo prasidės 
ir koncertai. Pirmas
certas įvyks paskutinį sekma
dienį prieš Adventus. Artistas 
dainininkas F. Stankūnas, su 
kuriuo muz. A. Stanišauskas 
jau susitarė, dalyvaus progra
moj. Pelnas parapijai. Stankū
nas spalių mėnesį dainuoja 
New Yorke. kur rengia svetim
taučiai gražiausioj pasaulinėj 
dainininkų svetainėj. Tad jo 
atsilankymas į mūsų koloniją 
bus labai svarbus, ir publika 
išgirs gražių lietuviškų klasiš
kų ir liaudies dainų. Jam pagel
bės programą išpildys parapi
jos choro dainininkai ir solis
tai. Visi turi atminti tą sekma
dienį.

Vėliau bus suvaidinta labai 
graži komedija. “Skupuolio Lai
mė". Veikalas yra labai gražus, 
pilnas juokų ir pavyzdingas, 
kaip žmogus skupuolis netei
singu būdu pralobsta ir sau ne
laimę užsitraukia. Vaidintojai 
yra parinkti, gabūs.

Jaunų vaikų choras jau susi

i

Mikas Pa-
Joseph 

Butrim, 
Baronas,

Pranas

i

MARE 
vBĮES EVERY 

PAY DAY c\fC^BOND DAY

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS i
yra !

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis ;

“Šv. Pranciškaus Varpelis” ;
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS" !
Metams kainuoja tik $1.00 ;

Kanadoje $2.00 !
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių » 

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

"VARPELIS" •
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 

i kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- i 
; pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

į 310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567
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