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Chicagos komunistėlių laik
raštis, puldamas LKFSB vedė
ją, cituoja štai ką:

“Toliau tame memorandume 
nupasakojama, kaip Sovietų 
Rusija sulaužė 1920 m. taikos 
sutartį su Lietuva ir nepuolimo 
paktų, sudarytų 1926 m.”

Tas laikraštis, kad pateisinti 
Sovietų Rusiją, rašo:

“Iš Berlyno atbėgėlis (o iš 
kur kitur kas galėjo atbėgti, 
kada Sovietų raudonarmiečiai 
okupavo Lietuvą? Red.) nori 
įpasakoti amerikiečiam lietu
viam. kad Hitleris nelaužė su
tarčių. atimdamas Klaipėdą...”

Ar kas kada nors yra sakęs, 
kad Hitleris nelaužė sutarčių? 
Ar dėlto, kad Hitleris laužė su
tartis. tai ir Stalinas turėjo lau
žyti? Jeigu taip, tai kalbant a- 
pie sutartis, Stalinas nesiskiria 
nuo Hitlerio?!

Vadinasi, patys komunistėliai 
pripažįsta, kad Sovietai sulaužė 
su Lietuva pasirašytas sutar
tis, ją okupavo ir iš jos išvežė 
desetkus tūkstančių lietuvių. 
Tai ko vertas komunistų teigi
mas, kad Lietuvos žmonės nusi- 
balsavo prisidėti prie Sovietų 
Rusijos? Visiems aišku, kad tai 
buvo klasta.

Amerikos lietuviai, kuriuos 
atstovavo Amerikos Lietuvių 
Konferencijoje, Pittsburgh, 
Pa., jų atstovai, vienbalsiai pa
sisakė už laisvą nepriklausomą, 
demokratinę Lietuvą. Nebuvo 
nei vieno balso, kuris būtų pa
sisakęs kitaip. Tas pats buvo, 
yra ir bus Lietuvoje. Kaip tik 
Lietuvos gyventojai atgaus 
laisvę, tai jie vienbalsiai pasi
sakys už nepriklausomą, demo
kratinę Lietuvą, ir ją tokią jie 
atstatys.

Tie 99"c balsuotojų Lietuvo
je. Sovietų okupacijos metu, 
apie kuriuos labai dažnai prisi
mena komunistai, yra falsifi
kacija ir melas.
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Naciu Lėktuvai Neišsklaido 
Lietuvių Gegužinės

Norfolk Ekspliozi  joj Užmu
šė 24; Sužeidė 250

Norfolk, Virginia, rūgs. 
20 — Norfolk oro laivyno 
stotyj kilo ekspliozija, ku-i 
rioj užmušė 24 žmonės iri 
sužeidė 250 kitų. Sakoma, 
kad ekspliozija kilo vežant 
amuniciją. Daugiausia už
muštų ir sužeistų tarpe 
yra Laivyno vyrai — jūri
ninkai. i

Svecfijoje Pamaldos Už 
Lietuvius Tremtinius

(LKFSB) Šią vasarą 
Stockholme įvyko pamal
dos už išvežtuosius į Rusi
ją ir Vokietiją Pabalčio 
valstybių žmones. Prisi
rinko pilna protestantų 
katedra. Pats prot. vysku
pas pasakęs pamokslą, 
melstasi už kenčiančius 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos žmones. Švedijos vi
suomenė yra labai palan
ki Lietuvai. Jeigu ten e- 
santieji lietuviai turėtų 
nors kiek lėšų veikimui 
plėsti, būtų galima daug 
ką padaryti Lietuvos nau
dai.

(LKFSB) Lietuviu cho
ras Londono apylinkės 
miške šią vasarą turėjo 
gegužinę. Programoje bu
vo ir linksmoji dalis: cho
ristų ir publikos įvairios 
lenktynės. juokingasis 
sportas. Lietuviai iškilos 
nenutraukė, nors už kelių.

I

Tarp romantiškai šnarančių Pacifiko salose palmių, Dėdės Šamo du 
marinai stumia savo laivelį, kad ramiuoju vandens paviršium nuplau
kus į gražiai saulės nudažytus koralų gurbus, kad patikrinus tropiškus 
gamtos burtus.

Veja Vokiečius Iš Sardinijos
Naciai Bėga Į Corsicą

Estijos Vargai
(LKFSB) Iš Londono 

mums praneša, kad Lietu
voje ir visame Pabaltyje 
okupantai neleidžia savys- 
toviai veikti jokioms auk
štosioms mokykloms. A- 
teina žinių, kad Estijos 
Tartu (buv. Dorpato) uni
versitetas, kuriame savu 
laiku yra mokinęsi ir ne
mažai lietuvių, dabar la
bai nukentėjęs nuo vokie
čių. Estų šviesuomenė 
persekiojama už prielan
kumą Švedijai, už norą 
sueiti į glaudesnius ryšius I 
su Pabaltijo kraštais. Mo
kyklų dauguma yra pa
versta ligoninėmis ir ka
reivinėmis.

i

|k , Jr'

B s "

į '
•r

Rusai Atsiėmė 1100 Miestelių

Prancūzų Patriotai Užėmė Corsicos Sostinę

Amerikiečiai Varosi Pirmyn Italijoj
*

Ii joje, ir atsišaukė į savo 
tautiečius, kad jie išvytų 
vokiečius iš Sardinijos ir 
kovotų prieš nacius visur, 
kur tik su jais tenka susi
durti.

Badoglio pabėgo iš nacių 
okupuotos Italijos lėktu
vu. Spėjama, kad ir kara
lius Viktoras Emmanuelis 
yra pabėgęs iš vokiečių 
okupuoto krašto, bet nėra 
žinių, kur jis dabar ran
dasi.

Neabejotina, kad Vokie
tijos naciai bus ištrenkti 
iš Italijos, nes Alijantai 
daugiau ir daugiau savo 
karo jėgų atgabena į Ita- 
liją-

Vokiečiai tikėjosi atsi
laikyti Salerno mieste, bet 

AmeriKiecių karo jėgosį buvo ištrenkti. Alijantai 
t Italijoj padarė pažangą ir'sunaikino daug nacių lėk- 
i kitose pozicijose. Naciai, ituvų Salerno apylinkėje.
■ kaip paprastai, sako, kad į Amerikiečiai ir Britai 
i jų “karo jėgos pasitraukėj kautynėse su priešu Saler- 
iš pietinės Italijos pagal no mieste ir apylinkėje 

prarado labai mažai savo 
nors 

pilno raporto kol kas ne
gali paduoti.

Iš Alijantų Centro, Šiau
rės Afrika, rūgs. 20 —Dvi 
italų divizijos užkūrė pir
tį Vokietijos naciams Sar
dinijos saloj, Viduržemio 
jūroj. Naciai bėga iš Sar
dinijos į Korsiką, tačiau ir 
čia jiems neduoda ramy
bės italai ir prancūzų pat
riotai. Jie užėmė Ajaccio, 
Korsikos sostinę.

Vokietijos naciai, subė
gę iš Sardinijos ir susisti- 
prinę Korsikoj, okupavo 
Bastią, mažą Korsikos pa- 

’jūrį ir geležinkelį.
Amerikiečių penktoji ar

mija Salerno apylinkėje 
(varosi pirmyn. Užėmė Al- 
tavilla kaimelį, Battipag- 
lią miestelį, kuris yra bu
vęs svarbi Ašies oro bazė, i

Amerikiečių karo jėgos,buvo ištrenkti.
l Jau Pasiekė Du-trečdaliu
I I į

Washington, D. C., rūgs. 
20 — Jung. Valstybių Iždo

Londonas, rūgs. 20—So- riuomenės smarkiai su- sekretorius Morgenthau 
vietų Rusijos raudonoji mušė “keletą vokiečių di- praneša, kad jau yra iš- 
armija smarkiai puola Vo- vizijų”, ir to viso rezulta- pirkta karo bonų už 10 bi-f 
kietijos nacių karo jėgas tas — paėmė 600 vokiečių lijonų dolerių. 
Rusijoje. Atsiėmė Novo- į nelaisvę ir užgrobė daug 
rosyisko miestą ir uostą, karo ginklų, 
šiaurės vakariniame Kau- Viena rusų kariuomenės 
kaze. .vienetą yra tik 42 mylios

Centraliniame fronte ru- nuo Kievo, praneša 
sai jau pralaužė nacių ei- Maskvos, 
les ties Smolensku. Kaip 
praneša, 700 mylių fronte 
rusai atsiėmė 1100 mies
telių, tarp kurių yra Kras- Londonas, rūgs. 20—An- 
nograd, Lubny, Piriatin ir glijos premieras Winston 
Priluki — tai paskutinieji Churchill, atlikęs konfe- 
nacių tvirtovių miestai į rencijas Quebec, Kanadoj, 
rytus nuo _ Kievo, Ukrai- ir Washingtcne, grįžo į 
nos sostinės. namus. Dabar ruošia ra-

Per keturias pastara- portą Britanijai iš įvyku
sių konferencijų, kuriose 
jis turėjo pasikalbėjimus 

| su Prezidentu Rooseveltu 
ir kitais aukštais karo va
dais.

Veržiasi Į Smolensku

sias dienas Rusijos ka-

Paliko 520,000 Veviržėnų
Parapijai

Elizabeth, N. J. — Bir- pija yra sunaikinta ir pa-mylių buvo girdėti nacių 21 d į;M1 m mirg £aJikiįta, tai tas palikimas i 
e uvų s n ir Pa‘i Antanas Andrejauskas, 70 būtų paskirstytas velionio1

trankų garsai Į karo gar- amžiaus nevedęs. paė. artimiem giminėm.
cjiio Inndnnn hnrinnai vrn " Gsus Londono lietuviai yra 
įpratę ir tai jiems nedaro 
didelio įspūdžio.

t
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Karo Bonų Kvotos

Churchill Jau Namuose

Nelaimė Tarnybos Vėliavos 
Ceremonijose

Roxbury, Mass. — 
madienį, rūgs. 19 d.

Sekretorius Morgenthau 
savo atsišaukime sako, 
kad “Aš galiu tikrinti, jog 
paskutinieji penki bilijo
nai dolerių bus sunkiausia 
sukelti”.

Iždo viršininkas paskel
bė, kad šeštadienį jau bu
vo sukelta karo bonais 
810.239.000.000. Viso rei
kia sukelti 15 bilijonų do
lerių. Neabejojame, kad 
toji suma bus sukelta su 
dideliu kaupu, nes dabar 
yra pats smarkiausias ka
ro bonų pirkimas. Kaiku
rie miesteliai tik dabar 
pradeda savo kvotų vajus.

i

iš pietinės Italijos pagal 
planą”.

Italijos premieras Ba- kareivių ir ginklų, 
doglio yra su Alijantais.

i Jis yra dabar laisvoje Ita-

i Jung. Valstybių Laivynas Yra
Galingiausias Pasaulyj

VVashington, D. C., rūgs., nors sovietai vis dar rei-
20 — Jung. Valstybių lai-,kalauja antro fronto. Pre- 
vynas dabar yra didžiau-1 zidentas Rooseveltas, ro-

• - . • L l • • __ _ J _ _   _____    1 A Usias ir “galingiausias pa- dos, yra pasakęs, kad Ali- 
saulio istorijoj”, ant kurio jantai turi tik vieną karo 
yra iškelta Jung. Valsty- frontą, o tas frontas yra 
bių vėliava visuose okea- kova prieš Ašį.
nuošė ir jūrose.

Taipgi Jung. Valstybių MacArthur lakūnai nušo- 
oro laivynas yra “pajėgin- vė dar 14 japonų lėktuvų 
giausias pasaulyj”.

Šias žinias paskelbė Lai- vus ir dvi valtis su karei- 
vynas, pareikšdamas, ka- viais nuskandino. Alijan- 
da ir dabar dar statoma tai užgrobė daug japonų 
daugiau laivų ir lėktuvų, karo ginklų Lae. Naujoj 
taip kad Jung. Valstybių Gvinėjoj. Bougainville sa- 
laivynas yra “didžiausia l°s aerodrome sunaikino 

-• j daug japonų lėktuvų.

Štai Solomon salose gen.

sudaužė tris japonų lai-
kampo Bower ir Sherman 
Streets įvyko tarnybos vė
liavos ceremonijos. Laike 
ceremonijų griuvo vieno 
namo kaminas, kurio ply
tos krisdamos užmušė vie
ną 15 metų amžiaus vaiką vandenyno oro jėga šioj 

žemėj”.
Toliau Laivynas paduo

da kiek ir kada pastatyta 
laivų ir lėktuvų.

Sek-
prie ir 8 asmenis sužeidė.

jo iš Veviržėnų parapijos. 
(Velionis paliko dvi banki- 
Ines knygutes, kuriose pa- drejauskas

I L čulaltiiLii M* • t • i žymėta $20,000 ir $10,000 broliui Domininkui $500, LenkŲ SVI6liniO MiniSteriS j senais pinigais. Prieš mir- kuris gyvena Veviržėnuo-
----------- i tį padarė testamentą, pa- se, ir jo vaikams $300, ir

(LKFSB) Lenkijos švie- gal kurį paliko $19,732.27 $300 savo seseriai Barbo-
timo ministeris prel. Veviržėnų parapijai ir jos rai, gyv. Lietuvoje. Tie pi-
Zigm. Kaczynskis supran- biednuomenei. nigai taip pat yra padėti
ta lietuviškai ir šiek tiekį Kaip tik tuo laiku kilo įbankoje. Ponai Elzbietai___- ....
lietuviškai gali kalbėti, Vokietijos - Rusijos karas. Styler, giminaitei, gyv. E- ginkluotų sukilimų. Suki-j vokiečiai
nes vienas iš jo tėvų, be- Per Lietuvą perėjo karo lizabeth, N. J., paliko $700, limai pradėjo labiau plės-, karinius dalinius į žiež-
rods, yra kilęs iš lietuviš- banga. Nebuvo ir nėra ga- Petronėlei Padagas ir Ste- tis, kai ’’-----t- ’
kų žemių. ilimybės tuos pinigus pa- panijai Smalakis, gyv. E-į ūkininkų griežtai

i siųsti Veviržėnų parapi- lyzabeth, paliko $700 ir reikalauti. Kiek sukili
mai. Taigi teismo sprendi- $300. Palikimai gyvenan- muose žuvo lietuvių, pra-

Be to, a. a. Antanas An- 
paliko savo

LIETUVOJE VYKSTA SUKILI 
MAI PRIEŠ NACIUS

(LKFSB) Per Švediją 
įmus pasiekė žinios, kad 
.Lietuvoje vietomis vyksta 
kruvinos riaušės prieš, na
cius

einančios žinios skelbia, 
kad sukilėlių - partizanų 
svarbiausi veikimo cent- 

jrai yra miškai, 
išsiplėsdamos iki pasipriešinimui

i pasiuntę savo

Junq. Valstybių Laivynas 
Puolė Japonų Bazes

Pearl Harbor, rūgs. 20—

WAR 
rūLOAN

'73h// w ~73(f?</j

naciai pradėjo iš, marių. Jurbarko. Kazlų 
visko Rūdos, Panevėžio, Pavilki- 

jos miškus. Susirėmimuo- 
jmu pinigai yra padėti Mt. čiom Elizabethe jau išmo-’ nešimuose neskelbiama, se es^ vartojamos net ir, 
.Kisco National banke, Mt. keti, o palikimai Lietuvo- bet jų mirtis skelbia, jog patrankos, o vokiečiai j 
įKisco, N. Y. Jeigu po karo je bus išmokėti tik pasi-! lietuviai nenori Hitleriui kartais paleidžia darban 
(pasirodytų, kad toji para- baigus karui. 'vergauti. Iš Maskvos pa- ir aviaciją. 1
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Mussolini Atsišaukimas Tik 
Paakstino Italus Kovoti 

Priešų

Londonas, rūgs. 20 — I- 
talijos fašistų premieras 

i Mussolini, kuris dabar yra 
Vokietijoje, atsišaukė į

Sukilėlių Jung. Valstybių laivynas italus fašistus, kad jie ko- 
palaužti smarkiai puolė japonu oro votų prieš Alijantus ben- 

bazę Tarawa saloj ir Nau- drai su naciais. Bet tas 
ru sala. Tose salose ameri- Mussolini atsišaukimas 
kiečiai suardė japonų an- tik dar labiau paakstino 
sigynimo pozicijas. Šis italus dėtis 
puolimas japonams buvo ir bendrai kovoti prieš na- 
netikėtas, ir juos labai nu- cius.
stebino. J Vadinasi, Mussolini at-

Taigi vien iš to mes ma- sišaukimas tik sustiprino 
tome, kad Alijantai turi italus energingiau mušti 
labai daug karo frontų, priešą — nacius.

su Alijantais

X
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Užsibrėžta Parduoti Už $75,000

I
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BROCKTOHE ORGANIZUO
JASI KARO BONU 

KOMITETASii

I

I

įvairios žiniosc.

Ateitininkai laimėjo Pirmą Vietą 
Tautą Šokiuose Chicagoje

Norvvood. Mass. — Sek
madienį, rugsėjo 19 d.. 3 
vai. po pietų įvyko Popie
žiaus ir Amerikos vėliavų 
šventinimas. Klebonas ku
nigas S. P. Kneižis pa
šventino vėliavas ir pasa
kė pamokslą.

Po vėliavų šventinimo, 
parapijos svetainėje įvyko 
lietuvių masinis susirinki
mas. suruoštas Lietuvių 
Karo Bonų Komiteto. Kal
bėjo kleb. kun. S. Kneižis. 
adv. James Curran, Nor- 
woodo miesto Karo Bonų 
Komiteto pirmininkas, A. 
F. Kneižys ir p. A. K. Ne- 
viackas. Dainų programą 
išpildė parapijos merginų ro bonais, 
choras, vadovaujamas Jung. Valstybių 
varg. A. šlapelio. igoms kovojantį

Programos vedėju buvo (fighter plane).

Praneša, kad Brocktone 
organizuojasi Lietuvių 
Karo Bonų Komitetas. 
Pirmadienį, rugsėjo 20 d. 
įvyko pirmas lietuvių vei
kėjų susirinkimas Šv. Ro
ko lietuvių parapijos sve
tainėje. Tačiau negalima 
paskelbti to susirinkimo 
nutarimų, nes šis *'Darb.”. 
numeris išėjo dar veikė
jams nesusirinkus. Malo
nu sveikinti Brocktonie- 
čius, pradedančius organi
zuotą karo bonų pardavi
nėjimą.

adv. Ben. Sykes. Lietuvių 
Karo Bonų Komiteto pir
mininkas.

Bonus ir štampas parda
vinėjo USA pašto viršinin
kai, jiem pagelbėjo Nor- 
wood Trust kompanijos 
viršininkai ir lietuviai. 
Karo bonų tame susirinki
me parduota už 827.350.00 
ir prieš tą susirinkimą bu
vo pasižadėjimų, nes pir
kėjai negalėjo atvykti, už 
84.150.00. Taigi viso susi
daro už 831.500.00. Par
duota. rodos, ir karo stam- 

|pu.
I Norwoodo lietuviai pasi- Ras 1S uamerges, alko- 
ryžę sukelti 875.000.00 ka- čiunas Kazys, is Pasvalio, 
ro bonais. kad nupirkti ^ven^U^- . Stasys, Sere- 
Jnnp* Valstv’hin karn ip- džiaus ūkininkas, Dr. Bir-

laida, papuošta lietuviš
kais audiniais su išsiuvi
nėta Lietuvos vėliava. Iš 
rūtų buvo sudarytas per
galės ženklas “V”. Prie 
stulpų — kviečių puoštai, 
virš to — didelėmis raidė
mis išrašyta “Lithuania”. 
Pačioje būdelėje buvo su
rinkta gražių lietuviškų 
audinių, gintaro dirbinių, 
lėlių. Viskas atrodė nors 
kukliai, bet jaukiai. Net 
gubernatorius Green buvo 
stabtelėjęs, pasveikino lie
tuvaites. Daug kas domė
josi lietuvių dailės kūri-

vo būdelę. Lietuvių būde- niais, norėdami patys įši
lę je — paviljone siena bu- gyti; eksponatai buvo fo- 
vo nutiesta raudona už- tografuojami.

(LKFSB) Per tris die
nas, pradedant rūgs. 9 d., 
Soldier Field aikštėje, 
Chikagoje buvo Jungtinių 
Tautų pasirodymai. Juos 
organizavo laikraštis Chi- 
cago Sun, kurs iš lietuvių 
pusės buvo pakvietęs p. 
Daužvardienę, toliau — 
“Kęstučio” spulkos sekr. 
L. Dagytę, Universiteto 
liet, klubo laikraščio re
daktorę I. Mankutę, iš ,E- 
vanstono J. Miller. Ketvir
tadienio vakare (rūgs. 9 
d.) buvo tautų paroda. 
Kiekviena tauta turėjo sa-

NORWOODO MIESTO KARO
BONŲ KVOTA ^375,000

reigas:
Abramavičius Juozas, ū- 

! kininkas iš Veisėjų: An- 
drašiūnas Jonas, valdinin
kas iš Ukmergės; Atko-

karo '-*.ZiaUS U. Oll“ 
lėktuvą žiška Mykolas, Vilniaus u- 

niversiteto rėkt orius;
Bričkus Antanas, Kretin- 

• — ~ gos agronomas; Barkaus
kas Juozas, direktorius, 
Marijampolė; Buivydas I- 
zidorius. ūkininkas nuo

Naujas laivas pavadintas —Hornet, nuleidžiamas į 
jūreles Nevport News, Va. Vienas Dėdės Šamo laivas 
tuo pačiu vardu yra labai pagarsėjęs. Nuo jo išskrido 
pirmieji Tokio bombarduoto jai. Vėliaus tas laivas bu
vo mūšyje nuskandintas. Gi šis užims vėl jo vietą ir 
nuneš mūsų karius ten, kur bus šaukiamas.

Daug kas domėjosi ir į- 
rengtu lietuvišku stilizuo- 

Motiejūnas - įU stalu, su lietuviška 
Jonas, buv. staltiese, rūtų ir ąžuolo la- 

virsi- pais, lietuviška keramika.
Drauge vyko, vadina- 

mas, pergalės darželių 
derliaus festivalis. Iš sa
vo pergalės darželių buvo 
atgabenusios eksponatų 
Šv. Kazimiero seserys ir 

i daugiau lietuvių. Lietu
viai netgi laimėjo dovanų 
už gražiai išaugintus da
lykus.

Tačiau svarbiausios iš- 
I kapelionas; gen. Pečiulio- kilmės vyko penktadienio 
nis Mykolas iš Vilniaus; vakare (rugs. i0 d.): 
Pimpe Alfonasas, buv. Jungtinių Tautų naktis su 

(Marijampolės apskr. vir- tautiniais šokiais, šokių 
šininkas; Povilaitis Jonas konkurse dalyvavo airiai, 
ūkin. nuo Šakių; Paškaus- čekoslovakai, lenkai, Il_ 
Kas Juozas, mokytojas is tuviai rusai 
Sereikių. Paražinskas < ’ ;
Juozas, mokytojas iš rezultatus sprendė profe-
Gruzdžių; Pauža Vladas, < • -----

; iš Šiaulių; įr pripažino

Masys Jurgis, ūkin. nuo! 
Panevėžio;
Valevičius 
Švenčionių apskr. 
ninkas; Maldutis Kazys; 
Martinavičius Vladas •— 
agronomas iš Vilniaus; 
Matulionis Jonas, gen. ta
rėjas, Kaunas; gen. Nava
kas Kazys iš Panevėžio; 
gen. Nagius - Nagevičius 
Vladas iš Kauno; Prekevi- 
čius Jonas, darbininkas iš 
Kauno; kun. Pūkėnas Ka
zys, Trakų ~ seminarijos 

to o • itam Dnnmli/A

tas iš šakių; Didžpetris A-Į Tarptautinės Teisės Fa- 
leksandras. F 
gimnazijos direktorius; niversiteto; prof. Kemešys 
Eidukevičius Jonas iš O- Fabijonas, socialės ekono- 

Mažeikių; Blažaitis Jonas, belupių, Vilkaviškio aps- mijos fakulteto dekanas, 
mokytojas Kovarske; Bla- kričio; prof. Elisonas Jur- Dotnuvos akademija; Dr. 
žūnas Petras, ūkininkas gis, Panevėžio gimnaz. di- Kubilius Vincas, gydyto- 
nuo Zarasų, Bukėnas Jur- rektorius; Germanas Ka- jas iš Marijampolės; Kal- 
gis iš Panevėžio; Baronas zys, inžinierius, gen. tarė- 
Jonas, Skapiškio ūkinin- jas Kaune: Grigoris Leo- 
kas; kun. Bernotas Petras nardas, mokytojas iš Ro- 

Cvirka Ka- kiškio; Grigoris Jonas, ū-

Eržvilko pro- kulteto dekanas Vilniaus

į
iklose. Visų mokyklų ber
niukai ir mergaitės eis iš 

! namo į namą pardavinė
dami karo bonus ir rink
dami pasižadėjimus. Auk
štesniųjų mokyklų stu
dentai priiminės ir pini- iš Vaiguvos; Cvirka Ka- kiškio; Grigoris Jonas, ū- 
gus už bonus, o žemesnių- zys, ūkininkas iš Veliuo- kininkas iš Virdulių — 
jų klasių mokiniai priimi- nos; Cygas Petras, seniu- Šiauliai; ^un. Gumbaragis 
nės pasižadėjimus. Komi- nas nuo Biržų; < 
tete yra keturi lietuviai: Pranas, Eišiškių burmis- 
kleb. kun. S. P. Kneižis, tras; * ~

pp. A. F. Juozas iš Anykščių;
K. Neviac- žas Feliksas

i

velis Domas, Trakų gimn. 
direktorius; Kalibatas Fe
liksas, Kovarsko seniū
nas; Kalendra Kostas, Vil
niaus apskr. viršininkas;
Karečka Kazys, advoka- valdininkas

lie-
, jugoslavai, 

serbai, vengrai. Pasiekus

sionalai šokių mokytojai
• kad pirmą

Norvoodo (Mass.) lietu
viai pradėjo miestelio ka
ro bonų vajų oficialio va
jaus išvakarėse. šiame 
miestelyj gyvena maž
daug apie 1,500 lietuvių. 
Viso miestelyj yra apie 
16.000 gyventojų. Lietuvių 
yra maždaug dešimta da
lis visų to miestelio gyven
tojų, ir lietuviai užsibriežė 
sukelti penktą dalį karo
bonų kvotos, būtent, 875.- adv. B. Sykes, 
000.00. Kneižys ir A.

kas.
Iš kiekvienos 

klasės berniukas 
gaitė, 
parduos karo bonų, gaus 

Norwoodo Miesto Karo karo boną dovanai. Bonus 
Bonų komiteto pirminin- dovanoms aukojo biznie- 
ku yra adv. James Curran. riai ir šiaip asmenys. 
Karo bonų pardavimo ko- Nuoširdžiai patariame 
misiją sudaro Prelatas Jo- lietuviams paremti šį karo 
seph C. \Valsh. mokyklų bonų vajų — pirkti bonus, 
viršininkas (superinten- kada pas jus užeis mokyk-
dent) Lmcoln D. Lynch ir lų berniukai ar mergaitės, 
adv. Benjaminas Sykes. nes karo bonų vajaus va- 
Lietuvių Karo Bonų komi- dovybė užtikrino, jog lie- 
teto pirmininkas, ši komi- tuvių pirkti bonai eis visų 
sija direguoja vajų moky- lietuvių kvotai.

Ofic-ialis karo bonų va
jus. kad sukelti 8375.000 
prasidėjo pirmadienį, rug
sėjo 20 d., ir baigsis sek
madienį. rugsėjo 26 d.

mokyklos
; ir mer- 

kurie daugiausia

KĄ VEIKIA KAIKURIE ŽY
MESNI LIETUVOS ŽMONES
(LKFSB) Siunčiant pro

testą nacių vadams po tuo 
memorandumu išdrįso pa
sirašyti 90 Lietuvos žmo
nių (iš 93-jų, dalyvavusių,
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Ceinys Karolis iš Linkmenų; Gas-|tas Vilniuje, Kunigauskas kun. Radvila Henrikas iš vieta laimėio lietuviai _
čiūnas Ignas ūkin iš Klo- Antanas is Ašmenos; Lau-Skaudvilės. Rimas A-! ateitininkų (iš Lietuvos 
— • (^ldika^Valenti- kmartis Stasys, ūkininkas leksandraSf gydyt. iš atvykusio katalikų jauni- 

’ Micevlclus Linkmenų; Rimkūnas An- mo organizacija) šokėjų 
Kazys, di- Vaclovas valdininkas istanas,Svenčioniųmokyt. grupė. "

Jocys Teisių; Mikutenas Vincas seminarijos - - - ®
ūT.F Pr°f- Ražaitis Mykolas, žiai apibudino, 

Vilkaviškio 
i rektorius;
čius
Svetulevičius Petras, Laz- antrą 
dijų gimn.
Sadauskas Vladas, Mažei
kių apskr. viršininkas; 
Steponavičius Vladas iš paduodama 
Ašmenos; Dr. Stepanavi- šokėjų pavardes ir adre- 
čius, Zarasų gimn. direk- sus, drauge šioj amerikie- 
torius; Sviderskis Leonas, čių spaudoje buvo prisi- 
Jurbarko seniūnas; Sopa- 
ga Pranas, Kretingos aps
kričio valdininkas; Šlekys 
Antanas, ūkininkas nuo 
Marijampolės; Tamulis 
Stasys, ūkin. nuo Kėdai
nių: Toruta Pranas, mo
kyklų inspektorius Eišiš
kėse; kun. Telksnys Ste
ponas iš Ukmergės; Tiš
kus Feliksas, teisėjas iš 
Raseinių; Titiškis Stepas, 
Svyrių apskr. tarybos na
rys; Tallat-Kelpša, ūkinin
kas iš Padevyčio, Ukmer
gė; Varnelis Sikstas, mo-! 
kyklų inspektorius Alytu
je; Vadopalas Jonas, ūki
ninkas nuo Smilgių; Venc
lova Jonas, gen. tarėjo de
putatas, Kaunas; Vasto- 
kas Liudas, Nevarėnų se
niūnas; Dr. Vilimas - Užu- 
balis, Veterinaras iš Laz
dijų; kun. Vaišnora Ed
vardas iš Baltriškės; pulk. 
Vėgėlis Jonas iš Jūžintų; 
Leit. pulk. Vitkus Juozas 
iš Vilniaus ir Židonis My
kolas, mokyklų inspekto
rius Vilniuje...

Dabar padėtis bus paki
tėjusi. Kaikurie iš čia su
minėtųjų gali būti nacių 
jau areštuoti. 1

kun. Dr. Čepėnas vainių; ,
Čy- nas, teisėjas iš Tauragės; iš Palangos;

Dr. Jacevičius
rektorius. Kaunas: 
Petras, teisėjas iš Utenos; (gal Makutėnas), 
Juknevičius Antanas, ad- seminarijos direktorius; 
vokatas iš Vilniaus; Kaza- Mikalkėnas Antanas, U- 
kevičius Povilas, apskr. tenos apskrities agrono- 
viršininkas — Eišiškės;’mas; Mitalas Antanas, ū-| 

advoka-Į prof. Krivickas Domas,1 kininkas nuo Vilkaviškio;

nuo Ašme
nos: pulk. Čiurlys Ernes
tas iš Girkalnio; Dam
brauskas Pijus, mokyto
jas iš Marijampolės; Du- 
bulevičius Karolis, Vil
niaus miesto burmistras;! 
Biržys Antanas,

vadinamoje, Lietuvos kon
ferencijoje). Čia paduoda-’ 
me jų pavardes, pridėda
mi jų gyvenamą vietą ir i 

į pasirašymo metu eitas pa
įXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXX-»^

IMŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIU 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčiu — panaujinimo planas.

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

TjpTiTmTTTTltTnTi
Co operative Bank
430 BROADWAY • SOUTH BOSTON
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Pasiskubinkite! Galite Nebegauti!
Seniai prižadėtoji, nekantriai lauktoji knygutė apie 

MALDOS APAŠTALAVIMĄ
jau atspausdinta.

Jei norite gauti tikrai naudingą knygą nesivėluokite užsi
sakyti! Trečia dalis jau išpirkta. Vėliau galite nebegauti! 
Maldos Apaštalavimo knygutė reikalinga kiekvienam SĄJUNGOS NA
RIUI! Joje rasite išaiškintus įstatus ir visas reikalingas maldas. 

Be tos knygutės negali apsieiti Promotoriai! Jie knygutėje 
ras daug nurodymų kas ir kaip daryti Kristaus karalystei 

sėkmingai platinti.
Direktoriai ras daug medžiagos pamokslams apie 

Švč. Širdį, Švč. Sakramentą ir M. Apaštalavimą.
Galų gale knygutė labai naudinga visiems Jėzaus Širdies mylėtojams, 
ners jie ir nebūtų Apaštalavimo nariai. Joje yra išdėstyti didžiausi' 
JĖZAUS ŠIRDIES TROŠKIMAI ir nurodyta, kaip lengvai kiekvienas 
gali tuos jos troškimus patenkinti. Knygutėje parodoma, kokios nau

dos gali nešti net pa'prasčiausi mūsų gyvenimo darbeliai, vargai ir 
kryželiai.

Pragaro galybės šėlsta ir sukčiausiomis priemonė
mis stengiasi išplėšti Kristui sielas. Sužvėrėję žmo
nes pjauna viens kitą iki mirčiai. Ką darome mes, 
Kristaus mokiniai, sieloms apginti ir joms gelbėti? 
Ką darome Kristaus taikai pasaulyje, kad ir savo 

šeimoje įgyvendinti?
Knygutė parodo, ką gali padaryti kiekvienas geros valios 
žmogus, ar senas, ar jaunas, ar mokytas, ar ne mokytas, 

sveikas ar ligonis.
Nedelsdami Užsisakykite Naują Knygutė 

MALDOS APAŠTALAVIMAS!
Jos kaina tik 50 centų.

Užsakymus siųskite:
Darbininkas 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Programos vedė- 
direktorius; jas lietuviškus šokius gra- 

publikai 
seminarijos labai patys šokiai patiko, 

prof. Sidaravi- Lietuviai pralenkė kitų 
Bronius iš Lapių; tautų grupes, airiai užėmė 

vietą. Chicagos 
Direktorius; spauda tą gražiai paminė

jo, net lietuviškai atspaus
dindama šokių vardus ir 

ateitininkų

!

I

i

minta, kad pirmą vietą 
laimi atstovai mažos Lie
tuvos, kuri yra tiek nu
kentėjusi nuo traškinan
čios jėgos ir teroro moder
niškojo karo. OWI šokius 
filmavo. Šokius matė ir 
vice prezidentas Wallace.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

FINED—Lt. Gen. Robert C. 
Richardson, commanding in 
Hawaii. who was fined S5.000 
by Delbert E. Metzger, 
Senior Federal judge, for 
contempt of court. The 
Generai refused to produce 
in court two Americans of 
German extraction. con- 

trary to court order.
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JUNIOR RED CROSS NARIAI
DIRBA KARO NUKENTĖJŲ- 

SIEMS
Su pradžia mokslo šį į žūčių buvo išsiųsta vai- 

j kams Rusijoj, Islandijoj, 
Airijoj, Anglijoj ir Centri
nės ir Pietų Amerikos 
Tautoms. Prie to, 50,000 

Išvarų saldainių buvo iš
siųsta į Angliją, ir 2,000 į 
Rusiją. Daugiau būtų 
siunčiama, jeigu ne dėl 

i vietos stokos.
Į Nors Junior Red Cross

Laikinai užėmę Romą, naciai okupavo ir Vatika
ną. Apstatė jį sargyba, Šv. Petro Baziliką apginklavo 
kulkosvaidžiais ir Šv. Tėvą paėmė į savo “globą”. Tie 
nekviesti svečiai pasidarė šeimininkais ir jų teikiamo
ji Vatikanui globa lygi areštui, nes naciai taip elgiasi 
tarsi Šv. Tėvą būtų paėmę į nelaisvę. Tokiam storžie
viškai netaktingam žingsniui pateisinti jie paskelbė 
pasauliui, kad teikia Popiežiui protekciją bei apsaugą. 
Protekciją — nuo ko? Jei nuo anglų ir amerikiečių, tai 
juk jie tiek civilizuoti, kad jų kariai, katalikai ir net 
protestantai, gerbia Šv. Tėvą kur kas daugiau negu 
naciai. Hitlerio pasisakymas, kad nori Popiežių ap
saugoti, taikomas alijantams kaipo skaudi moralinė 
žandinė, bet nieks tokiam Hitlerio pareiškimui netiki. 
Iš tikrųjų tai jis nori turėt Popiežių savo _ rankose ir vežama'fs ibir'ą'. "pirmą a" ir'sijoną' ___________ .
kontroliuot jo veiklą tokiu būdu, kad ji būtų palanki dieną, 1941 m. birž. norėjo su savo drabužiais jau nenutildavę.

Dėdės Šamo kariai rimtuose manievruose Fort Lewis, Wash. Jie var
toja tikrus šovinius ir paveikslas parodo jų žūt-būtinę ataką.

Baisūs Vienos Tremtinės Pergyvenimai
Ij (LKFSB) Žemės ūkio moterims nusivilkti dra- vagonų.
darbininkė Stasė Palevi- bužius ir užsivilkti tais/ Iš pradžių dažniau buvę 
čiūtė, 24 m. amžiaus, kilu- kuriuos atnešė. O atnešė girdėti dejavimų ir pagal

ėsi iš Divainių vienkiemio, biaurius iš kažkokio zupe- bos šauksmų. 
.Utenos apskričio su dau- rinio maišo pasiūtus pil- kuriame vagone

* geliu kitų tremtinių buvo kus, nešvarius marškinius lauke esą čekistai liepda- 
'* ’ “ ----- -• ... Tos, kurios ne- vę nutilti. Jei balsai tuo-

čekistai 
Ašies interesams. Jis tai mėgino su Vyskupais ir Kar- j 14 d ją nuvežė į Uteną, skirtis, buvo jėga išvelka- šaudydavę į uždarytus va- 
dinolais, tai kodėl neišbandžius savo galios ant vy- Ten su kitais susodinę į mos. Taip jos buvo api- gonus. Po šūvių pasigirs- 
riausios Katalikų Bažnyčios Galvos? Siauri sustor-!siaurojo traukinėlio vago- plėštos. Atėmė ne tik dra- davo sužeistųjų šauksmai, 
žievėję materialistai pripažįsta vien fizinę jėgą. Tuo nūs vežės į Švenčionėlius, bužius ir avalynę, bet ir Tuo būdu ne vienas buvęs 
atžvilgiu Popiežius labai silpnas. Jo fizinė pajėga tik kuriuos pasiekė kitą die- tuos daiktus, kuriuos tu- sužeistas ir užmuštas. Su- 
mažas sargybos būrelis.

Naciai matomai nežino 
tai tik partyviai iškraipytą 
ideologiją, kuri yra kiaurai brutališka. Teutonas tiki ^yti

• • 9 V • • 1 V A • • J * T J “1 • V • • ■" A

Pradėjus 
šaukti,

ną. Čia vyrus atskyrė nuo rėjo su savim. Liko taip, žeistaisiais ir užmuštai- 
moterų ir visus sugrūdo į kaip jas čekistai apvilko, siais, kaip gyvuliais, nie- 
prekinius vagonus. Vago- Išeidami vėl vagonus akli- kas nesirūpinęs ir vagonų 

Moterys liko neatidarinėjęs. Juos vis 
___  . _______ ______, nusiminusios, vežę ir vežę tolyn ir tolyn, 

vien į geližinį kumštį ir tik tada jaučiasi nugalėtu, bet ir neišvalyti. Čekistai į Netekusios net to, ką su Kiek vežė ir kaip to]į ve_
kai susiduria su kitu galingesniu, geležimi apšarvotu jUOs suvarė žmones kaip savim turėjo, pergyveno — gtasp paievičiūtė neži-
kumščiu. Tur būt jie junta, kad tokio momento jau kokius gyvulius, uždarė baisiai dideles kančias ir no’ jį kaįp įr kįtos mote-
susilaukė, nes griebiasi tokios desperatiškos priemo- duris ir langus, nepalikda- neviltiškumą. Vienos iš jų rvą u’lvn analnnsi Tik Iv p-

istorijos, o jei kiek žino,! 
pagal jų materialistinę naį ne nebuvo pritai- nai uždarė.

i žmonėms keliauti, dar labiau
Kiek veže ir kaip toli ve-

mėnesį, milijonai berniu
kų ir mergaičių grįšią mo
kyklon ir Junior Red 
Cross karo pašalpos prog
rama vėl prasidės. Iš visų 
karo aukų, vaikų padėtis 
yra daugiausia apgailėti
na, ir Junior Red Cross 
daro ką gali, kad sumaži
nus jų kentėjimą.

Dveji būdai yra sekami, nariai pašvenčia daug sa- 
kad įvykdinti šį tikslą, vo darbo karo nukentėju- 
Pirmas yra per National 
Children’s Fund, kuris pa
rūpina pagalbą vaikams 
namie ir užsienyje, antras 
yra gaminimas daiktų ir 
dovanų pakelių išdalini
mui toms nelaimingoms 
karo aukoms.

Praeitais metais Natio
nal Childrens’ Fund parū-' 
pino batus Rusijos karo1 
našlaičiams, įrengė ir už
laikė vaikų darželį karo 
sužeistiems vaikams Ang
lijoje, ir parūpino pradi
nės mokyklos reikmenis 
Lenkų pabėgėlių vaikams, 
kurie buvo perkelti į Britų 
Rytų Afriką, šis fondas y- 
ra irgi vartojamas parū- 
pinimui daugumui specia
lių Kalėdų dėžučių Jung. 
Tautų karo belaisviams 
Europoje.

Gamybos dirvoje, Junior 
Red Cross nariai išvystė 
programą, kuri atatinka 
jų mokyklos darbus. Mer
gaitės kurios yra namų 
ruošos kliasėse numezgė 
mekstinius ir pasiuvo dra
bužius kurie buvo išsiųsti 
per Raudonąjį Kryžių į 
karo sunaikintas vietas. 
Berniukai net patys paga
mino persiuntimui dėžes. 
Kiti pagamino žaislus ir 
žaidimus karo nukentėju- 
siems vaikučiams.

Vienas metinis Junior

I siems vaikams, šie jau
nuoliai neužmiršta savo 
pareigų mūsų vyrams gin
kluotose jėgose. 17 mili
jonų jaunuolių narių daug 
nuveikia. Daugiau negu 9 
milijonai įvairių daiktų, 
kurie reikalingi vyrams 
ginkluotose jėgose buvo 
pagaminta praeitais mo
kyklos metais. Tarp šių 
daiktų yra baldai įvai
riems klubams ir poilsio 
vietoms, įvairūs žaidimai 
kuriuos galima vartoti 
stovyklose ir ligoninėse 
pasilinksminimo progra
mose, drabužių ir kitų 
reikmenų. A.R.C.

Be Galo Įdomi Ir Naudinga 
Knyga JĖZUS KRISTUS 
Pasaulio Išgelbėtojas

Parašė Vyskupas Petras 
Būčys, MIC., 514 puslapių. 
Įsigykite šią be galo nau
dingą knygą ir nuodugniai 
susipažinkite su mūsų IŠ
GANYTOJO gyvenimu ir 
JO darbais. Knygos kaina 
S2.50.

Užsakymus siųskite su 
money orderiu: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broad
vvay, So. Boston, Mass.
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kai susiduria su kitu galingesniu, geležimi apšarvotu jUOs suvarė : 
kumščiu. Tur būt jie junta, kad tokio momento jau kokius gyvulius, uždarė baisiai dideles kančias ir 
susilaukė, nes griebiasi tokios desperatiškos priemo- duris ir langus, nepalikda- neviltiškumą. Vienos iš jų rys buvo apalpusi. Tik lys- 
i ' ........ .
Vado, kurio žinioje yra kokia pusė milijardo tikinčių- rui įeiti. Taip jie be^ oro, kės, dar kitos meldėsi, o čekistų balsus, paskiau 

pajutusi aštrų dūrimą a- 
kyse nuo šviesos, kai ati
darę vagono duris. Atsi
peikėjusi tik Vilniaus ligo
ninėje. Ji suprato, kad pa- Red Cross projektas yra 
sistūmėjęs frontas jas už- išdalinimas dėžučių. Kiek- 
klupo ir sutrukdė išgabe- vienoj randasi mažiausia 
nimą į Sibirą. Vilniaus Ii- dešimt reikalingų daiktų, 
goninėje St. Palevičiūtė kurie visi nauji. Praeitais 
atsigavo, buvo aprengta metais apie 100,000 šių dė- 
žmoniškais drabužiais.----------------------------------
Parvykusi į namus ji pa- pat vagone važiavusių, ji 

, nes nuo išbadė-i 
Kiek jimo, troškulio ir uždusi-Į 

gyvų moterų likę iš tame mo buvo nualpusį.

-------------------------------------------9----------------o---------------------------- ” a ---a į _ f k. ' — . _ muvv apaipuoi. aia. 
nės, kaip paėmimas nelaisvėn Katalikijos Vyriausio mi nė plyšelio grynam o- verke, kitos dejavo ir kei- per sapna išgirdusi nebe 

jų. Galima įsivaizduoti, kokio įspūdžio padarė į viso be vandens ir maisto buvo vagonai vis dardėjo tolyn 
pasaulio katalikus toks storžieviškas nacių netaktas, toliau vežami. Kartu su ir tolyn. Kur jos buvo ve
jų brutalinė jėga, susidūrus su dvaslniaja, turės su- Palevičiūte buvo uždaryta žarnos, nei viena, nežinojo, 
smukti, nes dvasinę galią šiuo momentu remia galin- ?Ple„.30 m0te7; Jos vl?°s Ar JOS buv° vezam0* 
gesnis negu nacių geležinis kumštis. Istorija dar sykj kaį feet fiziškai Orag b nežinojo,
pasikartos tuo atžvilgiu, kad kas tik buvo isdrjsęs pra- b tvankus Kankinęs Vagone buvo tamsu. Tik 
dėti karą prieš Popiežių, tas galų gale pralaimėjo. Rys- troškulys, alkis ir rūpės-'traukiniui sustojus šį tą 
klausias tam pavyzdys Napoleonas I. Jis gyrėsi, kad ąjs Ypač jaudinosi moti- buvo galima įspėti iš nu- 
Popiežiaus ekskomunika neišmuš iš jo kareivių gink- nos vaikų netekusios. Atė- girstų balsų ir šauksmų,
lų ir nenutildys patrankų. Popiežius Pijus VII, tiesa,: 
kurį laiką buvo Napoleono belaisviu, bet jis pagaliau

ję čikistai į vagonus liepė kurie buvo girdėti iš kitų

grįžo į Vatikaną, o Napoleonas taip ir pasimirė anglų ką paneigė ir daro savotiškus išbandymus. Jų mate- pasakojo tuos savo šiur- nežinojo, 
belaisviu ant Šv. Elenos salos. rialistinės smegenys nesiduoda mokomos nei kultūri- ppjs pergyvenimus. Kiek jimo. tro

Istorija gyvenimo mokykla. Bet naciai jos pamo- narnos. Jiems teks savo kailiu už tai užmokėti. K • i

rFORVICTORY
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'l Dūrinį
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Jacques Maritain Vertė Kun. Dr. J. Packevičius

Katalikų Pažiūros Į Neką- 
talikus Ir Į Bendradarbia

vimų Su Jais
Paskaita, autoriaus skaityta IV Pasauli

niame tikybų kongrese žmogaus asmenybei gin
ti, įvykusiame 1939 m. liepos mėn. 3—12 d. Pa
ryžiuje. Paryžiaus kardinolas Verdier leido kata
likams mokslininkams aktyviai jame dalyvauti, 
savo bendradarbiavimu katalikų mokslo šviesoje 
patvirtinant katalikybės universalumą ir inte
gralumą. Dalyvauti tačiau leista tik individua
liai, neangažuojant Kat. Bažnyčios autoriteto. 
Jacąues Maritain, žymiausias mūsų dienų kata
likų prancūzų filosofas, į tarptikybinį žmonių 
bendradarbiavimą žvelgia drąsiu, bet gilitf ir 
plačiu žvilgsniu, kokiu, gal būt, niekas dar iki 
šiol nebus žvelgęs. Čia iškeltos mintys ir mums 
yra aktualios. Toji paskaita tilpo žurnale “La 
vie intellectuelle” 1939 m. rugpiūčio numery ir 
jos vertimas “Tiesos Kelyj”.

(KAS YRA MANO ARTIMAS?)
in.

Dar lieka vienas klausimas, kurį baigda
mas norėčiau keliais žodžiais paliesti. Pirmo
je šitos paskaitos dalyje aš esu pabrėžęs pa
grindinį mūsų skirtingų matympunkčių dau

gumą ir pažymėjęs tą iliuziją, kuri susidary
tų, ieškant mūsų geram draugingumui bazės 
ir pagrindo bendrame doktrinalinio tapatu
mo minimume — tokiame minimume, kuris 
diskutuojamas nuolat turėtų vis trauktis, vis 
mažėti, kaip jaučio oda.

Tačiau, antra vertus, aš sakau, kad šis 
draugingumas, pagrįstas draugyste ir meile, 
žemiškos civilizacijos srityje turi siekti iki 
vieno bendro veikimo (žinoma, neišskirian- 
čio neišvengiamų priešingumų ir konfliktų), 
iki tikro bendradarbiavimo žemiškosios ben
druomenės gerovei. Bet kaip toks bendradar
biavimas būtų galimas be bendrų principų, 
be tam tikro doktrinalinio bendrumo pagrin
duose?

Į šitą klausimą, prieš pereidėmas prie kon
kretesnių svarstymų, aš čia pat atsakau iš 
savo filosofinio žodyno: tarp mūsų visų esa
ma pirmesnės ir gilesnės vienybės už bet ko
kią minties ir doktrinos vienybę, būtent, vie
nybės žmogiškosios prigimties ir jos pagrin
dinių polinkių, imamų pačioje jų konkrečioje 
tikrovėje. Tiesa, šitos vienybės nepakanka 
užtikrinti vienam bendram veikimui, nes 
mes veikiame kaip mąstančios būtybės, o ne 
vien prigimties instinkto vedami. Bet, esant 
mumyse tokiai pat protingai prigimčiai, ap
sprendžiamai tų pačių pirminių objektų su
vokimu, toji vienybė, sudaro pirmutinį pa
grindą tiems panašumams, kuriuos mūsų 
veikimo principai, nors ir kažin kaip būtų

skirtingi, gali tarp savęs turėti. Veikiamojo 
gi darbo ir siekiamojo tikslo vieningumas že
miškoje srityje būtinai suponuoja tam tikrą 
principų ir doktrinos bendrumą, bet nebūti
nai griežtą ir gryną tiesioginį doktrinalinį 
tapatumą, nors ir kaip bebūtų jis pageidau
jamas ir akivaizdžiai savyje geresnis bei 
veiksmingesnis. Pakanka, kad principai ir 
doktrinos turėtų tarp savęs panašumo arba 
proporcijos, arba, techniškai tariant, analo
gijos vienybę ir bendrumą, iš atžvilgio į kal
bamąjį praktinį tikslą, kurs, iš savęs, būda
mas visas nukreiptas į aukštesnį tikslą, yra 
tačiau prigimties srities ir kuris, be abejo, 
yra ir vienų ir antrų suprantamas saviškoje 
kiekvieno perspektyvoje, bet kuris savo rea
linėje tikrovėje bus prieinamas kiekvieno 
koncepcijoms: šitaip suprastas tam tikrame 
laipsny jis apvils kiekvieno atskiras koncep
cijas, kai bus imama jas realizuoti.

Taigi skirtingų religinių įsitikinimų žmo
nės galės bendradarbiauti ne tiktai technikai 
pakelti, gaisrui užgesinti, alkanam ar ser
gančiam pagelbėti, užpuolikui pasipriešinti 
— tai savaime suprantama. Bet taip pat, o 
tai čia mus kaip tik ir interesuoja — esant 
anam analogijos bendrumui, apie kurį kal
bėjome tarp veikimo principų, yra galima, 
kad jie bendradarbiautų, bent ir pirma visko 
pirminių šio gyvenimo gėrybių srityje, kons
truktyviame būtent darbe, liečiančiame tei
singą žemiškosios bendruomenės bei kultū
ros gyvenimą ir moralines vertybes, kurios

su juo yra susijusios. Šitą galimumą aš pri
pažįstu tą pat akimirką, kai tik pajuntu gi
lesnę savo įsitikinimų sąmonę, būtent, kad 
tik pilnutinė doktrina, atremta į katalikų 
mokslą, gali duoti pilnai tikrą civilizacijos 
problemų sprendimą; čia nėra jokio nesusi- 
derinamumo ir prieštaravimo.

Pavaizdavimui to, kas sakyta, tegu bus 
man leista pasinaudoti geriau man pažįsta
ma vakarų krikščionijos gyvenimo sritimi, 
būtent, vienu reiškiniu, liečiančiu patį reli
ginį gyvenimą: antai ortodoksų Bažnyčiai 
SSSR, katalikų Bažnyčiai ir protestantų ben
druomenėms Vokietijoj praktinės proble
mos. liečiančios santykius tarp dvasinių ir 
žemiškų dalykų, ir praktiniai šių problemų 
sprendimai turi tokį tarp savęs panašumą, 
kad šitoms skirtingoms krikščionių konfesi
joms priklausančių tikinčiųjų patirs ir liudi
jimas. kaip ir jų kentėjimai, sudaro tam tik
rą bendrą gėrį. Kitą pavyzdį galima paimti 
iš praktinės konvergencijos, pasireiškiančios 
šiandien kultūroje ir žmogiškojo asmens gy
nime, antai, tarp spekuliatyviškai taip labai 
nesutaikomų pozicijų kaip Karaliaus Bar- 
tho ir mūsų. Tomistas ir Barthistas visuo
met kovos teologijoje ir filosofijoje, bet juo
du gali drauge veikti valstybėje. (Kari Barth 
— protestantų teologas: iš Vokietijos jis tu
rėjo išvažiuoti, kai nepanorėjo prisitaikyti 
prie naujo čia protestantų reikalų tvarkymo 
iš valstybės pusės.)

(Bus daugiau)



Antradienis, Rugsėjo 21. 1943

J. V. Bombens, Kurj Philadelphijos Lietuviai Nupirko Karo Bonais.Lietuvių Pergalės Komitetas, Philadelphia, Pa., savo susirinkime turėjo 
viešnią ponią Stephen Haas. Philadelphia Chairman of the Women’s Division 
of the \Var Finance Committee. Iš kairės į dešinę: Jonas Rainys, p. Genovaitė 
Ramanauskienė. Juozas Kavaliauskas, Lietuvių Komiteto pirmininkas, ponia 
Stephen Haas. Kazys Žadeika ir Jurgis Lukoševičius. Ponia Julė Smith yra 
taipgi Komiteto narys.

Philadelphijos Lietuviai Pasiža 
dėjo Sukę ti Milijoną Dolerių
Pennsylvania War Fi- Third War Loan Drive and 

nance Committee praneša,: have sėt our goal at Sl.000.000 
kad Philadelphijos ir apv- which we are sure to have by 
linkės lietuviai, kurie už- the end of September when the 
baigė karo bonų vajų nu- campaign ends”. 
pirkimui J. V. bomberio su 
dideliu kaupu, būtent, už 
S489.525.00. 
vardus. Vardai yra šie: 
“Knight of Lithuania’’, 
“Lituanica of Philadel
phia” ir “Perkūnas”.

Philadelphijos lietuviai 
‘tuo nepasitenkina, p. Juo
zas Kavaliauskas, Lietu
vių Karo Bonų Komiteto 
pirmininkas, savo laiške 
Pennsylvania War Fin
ance Committee, sako:

“This brings the totai bond 
sales by the Lithuanian Victo-, 
ry Committee up to more than 
S800.000 up to date". Toliau p. i 
Kavaliauskas sako: “Būt we 
are not stopping our efforts. 
We pledge fui! support

kad užė
mus atitinkamas vjetas lietu
vių katalikų parapijų mokyklo
se. Be to, jau 22 Seselės yra ga
vusios aukštųjų mokslų laips- 

į nius ir turi pilnas teises mo- 
i kinti nę vien pradžios mokyklo
se, bet ir aukštesnėseI 

. jSchools).
1

Prieš šį pasaulinį karą. Moti- praktiški katalikai ir susipra- 
gi na Bonaventūra ir Seselė Gab- tusieji tėvynainiai lietuviai.

Nukryžiuotojo Jėzaus Sese-

. kyklose. Uoliomis jų pastango- 
Įmis katechizacijos darbas dar 
plačiau varomas ten. kur nėra 
parapijinių mokyklų. Jos taip 
pat apaštalauja lietuvių parapi

jose, ruošdamos lietuvių vaikus 
prie Pirmosios Šv. Komunijos

(High įr prirengdamos ateities gyve
nimui. kad lietuvių vaikai būtų} parama.

nuojanti Kristaus statula, nuo 
kurios Pasaulio Išgelbėtojas su 
išskėstomis rankomis laimina 
ne vien nuolankias Seseles, bet 
ir kiekvieną ateivį ir visą žmo- 

! niją.
O gėlyno grožis ir gėlių įvai

rumas, žavėti žavi... Už gėlyno 
puiki altana su įšsiurbusiais 
vynuogynais, ir arti jos malo
ninga Šv. Marijos statula. Ta 

:nepaprasto ir nuostabaus gro-
_ v žio aplinkuma susidomi, dvasia

i . ■ . kad Ph,'a- atgyja ir tampi kūrybingas,
parinko tris delphijos lietuviai veikia Cla dar ir kryStollnS fontaIu... 

vieningai, p. Antanaitiene, 
radio programos vedėja,! Vienuolyno Vyresnioji 
skelbia Lietuvių Komiteto' Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių 
vajų, pardavinėja karo bo- Vienuolyno vyresnioji yra Mo- 
nus ir visus parduotus bo-'tina Bonaventūra. Ji nors dar 
nūs priskaito Lietuvių ko- jauna amžiumi, bet sumani pe- 
mitetui. o ne kaip kaikurie dagogė ir aukštųjų mokslų vie- 
kiti radio programų vedė- nuolė. Ji 1940 metais buvo iš-, 
jai tik savo vardą garsina, rinkta kaip vyresnioji trims 
bet neduoda kredito pa-'metams, kuriems išsibaigus — 
triotingiem lietuviam, ku- šiais 1943 metais 
rie perka karo bonus ir rinkta vyresnioji 
kurie darbuojasi, 
kelti visų lietuvių vardą.

į Garbė 1 
lietuvių 
Antanaitienei už vieningą 

to the veikimą!

galvijų. Matai ir kitų ūkės pa- tyrusias mokytojas, 
statų.

Mėlynas Ežeras, Vasaro
tojams Vieta ir Kapinės
Vyresniosios Motinos Bona

ventūros dėka, gėrėjaus mėly
nuoju Maryville ežeru, šalia ku-į 
rio krantų pastatyti nameliai 
vasarotojams. Liepos mėnesį į 
čia suvažiuoja mergaitės pra
leisti malonias atostogas, 
rugpjūčio mėnesį bernaičiai.' rieėlė Marija studijavo lietuvių 
Jaunimui i 
gražiausioji vieta. Liepos ir tauto Didžiojo 
rugpiučio mėn. seminaristai Kaune, ir gautus aukštuosius' ti ateitis, 
prižiūri jaunimą, gi drausmin- mokslus dabar suteikia kitoms ■ suomenė turėtų daugiau susi- 
ga tvarka ir moralė pagirtina. Seselėms, kurios jau moko ar- j domėti ir labiau susirūpinti pa-

Netoliese ežero randasi kapi- ba ruošiasi mokinti lietuvių pa
neš Seselėms laidoti. Nors Nu- rapijinėse mokyklose ir vasari- 
kryžiuotojo Jėzaus Seselių niuose kursuose. 
Kongregacija įsikūrė 1924 me-, 
tais, ir ji šiandien turi 76 Sese
les - nares, bet per tą 19 metų 
gyvenimo Vienuolyne, mirė t._ 
penkios sekančios Seselės:

1. Seselės 
tė) 1936 m.

2. Seselė
(Benusaitė)

vietos lovoms. Gi tokioms sąly
goms gyvenant pamažu paken
kiama ir jų sveikatai.

Tuo tarpu, duosnioji lietuvių 
visuomenė gausiomis savo au
komis turėtų nepamiršti Nu
kryžiuotojo Jėzaus Seselių, ir 
turėtų paskubėti su maloninga

ir vasarotojams tai kalbą, istoriją ir literatūrą Vy-jlėms, pasiaukojusioms Dievui 
Universitete, į ir Tėvynie, lemta graži ir skais- 

Plačioji lietuvių vi-

,
rapijinėse mokyklose ir vasari-

i““-----------
Seselėms Lemta Graži ir 

Skaisti Ateitis 
tiki Nukryžiuotojo Jėzaus Sese- 

I lės jau nuo 1926 metų sumaniai 
Elena (Kasinskai- mokytojauja neskaitlingose lie

tuvių katalikų parapijų mo-

įnirštomis ir nuolankiomis 
mūsų lietuvaitėmis Seselėmis, < 
kurių Našlaitynas šiais metais 
atsirado griuvėsiuose, ir ku
rioms būtinai reikalingas Nau- 
jasai Vienuolynas statyti. Nes 
dabartiniame Vienuolyne iš 
vargo tegalima tik apie 55 lo
vas Seselėms sustatyti. Liku
sioms kitoms Seselėms nebėra

Laiškus su aukomis gerada
riai ir aukotojai galite siųsti 
Motinos Bonaventūros vardu, 
arba tiesiog sekančiu adresu: 

Sisters o f lesus Crucified 
St. Mary’s Vilią, 
Elmhurst, Pa.

S. Gerasai Dievas tepalai-P.
mina visus duosniosios širdies 
geradarius ir aukotojus, kurie 
nuoširdžia parama prisideda ir 
ateityje prisidės Nukryžiuotojo 
Jėzaus Seselių Kongregacijai 
egzistuoti ir būtinai reikiamą- 
jam Naujam Vienuolynui reali
zuotis.

Kun. A. Tamoliūnas.

Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių 
Vienuolynas, Elmhurst, Pa.

Gauti [spūdžiai,. Pirmąjį Kartą Apsilankius Pas Seseles
Daug girdėjęs, bet niekada 

neaplankęs Nukryžiuotojo Jė
zaus Seselių Vienuolyno. Todėl, 
sugrįžęs iš Amerikos Lietuvių 
Konferencijos ir pasitaręs su 
kleb. kun. Mykolu J. Urbonu, 
pasiryžau kelioms dienoms imti 
atostogų ir važiuoti tiesiog į 
Šventosios Marijos Vilią. Eim- 
hurst. Pa.

praleidžiau tris gra-

Sicil-
Ailied

WHT?—This 
ian boy wears 
pamphlet m his hat which 
reads, *Why die for Hitler?” 
You can judge from his ex- 
pression that he d say “Why, 

indeed?”

smiiing 
an

vėl tapo iš
sekantiems 

kad iš- trims metams. Jos asmenybė 
. : labai maloni ir idealinga. Ji sa-

Philadelphijos vo gyvybę atidavusi Kristui, gi 
komitetui ir p. savo gyvenimą aukojo Vienuo

lyno gerovei ir Dievo garbei.
Didysis Motinos Boneventū- 

ros gyvenimo uždavinys ir nuo- 
r pelningas pasiryžimas, 
1 statyti Našlaityną, 
1 skaitlingų pašaukimų ir Sese- 
i lems pastatyti būtinai reikiamą 
’ modernų Vienuolyną, kuris čia 
! Amerikoje būtų tikrasis krikš- 
■ čioniškojo mokslo švyturys ir 

žias. bet atmintinas rugsėjo 8. lietuvių kultūros židinys. Po 
9 ir 10 dienas, kupinas malo- karo, jei būtų reikalas, turėti 
niausiais ir kilniausiais įspū- gana priruoštų ir prityrusių 
džiais.

Vienuolynas Žaliuose 
Kalneliuose

Netoliese Scrantono miesto, 
žaliuose Pennsylvanijos kalne
liuose. kvepiančių pusių ir įvai-j 
riaušių žaliuojančių 
antspalviuose, randasi 
žinotojo Jėzaus Seselių 
lynas, šalia kurio ties 
liu matai nedidelę, bet nepapra- didelė laimė gyventi skaisčioje 

Liurdo švento- žalių kalnelių padangėje ir gė-

Alphonsus 
m. 
(Benusaitė)

tai at- 
laimėti

medžių
Nu k r y-1

Vienuo-;
skerske-

mokytojų Seselių, kurias kaip 
skaisčios vaidelutės šviesuolės 
vyktų į Laisvą ir Nepriklauso
mą Lietuvą pasiaukoti Tėvynės 
kultūros aukurui ir dirbti pačių 

į_ brolių lietuvių naudai, visos lie
tuvių tautos gerovei.

Skaisčioje Žalių Kalnelių 
Padangėje

Per tas visas tris dienas buvo

štai įspūdingą 
vės vietą, kur paprastoji kaimo 
mergelė Bernadeta klūpo 
Nekaltai Pradėtąja Panele 
rija.

Tuojau junti antgamtinę dva
sią. Gi žvelgdamas į patį Vie
nuolyną, kurio priešakis 
didžiojo kelio padabintas nuos
tabiais akmens skliautais, susi
kaupi kilniomis mintimis, reali
zuodamas, kad tas Vienuolynas 
tai skaisčiųjų Kristaus sužiedo- 
tir.ių buveinė.

Kristaus Statuia Gėlyne 
; Išorėje prieš patį įėjimą į 
Vienuolyną ir koplyčią yra išil
gas ir platus gėlynas, kurio vi- 

' duryje pastatyta graži ir impo-

ties
Ma-

rėtis Dievo gamtos grožiu.
Gerosios Motinas Bonaven

tūros rūpesčiu, visa buvo pri
ruošta, ir iš to visa turėjai tik 
džiaugtis. Šv. Marijos koplyčia 
erdvi ir graži. Seselių nusitei-

nuo kimas tikrai vienuoliškas ir 
maloniausias, gi iš skaisčių jų 
veidų išskaitei antgamtinį mo
tyvą ir tą ramybę, kurios ne
matai pasauliečiuose.

Tarp žaliuojančių girių, pas
tebi išdirbtus protarpius, pa
vestus laukams, kuriuose dirba 
ir Seselės, padedant kitiems 
darbininkams. Seselės turi di
delį ūkį. kuris yra gražiausioje 
tvarkoje. Ganyklose ganosi

f

Rozalija ^larija 
1937 m.

3. Seselė Angelą 
čaitė) 1939 m.

4. Seselė Marija 
i Musevičaitė) 1940

5. Seselė Gemma 
1940 m.

Palaimintosios mirusiųjų Se
selių sielos teilsisi Viešpaties 
ramybėje!

Našlaitynas Ugnies 
Sunaikintas

Nukryžiuotojo Jėzaus Seselės 
1928 metais įsteigė Našlaityną. 
prie kurio pradėta 8 skyrių pra
džios mokykla. Iš 115 vaikų, 
auklėjamų tame Našlaityne, 
maždaug ketvirtoji dalis baigė 
šią pradžios mokyklą.

Juoba, ištiko didelė nelaimė, 
nes šių metų vasario 3 dieną 
sudegė tas Našlaitynas ir atsi
rado griuvėsiuose. Tai didelis 
smūgis Seselėms, taip pat naš
laičiams.

Tačiau, visos Seselės pasitiki 
budria Dievo Apvaizda ir duos- 
niųjų savo tautiečių parama. 
Jos visos meldžiasi, pasitikėda- 
mos, kad lietuviškoji visuome
nė atsilieps ir išties gelbstan- 
čiąją ranką, ir Dievui pade
dant, tas Našlaitynas bus iš 
naujo atstatytas.

Vienuolynas ir Akademija
Nukryžiuotojo Jėzaus Sese

lių Vienuolynas įkurtas 1921 
metais. Motiniškuose Vienuoly 
no rūmuose randasi novicijatas 
bei naujokynas. Plačiai lietu
vių visuomenei lig šiol mažai 
tebuvo žinoma, kad siaurose 
Vienuolyno patalpose yra ir A- 
kademija, kurioje kandidatės 
ir naujokės studijuoja High 
School ir Kolegijos mokslus. 
Čia. tarp keturių Vienuolyno 
sienų — paties Dievo Akivaiz
doje. visos uoliai ruošėsi į pri-
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priimtos rugsėjo 2—3 dd., š. m., Pittsburgh, Pa.

Antradienis, Rugsėjo 21, 1943

Amerikos Lietuvių Konferencijos

RESOLUTION OF PLEDGE TO THE WAR . 
EFFORTS

I

5

The All-American Conference of the dūly elected representa- 
tives of patriotic fraternal, war veterans, civic and cultural 
organizations of Americans and Canadians of Lithuanian ances- 
try, meeting at the William Penn Hotel, Pittsburgh, Pa., on the 
2nd and 3rd days of September 1943, after due deliberation and 
consultation enachted the following resolution:

(LKFSB) Iš Londono gavome šį sąrašą tremtinių, 
gimusių Vilniaus krašte, artimosiose žemėse ir Nepri
klausomoj Lietuvoj, kurie, einant rusų - lenkų susita
rimu, drauge su lenkais tremtiniais buvo iš SSSR iš
laisvinti. Jų pavardės sulenkintos, bet paduodame ne
taisę, kad nesudarytume sunkumų giminėms ir pažįs
tamiems, kurie norės juos suieškoti ir sušelpti, nes 
būdami lenkų įstaigų globoje, jie tokiomis pavardė
mis yra ir dabar užrašyti. Kad lengviau būtų susivokti, 
prie vardo dedama gimimo metai, gimimo vieta ir pa
baigoje — vieta, kur išvykęs:

WHEREAS, our country is engaged in a deadly strugle for 
the preservation of its independence and determined to win this 
and by defeating its enemies once and for all eradicate and 
abolish aggression from the world, and

WHEREAS, the Americans of Lithuanian descent have 
already purchased War Bonds for more than fifty million dollars, 
and are doing their utmost to hasten the victory for the aims 
and ideals of the American and allied nations, now, therefore,

Šie karininkai, kurie po ugningų kovų su japonais atsirado tūlame 
Pacifiko ligonbutyje, labai domisi kc.ro fronto žiniomis, ir kai tik ligo
ninės laikraštukas pasiekia juos, >e tuojaus dalinasi bendromis minti
mis.

t

Buivid
nius

Džwill Elena 1899 Vil-
— Teheranas.

BE IT RESOLVED, that we, the Lithuanian Americans, 
pledge ourselves to do our utmost to help our country’s war 
efforts, and

I Istorinė Lietuvių Konferencija
BE IT FURTHER RESOLVED, that we pledge to buy war 

bonds to the extent of not less than 10 million dollars of the 
Third War Loan issue; and

Dalyvavo Per 500 Atstovų Iš Jung. Valstybių Ir Kanados

BE IT FURTHER RESOLVED. that throughout the coun- 
try, the Lithuanian Americans organize blood bank donors for 
the Red Cross, and

BE IT FURTHER RESOLVED, that this Conference decides 
to establish a committee of 9 whose duty it shall be to encourage 
every Lithuanian to devote himself to the duty as a patriotic 
and loyal American to spend every ounce of energy to the war 
efforts to see that the quota allotment be fulfilled; and

Sudėta Lietuvos Reikalams S6J 57.00
Išpirkta Karo Bonų Už SI 50,000

BE IT FURTHER RESOLVED. that all Lithuanian Ameri
can loyal organization should work under the jurisdiction and 
guidance of this committee; and

BE IT FINALLY RESOLVED. that this committee shall, 
from time to time, give reports and otherwise work in harmony 
with the Lithuanian American Council.

Leonardas Simutis, Chairman
P. Grigaitis, Secretary

Lietuvių Konferencija 
Sveikina Prez. Rooseveltą, 

Sekr. Hull ir Anglijos 
Premierą Churchillą

Kun. Dr. Vaškas perskaito 
sveikinimo rezoliucijas — tele
gramas demokratinių tautų va
dams: Jungt. Valstybių Prez. 
Franklin D. Roosevelt, Secreta-

ry of Statė Cordell Hull ir Ang
lijos premjerui, dabar viešin
čiam Washingtone, Winston 
Churchill. Sveikinimai priimti 
atsistojimu ir ovacijomis.

Budrys Sveikina
Konferenciją sveikina rimtais 

argumentais paremta kalba, 
buvęs Klaipėdos sukilimo va-

rrr
our President Roosevelt, will lead the struggle against the Axis 
Power to VICTORY which restore human rights to the suffering 
peoples of Europe. Lenordas Simutis, Chairman

P. Grigaitis, Secretary

their 
your i

das. dabartinis Lietuvos Gene
ralinis Konsulas New Yorke, 
pulk. Jonas Budrys.

...Lietuvių tauta dabar kovo
ja ir kenčia dėl savo žemės ir 
laisvės ir pergyvena tragediją, 
kurios pasaulis neįsivaizduoja. 
Pradžioje Lietuva buvo užimta 
klasta. Pabaltijos valstybėms 
nebuvo paskelbtas karas... Di
džiulė kariuomenė įėjo neva 
tuos kraštus apginti... Taip tų 
nelaimingų kraštų valstybės 
vyrams pačių atsakomingiau- 
sių Sovietų Sąjungos pareigū
nų buvo užtikrinta. Už tai kad 
jie patikėjo, kaip pridera tarp
tautiniuose santykiuose, jie į 
trumpą laiką atsidūrė Sibiro 
tundrose... Su jais vien tik iš 
Lietuvos ten pat išgabenta ke
lios dešimtys tūkstančių visai 
nekaltų žmonių...

...Lietuva, maža valstybė pir
mutinė 
Hitlerio 
garsiąją 
manno - 
viena iš
— jai 1939 m. pradžioje 
atplėštas Klaipėdos 
Lietuva nepaklausė

■ gundymo iš perblokštos Lenki-
■ jos atsiimt, savo sostinę Vii- į

stoti į' čechovič Marija 
;s

išdrįso pasipriešinti 
siekiams, iškeldama 
Klaipėdos nacių 
Sasso bylą. Ji ir 
pirmųjų Hitlerio

TO THE RT. HON. VVINSTON CHURCHILL 
% BRITISH EMBASSY \
WASHINGTON, D. C.

Millions of Lithuanians in their own country and 
American Friends have been watching for many years
championship of the freedom of man in days of peace — with 
joy, in days of danger — with deep gratitude.

The representatives of almost a million Americans of Lith-j 
uanian descent assembled in Pittsburgh. Pennsylvania. to consi-i 
der their responsibilities in this war. take this opportunity to 
say to you that all Lithuanian - Americans are gratified to learn 1 
of your solidarity with our great President in saving the small 
peoples of Europe from ruthless oppression and a threat of 
extinction.

How could this or the future generations dream of any lašt- ■ 
ing peace amongst nations if, to ūse the words of the Atlantic 
Charter, “the wish to see sovereign rights and self government 
restored to those who have been forcibily deprived*of thern” is 
not to be realized at the termination of this most brutai struggle 
of all struggles known to the human race?

The Lithuanian Conference at Pittsburgh wish you Mr. • 
Prime Minister good health and a safe retum to your native 
land. and express their deep conviction that you. together with

LITHUANIAN AMERICAN CONDEMNATION OF 
THE PERSECUTION OF JEWS IN EUROPE

The Lithuanians have lived for centuries in peace and frien- 
ship with their Jewish fellow citizens.

Lithuanian - Americans. con\-ened in a special Lithuanian- 
American Conference at Pittsburgh. Pennsylvania. on September 
2nd and 3rd, 1943, fully aware of the extent and horror of the , 
terrible tragedy endured by the Jewisn people in the Axis cont-' j 
rolled lands of Europe at the hands of the savage and sadistic nių... Lietuva atsisakė ; 
Nazis, whose avowed purpose is the mass destruction of the Vokietijos sąjungininkių eile; 
Jews, strongly urge the Government of the United Statės of j Nors tuomi 
America and of all United Nations to take immediate and effec- 
tive steps to save our Jewish fellowmen in Europe.

Leonardas Simutis, Chairman
P. Grigaitis, Secretary

PUNISHMENT OF WAR CRIMINALS

Žemėlapis parodo nacių-sovietų fronto stambesnių
jų pozicijose susikirtimų vietas ir kuriose vietose so
vietų armijai sekasi nacius pastumti atgal.

Burba Danutė 1932 Rudava — ‘ 
Teheranas; Honorata 1908 
Rūdava — Teheranas.

Baldin Jadvyga 1900 Vilnius— 
Teheranas.

Baldin Joana 1924 Repšūkšta 
Teheranas.

Basalyk Elzbieta 1900 ir Van
da 1936 Vilnius — Taher.

Bauman Elena 1909 Vilnius — 
Teheranas.

Bienko Aleksandra 1885 Vil
nius — Teheranas.

Brancevič Regina 1934 Vileika 
— Teheranas.

Bratko Romualdas 1934 Taikū- 
nai — Teheranas.

Bukiš Mikas 1899 Vilnius — 
Taheranas.

Butkus Danutė 1935. Povilas 
1893. Valerija 1902 — atvy
kę į Taheraną.

Balandinovič Irena 1909 Vil
nius — Teheranas.

Banah Irena 1931 Vilnius — 
Teheranas.

Baranowski Adomas 1882 Vil
nius — Teheranas.

Bazalyk Serafiną 1896 Mizerai 
(Lietuva) — Teheranas.

Baslyk Stasė 1887 Vileika — 
Teheranas.

Baziuk Danutė 1933 Radžiuliai 
(Vilnius) — Teheranas.

Baziuk Zenonas 1928 Radžiu
liai (Vilnius) — Teheranas.

Bednarski Tadas 1930 Kaltinė
nai — Teheranas.

Čechovič Antanas 1876 
tiškiai — Teheranas.

Neu-
buvo 
auka 
buvo

kraštas... 
Vokietijos

We. Lithuanian-Americans. convened in a special 
nian - American Conference in Pittsburgh. Pennsylvania. on 
September 2 and 3. 1943, vigorously denounce and condemn all 
acts of terror, rapine and murder. wherever perpetrated by our 
Axis Enemies on innocent and defenseless civilians.

We eamestly urge the Government of the United Statės of 
America and the Governments of all the United Nations to bring 
to justice the criminal heads of Enemy statės, and their accomp- 
lices, for all violations of treaties and agreements in pursuit of 
militaristic and imperialistic designs that have already resuited 
in the killing and maiming of millions of human beings.

There is nothing sacred about the heads of statės who 
project or provoke war and wholesa'e murder, and no moral 
distinction can be made between such men and common criminals 
conspiring to murder.

The International Law recognizes right of asyium to 
political refugees. whose only offense is a disagreement with 
those in povver, būt this cannot be rationally interpreted to grant 
the right of asyium to men who commit criminal acts.

Ruthless seizure of private property. machine-gunning of 
refugees, shooting of hostages. torture and execution of priso- 
ners of war. extermination of Jews, exiie of innocent inhabitants 
of conquered countries and conscription for slave labor in 
enemy’s war effort. the horrible excesses against the civilian 
population of Hong Kong, Nanking and other Asiatic and Euro- 
pean cities. are not an academic disagreement on a question of 
politics. būt are monstrously fiendish crimes. Moreover. they 
were deliberately planned and systematically organized. which 
aggravates their culpability by cold-blooded premeditation. And 
the chiminals include not only the hired hands who executed 
such crimes. būt rhost especially those who commanded the 
crimes to be put into execution and those in authority. who could 
have. būt refused. to intervene. to stop thern.

These mušt be taught that crime does not pay, and mušt be 
made to serve as an example to possible criminal heads of statė 
of the future. Leonardas Simutis, Chairman

P. Grigaitis, Secretary

Lithua-

su Hitleriu... 
dabar kerta

Varėna—

į

broliai yra
perse-

Lietuva būtų iš
vengus pirmosios (Rusų) oku
pacijos, bet už tai. tuo savo el
gesiu Lietuva stojo i Suvienytų 
Tautų eiles de įacto.... Kadangi 
Lietuva nenuėjo 
jos šviesuomenė 
medžius Sibire...

Tėvynėje mūsų
nacių gestapo šaudomi, 
klojami išmetami iš savo ūkių, 
į kuriuos atsikrausto vokie
čiai... Lietuva kenčia, bet nepa
siduoda okupantams... dėlto vo
kiečiai nepripažino Ambroze- 
vičiaus vyriausybės... Argi tai 
nėra kova dėl tų pačių laisvės 
idealų, kuriuos gina didžioji 
laisvių šalis Amerika ir kilnu
sis jos prezidentas. Rooseveltas 
yra pavergtųjų tautų laisvės 
viltis... Jūs broliai amerikie
čiai. daug padėjote savo tėvų 
žemei... jūs išsiuntėte ir vieną 
šviesiausių švyturių nepriklau
somos Lietuvos gyvenime — 
Darių ir Girėną... Ir šiandien 
Lietuvai reikia šauktis jūsų pa
ramos ir to idealizmo... Mūsų 
laukia begalės darbų ir uždavi
nių susijusių su Lietuvos lais
vės kova ir laimėjimų”.

Pirmos dienos sesija 
ma. Delegatai kviečiami 
kietą.

(Bus daugiau)
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Vilnius, dabar Teherane.
Chvoinicki Jonas 1926 N. Vi

leika — Teheranas.
Cibulkin Leonas 1902

i Teheranas.
' Cibulkin Leonas 1902
j Teheranas.
Drezinų šeima: Irena

j nas 1932, Janina 192'
1939, Algirdas 1933, 
1936. Vladas 1926 
dabar — Afrikoje.

Dadej Aleksandra 1930 Vilnius 
— Afrika.

Dziemieško Viktorija 1929 Dis
na — Afrika.

Dušynska Eugenija 1910 Vil
nius — Teheranas.

Dziemieško Freda 1924 Vilnius 
— Teheranas.

Dinces Ona 1929 Vilnius — Te
heranas.

Dinces Salomon 1889 Vilnius— 
Teheranas.

Dlužnievska Eugenija 1893 Vil
nius — Teheran.

Dombrovskis Ignas 1893 Šven
čionys — Teheran.

Dovgiallo Ona 1899 Dailydai, 
Lyda — Teheran.

Dubis Jonas 1898 Krosna —Te- 
I hera nas.
Dybčak Andrius 1939 Vilnius— 

Teheranas.
Dybčak Leokadija 1908 Vilnius
— Teheranas.
Dzięs Elena 1896 Aviliai —Te-

I
! heranas.
Danilov Ona 1934 Patašinė 

(Švenčionys) — Teheran.
Davidaitis Katrė 1918 — Tehe

ranas.
Dedeško

Varėna—

1925, Jo-
7, Kazys 

Teresė 
Vilnius,

I
i

I

I Dedeško - IViercinski Aleks. 
1886 Kėdai-j lg99 Vilnius — Teher.

Dmochovska Halina 
\ .įeina nas — Teheranas.

i Dmochovska Elena
nas — Teheranas.

i Dobrzycka Emilija
i ja — Teheran.
Dremo Ona 1922 Varėna — Te

heranas.
Dudek Irena 1914 Vilnius — 

Teheranas.
Dziekievič Ona

Teheran.
Dziakievič Julius

Teheran.
Dubinski Jonas -

nius — Teheranas.

Kuka-

niai — Teheranas.
( Čertovič Antanas 1904
' — Teheranas.
Červinska Stefa 1901 Disna —į 

Teheranas.
Červinski Simas 1895 Disna —

Teheranas.
Čaikowska Marija 1865 Lyda— 

Teheranas.
Čaikowski Vladas 1880 Lyda— 

Teheranas.
Čarnovski Viktoras 1889 Vil

nius — Teheranas.
Česnievski Alebrtas 1925 Vilei

ka — Teheranas.
Čehanska Zofija 1930 Vilnius—

— Teheranas.
Česler Sara 1928 ir Stasė 1929

I

baigia- 
į Ban-

Rap.

I

1912

1884

1905

1893

1926

Mar.

Kau-

Kau-

Dru-

Disna —

Disna —

1938 Vii-

WHERE THE FUEL GOES
i

AN AIRPLANE ENGINE burns 
up its own weight in gasoline 
in about 2 hours

i (Bus daugiau)

Generolas H. H. “Hap” Arnold. Oro Laivyno gaiva, 
paėmęs šautuvą numeriu 1.000.000 ir pliekia į tolį, kad 
patyrus jo gerumą. Vaizdas pagautas Bolling Field 
range in VVashington, D. C.



BERNADETOS GIESME FRANZ WERFEL
HAROLO FOSTER ILIUSTRACIJOS

W A R I 
L O A N]

Gražiau-

Visi Subiru kaimynai atėjo atsisveikinti
Neversų Vyskupas išklausinėjęs Ber

nadetą patarė jai apleisti pasaulį ir stoti 
į Neveriškių Seserų vienuolyną. Pats 
'Vyskupas visa sutvarkė kas tik buvo rei
kalinga. Kada atėjo išvažiavimo diena, 
visi Subirų kaimynai atėjo atsisveikint: 
su Bernadeta. Kaimynams išėjus jos mo
tina liūdnai tarė: — Bernadeta, gal mes 
daugiau nebesimatysim čia žemėje. — 
Bernadeta nusišypsojus tarė: — Bet ma
ma. tamstos galėsite atvažiuoti mane ap
lankyti. — Ir taip Bernadeta visa laiką

T>rawir.gi eoryrisht, 1S43, by King Feat-res Syndieate. Ine. Text copyrifrht. 1942. by The Viking Prese. Ine. Ofatributed bv Kir.? Featuree S.vndirate in co-operation with the Book-of-the-Month Club. Ine.

buvo linksma. Dvi vienuolės palydėjo ją 
į vienuolyną. Vežikui buvo įsakyta susto
ti prie Liurdo urvo. Bernadeta išlipus iš 
vežimo priėjo prie urvo, bet netaip. kaip 
pirma atėjus tuojau puldavo ant kelių ir 
melsdavosi, dabar ji persižegnojo, pasto
vėjo valandėlę ir vėl įlipo į vežimą. Už 
miesto vežikas vėl turėjo sustoti. Anta
nas Nikolis pribėgo ir padavė Bernade
tai baltųjų rožių.

— Ak. ponas Antanai, jos tokios gra
žios. bet ilgoje kelionėje suvys. — sakė

Staiga Antanas pribėgo prie vežimo
Bernadeta. Po valandėlės tylos Antanas 
tarė: — Žinai, Bernadeta, mano motina 
jau ne jauna. Mes taip gražiai sugyvena
me. Taigi aš nutariau nesituokti, bet pa
silikti prie motinos. Tau. Bernadeta, aš 
linkiu laimingos kelionės. —

Bernadeta padavė jam vieną baltą ro
žę ir tarė: — Sudiev, ponas Antanai. —

* * *

“Darbininkas” išleidžia Vyskupo Bū-

— Sudiev, ponas Antanai — 
čio knygą: — Švč. Panelės Marijos Apsi
reiškimas Liurde. — kurią turėtų kiek
vienas katalikas įsigyti. Liurdas yra taip 
plačiai pasauly žinomas, kad katalikai 
turėtų gerai žinoti visus jame įvykius.Ka- 
dangi knygos išleidimas šiais laikais 
brangiai kainuoja, tai “Darbininkas” 
prašo visų prisidėti prie tos naudingos 
knygos išleidimo. Kas prisius bent $5.00. 
gaus tą knygą ir bus įrašytas į rėmėjų 
skaičių. Prisiųskite savo užsakymą šian
die.
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GZRDETZ LIETUVIU
KOLONIJOSE *

LIŪDESIO VALANDOJE

GREENFIELD, MASS.
savaitę lankėsi šioje 

klierikas Antanas 
kuris siekia kunigys-

Pereitą 
kolonijoje 
Tamulis, 
tės Tėvų Marijonų seminarijo
je. Hinsdale. III.

Svečias lankėsi pas savo brolį 
Joną Tamulį. gyv. Keene. N. H. 
Taipgi aplankė visas 
draugus ir pažįstamus 
fielde. So. Deerfielde.
landė.

Klierikas Antanas laba: pa
tenkintas mokslu seminarijoj. 
Mes linkime Antanui geriausios 
sveikatos.

gimines.
Green-

Sander-

A. Dėdinas.

ELIZABETH, H. J

busiems ir bilietų platintojams 
už didelį pasiaukavimą tokiam 
prakilniam tikslui — mūsų bro
lių - lietuvių kentančių okupa
cijoje gerovei. Rap.

Iš mūsų kolonijos į Pittsbur- 
gh'o Konferenciją buvo nuvykę 
net 4 delegatai. 
Gelbėti Komiteto,
atstovai nuo 16-kos 
kun. dr. J. Starkus ir 
kas Ignas Budreckis

Be didelių šūkavimų 
kolonijos lietuviai neblogai vei
kia. Nesenai Lietuvai Gelbėti 
Komitetas turėjo parengimą. 
Nors neperdaugiausiai atsilan
kė. vistik gryno pelno liko! 
$240. Į Pittsburgo Konferenci
ją pasiuntė du delegatus — 
kun. dr. J. Starkų ir Igną Bud- 
recką. Aukų konferencijai pas
kyrė $100.

mūsų sveikin

Nuo Lietuvai 
kuri sudaro. 

draugijų: 
verslinin- 

ir įteike
komiteto skirtą auką $100. Nuo 
bažnytinių draugijų — Apašta
lystės. Tretininkų. Šv. Rožan
čiaus — M. Pavalkienė, kuri 
nuo draugijų skirtą auką įteikė 
$10. Nuo Ražancavos Draugijos 
— Antanina Jankunienė. skirtą 
auką įteikė irgi $10. o nuo sa
vęs pirko bonų už $500. Tikrai 

:nas delegačių žygis:
viena pirko bonų. kita atsisakė 
nuo darbo keliom dienom, bile 
tik tokiam svarbiam tikslui pa
siaukoti. Dabar delegatai drau
gijų susirinkimuose išduoda ra
portus.

Praeitą sekmadienį M. Paval
kienė taip širdingai perdavė sa
vo raportą Tretininkų susirin
kime. kad retas kuris susilaikė 
nuo ašarų, kai perstatė p. De- 

1 venienė žodžius. pareikštus 
Konferencijoje apie mūsų bro
lių vargus, kokius jie kenčia iš
trėmime, kur jos vyras, gydy
tojas. nesenai iš to ištrėmimo 

' grįžo.

f

L. G. Komitetas savo susirin
kimus turi kas antrą mėnesio 1 
trečiadienio vakare. Laisvės! 
svetainėje. Per šį paskutinį su
sirinkimą išklausė delegatų 
pranešimų ir vienbalsiai užgy
nė Konferencijos nutarimus at
sistojimu ir drauge dėkojo de
legatams už pasišventimą ir su
teiktą pranešimą. L. G. Komite
tas vienbalsiai nutarė pareikšti didesniems darbams. Tikrai iš- 
kun. kleb. J. Simonaičiui pade- sijudins mūsų kolonija iki šiol, 
ką už suteikimą parapijos sve- šaltai iš tolo prisižiūrėdama. | 
tainės dykai virš minėtam pa- gal pradės bonų registraciją, i 
rengimui. L. G. K. dėkuoja atsi-'nes yra daug išpirkę. 
lankiusiems, aukavusiems, dir-l Dalyvis.

Verki, dejuoji, skaudžiai nuliūdusi širdis?, 
Sakai, pasaulyj viskas žuvo dėl tavęs?
Palauk 1 Rytoj ateis tikrai skaisti diena.
Triukšmingas šturmas — virs triumfo ramybės valanda! 

Pasaulyje dažnai taip keistai pasitaiko,
Kad mažai kaltam, ar mažesniam—reik sunkiai nukentėt: 
Daug skausmo .ašarų, liūdesio ir nesmagumų
Panešt vien dėl priešo blogos akies ir nedorios širdies.

Juk yra daug tokių žmonių beširdžių, 
Kurie statyt mėgina sau laimės rūmus <■ 
Ant nelaimių, vargų, bėdų ir nuoskriaudų 
Silpnesnių, ar mažesnių už juos savo draugų!

Tie pančiai sunkūs, toji karti vergovė mums 
Tesitęsia jiems trumpai, vos aprybotą laiką: 
Rytoj gal — skriaudiką pasieks irgi tas pats 
Likimas, kuris kamuoja ir tave šiandiena laikinai.

Gyvenimo aiški taisyklė sako mums:
Kas kardu kariauja, nuo kardo ir žūva. 
Kas kitam duobę kasą, dažnai pats jojon įpuola. 
Kokiu saiku saikėsi. tokiuo ir jums bus atsaikėta.

Tat. daugiau skaistesnės širdyje vilties,
Kad Rytojaus diena tikrai bus šviesesnė, 
Juk be Dievo valios ir Jo švento noro, 
Net plaukas nuo žmogaus galvos nenukrinta.

Taigi, nesakyk, kad jau nebėra vilties. 
Nesakyk,, kad jau būsi gyvenimo sutryptas:
Juo tamsesnė naktis, tuo šviesesnės žvaigždės danguj, 
Ir juo skausmas didesnis — tuo Dievas arčiau.’!’

Padangės Aras.

NEW HAVEN, CONN.
Labai malonu, kad p. Kazys 

Vilniškis, kuris atstovavo mūsų 
parapiją Amerikos Lietuvių 
Konferencijoj. buvo išrinktas 
antruoju raštininku. Sveikinam 
mūsų atstovą, kuris yra pilnas 
energijos ir pasiryžimo dirbti 
dėl labo tautos ir Bažnyčios. į

Teko pasikalbėti su p-nia L. 
Tamuliene. kuri taipgi dalyva
vo konferencijoj. Ji atpasakojo

nusidžiaugė, kad jau ne
bus vienišas, nebus jam 
liūdna, jau turės su kuo 
pasidalinti Rojaus laime...

Dievas paėmė pas save 
Pirmąją Moterį — Mer
gaitę iš Gėlių
siąją Karalienę, apsaugo
jo Ją nuo Adomo nuodė
mės — gimtosios nuodė
mės ir paskyrė Jai k-tą 
tikslą — paskyrė Ją savo 
Sūnaus Motina.

Graži, skaisti Kristaus 
Motina Marija tol dangu
je gyveno, kol iš Rojaus 
ištremta, pirmųjų tėvų 
nuodėmėje paskendusi, 
žmonija neišprašė iš Die
vo Atpirkėjo...

Iš Adomo šonkaulio kilo 
pirmoji žmonijos motina, 
iš Rojaus gėlių — Dievo— 

i Žmogaus Motina Marija. 
Per Adomo Ievą į pasaulį 
atėjo nuodėmė, per Mariją 
— Atpirkimas...

Už Kaino motiną ant že
mės atėjo Kristaus Moti
na ir prie Ievos sūnaus 
Ablio aukos altoriaus per 
Mariją atsistojo žmonijos 
atpirkimo

(Iš “Gražiausioji Karalienė” )

Kai jau buvo sutverta 
dangus ir žemė su savo 
papuošimais ir pagražini
mais, tada Dievas sutvėrė 
pirmąjį žmogų — Adomą 
ir apgyvendino jį Rojuje.

Nusigando Adomo di
džiausieji ir tvirčiausieji 
žvėrys* nes jis buvo toks 
raumeningas, toks milži
nas, kad galėjo bet kurį 

i medį, lyg žolę, su šakni
mis išrauti. Nusigando sa
vo karaliaus visi Rojaus 

■ žvėrys, nuleido galvas, iš 
padalbų į jį žvilgčiojo, ty
liai apie jį sukos, iš kelio 
lenkės, o jau ką nors blo
ga jam padaryti, negalė- do, susisvajojo... 
jo nė pamanyti, nes jis 
buvo ne tik tvirtas, rau
meningas, bet ir jo oda 
buvo raginė, kurios nei 
dantys nei nagai negalėjo 
įdrėksti.

Pradžioje bijojo visi žvė
rys, gyvuliai ir gyvulėliai 
savo karaliaus, bet kai jis

• juos pradėjo glostyti, 
švelniai, gražiai su jais 
elgės, tada ir jie pradėjo

i prie jo meilintis, laižė jam 
. rankas, gulėjo prie jo ko-
• jų, gerbė jį...

Gera buvo gyventi Ado
mui Rojuje, bet tik buvo 
vienam labai liūdna. Jis 
dažnai svajojo, jautės e- 
sąs vienas, nepilnas esąs 
žmogaus idealas, todėl 
Dievas nutarė jam sutver
ti draugę.

Išėjo Dievas kartą saulė
tą dieną į žalią, žydinčią 
lanką, apsidairė, apsižval
gė ir papūtė į gražias, kve
piančias gėles, o iš jų, tar
si dygte išdygo balta, kaip 
lelija, skaisti, kaip žibutė, 
graži, kaip rožė, pirmoji 
moteris.

Iš gėlių alsavimo Dievas 
sutvėrė pirmąją gražią, 
skaisčią moterį— mergai
tę ir nuvedė ją Adomui.

Kai Dievas atvedė Ado
mui tą gražią, skaisčią, iš 
gėlių sutvertą pirmąją 
moterį, neapsakoma švie
sa nušvito Rojus, nes vi
sos žvaigždės dieną išbėgo 

prasidės spalių 14-15-16 dieno
mis. Klebonas rūpestingai ruo
šiasi prie bazaro, ir prašo visų 
draugijų bei kuopų ir pavienių 
parapijiečių prisidėti su auko
mis. Taipgi prašo platinti kny
geles, kurios buvo parapijie
čiams pasiųstos. M ■

Į

i j
i

116 kuopos raštinin- 
randasi savo namuo- 
priežiūroje. Visi Su- 

nariai, giminės ir 
linki greitai pasveik-

sivienymo 
kas. kuris 
se šeimos 
sivienymo 
pažįstami 
ti.

j Taipgi New Haven ligoninėj 
sveiksta Juozas Stadolnikas. 
kuris jau kelios savaitės kaip 
serga. Linkim ir Juozui greit 

g pasveikti ir grįšti prie savųjų.

Užpereitą savaitę gautas laiš-
savo įgytus įspūdžius ir nuveik- kas iš Italijos nuo leitenanto 
tus darbus. Pareiškė, kad mes Edvardo Kilko, kuris rašo esąs 
šios kolonijos lietuviai turime sveikas, ir kad Italijos žmonės 
daug darbo prieš savo akis dėl sutiko Amerikos kariuomenę 
gerovės šios šalies, šelpime su didžiausiu džiaugsmu, ir

ant dangaus skliauto jos 
pažiūrėtų; neapsakomai 
pakvipo Rojuje, nes žemė 
iš džiaugsmo pradėjo al
suoti skaniu aromatu, ne
apsakomai nudžiugo Ro
jus, nes visi, kurie tik gy
vi buvo, kurie tik burną 
turėjo, kurie balsą valdyti 
galėjo: musės, muselės, I 
vabalai, vabalėliai, paukš
čiai, paukšteliai, žvėrys,' 
žvėreliai, visi traukė Die
vui padėkos himną už tą iš 
gėlių sutvartą 
skaisčią, pirmąją 
Karalienę...

Džiaugės visas
Adomas dar labiau nuliū-

Nuliūdo 
Adomas, nes jam Dievo 
sutverta draugė pasirodė 
per daug skaisti, rami, 
rimta, šventa, jis negalėjo 
įsivaizduoti, ką su tokia 
drauge darysiąs ir kaip su 
ja gyvensiąs — jis tvirtas, 
raumeningas, ji — kukli, 
švelni, trapi, iš gėlių su
tverta...

Suprato Dievas, kad
tvirta, raumeninga Ado- 29”-g?u’odžio~8Jd.’
mo prigimtis neverta to- JuvenaIis Liauba. 
kios moteries, todėl Mer
gaitę iš gėlių paėmė pas 
save, o Adomui sutvėrė 
kitą draugę— tokią pačią, 
kaip jis, panašią į jį kūnu 
ir siela — Dievas sutvėrė 
Adomui draugę iš jo šon
kaulio, — sutvėrė Adomui Justinas Vaškys. 
Ievą.

Išvydęs Ievą, Adomas 
pirmą kartą nusišypsojo,

I

žius...
kančios kry- 

“M-ris”.

Tėvų Pranciškonu Misijos 
1943 m.

I

I

Draugijos savo delegatų uo
lumu džiaugiasi ir rykiuojasi

t Užsisakykite Toniko Pas Mus
\ Pristatom geriausį toniką

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham lMlf-R

Lavcrence, Mass. — Šv. Pran
ciškaus Par., Šv. Pranciškaus 
Noveną, rugsėjo 25 — spalių 4 

gražią d’ T®vas Just- Vaškys. 
Rojaus ^eu' Haven> Conn. — Šv. Ka

zimiero par. 40 vai., atlaidai, 
_ . 'spalių 3—5 d. Tėvas Juvenalis 
R°JUS- ° 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., 
Švenč. P. Marijos Nek. Prasidė
jimo noveną ir misijos, lapkri- 

. Tėvas

Šv. Alfon-

Šv. Kazi-
40 vai. atlaidai,

d.----Tėvas

i Providence, R. I. 
miero par., 
gruodžio 12—14 
Justinas Vaškys.

Pittsburgh, Pa. — šv. Vin
cento par., misijos, lapkričio 
28 d. — gruodžio 5 d. — Tėvas

FRANCISCAN FATHERS 
310 Orchard PI., 

Pittsburgh, (10), Pa.

“kur jūs taip ilgai bu
vot, kodėl du metai anksčiau 
neatėjot į mūsų žemę”. Sako 

paskelbtas pas mus dabar čia yra sezonas 
3-čias Karo Bonų vajus. Lietu- riešutų ir įvairių vaisių, tai sa- 
viai pagal savo išgalės pirkim ko, Italijos jaunuoliai visko 
Karo Bonus ir prisidėkim prie mums atneša mainyti į Ameri- 
šios šalies karo laimėjimo, nes koniškus cigaretus. 
šios šalies karo laimėjimas bus1 
ir mūsų nuvargintoc senos tė-' 
vynės Lietuvos skaisti viltis at
gauti savo nepriklausomybę.

Klebonas kun. E. Gradeckas 
eis per namus darydamas sąra

mą visų lietuvių šios kolonijos; nuolių, išvykusių į kariuomenę, 
taipgi kiekvieno užklaus kiek tai jau būtų metas pradėti 

; yra pirkęs karo bonų. Tas bus ruoštis prie darbo dovanų pa- 
j daroma, kad gavus tikrą skait- siuntimui Kalėdų atminčiai.
linę kiek mes lietuviai esam 

I tikrenybėj prisidėję su savo, 
i parama šiai šaliai. Nesigėdinki-' 
te pasakyti kiek esate išpirkę 

i karo bonų, nes kiekvienas per
ka pagal savo išgalės.

tremtinių ir dėl Lietuvos lais- klausė, 
vės atgavimo.

t

i ?

Rugsėjo 10 d.,

Sveikina 
visus savo pažįstamus ir dėkoja 
New Haven'o lietuviams už do
vanas.

Kadangi iš mūsų kolonijos 
jau yra suvirs du šimtai jau-

Šv. Kazimiero parapijoj mūsų 
kolonijoj įvyks 40 valandų at
laidai spalių 3 d. ir baigsis spa
lių 5 d., pamokslus 
vas Pranciškonas 
Liauba.

sakys Tė- 
Juvenalis

I

Užpraeitą savaitę rimtai su
sirgo p. Vincas Zavorskas, Su- Parapijos bazaras šį metą

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS ;
yra |

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra

“VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00

1 Kanadoje $2.00 !
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. < 

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

! “VARPELIS" !
! Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir
' kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- ;
; pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. !

Adresas: i

FRANCISCAN FATHERS
; 310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. i

Telephone — Hemlock 6567 Į
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I
Federacijos skyriaus vadovy

bėje. pereitą savaitę War Bonds 
išparduota už $13,750.00. Žmo
nės dar vis perka šio skyriaus 
kreditui Mt. VVashington Co- 
operative Bankoje.

<• “Back The Attack!”

ŽINUTES
Katalikų laikraštis “Sunday 

Observer”, pereitą savaitę, tu
rėjo atvaizdą U.S.N. kapeliono 
kun. Jono Vosylio, MIC., dva
siškai aptarnaujantį kareivius.

Krikštai. Rugsėjo 19 d;, tapo

DAKTARAI

Tel. TROwbrldge 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.

pakrikštyti šie kūdykiai: Ed
vardo Juozapo ir Pranės (Va- 
langevičiūtės) Bandalevičių te-į 
vo vardais; Rūta Florijono ir 
Leonoros (Kiškytės) Janulių; 
Eugenija Magdalena Vincento 
ir Eugenijos (Valatkaitės) Ku-? susirinkimas įvyks, trečiadienį,! 

po Šv. Teresės Novenos pamal
dų. Norintieji prisirašyti na
riais prie Lietuvai Gelbėti Fon- 

Sekmadienį. kunigai prašė ir' do, kviečiami ateiti. Skyrius 
ragino žmones leisti vaikus į jau turi $483.65. Būtų gerai, 
mažyčių mokyklą, į sekmadie- kad jis iki vas. 16 d. sukeltų 
nę mokyklą, į lietuvišką mo- $1000.00.
kyklą (penktadieniais) ir į lie
tuvių bažnyčią. Jie pabrėžė jog 
vaikams šv. mišios, sekmadie
niais, yra laikomos, salėje, 8 v. 
r., bažnyčioje, 9 v. r.

Parapijas knygynas yra atda
ras skaitymui, penktadieniais 
4 v. p. p.

Federacijos skyriaus svarbus'

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

J

| airkų; Darata - Ona Petro ir 
j Angelės (Vilkišiūtės) Tutkų.

Kareivis Jonas L. 
Juozaitis So. Bostone

Kunigai taip pat aiškino, kad 
■ metinės parapijos misijos, šį 
' rudenį, bus ankščiau, kaip pa
prastai ir su pertrauka, būtent: 
moterų - merginų misijų savai
tė prasidės pirmadienio vakare, 
rūgs. - Sept. 27 d.; vaikams, 
antradienį, po pietų: vyrams —

Kar. Jonas L. Juozaitis — Či- 
kagietis ir buvęs Čikagos Vy
čių Apskrities pirmininkas ir 

. 112 kp. pirm., kuris dabar ran- 
; dasi Camp Edvvards — “Anti- 
j Aircraft divizijoje, viešėjosi 
; So. Bostone.

So. Bostono Vyčių kuopos pir
mininkas Longinas Švelnis pri- 

į ėmė svetį Vytį šeštadienio va
kare. Sekmadienį Centro Vyčių

Cambridge Lietuviai Išpirko
Karo Bonų Už $6,000.00

 ♦---------------------------------------------------------------------------

PARSIDUODA gražus dviejų
šeimynų namas, Dorchesterį, ------------x, eme sveų vyų sesuuuemo va-
arti Shawmut Station. 6 ir 8-spalių 4 d.,; nemokantiems lie-'kare. Sekmadienį Centro Vyčių 
kambariai ir garažus. Pirmas tuviškai spalių 25 d. Lietu- pįj-jn. Razvadauskas ir žmo- 
aukštas tuščias. $800. cash. Ba—viskas misijas ves Tėvas Jonas na pakvietė karį Joną Juozaitį 
lansas Savings Bank morgičius Kidykas, S. J., iš Lietuvos, pas save pietums, kur dalyvavo 
su 5%. F. T. Keefe, 50 Congress Jaunimo ves misijas daktaras
St. HUBbard 8157. ‘ Mendelis, iš Baltimore.

mas bus labai svarbus, nes bus 
svarstomi vajaus, parengimo ir 
kuopos bėgantieji reikalai. Ne
užsimokėję nariai prašomi bū
tinai atsilyginti. Tat visi nariai 
prašomi į kuopos susirinkimą 
atvykti. Valdyba.

Naujos Anglijos Liet. Vyčių 
Apskričio Pusmetinis 

SUVAŽIAVIMAS
I

Sekmadienį, rugsėjo 19 
d., tuoj po sumos, Cam
bridge lietuvių parapijos 
svetainėje įvyko lietuvių 
masinis susirinkimas ka
ro bonus parduoti. Kalbė
jo kleb. kun. P. Juškaitis, 
adv. Akstinas iš Worces- 
ter, Mass., ir p. Mykolas 
Venis iš So. Bostono, Mt. 
VVashington Cooperative 
bankos atstovas. Minimos 
bankos viršininkai parda
vinėjo karo bonus.

Praneša, kad susirinki
me išpirkta už $6,000.00, 
bet vėliau dar pirko kaiku- 
rie asmenys. Taigi susida
ro virš šešių tūkstančių 
dolerių.

Cambridge’iuje tik va
jaus pradžia. Kitą sekma
dienį įvyks kitas susirin
kimas karo bonus parduo
ti.

Anglų Dvasininkas Jau 
Maskvoje

kad at- 
Garbett, 
arkivys- 
kad tas

Londonas, rūgs. 16 — Iš 
Maskvos praneša, 
vyko Dr. Cyril 
Yorko anglikonų 
kūpąs. Sakoma,
anglikonų dvasininkas ne
turįs politinio tikslo, o tik 
sueiti su Rusijos ortodok
sų popais pasikalbėti, ka
da Sovietų diktatorius da
vė laisvę ortodoksų dvasi
ninkams ir įsteigė jų sino
dą.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
. REIKALINGAS 

pastovus vargonininkas. Vieta 
gera. Kreipkitės šiuo antrašu: 

Darbininkas,
366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

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

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

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

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

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

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

antrą, antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, ■
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininkę.

6V. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

, apart svečio ir kiti Vyčių val- 
jdybos nariai. Vakare viešėjosi 
į visi pas Centro finansų rašti
ninkę p. F. Grendelytę ir jos 
tėvelius, ir 9 vai. vakare svetys 
Jonas L. Juozaitis išvyko į 
Camp Edwards.

Malonu matyti, kad Vyčiai 
vis interesuojasi jaunimo orga
nizacija, nežiūrint, kad ir tar
nauja Dėdei Šamui. Rap.

______________
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J. V. Jury Apkaltino 
lamos M. Curley

įvyks
Sekrhadienį, Rugsėjo 26,

1943 m., Šv. Kazimiero
Parapijos Svetainėj,

350 Smith St., 
Providence, R. I. 

Posėdis prasidės 2 vai. p.p.
Visi Naujos Anglijos Vy

čių kuopos Dvasios Vadai, 
delegatai, valdybos nariai mokėdama $2.00. 
ir kuopos nariai yra kvie
čiami dalyvauti šiame 
svarbiame suvažiavime.

Adv. Anthony J. Young,
Pirmininkas.

ALRK Susivieny mo 94 
Kuopos Susirinkimas

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

Ateinantį trečiadienį, rugsėjo 
(Sept.) 22 d., 7:30 vai. vakare, 
“Darbininko” svetainėje, 330 E 
St., So. Boston. įvyksta ALRK
Susivienymo 94 jaunimo kuo-, 
pos susirinkimas. Šis susirinki-

i

t

\Vashington, D. C., rūgs. 16— 
Federalis prisaikintųjų teismas ' 
(grand jury) kaltina kongres- _ 
maną James M. Curley ir pen- ' 
kius kitus asmenis už sulaužy- ' 
mą vyliugingų laiškų statuto ■ 
sąryšyj su operacija valdžios i 
kontraktų raketų. I

Apkaltinime •'-'sakoma, kad 
tarp birželio 20 d.. 1941 m. ir 
vasario 20, 1942, kaltinamieji 
“neteisingai ir apgaulingai” sa
ve persistatė, kaipo prityrę ir 
kompetentiški patariamieji in-į 
žinieriai su specialėmis galimy- ‘ 
bėmis ir kvalifikacijomis gauti 
karo kontraktus iš valdžios, ta-Į 
čiau jie visai neturėję arba la
bai mažai turėję patyrimo toje 
srityje ir jie “negalėjo ir neda
vė jokio patarnavimo, už kurį 
jiems užmokėjo”.

Kongr. James M. Curley. tyri
nėjant Inžinierių Grupę, pareiš
kė. kad jis buvęs interesuotas; PirmadlenJ “Darbininke” lan-

nuoširdus “Darbininko” rėmė
jas ir darbuotojas. Atsilanky
mo proga p. Radaitis su savo 
žmona Ona įstojo į Liurdo kny
gos Rėmėjus, aukodamas $5.00 
knygos fondan.

Tą dieną lankėsi A. Adomai- 
! tienė. Atsilankymo proga, įsto- 
■ jo į Liurdo knygos rėmėjas, į-

HOTEL ESSEX
Hotelis Reikalauja

Virtuvėn pagelbininkų
Moterų-Merginų kaipo Maids 
Vaiterkų ir Vaiterių 
Naktinių valytojų
Vyrų ir Moterų

Prieš South Station,
Boston, Mass.

i

Į 
!

Penktadienį “Darbininke” \ 
lankėsi veikėja Emilija Čiapli-. 
kienė, nuoširdi “Darbininko”| 
rėmėja. Atsilankymo proga į- i 
stojo į Liurdo knygos rėmėjus,■ 
aukodama knygos fondan $6. ;

Pp. Čiaplrkų du sūnūs — Jo-| 
nas ir Antanas yra Dėdės Šamo C. < Ji tarnyboje. Antanas yra medici- > 
nos studentas. X

1 "I------------ ‘

LANKĖSI

North Brighton Bakery, 
Ine.

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

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.

PARSIDUODA labai pigiai 
dviejų šeimynų namas, naujai 
maliavotas, visi improvemen- 
tai, arti krautuvės, bažnyčia ir 
mokyklos. Kreipkitės — 

ŠOU 4682.

Dorchestery, 
pavienis 10 
Galima nau- 
atskirai. Bal-

I

eikimu tik patrio- petra3 Radaitis. ilgametis 
timais. Jis nežino- LDS 8-tos kp. pirmininkas ir

Į

ir malonėkite sugrąžinti butelius
dėl to, kad mes galėtume

10cturėti dėl jūs

* 9
F’/ W -

M

jęs apie kokio ten Fuller’io kri- 
minališką rekordą, ir kaip tik 
sužinojęs apie Fuller ir apie tos 
grupės kaikuriaš- transakcijas, 
tai jis rezignavęs.

“Niekad aš neįdėjau pinigų į 
tą grupę, niekad aš nesu paė
męs iš jos pinigų, arba gavęs 
kokius fondus”, sako Curley.

Taigi prisaikįntųjų teisėjų 
apkaltinimas, tai dar nėra įro
dymas, kad tas ar kitas asmuo 
yra nusikaltęs įstatymams. 
Teismas dar turės išklausyti 
liudininkų ir ' išduoti savo 
sprendimą.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• .Kuomet kankinatis viduriu užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galva, 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modernišku 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. Sekanti ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

PICKfflCK
ALE that is ALE

TKAMMASK SMUTCMD

u n

ftSEVVEO BY HAFFENREFFEft * CO., !«.. Botfon. BR£WMS SINCE 1«70

BALLAST TUBES
POPULAR EACH
NUMBERS

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

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

WILL ALSO SVPPLY DEALERS
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction auaranteed or your 

money back. Call Liberty 2337 or 
vvrite for prices on other popular 

numbers.

PARSIDUODA 
97 Pierce Avė., 
kambarių namas, 
doti antrą aukštą
ta sinka. steam heat aliejum 
šildomas, garadžius, 10,000 pė
dų žemės. 15 minutų iš Lawleys 
shipyard. Kaina tik $4.000. At
sišaukite pas p. Dempsey, tar
pe 8 ir 10 vai. ryte. Tel. COL 

(1—1)

1
į?§Iki
■1a! PARSIDUODA trijų šeimynų 
$' namas, Bellevue St., Dorches-

union electrical supply co. ter. Įeigos $1,236. Gera nuosa-
19 High St., Boston X r o

vybė. Tiktai $1,500 cash. Balan
sas morgičius Savings Bank. 

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

!
I

RECEIVERIS PARDUODA VIEŠOSE VARZYTIHĖSE

CITY POINT
323-825-827 EAST THIRD ST.. SO. BOSTON,

NUOSAVYBES

3 vai. p. pietų. Penktadieni, September 24 d.
Trys po vieną šeimyną mūriniai namai viename bloke, parsiduoda 

atskirai. Kiekvienas namas turi po 6 moderniškus kambarius, maudy
nes. variniai boleriai. Du kambariai ir maudynė ant pirmc aukšto ir 
4 kambariai ant antro aukšto. Apie 1500 ketv. pėdų žemės, {kainuo
ta $2.000.

Arti City Point puikių byčių. ir natūralūs grožis padaro idiališką 
vietą vaikams. Puiki proga darbininkui žmogui įsigyti nuosavų namą.

Sąlygos: $200 cash arba certifikuotas čekis pirkimo laiku. Kitos 
sąlygos bus praneštos parduodant. Dėl platesnių informacijų kreipki
tės:

ROBERTĄ. MacLELLAN, REALTOR
1270 Columbus Avė., Roxbury Highland84OO

nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE

PERMANENT

COLD PERMANENT

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

L

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 29*0
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOMB
187 Dorchester Street 

8outh Boston, Mase. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

LaMetąvIų Dlrektortaa te
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimą* Dieną ir Nakt| 

Koplyčia šermenim* Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

8OU Boston 3960

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

JI •

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną, ir naktį 
Koplyčia šermenim* dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 081$
Tel. ŠOU Boston 2609
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liūdnas akis, iškankintą 
veidą.
— O gal ji daugiau už 

mane kenčia? — pagalvo
jo ir pagailo jos. i
— Gerai. Galėsi vežtis, 

tik neilgam. Mokyklą ir 
čia gali lankyti.
— Ačiū tau, Juozuti. Tu 

visada man taip geras, — 
tarė ji ir nusisuko.

Rytojaus rytą Vergūnas 
išlydėjo sūnų ir žmoną. 
Atsisveikinant sūrus ap
kabino tėvą ir pravirko.
— Tėveli, aš nenoriu be 

tavęs niekur važiuoti. Aš 
noriu, kad ir tu važiuo
tum. Aš nevažiuosiu.
— Neverk, Arnai, aš irgi 

atvažiuosiu..

i

Vergūnas labai ją mylė
jo, dėl to pataikaudavo jai 
ir vykdė neprieštarauda
mas kiekvieną jos norą.

Mažas sūnelis augo pas 
tėvą. Į Kauną jo vežtis 
Vergūnas nedavė.
— Aš noriu, kad mano 

sūnus iš mažens pamaty
tų vargo, paprastų dirbti, 
paskum bus lengviau, — 
kalbėdavo tėvas motinai.

Vieną karštą vasaros 
dieną pas juos buvo sve
čių. Po vakarienės vyrai 
kortavo, ponios nuėjo į 
balkoną paplepėti.
— Aš negaliu daugiau 

čia gyventi. Čia taip nuo
bodu ir žmonės tokie tam
sūs, — skundėsi ponia 
Vergūnienė.
— Bet, ponia, vistiek čia 

jūsų namai, vyras, sūnus. 
Kaime ir oras geresnis ir 
vaikui geriau augti prie 
motinos. Juk tėvas nieka
da nesuteiks vaikui to, ką 
suteikia motina, — 
taravo jai draugė.
— Bet ar mano

kad negaliu čia gyvent1, 
kad negaliu jo mylėti. J*s 
visada susirūpinęs, užim
tas visokiais reikalais. 
Niekada neapsidirba, ne- 
atlika reikalų ir su ma
nim mažai būva. O aš iš 
mažens papratus linksmai 
gyventi. Mano tėvai buvo 
turtingi, turėjo didelį gra
žų sodą. O koks buvo link-

Kalr.ėnų priemiesty, ša
lia nedidelio upelio, išdi
džiai iškėlęs išvargusią 
galvą, stovi malūnas. Jis 
gailestingai žiūri į kiek
vieną praeivį, lyg ko pra
šydamas. lyg sakydamas: 
“Žiūrėk, koks apleistas 
esu. kokioje niūrioje vie
toje aš stoviu”. Ir iš tiesų, 
jis buvo apgriuvęs, vos 
laikėsi, nors jo akmeni
niai delnai dar trupindavo 
grūdus ir maitino savo 
šeimininką — malūno sa
vininką.

Tas malūno savininkas
— Juozas Vergūnas. Daž
nai jį žmonės matydavo 
vakare sėdintį prie namo 
išvargusį, susimąsčiusį ir 
liūdnai žiūrintį į malūną. 
Jo visa svajonė, — atsta
tyti malūną, pasodinti di
delį. gražų sodą ir viską 
aptverti gražia tvora taip, 
kaip buvo kadaise. Nes se
niau tikrai čia buvo gra
žus sodas, bet karo metu 
buvo viskas sunaikinta, 
sudeginta. Po karo jo tė
vas vėl atstatė malūną, 
bet iš apgriuvusių, apde
gusių balkių. Su laiku 
manė viską sutvarkysiąs, 
bet jo sumanymai neįvy
ko, nes netrukus mirė.

Dabar Juozas Vergūnas 
jautė, kad jo pareiga įvyk
dyti visa tai, ko tėvas ne
galėjo. Bet ir jis to neį
stengė.

Jo žmona išlepinta, mie- smas gyvenimas. Kiek ta 
stietiška ponia. Ji ištai
gingai gyveno Kaune, ne
sirūpino nei savo sūnumi, 
nei vyru ir nesistengė su
prasti jo norų. Namo par
važiuodavo tiktai vasarą 
keliems mėnesiams. Par
važiavus nesirūpino ūkio 
reikalais, bet tik jodine-1 
davo, skaitydavo roma-į 
nūs, vaikščiodavo į mišką, 
ir mėnesienos 
plaukiodavo laiveliu. Vie-'daug. Jos veidai buvo į- 
nu žodžiu, mėgo romantiš-! raudę, juodi garbiniuoti 
ką, pilną įvairių fantazijų'plaukai susitaršę, 
gyvenimą. ‘ Vergūnas viską matė.

n rzsfi rj
uc^n cin]

’ c.

kaltė,

da dūkdavau! Taip, aš no
riu gyventi, aš noriu 
džiaugtis, noriu naudotis 
pačiu gražiuoju gyveni
mu, o ne skursti tarp tam
suolių. gyventi nuobodžiu 
kaimo gyvenimu. O, nie
kada' — sušuko ponia ir 
atsistojo.
— Užteks apie tai. Ei

nam pašokti, pasilinks- 
naktimis minti. Ir šoko ji tą vakarą

111ri
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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 paguodžiantį draugą; 
Visus “Žvaigždė” apšviečia!

Ieškoma geros širdies žmonių, kurie iš visų jėgų 
melstus ir apaštalautų, stengdami parnešti Kristaus 
Širdies Karalystę į kiekvieną lietuvišką šeimą. O 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!

«
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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:

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

Hurry!
Hurry 

Hurry

The end of September is in sight.
And the end of September brings us dose 

to the end of the 3rd War Loan drive.
If you haven’t bought $100 worth of eitra 

War Bonds—extra, mind you—dig up that 
money and buy your share today!

Men vvho are fightir.g for you ... bleeding 
for you ... ready to die for you ... are wait- 
ing for the news that you people at home are 
backing them up 100%.

They knovv what invasion costs in blood

and lives. They know, too, what it costs in 
equipment, munitions, supplies, that mušt 
reach the front in a never-ending stream. 
And they’re counting on you for the money 
that goes to keep that stream flowing.

No matter what you have to sacrifice... no 
matter how much it pinches ... you cannot 
let them down!

They’re calling on you to hurry, hurry, 
hurry! Get that $100 extra into War Bonds 
before the drive is over.

‘J“WAR LOAN
BACK THE ATTACK...WITH WAR BONDS

&

.Matė, kaip ji nepaprastai 
| įsilinksminusi ir šoko dau
giausia su vienu kapitonu. 
Matė ir kentė. Stengėsi 
būti linksmas, vaišingas 
ir niekam neparodyti savo 
skausmo...
— Sudiev, brangioji, — 

kalbėjo Vergūnas išleisda- 
įmas savo žmoną, — su
diev. Atvažiuok už poros 
savaičių. Tada daugiau ką 
būsiu aptvarkęs, šį tą ga
lėsi pasiimti su savimi į 
miestą. Gal tada ir aš va
žiuosiu porai dienų... Su
die... Nepamiršk...

į Pamažu pradėjo judėti 
į juodas, išvargęs trauki- 
iinys. Ilgai, gal ilgiau negu 
! kitais kartais, Vergūnas 

^Įžiūrėjo į beširdį traukinį, 
fe kuris išplėšęs vežė jo my- 
fe limą žmoną vis tolyn ir to-

p

10

į»l

ĮĮE

[UI

PIRŠLYBOS

klane sumirkę šviesios 
vaiko garbanos.

♦ * *

Atėjo akmeninės, rūs
čios dienos. Dienos pilnos 
sielvarto ir skausmo. Na
muose neskambėjo vaiko 
juokas, o jo tėvai bijojo 
vienas kito žvilgsnių. Ver- 
gūnienė neišėjo iš savo 
kambario. -Ten, toli yra 
gyvenimas linksmas ir 
blizgantis. Ten laukia jos 
juokas, vyno taurės ir už
miršimas visų sielvartų. 
Ji pamirštų ten kruvinas 
vaiko garbanas ir vyro 
sielvartingą ir kaltinantį 
žvilgsnį. Bet... kaip dar 
kartą pervažiuosi tuos 
1 ruvinus bėgius? Ir prieš

o gal ir tą vaizdą blunka visos

— Ar greitai?
— Taip. Greitai.
Ir vėl atūžė tas pats juo

das, išvargęs traukinys 
ir žiūrėdamas į tėvą, sūnų, 
motiną karčiai, paniekina
mai šypsojosi.

j Jis daug tokių,
dar baisesnių tragedijų y- linksmo pasaulio vilionės, 
ra matęs. I Ji eina tyliai, lyg šešėlis,
— Važiuojam! — sušuko į baisią vietą — tą, kur 

konduktorius, ir trauki
nys pradėjo tingiai judėti.

Arnoldas,
oro vagono langa,
kad
nas.

žiūrėdamas 
matė, 

tėvas buvo labai liūd-

pylimo žvyrius aną dieną 
krauju paraudo. Ak, ten 
sukniubęs kažkoks žmo
gus. Tai jis — Juozas. Jos 
vyras. Ji tyliai klaupiasi 
šalia jo ir kartu

Tėtis liks vienas jam žemę, 
liūdna. Jis taip mane — Ar tu gali

bučiuoja

atleisti,bus 
myli ir toks geras, o aš jo Juozai? 
visai negailiu. O mama? Jis deda ranką 
Gal ir jai liūdna? Bet jei galvos, 
ji mane myli, tai kodėl iš- — Mieloji, tu mirties pa
važiavo? Kodėl paliko voiumi davei jam gyvybę, 
mus? Jei nori, tai tegu sielą. Jis savo gyvybe grą- 
grįžta ir gyvena drauge,— žino tavo sielą.’ 
galvojo Arnoldas. Trau- — Prisiekiu savo siela, 
kinys vis didina savo grei- Juozai, — toji auka nebus 
tį; stotis tolėjo ir berniu- veltui 
kas vos įžiūrėjo tėvą, mo
suojantį bejėgiai ranka. 
Dar minutė ir jis visai iš
nyks.
— Mama, 

grįšk, mama, nepalikim 
tėtės — jis prišoko prie 
durų, ir — anksčiau, negu 
suspėjo jį nersDėti ar su
laikyti — jis, lyg drugys į 
liepsną, krito pro duris. 
Sužviegė traukinio stab
džiai: suklykė motina, pro 
vagonu langus sužiuro iš
sigandę veidai. O šalia ge-' 
ležinkelio pylimo kraujo

ant jos

per septynis vandenynus, 
šėlstančius bangų pusnynus, 
skubinausi pas mergaitę, 
būki mano karalaite.

— Nesvaliok, 
neviliok,
kareivėli, tu manęs, — 
tegul būna — už lakūno 
ištekėsiu ir jis ves:
aš padangėmis lakiosiu 
debesimis naktyj josiu, 
plaus audra man baltą kūną, 
ar esi šioks toks lakūnas?

— Išlėkiau, 
aplankiau 
Vokietijos tvirtumas: 
tenai baimę, o čia laimę 
sėjau ištisas dienas;
stiprų priešą nugalėjau, 
vargo, kraujo negailėjau, 
nors ir teko iš lėktuvų 
tris syk skristi su šoktuvu.

Tad sakyk, 
bent šį syk, 
jog aš tau visaip tinku: 
liūtą, lokį nebetkokj — 
priešą suriečiau lanku;
išbraidžiau aš vandenynus, 
kad tau laimę pagaminus, 
taiką parnešiau sparnuose, 
juk man širdį savo duosi ?

— Na ir ką? —
— Cha. cha, cha!
Sutinku tyru džiaugsmu 
būti karžygio žmona 
prieštarauti negaliu.
Kelsim mudu sutuoktuves 
taip, kaip pridera lietuviams 
midų, alų bačkom risim 
tautai ateitį išrišim.

(Iš “Iš. Draugas”)

Pasakyk 
man, mergyt, 
ar rūtelę tu myli? 
ar berneliui-kareivėliui 
laimę duoti išgali ?
Priešą mušdamas galvojau, 
neatbodamas pavojaus, 
jog tave ašai vaduoju. — 
širdį tau dabar aukoju! 

Mane imk. 
nesigink.
kurkim židinį kartu.
— Bemuželi. man aitru..
Klausant tavo pagyrų:

Ištekėsiu tik už tokio, 
kurs nebijo tyrų lokio, 
kurs nebėgo, kur pakliūta, 
kai pamatė seną liūtą.

— Ar žinai, — 
amžinai
tyrų lokį į kapus 
uždariau ir tariau: 
dėl jo laimė man nežus.

Seną liūtą Vokietijos 
nuo Egipto kulkos vijos, 
koliai paėmėm Tunisą, 
sudorojom liūtą visą.

— Nesigirk! 
persiįrk
per Viduržemio mares.
jei karžygis tavo žygis 
pas mane tave atves.
Kurgi tavo, bernužėli, 
akys buvo? Mergužėlę 
mano luomo panorėjai: 
tavo norai — tikrai vėjai.

— Tik nebark, 
žodį tark,
vilties kupinas esu: 
išvykau ir plaukiau 
mėlynu okeanu.

I
I
I
l

“M-ris”

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 

aš nenoriu, Karo Bonų.

> Juozas Kasinskas
) Ine.
> Laidotuvių 

Direktorius
? Patarnavimas Dieną ir Naktį

| 602 VVashington Blvd. 
• BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595
) Limosinai dėl visokių reikalų

HITS HARD AND HEALS
lyn... Ir niekada jam nebu
vo taip skaudu, liūdna ir 
kažko neramu, kaip da
bar. Niekada.

i — Al jau išvažiavo ma-
'ma? — kalbėjo 
kęs prie namų 
noldas.
— Jau. Dabar 

greitai važiuoti 
mą.

O tu, tėte, ai važiuosi?
— Ne. Tu vienas. Ar no

ri?
— Aš nenoliu vienas. Aš

noliu su tavim.
Praslinko savaitė, trys 

savaitės. Praslinko ir va
sara, bet ji negrįžo. Tik 
rudenį Vergūnas gavo iš 
jos laišką. Nervingai paė
męs atplėšė ir į 
susiėmė už galvos.

“Prašau tave, atleiski ir Padėk man ir toliau ken-: fe 
pamiršk mane. Aš noriu tėti, užauginti dorą, Tave vo šalta. Atrodė, 
gyventi, aš noriu džiaug- mylintį sūnų, 
tis, o su tavim negaliu”,— jai— Atleisk... 
beprasmiai kartojo laiško 
žodžius.

Tyliai, 
tas, i 
skausminga žvilgsnį 
smeigė į tolį.
— Gal aš to vertas, 

mano Dieve? Gal aš nemo
kėjau jos globoti, mylėti... ji grįžo. Vergūnui rodėsi, bet pažvelgęs pamatė jos

i

i

jį pasiti- 
sūnus Ar-

tu galėsi 
pas ma- !

I

paskaitęs Teesie Tavo Valia. Aukoju kad ji susibaigusi ir suny- 
Tau viską, o mano Dieve, kusi.

ir toliau ken- Su vyru Vergūnienė bu- 
kad tik 

Padėk ir vaiko buvo labai pasiilgu- 
glostė, bučiavo.

Ir dirbo Vergūnas daug, — Juozai, leisk jį važiuo- 
tartum norėdamas visą ti su manim miestan. Jau

si
I

kaip paraližuo- savo skausmą paskandin- septintus metus eina. Me- 
atsirėmė į langą ir ti darbe. Visas jo džiaugs- tas mokytis.

mas buvo sūnus, kurį la
bai mylėjo, auklėjo ir pra- das. Norėjo sugriebti ją, 
tino prie darbo.

Ir štai po pusantrų metų są, savo sielvartą išlieti, ' .. — - * • . F. . “ - —

NEW YORK, N. Y.—Fforence Thompson, ehemist at a glycerine plast. 
ihowt Colonel Carloa P. Romulo, of the Philippine Army and Aide to 
General McArthur, the difference between erudei glycerine, which ehe it 
holding, and dynamitt glycerine. held by the Colonel. Save all waete 
fats and turn them in to your meat dealer. In 21 daya they wlll be con- 
verted into urgently needed glycerine used in the manufacture o 
munitions and medieinals. One pound of waste fat will produce the, 
glycerine necessarv to tire four 37mm anti-aireraft shells.
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Vergūnui kilo apmau-

primušti, sutrypti — vi-




