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Ką Lenkai Londone Kalba 
Apie Lietuvius

Savaitraštis ”Amerika” 
spalių 1 d. laidoje rašo, 
kad 1941 m. pavasarį bol
ševikai išvežė Rusijon Vol
demarą Čarneckį ir jo šei
mą. Voldemaras Čarnec
kis yra buvęs Lietuvos mi
nisteris Washingtone ir 
Romoje. Jo žmona Ameri
kos lietuvaitė, lVorceste- 
rietė p. Šaltenytė, ir Ame
rikos pilietė.

Kunigų Vienybės Šalpos 
Komisija ir L. K. Federa
cija uoliai rūpinosi išgel
bėti Čarneckių šeimą. Ra
šyta galybės prašymų į į- 
vairias įstaigas. Prašyta 
tarpininkavimo, kad Rusi
jos vyriausybė išleistų vi
są Čarneckių šeimą.

Po ilgo vargo, iš Mas
kvos pranešta, kad Čar
neckių šeima surasta. Lei
džiama išvykti Eleonorai 
Čarneckienei (Šaltenytei) 
ir penkiems Čarneckių 
vaikams (Algirdas 19 me
tų amžiaus, Vytautas, 18, 
Liucija - Marė, 16, ir dvy
nai — Povilas ir Petras, 9 
metų.

Kelionės išlaidoms rei
kia mažiausia 85,000.

Mes, Amerikos lietuviai 
turėtume sukelti reikalin
gą sumą pinigų tos šeimos 
parvežimui iš Rusijos į A- 
meriką.

Aukas siųskite Federa
cijos Centrui arba Kunigų 
Vienybės Pašalpos Komi
sijai.

Marijampolėje Naciai 
Sušaudė 12 Žmonių

(LKFSB) Lenkų Tauti
nėje Taryboje liepos 29 d. 
kalbėjo St. Jozwiak, ap
gailestaudamas, kad da
bartinė lenkų vyriausybė 
nesubūrė visų jų srovių į 
darbą. Paminėjęs, jog p. 
Ministeris Pirmininkas 
Mikolajczyk, nors atsar
giai, bet beviltiškai kalbė
jęs apie Vidurio Europos 
Federaciją, pasistengė 
teigti, jog yra pas čekus, 
pas slovakus ir kitus Len
kijos kaimynus ne vien 
neigiamai nusistačiusių 
žmonių, bet ir teigiamai 
galvojančių, siūlė su jais 
užmegsti kiek galima 
glaudesnius santykius. 
Tarp kitų kaimynų, aišku, 
jie turėjo galvoj ir lietu
vius.

Lenkų opozicinė ‘Walka’ 
(rugp. mėn. numery) rašo, 
jog po karo Lenkijoje bus 
oenkiais milijonais gyven
tojų mažiau. Laikraštis 
siūlo Lenkijos vyriausybei 
rasti bendrą kalbą su če
kais, slovakais ir lietuviais 
ir sudaryti bendrą valsty
bę, aišku, Lenkijai vado
vaujant, nes kitaip nebū
sią galima atsispirti ry
tuose rusams, o vakaruose 
— vokiečiams. Tasai laik
raštis ima kaip tikrą daly
ką, kad Prūsai bus pada
linti tarp Lenkijos ir Lie
tuvos. Toji bendroji vals
tybė turėtų 50 milijonų 
ęrvventojų, o po 20 metų— 
70 milijonų. Tuomet nesi
bijotų kaimynų užpuolikų. 
Lenkai nuo seno žinomi, 
kaip dideli svajotojai; lie
tuviai jau turi liūdnų pa
tyrimų su praeities ūmio
mis ir netaip jau skubūs 
sudaryti su lenkais nau
jas, ypač kad nė tokių lie
tuviams svarbių klausimų, 

; kaip Vilniaus krašto, iš 
lenkų pusės nejaučiama 

. greito linkimo išspręsti 

. lietuvių laukiama krypti- 

. mi.
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Amerikiečiai Užėmė Japonų Salą
i

Japonai Prisipažįstę Praradę 
Santa Isabel
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Spalių mėnuo mums nuolat primena Lietuvos sostinę Vilnių, kai lenkai klas
tingai buvo pasigrobę su Pilsudskio įsakymu veikti Želigowskiui, kaipo sukilėliui. 
Toji lenkų klasta nedingo be atgarsio. Štai šiomis dienomis tos žinios parodė pa
sauliui tą juodą darbą Lietuvos kaimyno ir šiuomi palieka ateičiai atdarą diplo
matams svarstytiną Vilniaus klausimą. Vaizdas parodo, kaip savo laiku Lietuvos 
kareivėliai buvo sutikti su didžiomis ovacijomis juodbėriams trempiant Vilniaus

Iš Alijantų Centro, Piet- lų. Viename nacių kontro- 
vakariniame Pacifike, spa- liuojamame Lietuvos laik- 
lių 11 — Amerikiečių karo raštyje vokiečiai rašo, kad 
jėgos be japonų pasiprie- “kai vokiečių kareiviai sa- 
šinimo, spalių 6 d., užėmė vo krauju apmoka perga- 
Vila aerodromą. Tai pa- lę, (lietuviai) studentai 
skutinė japonų pozicija turi suprasti, kad jie turi 
Kolombangara saloj. užimti vietą prie gyvybi-

1 Dabar Jung. Valstybių nių karo postų, o ne sėdėti 
karo jėgos pilnai domi
nuoja pietines ir centrali- 
nes Solomon salas.

Amerikiečiai taip pat už
ėmė Santa Isabel.

i Japonai prarado labai 
daug kareivių ir karo gin
klų Kolombangara saloj.

klausant paskaitų”.

ADF. Laikosi Pasižadėjimo 
Hestreikuoti

f

Naciai Pripažįsta, Kad Lie
tuvoje Yra Opozicija

(LKFSB) Nacių pasta- 
gatvėmis. Tolumoj matosi Vilniaus katedros frontinės kolonos ir viršuje iškilęs tyrasis generalinis Lietu- 
pergalės kryžius. vos komisaras, vienoje
------------------------------------------------------------------------------------------------------- kalboje į Europos tautas, o
Amerikiečiai Bombardavo ! AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ CAPUA5^ pŽtTtuoj
Priešo Pozicijas Burnoje
New Delhi, Indija, spa

lių 11 — Amerikiečių ir 
Anglų bombonešiai ir ko
vos lėktuvai puolė japonų 
koncentracijas ir trans
portą Burmoj pereitą 
penktadienį ir šeštadienį, 
suardė daug pastatų, su
ardė geležinkelį ir padarė 
daug kitų nuostolių.

Amerikiečiai Bombardavo 
Nacių Bazes Balkanuose

vius inteligentus, kurie
Iš Alijantų Centro, Šiau- šė pro vokiečių liniją ir pa- sukliudo daugeliui jaunų 

sivarė pirmyn nuo vienos Lietuvos vyrų stoti į mo- 
iki keturių mylių gilyn iš 
Adriatiko pusės.

rėš Afrika, spalių 11 — A- 
merikiečių penktoji armi
ja, besivarydama pirmyn 
link Romos, užėmė Capua, 
svarbų militarinį punktą, 
ir tuo pačiu metu pasiekė 
Volturno upės liniją.

bilizuojamus būrius.
Taipgi matyt, kad naciai 

nesirengia greit atidaryti 
Naciu Laiko Bomba Užmušė a'jkštųJ,j Lietuvos mokyi1'

-

Boston, Mass. — Ameri
kos Darbo Federacijos (A- 
merican Federation of La- 
bor) vadai savo metiniame 
63-me seime pareiškė, kad 
jie laikysis pasižadėjimo 
nestreikuoti karo metu, 
bet visus neteisingumus, 
koki bus daromi darbi
ninkams, atitaisys pasi
baigus karui.

Amerikos Darbo Federa
cijos seimas dauguma bal
sų pasisakė prieš užmez
gimą santykių su Sovietų 
Sąjungos (Rusijos) unijo
mis, kurios yra pilnoje val
džios kontrolėje, pareikš- 
dami. jog Sovietų darbi
ninkai nėra laisvi, jie yra 
valdžios kontrolėje.

25 Amerikiečius VIESULĄ UŽMUŠĖ 7 ŽMONES
I

New York, spalių 11 — 
New York Herald Tribūne 
korespondentas iš Naples, 
Italijos, praneša, kad Nap
les požemyj sprogo nacių 
paslėpta laiko bomba ir 
užmušė mažiausia 25 ame
rikiečius.

Sunaikino 100 Namų
i __________

I Mexico City, spalių 11— 
Vakar Mazatlan uoste prie 
Pacifiko vandenyno siau
tė smarki audra. Pan - A- 
merican Airways aerodro- 

’mos vedėjas sako, kad au
droje užmušta nuo 5 iki 7 
žmonių, sugriauta ma
žiausia 100 namų ir 32 
žmonės sužeista įvairiose 

Daug karo medžiagos ir vietose.
kitokių reikmenų stovi su
krauta sandeliuose.

Amerikos Darbo Federa
cijos atstovas pasižadėjo 
“dėti pastangas, kad karo 
medžiaga būtų išvežta”.

' straipsnį Kauno laikraš
čiuose. Hensen praneša, 
kad Latvijoje civilinių gy
ventojų mėsos porcijos 
buvusios padidintos vasa
rio mėnesyje. Tai esą dėl
to, kad Latvijos farmeriai 
mėsos duokles pristatė lai
ku. Lietuvoje gi daugelyje 
apylinkių ūkininkai su 
mėsos pristatymu atsilikę. 
Vokiečių vyri a u s y b ė 
griebsiantis priemonių, 
kad mėsos pristatymo 
prievolė ir Lietuvoje būtų 
greit išpildyta. Mėsos por
cijų padidinimas civiliams 
gyventojams priklausąs 
nuo to, kaip greit Lietuvos 
ūkininkai išklausys para
ginimo atiduoti nustaty- 

1 tas mėsos normas.

Amerikiečių penktoji ar
mija varosi pirmyn besi
kaudama su septyniomis 
vokiečių divizijomis 44 
mylių vandens linijos prie 
Volterno ir Calore upių.

Iš Alijantų Centro, Al- Tuo pačiu metu Anglijos 
giers, spalių 11 — Prane- aštuntoji armija prasimu- 
šama, kad Amerikiečiai 
smarkiai bombardavo na
cių bazes Balkanuose ir 
Aegean srityj. Taipgi 
bombardavo penkius aero-i 
dromus Graikijoj ir Krėtė.! 
Nušovė 16 priešo bombo
nešių.

i
I
i

(LKFSB) Liepos mėn. 
27 d. Marijampolėje buvo 
sušaudyta 12 žmonių už 
tai, kad rankinėmis grana
tomis buvo nužudyti 4 vo
kiečių policininkai ir nu
žudyti ar sužeisti du vo
kiečiai vaikai. Lietuvos 
žmonės buvo sušaudyti už 
bendradarbiavimą užpuo
lime ant vokiečių ir už ne
legalų ginklų laikymą. Už
puolimą ant vokiečių or-! 
ganizavęs Ulevičius iš Eg- 
linskių, bet jis pabėgęs. |§ Pietvakarinio Pacifi- maisto pirkimo agentūros 
Du jo kiti draugai iš No- ko, spalių 11 — Pereitos taip susitvarkė, kad jos 
vaduolių kaimo (Vilkaviš- savaitės pabaigoje gauta nepirks daugiau sviesto į 
kio apkr.) uždaryti kon- žinių, kad Alijantų karo kovo mėnesio kitų metų, 
centracijos stovykloje; jų laivai nuskandino japonų Tai padarė, kad visa svies- 
nusikaltimas dar nėra į- kruiserį ir du destrojerius, to produkcija tektų civi- 
rodytas. ; kautynėse prie Velia La-'liams žmonėms.

---------------- ’ velia, Salamon salų srity-į ----------------
— Vokiečiai giriasi grą- je. 

žinę savininkams 2.000 ū- Tjr.. , „
kių Lietuvoje. Ankščiau 1 (tSvus) su^
bolševik nUSaVmt' žalojo. Alijantų nuostoliai
______ _ _____________  maži.

• v

Nuskandino 3 Japonų Karo

I

Naciai Jau Kraustosi 
Iš Lietuvos

YRA RYŠYS SU LIETUVOS 
SLAPTUOJU VEIKIMU ‘

(LKFSB) Lietuvos žmo-i 
nės, nepaisydami gyvybės 
pavojaus, būdami žiaurių
jų nacių okupuoti, suorga- 
nizava slaptą veikimą Lie
tuvos nepriklausomybei 
atstatyti. Su Lietuvos po
žeminiu veikimu užsieny
je gyvena lietuviai yra už
mezgę ryšį. Yra žmonių 
slaptai perėjusių Lietuvos 
sieną ir atvykusių į demo
kratinius kraštus. Tuo 
tarpu jų pavardės paskelb
ti, dėl suprantamų prie- 
žaščių, negalime.

Žuvo Ambasadoriaus Sūnus
______________________

Sunkvežimių Vairuotojų 
Streikas

i Iš Anglijos praneša, kad 
laike Amerikiečių bom
bardavimo Muenster (na
cių bazės) žuvo Įeit. John 
G. Winant, Jr., 22 m. am

žiaus, Amerikos ambasa
doriaus Britanijai sūnus.
I f I

■

Lietuvos Ūkininkai Sabo
tuoja Mėsos Pristatymą

(LKFSB) Hensen, vo
kiečių viršininkas maisto 

I ir agrikultūros skyriuje 
prie generalinio komisari- 
jato Kaune paskelbė

Labai Alina Lietuvos Miškus

Amerikiečiai Sunaikino Dar 102

♦ ♦ ♦

MARE 
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t\l PA Y DAY

BOND DAY

Visuomenė Gaus Sviesto

Nashville, Tenn., spalių
11
giau kaip 3200 sunkveži-

i
Washington, D. C., spa

lių 11 — Karo Maisto ad
ministracija praneša, kad 
militarės ir kitos valdžios

Stockholm, Švedija, spa- 
ilių 11 — Pranešama, jog 
vokiečiai kolonistai jau 
kraustosi iš Lietuvos, Lat- mių vairuotojų ir pagelbi- 
vijos ir Estijos. Tačiau 
šios žinios nėra patvirtin
tos kitų šaltinių, ir todėl 
gali būti nacių paleista an
tis.

(LKFSB) Rytinėse vo- 
Praneša, kad dau- kiečių užimtose valstybėse 

vėl atgaivintas darbas 150 
įmonių, kurios gamina pu
šų aliejų (terpentiną), de
gutą ir anglis. Pušų ter
pentinas yra vokiečių gau
siai vartojamas motoruo
se.

ninku streikuoja, ir dar 
daugiau jų išeis į streiką. 
Vidur-Pietinių 
transportacija 
žuota.

valstybių 
suparali-

Londonas, spalių 11 — 
Jung. Valstybių bombone
šiai sunaikino Vokietijos- 
nacių bazes — Muenster ir, 
Coesfield ir Olandijos ae-' 
rodromą Enchede, ir su
naikino 102 vokiečių lėk-' 
tuvus:

Šis buvo trečias Ameri-, 
kiečių puolimas Vokietijos! 
laike 24 valandų.

Taipgi prieš tai Ameri
kiečiai bombardavo Len-

• kijos uostą Gdynią ir Ry- 
, tinėje Prūsijoje — Danci
gą. Ten sunaikino 81 nacių

• kovos lėktuvą.
Praneša, kad laike kau- 

tynių dingo 30 Amerikie
čių bombonešių ir du ko
vos lėktuvai.

4
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ĮVAIRIOS žiniosc. FOgAICTORY Reikšmingas Lietuvio Darbas 
Amerikos Misijose

Londonas, spalių 11 — Darbininkai grižo atosto-

Lietuvių Kalbos Painokos 
Londone, Zokristijoje

Londonas, spalių 11 — Darbininkai grįžo atosto- (LKFSB) Aukštąjį mok- 
Raudonoji armija užėmė gų. Keletas prievartos dar- slą baigusi Anglijoje p-lė 
aukštumą ir kaimelį vaka- bams išvežtųjų būrių buvo Stasė Prapuolenytė pradė- 
rinėje Dniepro upės pusė- grąžinta atostogoms anks- jo Londone, lietuvių vai-

L
n
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je. praneša Maskva. Sako- čiau. Matyt jie darbo sąly- kams dėstyti lietuvių kai
mą, kad kautynėse užmu- gas turi sunkias, 
še 2.000 vokiečių. i greit išsenka.

Rusų žnyplės spaudžia' ______
Vokietijos nacius Kievo a- 
pylinkėje. Rusai savano
riai užėmė kelius kaime
lius Kievo apylinkėje ir 
užmušė 400 nacių.

Šiaurėje rusai eina link
Latvijos ir Lenkijos rūbe-

jėgos bą. Kadangi per karą lie
tuviai neteko savi) parapi
jos svetainės, tai neturint 
kitų patalpų, vaikučiai pa
mokoms renkasi į lietuvių 
parapijinės bažnyčios zo- 
kristiją. Jų susirenka apie 
20. Šį reikalą visais gali- 

(LKFSB) Okupantų no- mais būdais remia klebo- 
ru buvo padaryta lietuvių nas kun. Dr. K. Matulaitis,

Naciai Lietuvos Mokytojus 
Vežioja Po Vokietiją

I.
!

r/
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mokytojų iškyla į Reichą, tik gaila, kad Londono lie- 
žiŲ- rusai atsi- išvyko geg. 28 d. ir sugrį- tuviai gyvena gana išsis-

!....„ birželio 18 d. Jie aplan- klaidę ir vaikams gana
kė Vokietijos naujausias sunku suvažiuoti, dauge

lis, tiesiog, negali. Nori
ma suorganizuoti lietuvių 
kalbos pamokas ir paau
gusiems.

i

ėmę 200 kaimelių ir užmu
šė 2.000 vokiečių Baltgu-
dijoje_ ir Nevel srityje, ir mokyklas ir prisižiūrėjo 
užėmė Ne\ ei miestą. , darbui. Už iškylos su-

Kaikurio»e vietose rusai ruošimą “reikėjo”, kad 
užgrobė daug karo ginklų nors. vokiečiams nadė- 
ir medžiagos. Jau tik beli
kę 25 mylios iki Vitebsko. 1

šeštadienį kautynėse ru
sai sunaikino nacių 64 tan
kas ir 58 lėktuvus.

Sovietų diktatorius Sta
linas sako, kad raudonoji 
armija išmušė vokiečius iš į 

Kaukazo, ir kautynėse už
mušta 20.000 naciu karei-5

* j

vių ir 3.000 paimta i nelai- ( 
svę. Naciai dar laikosi Kri- 
mėjoj, bet ir ten rusai įsi
veršiu.

kas nors vokiečiams padė
kotų. Tai atlikęs Vilniaus 
mokytojas Pempė laikraš
tyje “Kaunaer Zeitung” 
liepos 2 d., pabrėždamas, 
kad Lietuvos ‘‘mokytojai 
stengsis įgyvendinti pas 

JJ save Reicho padarytą pa
žangą mokymo srityje”.

»

KINIJOS ŠVENTE

(LKFSB) Daugelyje, y- 
. pač pietinės USA dalies, 
: vietų katalikai gyvena iš
simėtę tarp kitų tikybų 

5 žmonių. Jų dvasinių reika- 
' lų aprūpinimas ir evange- 
į Ii jos platinimas tarp kitų 
žmonių yra jau vidaus mi
sijų darbas ir čia yra gra
žiai pasižymėjęs kun. Juo
zapas Varnaitis, lietuvis iš 
rytinių valstybių, Mas- 
peth parapijos. Dabar jisai 
yra klebonu Šv. Patriko 
bažnyčioje, Ouray (You- 
ray), Colorado. Be savo 
bažnyčios jis dar turi ap
rūpinti tris kitas misijų 
'stotis, taip, kad jam sek
madieniais tenka padaryti 
250 mailių kelionė, kol ji
sai apvažinėja visas vie- 

■ tas. Iš Šv. Tėvo jisai turi 
specialią privilegiją laiky
ti trejas Mišias šventadie
niais ir vienas mišias turi

Kinijos generalisimo leidimą laikyti šeštą va- 
Chiang Kai-sheko šeima—; landą vakare. Kitaip jis 
krikščioniška. Po visą pa- Į nesuspėtų aplankyti visas 
šaulį nuskambėjo Mada-, misijų stotis klausant iš- 

j me Chiang Kai-shek paša- pažinčių ir teikiant kitus 
kytieji žodžiai: (dvasinius patarnavimus.
— Diplomatija

nyčią, dabar piešdamas 
paskutinės vakarienės pa
veikslą, Nors visą laiką 
gyvena toli nuo lietuvių, 
bet savo tėvų kalbos nepa
miršo, noriai kalba lietu
viškai ir norėtų turėti dau
giau progų vartoti savąją 
kalbą. Rimta, vyresnio 
amžiaus lietuvė galėtų ten 
gauti šeimininkės vietą. 
Tas kraštas dar tuo įdo
mus, kad tenai yra aukso, 
sidabro, šyino, cinko, ura
no kasyklos. Kalnų oras y- 
patingai sveikas.

Du Lietuviai Kunigai Išplau
kė Į Piety Ameriką

Lietuviai Darbininkai 
Vokietijoje

(LKFSB) Tiek daug Lie
tuvos žmonių yra išvežtų į 
Vokietiją, kad jų kaikurių 
dalinių pervežimui yra 
skiriami net ąpecialūs 
traukiniai. Šią vasarą vie
nas toks specialus trauki
nys atvežė 500 lietuvių 
darbininkų i Tauragę.

(LKFSB) Rugpiučio 2 d. 
7 vai. vakaro laivu “Cabo 
de Homos” iš Lisabonos 
uosto išplaukė du lietuviai 
kunigai saleziečiai: Mečys 
Pusčius ir Petras Masko
laitis. Kun. M. Pusčius yra 
šiaulietis, studijavęs filo
sofiją Romoje, profesoria
vo Kuboje ir vėliau studi
javo teologiją Turine. Jo 
motina yra bolševikų iš
vežta į Rusiją. Kun. Pet
ras Maskolaitis yra brolis 
čikagiečio Prano Masko- 
laičio, apie kurį ilgą laiką 
nieko nebuvo girdėjęs ir 
tik neseniai turėjo didelio 
džiaugsmo “Drauge” per
skaitęs apie jį žinelę. Kun. 
Petras Maskolaitis teolo
giją studijavo seminarijo
je netoli Paduvos, buvo 
misijonieriumi Ekvato
riuje tarp kivarų, misi
joms labai atsidavęs ir dar 
vis turi viltį vėl grįžti prie 
to paties darbo Ekvatoriu
je. Dabar gi.abudu — kun. 
P. Maskolaitis ir kun. M. 
Pusčius — vyksta į Bolivi
ją profesoriauti seminari
joje. Abu jie dar yra jauni 
kunigai, įšvęsti tik perei
tais metais. Prieš išplauk

(LKFSB) Milžiniška Ki
nijos valstybė, su 457.835.- 
000 gyventojų, su 2.280.- 
000 kvadratinių mailių te
ritorija, spalių 10 d. šven-j 
tė savo nacionalinę šven
tę. Tai sena valstybė, ku
rios istorija jau siekia 
daugiau, kaip 2.000 metų 
prieš Kristų. Tai daugiau
sia žemdirbių kraštas, kur 
auginama kviečiai, mie
žiai, komai, žirniai ir kiti 
javai. Taikos metu kinai 
turėjo neblogai išvystytą 

   e----- ..---- Sv. medvilnės, vilnų ir šilko 
Kazimiero kapinės jau yra pramonę> Kinija turi savo 
paaukojusios lietuviškai geležies rudos ir geležies 
visuomenei S166.400. Šias pramonė čia yra seniausia, 
žinias patiekia Amerikos žinoma pasaulyje. Kini jo-1 

----- r--------— Lietuvių Katalikų Dar-’je taipgi yra ir didelės ak- 
atskira knygute, antrašte: bai ^iet. Kunigų Vie-^mens anglio atsargos. Da-' 
La Literatūra, Guardian nybes išleistoji vertinga. Ko fy žemiu ir turtu dabar i de la Nation. Historia de knyga. Joje yra visų lietu-į^EUj™U ^o| 

1__ T -x--- -r — X1— ------------- i įr lietuvių:^,, a ™ i™
kunigų adresai, aprašymai 
lietuvių kultūrinių, labda
rybės įstaigų. Gaila tik, 
kad ne visos įstaigos pri
siuntė reikiamą kiekį me
džiagos. Vis dėlto šis vei
kalas yra gausi medžiaga 
lietuviškos išeivijos kultū
ros istorijai ir juo turėtų 
susidomėti kiekvienas lie
tuvybe besiinteresuojąs 
inteligentas.

Vaičiulaičio Raštai 
Argentinoje

I

LKFSB-ras gavo iš Ar
gentinos numerį žurnalo 
“Estudios”, kuriame buvo 
išspausdinta rašytojo A. 
Vaičiulaičio straipsnis a- 
pie lietuvių literatūrą. Šis 
straipsnis buvo išleistas

Šv. Kazimiero Kapiniiį Dide
lės Aukos Lietuvi Įstaigoms

(LKFSB) Chikagoje e- 
! sančių Šv. Kazimiero kapi
nių vadovybė beveik kiek
vienais metais paskiria 
nuo S500 iki $5.000 įvai
rioms Lietuvos ar Ameri
kos lietuvių švietimo, lab
darybės įstaigoms, knygų 
leidimui ar kitiems lietu
viškos kultūros reikalams. 
Nuo savo įsikūrimo

de la Nation. j
las Letras Lituanas”. Kny- viškų partijų 
gėlė 28 puslapių, išleista’ ' J 
šiais metais, Buenos Aires 
mieste.

Nuo Nacių Kenčia Lietuviš
kos Parapijos Gardino 

Apskrityje
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TIESIOGINIS MORTGYČIŲ

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.
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jau 6 m., kaip Kinija ka
riauna su japonais. Šią 
vasarą paskelbtais davi-1 

’niais, per visą karo laiką’ 
nuo kinų rankos žuvo 688.- 

'000 japonų kariai, buvo; 
' sužeistų 1.374.368, paimtai 
i nelaisvėn 22.064, nukauta 
I karines medžiagas prista- 
j tančių trupių 600.000 žmo
nių, taip, kad kinai jau iš- 
vedė iš rikiuotės 2.662.395 

! priešo karius, tuo žymiai 
palengvindami ir Ameri
kos kovą prieš japonus. 
Dabar Kinija aktyvioj ka
ro tarnyboje turi 5.000.000 
vyrų, kariuomenės stovy
klose ruošiama naujų ka
rių ar jau turima rezervų: 

' paruoštų — 15 mil. vyrų ir 
dar apie 800.000 kinų par
tizanų veikia japonų už
nugary. Tai milžiniška jė
ga, kuriai tačiau kiek kliu
do Kinijos komunistai, ku
rie turi savo armiją, gin
kluotą ir remiamą komu-

I dvasinius
_ „ atrodo “parapija” apima 6.000 

yra uždariusi duris religi- kvadratinių mylių. Dau- 
jai, bet religija yra svar-į ^ay.s^a ^am, tenka. aprū- 

tis. Be jos nebus tarptau-‘ tyvio iki, šioliai tose apy- 
tinio teisingumo nei teisė- : 
tumo, nebus nei padoru-5 
mo, nei garantijų, kad kas! 
laikysis duotojo žodžio.!' 
Be religijos jokia valsty
bė negali būti patvari. Tas 
turėtų būti aišku. Jei reli
giniais dėsniais vadovau
tųsi visi sutarčių daryto
jai, nebūtų sutarčių laužy
tojų. Jei religiniai dėsniai 
užsidegtų pasaulio naikin
tojų širdyse, pasaulio nai
kinimas neįvyktų. Kai na- ■

biausis civilizacijos rams-:P^n^ \t,a]uv3 katalikus. Lie- 

linkėse dar nėra užtikęs.
Patsai Ouray miestas yra 

; užgesusio ugniakalnio 
duobėje. Ir dabar dar iš 
žemės ten bėga karštas 
vanduo, su, vadinamu, ra
dio aktyvumu, turintis gy
domos reikšmės. Tos apy
linkės, tai Amerikos Švei
carija, nes čia pat Rocky 
kalnai, turintieji net pus
antros mylios aukščio. Bet 
tie kalnai keliaujančiam į 

j misijų stotis kunigui su- 
cionalinis ir individualinis ^aro šiokį tokį pavojų: žie- 
(asmeninis) sąmoningu- ■ant daug sniego. Pa- 
mas yra išvystyti per pa-;s^alko’ ka,d nuo aukšto 
sitikėjimą religija, kai re- į kalno pradeda ristis snie- 

! ligi ja priimama kaip cen-*g0 kamuolls ir užgriūna 
j tralinis ramstis ir lemia- 
i moji jėga gyvenime ir vei
kime, civilizacijos žlugi
mas gali būti išvengtas, 
bet tik tada”.

Lietuvių Muzikos Istorija

G’ į JL A ivo

ant kelio sniego kalva iki damas kun. P. Maskolaitis 
40 pėdų aukščio. Tenka gavo laišką iš Gelgaudiš- 
kartais net per tą sniegą į kio, kuriame rašoma, kaip
tunelį iškasti, kad vėl ati-j Lietuvos žmonės turi į-

(LKFSB) Gardino apy
linkėse yra keltas grynai 
lietuviškų parapijų. Dau
guma jų neteko lietuvių 
kunigų, nes naciai išleido 
potvarkį, pagal kurį tose 
apylinkėse tegali dirbti tik 
iš tenai kilę kunigai. Tuo 
gi tarpu iš vietinių žmonių 
kilusių lietuvių kunigų te-1 nistinės valstybės. Ta ki

nų komunistų karinė jėga 
turi savus tikslus ir pa
triotinei kinų armijai ten
ka atitraukti nemažai jė- 

klebonas kun. gų įr dėmesio, kad juos su-

i

(LKFSB) Kompozito
rius J. Žilevičius pradėjo 
rašyti naują veikalą — 
“Lietuvių Muzikos Istori
ja”, kuri apims lietuvių 
muziką nuo pat pradžios

’ iki paskutinių laikų. Ši 
knyga bus parengta anglų 

i kalba.

daryt susisiekimą keliu, 
kol sniegas ištirps. Kelyje 
į vieną misijų stotį tas lie
tuvis kunigas turi prava
žiuoti net 24 tokias pavo
jingas, sniego kritimui pa
lankias vietas: tačiau ne
laimės dar jam neatsitiko. 
Dažniausia tas didelis 
sniego kamuolis rieda da
rydamas trukšmą ir su au
tomobiliu galima išvengti, 
bet seniau yra pasitaikę, 
kad užmušė net 12 arkliais 
važiavusių žmonių. Vasa
rą misijose mokyti vaikus 
tikybos parkviečiamos se
serys. Kun. J. Varnaitis y-ti nuvykstančius į Londo- 
ra aukštuosius mokslus ė-’ną USA kareivius-lietu- 
jęs Šveicarijoje, Friburgo vius. Patsai lietuvių para- 
universitete. Jisai yra di- pi jos klebonas imasi šita- 
delis meno mėgėjas ir net me reikale patarpininkau- 
p’atsai dekoruoja savo baž- ti.

teikti didelius kiekius vi
sokių dalykų vokiečiams 
ir kad jo brolienei atsitiko 
nelaimė: apsipylusi žibalu 
sudegė, apdegė ir kiti šei
mos nariai.

Rūpinasi Mūsiškiais Kariais, 
Nuvykusiais Londonan

I

nai nebuvo. Taip, kad nuo 
lietuviškų parapijų lietu
viai kunigai buvo nušalin
ti. Pasiliko tik Kabelių pa
rapijoje
Pranas Čaglis. Jis jau ga-J kontroliuoti.’’

! na senas ir naciai jo ne
judino, tačiau ir šis ankš-į Katalikų Kinijoje yra 
tai gyvena: vokiečiai jį daugiau, kaip trys milijo- 
nugrūdo į špitolę, o gan 

(gerą kleboniją naudoja vi
sokioms raštinėms.

Dar Viena Knyga Apie 
Lietuvą

(LKFSB) Londono lietu
vių parapijos klebonas 
kun. Dr. K. Matulaitis 
kreipėsi į savo parapijie
čius, skatindamas priimti 

, pas save dienai kitai viešė-

J.(LKFSB) Kun. Dr. 
Gečys rašo platų veikalą 
“Catholic Lithuania”.

Salantuose Įsteigta 
Gimnazija

(LKFSB) Gautas leidi
mas Salantuose įsteigti 
gimnaziją. Pradžioje veiks 
tik pirmosios 3 klasės. 
Gimnazijos inspektoriu
mi paskirtas Serapinas.

Lnai. Gražiai veikia katali
kų misijos. Apie jas taip 
kartą atsiliepė Kinijos ge
neralisimo — Chiang Kai- 
sheko žmona, laiške Kini
jos katalikų vyskupui:

— Visi mes, kurie susidu
riame su jūsų misionie
riais, esame sužavėti jų 
pasišventimu darbui, sie
kiančiam pagelbėti ken
čiantiems žmonėms ir ug
dyti jų dvasines galias”.

ti. COMDR. McAFEE LT. COMDR. STRATTON
Readinr from left to right the officers are: Colonel Orėta Culp Hobby of the WACS: Eieutenant 

CommaiMler Miidred H. McAfee, of the WAVES; I.ieutcnant Commander Dorothy C. Strattou ot tne 
SPARS. and Major Ruth Cheney Streeter of the l nited Statės Marine Corps (IV. R.).
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Suskubkim Šelpti Lietuvą
Desperatiškas vokiečių elgesys Romoje, ypač su

laužymas Vatikano neutraliteto — nežiūrint gudragal- 
viškų nacių pasiteisinimų, Šv. Tėvas yra faktinai jų J 
belaisviu — rodyte rodo, kad Hitlerio pajėgos smun-! 
ka žemyn. Jis dar gali ilgokai laikytis ir kerštingoj 
desperacijoj besitraukdamas viską ardyti, bet iš viso 
jau numatomas nepertolimiausias jo galas. Karo bai
ga, bent Europoj, įvyks tada, kai Alijantai okupuos vi
są Italiją, prasilauš pro Alpus ir brausis į Vokietijos 
sienas. Vokietija nepakęs, kad Suvienytų Tautų ka
riuomenė peržengtų jos ribas. Jei tai įvyks, ji pasiūlys 
taiką, kad ir nesąlygingu pasidavimu. Atsidarys tai
kos konferencija ir prasidės, taip sakant, pasaulinė 
mugė. Bus visokeriopų derybų, pasiūlymų ir prieš-pa- 
siūlymų, intrygų, lenktyniavimosi kits kitą apgauti, 
apeiti nustatytus tautų laisvės principus ir tt.

Žinoma, vadovaujančią rolę vaidins vien didžiulės 
valstybės, kurių pastangomis bus laimėta karas. Ar 
jų pažiūros į Atlanto Čarterį bus vieningos ir vieno
dos? Ar jų interesai nesusikirs? Ar žadamoji visoms 
tautoms laisvė bus faktinai pripažinta ir patikrinta? 
Kad tie klausimai bus patys opiausi, jau dabar just iš 
Sovietų daromų pastangų įrodyti, jog Pabaltės valsty
bės esamos juridiniai į Sovietų Sąjungą įkorporuotos. 
Sovietijos vadai matomai nepilnai pasitiki vien savo 
ginklų pajėgumu. Jei pasitikėtų, tai nė pusės žodžio 
neprasitartų apie kokias ten tautų bei valstybių tei
ses. Tiesiog paglemžtų viską, ką tik raudonoji armija 
apžios. Taip pat tai aišku iš pramuštgalviškos agitaci
jos, kurią šioj šaly varo lietuviškieji komunistai. Jie 
išsijuosę stengiasi įrodyti, kad didžiuma net Amerikos 
lietuvių pageidauja savo tė vynei sovietų globos. Ki
tais žodžiais, kad Lietuva nori būti įkorporuota į Rusi
jos imperiją, kaip yra buvę carų laikais. Jie giriasi 
daugiau surinkę pinigų Rusijai, negu nekomunistai 
lietuviai Lietuvos reikalams. Labai žioplas pasigyri
mas. Viena, kad nėra teisi ngas. Antra, kad rinkdami 
aukas Rusijai, lietuviški komunistai darbuojasi sveti
mai valstybei, ne Lietuvai. Tad Lietuvos reikaluose 
jie negali turėt jokio balso. Amerikos vyriausybė pui
kiai tai supranta ir jų darbuotės neįskaito į Lietuvos 
sąskaitą. Tuo būdu Lietuvos atžvilgiu, jie eina ne prie 
tikslo, bet atbulai, ir juo daugiau jie Rusijai darbuo
jasi, juo labiau nuo Lietuvos reikalų nutolsta; ir juo 
mažiau turi teisės apie Lietuvą ne tik spręsti, bet ir 
kalbėti. Bet vis dėlto, kad ir gramozdiškai, lietuviškie
ji komunistai smarkiai darbuojasi ir netiesioginiu bū
du skatina ir mus Lietuvos naudai uoliau pasidarbuo
ti. Svarbiausias mūsų šiuo atveju nuopelnas tai ko 
daugiausia pirkti karo bonų, visuomet pažymint, kad 
lietuviai juos perka. Tai patrauks amerikiečių dėmesį 
ir palankumą. Gi nemažesnės mūsų pastangos turi būt 
dedamos tiesioginiam Lietuvos gelbėjimui. Taikai ar
tėjant, atsidėję remkime Lietuvos nepriklausomybę.

K.

I

YOUR MONEY OR HIS LIFE!

Statinės aliejaus, kurios duos jėgos varyti laivus, tankus, bomberius 
ir kitas riedančias, plaukiančias, skraidančias priemones, suritintos, kur 
nors Pietinio Pacifiko salose. Mūsų kariai ir čia darbuojasi.

Raudonasis Kvislingas Liudas Gira Atsiliepė
Rugsėjo 21 dienos ‘The New Baltijos valstybės padariusios 

York Times” įdėtas ilgas laiš-'didelį progresą, bet tas progre- 
kas, kurio pabaigoje padėtas sas, anot jo, nebuvęs didesnis 
parašas “Liudas Gira”, Mas- negu Sovietų Sąjungos Azer- 
kva, 1943 m. rugsėjo 20 d. Įde- beižane, Gruzijoje. Armėnijoje, 
dama šį laišką “The New jau nekalbant apie Užbekista- 
Times” nuo savęs dar pridėjo ną. nes jis pats visas šešias ša- 
tokią pastabą: “Šio laiško rašy- lis esąs lankęs ir tą žinąs. “Lie- 
tojas yra lietuvis poetas ir Lie- tuva niekuomet 
tuvos Sov. Soc. Respublikos at- kaipo valstybė,“

A nlr Ani nnci nrv, nza+ra

Šią žinią 
Times” 
vo Sovietų Informacijos Biu- ir nepriklausomybę 1921 me
ras”. ‘tais. Kitos valstybės taip pat

. panašiai atgavo laisvę”. Jau 
,, 'vien tvirtinimas, kad Lietuva 

niekuomet nebuvo nepriklauso
ma valstybė rodo, kad Pope nei 
Lietuvos nei kitų Baltijos val
stybių nepažįsta. Toliau jis iš- 
vedžioja, kad pilnas suverenite- miško — Sovietų Informacijų 

. tas mažų tautų rankose yra pa
vojingas, galintis suardyti pa
saulio taiką, o taipgi Rusija ne
galinti būti indeferentiška sa
visaugos sumetimais, panašiai 
kaip J. A. V. negalėtų ramiai

,. ... žiūrėti į Long Island bandymą vietųdienraščio. . . .
virsta1 ^>aS1<^ar^tl nePri**ausoma va«‘ mis>

.. . tybe.

neegzistavo 
— sako Pope 

Aukščiausiam Soviete. — “iki ji nevedė karo su Rusi- 
‘The New York ja. kuris pasibaigė sutartimi 

redakcijai

ti nuomonė. Lietuva savo san
tykius su Rusija nori bazuoti 
ant 1920 metų liepos 12 dienos 
sutarties — pabrėžė savo laiš
ke Ministras Žadeikis.

Į Ministro Žadeikio laišką vėl 
atsiliepė p. Pope rugsėjo 14 die
nos “The New York Times”. Šį 
kartą jis jau advokatauja už 
kultūrinę autonomiją mažom 
tautom ir ta pačia proga jau 
kaltina Lenkiją. Suomiją ir vi-

telegrafa- duodančia Lietuvai pilną laisvę są eilę kitų Europos valstybių.
Prie tos polemikos dar prisi

dėjo ir Latvijos Ministeris Dr. 
Alfred
įdėtas “New York Times” 
dienos numeryje, 
tvirtais argumentais 
baltijos valstybių poziciją.

Šitie ginčai iššaukė ir vilką iš

15 dien.1 
Lietuvos,

Liudo Giros laiško atsiradi
mo “The New York Times'’ 
puslapiuose istorija gana įdo
mi. Kaip žinoma, “The New 
York Times” yra vienas iš rim
čiausių laikraščių Amerikoje, 
kurio pasiimtą kryptį ypatin
gai seka svetimų šalių atstovai 
ir reprezentantai, nes tas dien
raštis dažnai išreiškia Ameri
kos visuomenės nusistatymą 
užsienių politikoje, kuri papras
tai supuola su J. A. V. Vyriau
sybės pažiūra. To 
“Laiškų Skyrius” dažnai 
vieša tribūna į 
niais klausimais.

New Yorko Amerikos 
vių Taryba šių metų liepos mė
nesio gale pasiuntė dviem di
diesiems New Yorko laikraš
čiams “The New York Times’’ 
ir “The New York Herald Tri
būne” laiškus Pabaltijo valsty
bių reikalu, kurie ir tilpo “The 
New York Times” rugpiučio 2 
dien. ir “The New York Herald 
Tribūne” rugpiučio 
Laiške išdėstoma 
Latvijos ir Estijos pažanga ir 
nurodoma į tai, kad jų pastan
gos būti gerais kaimynais tota
litarinių valstybių nieko nepa
dėjo, kai pastarosios nutarė pa
sidalinti įtakos sferomis. Toliau 
primenama, kad kol Sovietų 
Sąjunga grasina dar kartą pa
vergti Pabaltijo šalis, tol rusų 
ginklų garsas artėjantis į tas 
šalis skamba mirties sprendi
mu lietuvių, latvių ir estų au
syse. Laiško gale primenama, 
kad jau laikas būtų Sovietų 
Vyriausybei išlaisvinti Pabalti
jo kankinius, kurie buvo “per
kelti” į Rusijos Arktiką ir su
tikti su Lietuvos, 
Estijos priėmimu 
Tautų tarpą.

Kadangi “The 
Times” pirmasis 
ką. ir tai vien tik su New Yorko 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininko kun. Norberto Pa
kalnio parašu, tai į jį ir buvo' 
nukreiptos pirmosios lietuvių 2adeikis rado reikalą koregUoti | 
komunistų patrankos, ypatin- į p Rabinavičiaus laišką ta pras 

me, kad kiek tai liečia 1939 me- 
j tų spalių 10 dienos sutartį, tai 

i nėra “visų lietuvių viltis”, 
. kaip p. Rabinavičiaus laiške iš-

Times”. Jis pripažįsta, kadsireikšta, o tai yra tik jo priva-

Bilmanis, kurio laiškas
1&

Jis taipgi 
gina Pa-

Biuras įsimaišė, ko pasėkoje, i 
kaip minėta. įdėtas rugsėjo 22j 
dienos “The New York Times”! 
numeryje ilgas Liudo Giros 
laiškas. Tame ilgame laiške 
Liudas Gira, ar gal tikriau So- 

propagandistai jo lupo-: 
lietuvių pasipriešinimą i 

. . . ,.ju. Lietuvoje vokiečiams veda į tai. ijvainais politi-l T „ , .„ ... _ , , . ... .. II Į Pope laišką atsiliepe žymus kad tą esą jie daro is noro gnz-1
į advokatas Nathan D. Shapiro, ti į Sovietų Sąjungos tautų šei-;

Lietu- jrurjo laiškas įdėtas ‘The New mą. Girdi, lietuviai kariauja po|
I York Times” rugpiučio 19 die
nos laidoje. Shapiro jau pra- 
džioje laiško redaktoriaus adre- 
su sako: “Jūs esate tikras libe
ralas, kai dedate Arthur Upham 
Pope laišką, kuris pasirodė ve
damųjų puslapyj rugpiučio 17 
dieną, nežiūrint į tai kad veda
muosiuose išreiškiate nusista
tymą prieš mažųjų valstybių 
invaziją... Ponas Pope yra žino
mas kaip labai karštas gerbė
jas rusiškos diktatūros. Jis tu
ri teisę į savo įsitikinimus tiek, 
kiek tie įsitikinimai nekyla iš 
noro padėti svetimai valstybei 
mūsų sąskaiton. Jo pateisini
mas Latvijos. Lietuvos ir Esti
jos invazijos man labai prime
na Hitlerio argumentus, kada 
jis užpuldinėjo mažąsias vals
tybes. Ir dar daugiau, ponas 
Pope žino, nes yra gerai infor
muotas vyras, bet vis tik už
miršo pasakyti, kad Stalinas 
užpuolė Latviją, Estiją ir Lie
tuvą dar rašalui nenudžiūvus 
ant nepuolimo sutarčių, kurias 
jis sudarė su tais kraštais”. 

Rugpiučio 23 dienos “N. Y. 
Times” numeryje įdėtas dar ir 
buvusio Lietuvos Charge d'Af- 
faires Henriko Rabinavičiaus 
laiškas, kuriuo jis papildo Sha
piro laišką ir ta proga bando 
atremti kaikuriuos p. Pope ar- 

’ gumentus. Lietuvos Ministras

“Sovietų Lietuvos vėliava”. To- j 
liau Liudas Gira sako, kad “Lie-| 
tuvių Tarybos Amerikoje laiš-' 
kas išreiškė idėjas kenksmin- i 
gas Jungtinėms Tautoms”, j 
Kaip ir visi bolševikai, tai ir! 
Liudas Gira nurašo iki nesą-: 
monių: “...Bet dabar Amerikos' 
Lietuvių Taryba ir panašios or
ganizacijos vėl užimtos pastan-' 
gomis skaldyti lietuvius kaip 
tik tuo momentu, kada vienybe 
yra svarbiausiu veiksniu kovo
je prieš hitlerizmą. Jie sklei
džia gandus, kad Sovietinė Lie
tuva. kurią jos žmonės sukūrė, 
neturi tikros nepriklausomybės, 
ir jie mėgina priešintis tautos 
valiai pastangomis mažos poli
tinių avantiūristų klikos, kuri 
savo asmeninius interesus stato 
aukščiau už viską”. Kuo kuo. 
bet šituo išsireiškimu Gira kuo 
ne tais pat žodžiais sutinka su 
dabartiniais Lietuvos okupan
tais naciais, kurie, kaip jau lie
tuvių spaudoje buvo skelbta, 
kaltina saujelę Lietuvos inteli
gentų. kurie esą prieš juos nu
sistatę. o šiaip visa tauta einan
ti su jais. Kaip matome vienodi 
tikslai, vienodi ir argumentai...

Latvijos ir 
j Jungtinių

New York 
įdėjo tą laiš-

BUY F

gai iš “Laisvės” pastogės. Taip
gi į tą laišką atsiliepė tūlas 
Arthur Upham Pope, rugpiū- j jį 
čio 17 dien. “The New YorkJkj

Ncw Yorko vengrų dienraštis vystymąsi. Kol Europoje vieš- 
“Amerikai Magyar Nepszava” patavo taika. Baltijos valsty- 
rtigsėjo 12 d. Įdėjo straipsnį bėse viskas puikiai klojasi. Bet
“Trojos arklys”, kurio kiek su
trumpintą vertimą paduodame.

“Tarp kontinento tautų, tur
būt nemaloniausioje padėtyje 
yra Baltijos valstybių žmonės. 
Po pirmo pasaulinio karo Lietu
va, Latvija ir Estija iškovojo ir 
paskelbė savo nepriklausomybę. 
1920 metų liepos 12 dienos pak
tu Sovietų valdžia pripažino jų 
ir Suomijos nepriklausomybę, 
atsisakydama nuo bet kokių 
pretenzijų. Tos trys tautos gra
žiai ir taikingai gyveno, atsta
tė savo karo nualintas valsty
bes ir puikiai progresavo iki 
Hitlerio atėjimo valdžion. Na
ciai su pavydu žiūrėjo į tas val
stybes ir į puikų Klaipėdos — 
vienintelio Lietuvos uosto —

staiga viskas apvirto aukštyn 
Kojomis, buvo pasirašytas Ru
sijos - Vokietijos paktas: vo
kiečiai apglemžė Klaipėdą, ru
sai sudarė “naują paktą” su 
Baltijos valstybėmis. 1939 m. 
spalių 10 d., pasirašytas nau
jas paktas ir pavadintas: savi
tarpės pagalbos paktu. Lietu
vos Ministras Washingtone p. 
Žadeikis rašė “Times” laišką 
(čia cituojama to laiško ištrau-
ka).

Baltijos tautos praktikoje 
pažino tikrą “draugiškų” sutar
čių vertybę ir vieton jų daugiau 
pasitiki Atlanto Čarteriu ir 
geidžia jį pritaikinti sau. Atei
tyje jos nebenori jokių “Trojos 
arklių”.

REIKŠMINGAS VATIKANO 
LAIKRAŠČIO BALSAS

(LKFSB) “Osservatore- 
Romano”, Vatikano laik
raštis, rugsėjo 17 d. iš
spausdino straipsnį, kuris 
vertas plataus dėmesio:

— Kaip gi yra daug, net 
gi tarp katalikų, — rašo 
Vatikano laikraštis, — kū
ne pamiršta, kad- krikš
čioniškoji socialinė san
tvarka turi būti pasireiš
kimas gilios dvasinės har
monijos, kaip daug yra to
kių, kurie yra patenkinti 
bet kokia socialine san
tvarka, kuri yra palaiko
ma policinėmis priemonė
mis, kad tik joje gerbiama 
privatinė nuosavybė ir’ 
duodama dievmeldystės 
laisvė.

Kaip daug, netgi tarp ka
talikų, yra, kurie pamirš
ta, kaip mūsų santykiai su 
Dievu yra išimtinai dvasi
nio ir antgamtinio pobū
džio, — ir kurie dėlto yra 
pasiruošę priimti vien išo
rinį dievmeldystės pasi
reiškimą, nors ji nėra pa
grįsta tikru, nuoširdžiu ti
kėjimu. Kaip gi dabar yra 
žmonių, net tarp katalikų, 
kurie tiki ar nuduoda tikį, 
jog mes išpildome visas 
pareigas darbininkui, jei 
mes padarome žygių su
trumpinti jo darbo valan
das, padidinti jo uždarbį, 
ar pagelbime įsigyti ko
kią naują apdrauaos rūšį. 
Tokie žmonės užmiršta, 
kad materialinių sąlygų 
pagerinimas (nors jis ir y-,

ra savyje labai pageidau
tinas), savaime nėra pa
kankamas pakelti darbi
ninką į aukštesnį gyveni
mo standartą, kol šių pa
gerinimų drauge nelydės 
dvasinė pagalba, kuri su- 
konsoliduoja (sutvirtina, 
sutvarko) žmogaus pa
grindines laisves. Mums 
reikia darbininko tarnybą 
padaryti krikščioniškes
nių, darbininku sustipri
nant kilnumo jausmą, ini
ciatyvos dvasią, džiaugs
mą savuoju darbu ir suke
liant atsakomybės pajau
timą”.

Toliau primenama, kad 
katalikai turi visada turė
ti prieš akis, kiek jie gali 
padaryti gero tiems, ku
riuos sutinka, su kuriais 
gyvena, jei jie patys, paži
nę katalikybės socialinį 
mokslą, pagal jį gyvens ir 
kitiems tas idėjas skiepys, 
budėdami, kad ir viešaja
me, valstybiniame gyveni
me tie dėsniai rastų kuo- 
platesnį įgyvendinimą.

WHERE THE FUEL GOES

A PURSUIT PLANE, at a cruis- 
ing speed ofZOOm.p.h- reguires 
one gallon of gasoline for every 
four imies of flisbf

BACK THE FIGHTING MEN WITH FIGHTING POHARS
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Šv. Pranciškus, Asyžiaus Atgailotojas.
Mykolas J.

paduoda-
' KITOS ŽINUTĖS

Istorinė Lietuvių Konferencija
Dalyvavo Per 500 Atstovų Iš Jung. Valstybių Ir Kanados

Sudėta Lietuvos Reikalams S6,157.00 Šv.

Išpirkta Karo Bonų Už SI 50,000

Pennsylvania Gubemato- ga vej šimutis taria keletą

Šv. Kazimiero Se- Mile ryte i (iš Chicagos)

(kad viskas buvo vietinių daro
ma, kad atstovus tinkamai pri
imti. Išreiškia viltį, kad ben-

padaryk 
įrankiu.

of Lithuanian 
United Statės, 
kad ta konfe- 

vienšbuty.

i
I

Įvyksta 10 min. pertrauka.

Du Gubernatoriai ir Unijų iromis lietuvių pastangomis, 
Vadai Sveikina Lietuvius ^us v^j atsteįgta Nepriklauso- 
Skaitoma prisiųsti telegramo- Lietuva.

Konferencijos užbaigimo pro-

Antradienis, Spalių 12, 1943

$v. Pranciškus Ir Meilė
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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. Sevenih SU So. Boston, Mass.

e r.

Dievo meilė negali būti at
skirta nuo artimo meilės. Jėzus 
Kristus iš tų abiejų meilių į- 
vykdė išimtinai tik vieną įsaky
mą: “Mylėsi Viešpati savo Die
vą. visa savo širdimi, visa savo 
siela, visomis savo jėgomis, vi
somis savo mintimis, ir savo 
artimą, kaip pats save” (Luk.
X. 27). Dar Šv. Matas nurodo.] 
kad Dievo meilė yra “didžiau
sias ir pirmasis Įsakymas“, gi 
artimo meilė yra panašus Įsa
kymas. ir pareiškia: “Šitie
dviem Įsakymais remiasi visas 
įstatymas ir pranašai” (Mat. 
XXII. 40).

Tur būt niekas geriau nesu
prato kaip Šv. Pranciškus, kad 
Dievo ir arsimo meilė turi būti 
tas įstatymas, kuriuo Jėzaus 
Kristaus sekėjai yra žinomi. 
Kitaip, anot Šv. Jono: “Jei kas 
sakytu, aš myliu Dievą, ir ne
kęstų savo brolio, tas melagis. 
Nes kas nemyli savo brolio, ku
rį mato, kaip jis gali mj 
Dievą, kurio nemato" (Jon. 
20).

Tikrovėje. Šv. Pranciškus 
vo tobulas Jėzaus Kristaus

Šv. Pranciškaus

Mėgiamoji Šv. Pranciškaus re
kreacija buvo lankyti raupsuo
tuosius ir ligonius. Jis mazgo
davo jų kojas, užryšdavo jų 
žaizdas, apruošdavo jų būtus, 

į Jo tikėjimas vertė jį gerbti tą
• patį Kristų, gyvenantį bažny
čiose ir gyvenantį žmonių vi
daus šventyklose.

Šv. Pranciškaus meilė arti
mui liepsnojo ne vien jo gimti
nės šalies gyventojams. Jis 
siuntė savo broliukus į visus • 
kraštus, kad visoms tautoms 
skelbtų linksmąją naujieną Die
vo meilės visiems žmonėms. Jis 
pats ėjo net pas Saracenzus su 
troškimu jų širdis atversti ir 
laimėti Jėzui Kristui. Šv. Pran-1 
ciškus troško tapti net kanki
niu. kad savo gyvybę duoti 
Kristui. Dievo Sūnui, kurs kar
čia mirtimi mirė, kad atpirkti 
žmoniją ir karaliauti visų žmo
nių širdyse.

Šv. Pranciškaus amžiuje, bū-. 
tent. tryliktame amžiuje, pa
saulis buvo paskendęs tamsybė
je ir pakrikęs, tautos buvo su
kilusios viena prieš kitą, didi
kai ir galiūnai buvo išgverę, gi

• varguomenė skurdo ir kentė.1 
bet Serafiškojo Asyžiečio dva
sia ir meilė atgimdė ir sukrikš-

■ čionino ištvirkusi pasaulį, 
laikais, 

būtent, šiame XX-tame amžiu
je. kuomet karingas pasaulis 
pasitiki vien tik jėga, bet nesi- 
vaduoja tiesos ir teisingumo ir 
meilės dėsniais, o kaip labai 
reikalingas kitasis Šv. Pranciš
kus, iš kurio gyvenimo galingų
jų pasaulio valstybių vadai ir 
galiūnai išmoktų dieviškosios 
meilės mylėti Dievą ir mylėti! 
savo artimą, arba pagerbti silp
nesniųjų tautų teises. Šiandien 
pasaulio tautos turėtų be išim
ties mylėti ir pagerbti vieni ki
tus. nes “meilė yra iš Dievo: ir 
kiekvienas, kurs myli, yra gi
męs iš Dievo ir pažįsta Dievą. 
Kas nemyli, tas nepažino Die
vo, nes Dievas yra MEILĖ” (I 
Jon. IV. 7—8).

Pačioje tikrovėje. Šv. Pran-
I 
i 

I

bu- 
se- 

kėjas. Šv. Pranciškaus meilė 
artimui buvo nepaprasta ir die- 
vinga. Nuo dienos, kai jis suti
ko raupsuotąjį Umbrijos lygu
moje ir pabučiavo nelaimingo-Į Gi mūsų moderniais 
jc ranką jame matant ir sveiki
nant patį Jėzų Kristų, jis visas 
buvo paskendęs serafiškoje 
meilėje. Nuo to laiko, jo širdis 
kūrenosi visiems, ir sieloms, ir 
viskam, kas jį kėlė prie Dievo, 
kurs sukūrė visus daiktus. Jis 
tvariniuose matė Dievo pa
veikslą ir panašumą, tobulo Jo 
grožio ir aukščiausiojo gėrio at
spindį. Jis žmonėse regėjo Die
vo malonę, per kurią Dievas gy
vena juose, nes Dievas sutapęs 
žmonėse skaitlingomis mūsų 
brangaus tikėjimo paslaptimis.

Šv. Pranciškaus širdis mylėjo 
visus, kaip turčius ir vargdie
nius. taip iškilusius garbėje ir 
pažemintus. Nuo jaunatvės, jis 
niekam neatsakė išmaldos duo- 1 ti iš meilės dėl Jėzaus. Jis net 
savo drabužį dažnai atiduodavo ciškus Asyžietis liepsnojo sera- 
skurdžiams dėl Kristaus meilės, fiškąja meile, kurioje pasken-

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 ŠI KILNŲ. GRYNAI DVASINI DARBĄ 
SAVO MALDOMIS IR AUKOMIS!

Trečioj* OhIIn K«ign>ga- 
djgYlrihdjo

dęs mylėdavo uoliai melstis. Ta 
Šv. Pranciškaus malda yra pa
guodžianti ir nuopelninga 
tiems, kurie persiima Serafiš- 
kojo Asyžiečio dvasia ir pamal
džiai kalba. Tretininkai turėtų 
ypatingai plėsti tarp kitų tą 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio mal
dą. kurią išvertę, čia 
me:

“Viešpatie Jėzau, 
mane Tavo ramybės
Ten. kur yra neapykanta, leisk 
man kurti meilę: ten. kur daro
mo skriauda, pavelyk man at
leisti: ten. kur abejojama, leisk 
man sutvirtinti tikėjimą: ten. 
kur yra nusiminimas, leisk man 
skleisti viltį: ten. kur tamsybė.

Kaip reikalauja Trečiojo 
Ordino Regulos II skyrius, 
2 straipsnis, kas metą Tre
čiojo Ordino Kongregaci
jas aplanko Pranciškonai 
Vizitatoriai. Kur ši metinė 
vizitacija nėra apleidžia
ma, ten Kongregacijoje 
visuomet yra gyva Šv. 
Pranciškaus dvasia, ten 
klęsti didelis veiklumas.

Lietuviai Tėvai Pranciš
konai, nors ir labai užimti 
su misijomis ir rekolekci
jomis, kiek leidžia laikas 
ir aplinkybės, taip pat rū
pinasi kas metą aplankyti 
Tretininkus Lietuvių pa
rapijose.

Lietuvių Tretininkų Vi
zitatorius Tėvas Justinas 
Vaškys šiemet spalių mė- 

, nesį aplankys sekančias 
Trečiojo Ordino Kongre
gacijas:

Spalių mėnesį:
7— dieną 6:30 vai. Šv. 

Jurgio parapijoje, Brook- 
lyn, N. Y.
9— dieną 6:30 vai. Vieš- 

leisk man šviesti šviesą; ten, paties Jėzaus Atsimainy- 
kur yra nuliūdimas, leisk man mo parapijoje, Maspeth, 
teikti džiaugsmą. 1 L. I., N. Y.

“Dieviškasai Mokytojau, duok' 10— dieną po mišių, Auš- 
man tą malonę, kad taip daug ros Vartų parapijoje, New 
nesirūpinčiau pats tapti pa-' York, N. Y.
guostas, kaip daug galėčiau ki-į 10— dieną 4 vai. Šv. My- 
tus paguosti; kad taip daug ne- kolo parapijoje, Bayonne, 
sirūpinčiau pats atjausti, kaip N. J.
daug galėčiau kitus atjausti: 11— dieną 6:30 vai. Sop. 
kad taip daug nesirūpinčiau Dievo Motinos parapijoje, 
pats tapti mylėtas, kaip daug Harrison-Kearny, N. J. 
galėčiau kitus mylėti. Nes 
duodame, patys apturime;
atleidžiame, mums patiems yra 
atleista; ir jei mirštame, patys 
gimstame į amžinąjį gyveni-' 
mą”.

Kun. A. Tamoliūnas.' 
_________________________________ Į 
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Kleb. Kun. Mykolas J. Urbonas 
pagerbtas jo vardinėse

PRADŽIOS MOKYKLOS 
VAIDMUO

Pradžios mokyklos 5 ir 6 sk. 
gražiai išpildė puikią dalį. Ma
žyčių 1 ir 2 sk. jaudinančiai iš
reiškė malonius linkėjimu. 3 ir 
4 sk. puikiai vaizdavo: “Šau
kiant Dangų”. Gi 7 ir 8 sk. šau
niai sudainavo: “Atėjo Laikas 
■Pllinkėt”, “Brangusis Tėveli”, 
“'My Hat” ir puikiai vaizdavo: 
‘Reverend Father’s Feast Day’.

Mokinių ir studentų progra
mai pasibaigus, visiems susto
jus, sugiedota himnas: “Lietu
va Tėvynė mūsų”. Po to, kleb. 
kun. Mykolas J. Urbonas malo
niai prabilo į mokinius ir stu
dentus, reikšdamas džiaugsmą, 
kad mokiniai ir studentai taip 
gražiai išpildė tokią nepapras
tai gražią programą, ir dėko
damas visiems šauniai išpil- 
džiusiems savo dalis, ypatingai 
Seselėms, kurios 
vosi priruošdamos 
studentus pagerbti 
vadą iškilmingąją 
dieną.

Be to, kleb. kun.
Urbonas nuo skaitlingų gerbėjų 
gavo daug pasveikinimų laiš
kais ir telegramomis. Vakare 
klebonijoje iškelta skani vaka
rienė parinktiems svečiams už
baigti . iškilmingąją dideliai nu- 
sipelnusio tėvynainio, kultūri- 
įlinko ir klebono vardinių dieną.

Du Bois, Pa. — Rugsėjo 29, 
tai Šv. Mykolo šventė. Šv. Juo
zapo lietuvių parapijos pradžios 
mokyklos mokinių ir aukštes
niosios (High School) studentų 
intencija, 8 vai. ryte, kleb. kun. 
Mykolas J. Urbonas atnašavo 
iškilmingas šv. mišias, per ku
rias mokiniai ir studentai šv. 
Komuniją priėmė bendrąja in
tencija su celebrantu. Seselės 
M. Franceskos vedamas choras 
puikiai giedojo. Didysis altorius 
skendo gėlėse, gi liepsnojančių 
žvakių šviesa ir elektra majes
totingai nušvietė visą altorių ir 
sanktuarijumą. Po šv. mišių bu
vo Palaiminimas Švenčiausiuo
ju Sakramentu.
PROGRAMA AUDITORIJOJE

2 vai. po pietų abiejų Šv. Juo
zapo lietuvių parapijos mokyk- 
ų pastangomis erdvioje parapi

jos auditorijoje prasidėjo pa
ruošta atitinkama programa 
jagerbti kieb. kun. Mykolą J. 
Ur’coną iškilmingąją jo vardi
nių dieną.

Klebonui su palydovais atė
jus, aukštesniosios mokyklos 
studentai, visiems sustojus, 
šauniai sudainavo: “Honor to- 
day goes to you”. Po ko, stu
dentai puikiai sudainavo: “Su- 
žadinK Jausmus”. Sekamai stu
dentė Gertrūda Dervonas abie
jų mokyklų vardu nuoširdžiai 
jasveikino D. G. kleboną ir su
teikė gražias dovanas. Čia vėl 
sekė studentų sveikinimas: 
“Brangusis Klebone”. Gi stu
dentas Antanas Brūzga impo
nuojančiai prakalbėjo apie Šv. 
Mykolą, ir visiems studentams 
sutartinai išreiškiant linkėji
mus:

“Kunige, Klebone gerasis, 
džiaugsme šios parapijos, 

Šis būrelis mūs studentų — 
sveikinam Jus šiandieną.

Žinome, kad čia, žemėje,
Jūs tikrasis Tėvas mūs, 

Visad mes melsirn Dievą,
kad palaimą teiktų Jums.

“Už Jūsų uolumą darbe per 
tiek kunigystės metų, 

Dievas, kad gausiai atlygintų 
už visus Jūsų darbus; 

Už tėvišką Jūsų širdį teduoda
Jums Dievas Tėvas, 

Sūnus ir Jo Motina danguje — 
ištvermės varguose!”

uoliai darba- 
mokinius ir 
kleboną li

jo vardinių

★ Spalių 1 dieną, pirmąjį mė
nesio penktadienį, 8 vai. ryte, 
kleb. kun. Mykolas J. Urboas 
atnašavo šv. mišias už visus 
kareivius ir už nuopelningą tai
ką pasaulyje. Po šv. mišių buvo 
Palaiminimas Švenčiausiuoju 
Sakramentu.

Po pamaldų klebonas prakal
bėjo į tretininkus, paskelbda
mas mėnesio globėją ir ypatin
gąją intenciją melstis už taiką 
visame pasaulyje. Po ko, treti
ninkai turėjo svarbų susirinki
mą parapijos svetainėje.

★ Spalių pirmąją prasidėjo 
Rožančiaus mėnuo, kurio

metu po paskutinių šv. mišių 
bažnyčioje bus bendrai kalba
mas rožančius, gi trečiadieniais 
ir penktadieniais duotas Palai
minimas Švenčiausiuoju Sakra
mentu.

Mandatų Komisijos vardu, J. 
Bulevičius - Boley praneša, 
Konferencijoje dalyvauja 376 

i delegatai su mandatais ir virš 
100 be mandatų.

Pirm. Šimutis referuoja apie 
Amerikos Lietuvių Tarybos nu
veiktus ir numatytus veikti 

l darbus ir apie Tarybos darbus. 
•Po trumpų diskusijų statutas 
priimtas neskaičius.

Kalba jaunas radio vedėjas iš 
Chicagos, p. Šaltimieras, sako, 
kad čia augęs lietuvių jaunimas 
norįs su lietuviais veikti. Pra
neša. kad Chicagoje organizuo
jasi kareivių (kariškių) moti
nos. Narių jau turi 853, kurios 
turi karo tarnyboje 1100.savo 
sūnų.

Rodos, priimta rezoliucija — 
j pageidavimas, kad ir kituose 
' miestuose organizuotųsi karių 
! motinos.

Pr. Bajoro įnešimu visi atsto- 
! vai atsistojimu ir tyla pagerbė 
į šiame kare žuvusius lietuvius- 
karius.

Kun. Dr. Vaškas perskaito 
rezoliuciją, pareiškiant pasiti- 

už-

(Tęsinys)
KANADOS LIETUVIAI j 

SVEIKINA
I

Kun. Dr. Vaškas skaito rezo-1 
liuciją Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo reikalu, kuri 
vienbalsiai priimama. Kaiba 
Kanados Lietuvių Tarybos įga
liotinis Jonas Yla... Mes turime 
tokias pat širdis ir tuos pačius 

■ troškimus, kaip ir jūs broliai... 
Mes skaitome jūsų spaudą, ge- 

’ ra būtų, kad jūs ir mūsų skai
tytumėte...

I
Finansų Komisijos vardu A. (pOStage stamps) paminėjimui 

Aleksis skaito i

į Kad Lietuva, Latvija ir 
Estija. Būtų Pašto 

ženklais Paminėtos
Priimta Rezoliucija įpareigo

janti Am. Lietuvių Tarybą su
rasti būdą bendradarbiavimo 
su latviais ir estais savo vien
genčių šelpimo, kaip tėvynėje 
taip ir ištrėmime. Juk šias tris 
tautas ištiko tos pačios nelai
mės.

Priimta Rezoliucija prašant
Jungt. Valst. prezidento ir Post dėjimą Am. Liet. Tarybai, 
Master General, kad išleistų! Ziriant j°s nuveikti darbai ir į- 

Lspecialę laidą 5c pašto ženklelių' SalloJant’ 561 Prašant ir toliau 
(postage stamps) paminėjimui veikti-

ilgą sąrašą tų. buvusių laisvų respublikų, o da- ■ Povilas Dargis, Konferencijos 
kurie šiai konferencijai prisiun- bar pavergtų Lietuvos, Latvi jos: Ren^‘. Kom; pirm‘ taria žodi’ 
tė ir atvežė aukų. Pasirodė, kad įr Estijos, 
dar pusantro šimto dol. trūksta 
iki $5000. Atstovai pradeda sa
vo asmenines aukas nešti. Atsi
randa dar ir iš kolonijų stam
bių aukų, ypatingai iš Chicagos. 
Padarius galutiną sąskaitą pa
sirodė. kad per šią konferenci
ją sudėta net $6157.00 aukų.

du

ĄJ Pasmerkiami Karo Krimi- 
naiistai ir Žydų Persekio

tojai
’ Perskaitoma ir vienbalsiai 

InS priimama rezoliucijos: a) rei- 
Skalaujant. kad šį karą sukėlu- 

sieji būtų laikomi kaipo krimi- 
naiistai ir kaipo tokie, o ne kaip 

2=; “politiniai pabėgėliai" būtų ne- 
utrai*M šalių traktuojami ir 

sūĮ'kaip kriminalistai būtų atatin- 
=3 karnai nubausti; b) pasmer- 

' * • * «kiant nežmonišką zvdų perse
kiojimą. Vokietijoje ir nacių 

r užimtuose kraštuose.

mis Konferencijai sveikinimai 
nuo f 
riaus. Maryland Gubernato
riaus. Wm. Green American 
Federation of Labor, Wm. Mur- 
ray — CIO.
serų, Tėvų Pranciškonų (su 
S25.00 auka), kapitono Laba
nausko ir daugelį kitų.

Telegrama Be Adreso
Didelio įspūdžio padarė Man- 

chester, England. 2000 lietuvių 
sveikinimo telegrama, kuri ir 
be adreso atėjo. Buvo užrašyta 
tik: Chairman 
Conference in 
'Vištiek surado, 
rencija yra Penn 
Pittsburghe.

★ Rugsėjo 29 dieną mirė senu
tė Morta Bražinskienė.

Spalių 2 dieną, 8 vai. ryte, 
kleb. kun. Mykolas J. Urbonas 
laikė gedulingas pamaldas už 
a. a. Mortos Bražinskienės sie
lą, skelbdamas pritaikintą pa
mokslą.

Velionė Morta Bražinskienė 
yra buvusi ilgametė tretininkė.
★ Spalių 3. 4 ir 5 dd. kieb. 

kun. Mykolas J. Urbonas ir 
kun. A. Tamoliūnas dalyvavo 
40 valandų atlaiduose vietinėje 
Šv. Mykolo parapijoje. A.T.

Štai keletas antraščių, po ku
riomis tilpo konferencijų apra
šymai:

Free Lithuania After Peace ls 
Convention Aim.

Delegates Assured of Success 
of 5—Million - Dollar War 

Bond Drive
(Turėjo būt 10 million) 

Tunnell Talks to Lithuanians. 
Lithuanian War E f fort Is 
Praised. CoAvention Here 

Given Story of Heroic Stand 
of Homeland. 

Lithuanian Rise Predicted. 
Lithuanians Cheer N e v s o f

• Invasion.
Announcement M ode at Confcr- 

ence War Bond Rally.
Pledge Aid to Refugees. 

Post War Plan Outlined ir k. 
Apie Konferenciją teko ma

tyti žinių net ir Bostono dien
raščiuose, būtent: Boston Ame
rican ir Christian Science Moni- 
tor. Konferencijoje lankėsi bei 
dalyvavo ir lenkų žinių agentū
ros atstovas. Taigi, jos garsas 
plačiai po pasaulį nuskambėjo. 
Gal jis pasieks lietuvius tremti
nius Sibire ir prislėgtus, kovo
jančius brolius Lietuvoje ir pri
duos jiems vilties spindulėlį dar 
patęsėti, kol broliai amerikie
čiai galės juos pasiekti su savo 

Rap.

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

jautrių žodžių. Tada visi daly
viai vadovaujant muz. Rapolui 
Juškai (iš Bostono) ir p-lei 

pianu 
pritariant, jausmingai baigė šią 
Amerikos Lietuvių Konferenci
ją. Amerikos ir Lietuvos Him
nais.

Spauda Plačiai Aprašė 
Konferenciją

Pittsburgho dienraščiai gana 
plačiai ir tiksliai aprašė, šią is
torinę Lietuvių Konferenciją, 
kuri visiems puikiai įrodė, kad 
lietuviai,-rimtu ir lemiančiu mo
mentu moka vieningai rimtai] pagalbos ranka... 
dirbti ir pasiaukoti. (GALAS)
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M. Krupavičius

Darbo Atlyginimo Teorijos
Šis kun. Pottier darbo atlyginimo minimumo ap

tarimas visai sutampa su katalikų ekonomininkų nuo
monėmis šiuo klausimu. Jie griežtai atmeta tokį mini
mumo nustatymą, kurio užtektų tik reikalingiau- 
siems darbininko medžiaginiams reikalams, kitaip pa
sakius, kurio užtektų apsiginti nuo bado mirties.

Kad šitoks reikalavimas yra teisingas ir pama
tuotas, daug įrodinėti neteks. Darbininkas yra žmo
gus, reiškia, kaip ir visi žmonės yra Dievo vaikas; kai
po toks jis turi teisę gyventi, bet gyventi ne bet kaip;
— jis turi teisę gyventi žmoniškai, kaip žmogui— Die
vo vaikui pridera. O žmogus gyvena ne tik duona, bet 
ir kiekvienu Dievo žodžiu, t. y. pažinimu tiesos ir Die
vo įstatymų, kurie yra dorovinio gyvenimo pamatas. 
Jeigu žmogus, pradedant nuo pat jaunatvės, galėtų 
uždirbti tik tiek, kiek jam būtiniausiems pragyveni
mo reikalams užtenka, tai visą savo gyvenimą jis tu
rėtų skirti kovai su bado mirtimi. Jis neturėtų laiko 
pažinti Dievo, jo mokslo, savo pareigų Dievo ir artimo 
atžvilgiu, tikybinei praktikai. Jis gyventų ne žmogaus, 
bet gyvulio gyvenimu. Duonos ieškojimas paglemžtų 
visą jo laiką, dėmesį, gabumus ir pajėgas.

Šitą gilią tiesą jau Šv. Tomas Akvinietis įrodė, ir 
ja rėmė savo mokslą, kuriuo tvirtino, kad dorybėms 
gyvendinti reikalinga turėti tam tikras medžiaginės 
gerovės minimumas. Tą mokslą atgaivino ir priminė 
pasauliui Leonas XIII su krikščioniškąja demokratija. 
Jie skelbia ir reikalauja, kad atsižiūrint dorovinio dar
bininko gyvenimo, būtų nustatyta tokis darbo užmo
kestis, kurio užtektų jam ne tik savo fiziniams reika
lams patenkinti, bet kuris jį įgalintų susidaryti ir tam 
tikrą medžiaginės gerovės minimumą, be kurio žmo
gus negali gyventi dorovingai.

“Užmokestis darbininkui yra priemonė pasiekti 
tam tikslui, kurį Dievas nustatė jo darbui. Tas tikslas
— palaikyti gyvenimą. Tačiau nereikia žiūrėti į gyve
nimą vienu atžvilgiu, bet reikia jį imti visu platumu, 
tokį koks jis yra normalinėj būklėj. O pilnutinis gyve
nimas susideda iš medžiaginio gyvenimo, šeimyninio, 
intelektualinio ir dorovinio bei tikybinio gyvenimo. 
Šitos žmogaus gyvenimo formos, paimtos visos kartu, 
sudaro moralinį gyvenimą, gyvenimą padorų, kaip se
niau sakydavo. To reikalauja prigimtasis teisingu
mas.”

Užmokesčio minimumas dar nėra teisingas už
mokestis. Jis yra tik riba, žemiau kurios jis neturi bū
ti sumažintas; tai “vienintelis moralinis ir ekonomi
nis pagrindas, kuris yra išėjimo punktas teisingą už
mokestį nustatant”. Kalbėdami apie teisingą užmo
kestį paliesime tik tuos svarbesnius momentus, į ku
riuos reikalinga atsižvelgti, kad darbininko bendra
darbiavimas gamyboje būtų teisingai atlygintas.

Darbininkas atiduoda darbdavio naudai savo lai
ką ir pajėgas. Jis tad turi teisės gauti tokį užmokestį, 
kuris patenkintų visus jo medžiaginius reikalus ne 
tik darbo metu, bet ir šventadieniais, kadangi laikas 
be perstojimo, be poilsio dienų yra priešingas prigim
čiai. Be fizinių pajėgų, darbininkas atiduoda darbda
vio naudai savo gabumus, žinias, prityrimą ir vikru
mą. Darbdavys tad turi atsižiūrėti į darbininko profe
sionalinį prisirengimą ir atlyginti jam tas išlaidas, ku
rių turėjo besimokydamas ir besilavindamas savo pro
fesijoj. Toliau, kaip įmonininkas, nustatydamas pre
kės kainą, skaito ne tik medžiagą ir darbą, bet ir ka
pitalo, įdėto į trobesius, mašinas ir t. t., amortizaciją, 
taip lygiai ir darbininkas turi teisės reikalauti, kad 
jam būtų atlygintos sudėvėtos darbdavio naudai dar
bo pajėgos, kurios yra darbininko kapitalas, amžiaus 
■mažinamas ir naikinamas. Darbdavys turi teisės kelti 
savo prekės kainą dėl įvairių įvykių, pav. — kainos 
fluktuacija, atsitiktinis prekės pardavimo pasunkėji- 
mas. Tokios pat teisės turi ir darbininkas reikalauti 
savo užmokesčio padidinimo dėl įvairių nuolatos gre- 
sančių jam pavojų, pav.: žlugimas įmonės, kurioje dir
ba, įmonių veikimo susiaurinimas ir t. t. Bet darbinin
kui gresia visuomet ir kitos rūšies pavojai: kiekvieną 
valandą jis gaii netekti gyvybės, sveikatos, visos ar 
jos dalies, kuri yra vienintelis jo turtas. Darbininkui 
gresiančio pavojaus dydis darbdavio turi būti jam at
lyginamas.

Apie šiuos teisingo užmokesčio momentus, minė
tas jau E. v. Philippovich, kalbėdamas apie darbo ver
tės įkainavimą, taip rašo: “Darbo iškaščiais reikalin
ga laikyti visą kapitalą kuris tapo išleistas darbinin-

Iš SSSR Išlaisvintieji Tremtiniai, i/.i i* ♦ .

(LKFSB) Iš Londono gavome šį sąrašą tremtinių, 
gimusių Vilniaus krašte, artimosiose žemėse ir Nepri
klausomoj Lietuvoj, kurie, einant rusų - lenkų susita
rimu, drauge šu 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.

Generolas George C. Marshall

ONE STEEL MILL on the East 
Coast burned 105,227,000 gal- 
lons of fue! oil during the first 
three naonths of this year.

WHEtt7H£FUEL’G0£S

y HEA V Y j BOMBER cruising 
« a’spccd of 250 m.p.h. may 
zrse ‘200 gallons of gasoline in 
įone hoar.

bo diena prasideda 7:30 
vai. rytą. Kada jo pirma 
žmona mirė, jis vedė našlę 
su dviem vaikais — savo 
neturi.

Marshall prisidėjo prie 
dviejų svarbių nuveikimų 
praeitą pavasarį. Pirmas 
buvo įsteigimas “Combin- 
ed Chiefs of Staff”, Wa- 
shingtone. Šie viršininkai 
padarė nusprendimus, ku
rie lietė armijas ir laivy
nus Jung. Tautų visame 
pasaulyje. Nariai tos tary
bos apart Marshall, yra 
Britų Field Marshall Sir 
John Dili, Amerikos ir Bri
tų admirolai ir viršininkai 
oro jėgų, atstovai Kinie
čių, Olandų, Australiečių 
ir Harry Hopkins, pirmi
ninkas Munitions Assign- 
ment Board.

Antras yra naujesnis ir 
geresnis sutvarkymas 
aukščiausios komandos. 
Šioj reorganizacijoj yra 
Lieutenant General Ar- 
nold, viršininkas Oro Jė
gų, Lieutenant General 
McNair, viršininkas žemės 
pulkų, ir Lieut. Generolas • 
Somervell iš inžinierių, 
kuriam visos reikmenys 
pavestos. Pagal tą reorga
nizavimą Marshall turi 
daugiau laiko svarbes
niems karo reikalams.

Kada Generolas Marshall 
paskirtas viršininku 1939 
m. armijoj buvo 1S7.000 

Pabaigoje šių 
metų tikima turėti 4,500,- 
000 vyrų. Apie savo armi
ją Generolas Marshall sa
ko — “puikiausi kareiviai 
visame pasaulyje”. FLIS.

I

Gen. George C. Marshall

Iki 1939 m. paprastas 
žmogus mažai težinojo a- 
pie Generolą George C. 
Marshall, Chief of Staff 
and Field Commander, bet 
prieš pirmą pasaulinį karą 
Generolas Bell, sakė, kad 
jis buvo “svarbiausias mi- 
litaris genijus nuo Stone- 
wall Jackson laikų”.

Kritiškame momente 
Filipinuose, 

armijos viršininkas susir
go. Kitas oficierius pasiū
lė Marshall’o vardą, jis ta
da buvo leitenantas. Jam 
buvo pavesta planuoti se
kamą žygį. Marshall atvy- 

_ 'ko, paprašė visų regimen- 
j tiuių karių duoti jam rei- 

_ (kalingų informacijų ir pa
rodyti jų pozicijas ant

• v

xxxxo jian uuuai xx.au xvug*xa.u uuviį
prie vardo dedama gimimo metai, gimimo vieta ir pa-' manevruose, 
baigoje — vieta, kur išvykęs:

Į
(Tąsa)

Elena 1924Januievič
Afrika.

Januievič
Afrika.

Jarocka Danutė 
kis — Afrika.

Jarockis Kazys 1931 
kis — Afrika.

Januškevič Juzė 1905 
Persija.

Kazys 1893

1929

Januškevič Sofija 1933 Vilnius 
Jatviai—' —Persija.

; Jurso Marija
Jatviai— Persija.

' Jurso Zuzana
Radviliš-; Persija.

Janovič Juzė
Radviliš-1 Persija.

Javorska Elena 1904 Vyšnia- 
Vilnius—; vas — Persija.

■Javorska Teresė 1935

1882 Vydžiai

1913 Vileika

1903 Vilnius

Vyšnia-

kui išauklėti ir profesijai išmokyti, be to, visa, kas

vas — Persija.
Joc Marija - Elena 1925 Vilnius 

— Persija.
Jaros Bronius 1935 Janvaravasi 

— Persija.reikalinga palaikyti jo dvasinėms ir kūniškoms pajė- Jaros Genovaitė 1930 Vilnius— 
goms ir tinkamam dirbti amžiuj ir senatvėje. Kadangi Persija 
darbininkas gali pradėti uždarbiauti tik pabaigęs auk- jędrzejak Kristina 1929 Vil- 
lėjimosi amžių, o senatvėj jau nebeuždirba, tad, atsi- -
žvelgiant į darbo iškaščius, atlyginimas, kokį jis gau- . 
na darbo laikotarpy, turi būti tokio dydžio, kad iš vie
nos pusės grįžtų visos auklėjimosi ir prisirengimo prie . 
darbo išlaidos, o iš antros, kad jam užtikrintų pasto
vias pajamas tam laikui, kada jis nebegalės dirbti. Bet - 
darbininkas net tuo metu, kada jis tinka darbui, nevi- 
suomet gali dirbti. Ligos, nelaimingi atsitikimai, su- ' 
stabdymas ar žlugimas įmonių, kuriose jis dirba, pa
šalinimas jo iš darbo dėl bet kurios priežasties padaro 
jį trumpesniam ar ilgesniam laikui bedarbiu. Dėl to 
tad užmokestis, kokį jis gauna, turi dar jam užtikrinti 
be ko kito ir pragyvenimą bedarbės metu.

Pagaliau darbo paklausos ir pasiūlos santykis, ge
ra ar bloga bus įmonės būklė ir kitos aplinkybės, gali 
keisti užmokesčio dydį. Tačiau paprastose sąlygose 
užmokestis turi būti tokis, kad geros sveikatos darbi
ninkas be ypatingo pajėgų įtempimo galėtų įsigyti 
visa, kas jam su jo šeima yra reikalinga normaliai pra
gyventi, ir kad iš jo dalį galėtų dar senatvei atidėti.

Katalikų sociologai yra išsprendę net kai kuriuos 
konkrečius atvejus. Taip, pav., grafas Kuefšteinas pa
duoda visų katalikų sociologų priimtą sprendimą dėl 
darbo užmokesčio, kai įmonė negali išsilaikyti. “Jei 
įmonė iš savęs neišsilaiko, rašo jisai, kiekvienas turės 
netekti sulig tiektuoju tai įmonei darbu. Tačiau, tuos 
nuostolius skirstant, reikalinga laikytis šių taisyklių: 
pirmiausia reikalinga atsižvelgti į būtiniausius visų 
dalyvių reikalus. Visi kiti reikalavimai, kad jie būtų 
ir teisėčiausi, tenkinami tik antroj eilėj. Palaikymas 
visų gyvenimo turi būti ir pasilikti pirmos eilės neįžei- 
džiamas dėsnis. “Darbininko darbas yra šventa skola 
ir turi būti visuomet apmokama, net tuomet — nebijo
kim to pasakyti — jei įmonė, kurioj darbininkas dir- ’ 
ba, žlugtų.

O kas turi nustatyti normalinį užmokestį ir už
mokesčio minimumą? Tai yra mišriųjų profesinių są
jungų uždavinys. Tik jos šiame atsitikime yra kompe
tentingos. Socialistai reikalauja, kad užmokesčio mi-!0 j ’ 1._____ ____ j ~------- ----------------—
nimumas visoms profesijoms visose įmonėse būtų nu- Persija.
statytas įstatymo keliu. Bet toks reikalavimas yra ir!jotko Marija 1900 Lyda —Per-' 
nieku nepagrįstas, ir neteisingas. Ir normalinis užmo-( sija.
kestis ir užmokesčio minimumas turi atitikti darbo ’ Juralevič Monika 1895 Vilnius 
rūšiai ir būti pritaikyti vietos ir laiko aplinkybėms. į — Persija.

Jei katalikai tokią socialistų siūlomą valstybės Jurevič Vladislava 1923 Vilnius 
intervenciją kategoringai atmeta, tai jie pripažįsta ją — Persiia- 
kitais atvejais, būtent, katalikai pripažįsta valstybei Juscak Juazapa 1904 Vilnius— 
teisę ir net pareigą užkirsti kelią visokios rūšies iš
naudojimams darbo užmokesčio srity. “Kai tik valsty
bė įsitikino, kad daromas viešas neteisingumas, rašo 
kardinolas Manningas, ji turi teisės padaryti visa, kad i 
jam užkirstų kelią. Darbo sutartis yra negineijamai ■ Jaro§ glena 1925 
laisva, bet kai ta laisvė tampa žalinga darbininkui, ku- Persija, 
ris turi sutikti su jam siūlomu nepakankamu užmo-j jaroš Sofija 
kesčių, laisvės dėsnis turi nusileisti prieš gyvenimo iš
laikymo būtinumą.”

Šitą dėsnį patvirtina ir Leonas XIII savo encikli
koj Rerum Novarum. štai kaip jis tuo reikalu rašo: 
“Šiuose klausimuose (nustatymas užmokesčio mini
mumo. M. K.) ir tolygiuose... valdžios galėtų pasielgti 
nevykusiai, juo labiau, kad esama įvairių dalyko, lai
ko ir vietos aplinkybių; saugiau tad tą klausimą pa
vesti spręsti sąjungoms ar kitą kelią apsirinkti, ku
riuo būtų apdraustos darbininkų teisės, neišskiriant, 
reikalui esant, ir valstybės globos ir pagalbos pasi- 
kvietimo”.

Persija.

žemlapio. Jo įsakymai bu
vo pasekmingai išpildyti.

Jis gimė Uniontown, 
Penn., 1880 m. Jo tėvas

■ buvo anglies ir malkų par-
■ davėjas. Kada Marshall 
buvo dar jaunas, jo tėvas 
stengėsi jam gauti įleidi
mą į West Point. Bet ne
buvo priimtas ir jis stojo į 
Virginia Military Institu
tą.

Pirmais keliais mėne- 
(siais jis buvo nerangus, 
i Bet baigė mokyklą kapito
no laipsniu. Užbaigęs mo- 

: kyklą, jis įstojo į armiją ir 
| tuoj buvo paskirtas tarny
boj, Filipinuose, kur virš- 
minėtas atsitikimas įvyko.

nius — Persija.
Jędrzejak Marija 1907 Vilnius 

— Persija.
Juščak Marija 1931 Vilnius — 

Persija.
Jagielska Amelija 1898 Vilnius 

— Persija.
Jagielska Pranciška 1901 Lyda 

— Persija.
Jagielovic Sofija 1875 Vilnius 

— Persija.
Jalovieckis Mykolas 1913 Vil

nius — Persija.
Jančevska Irena 1926 Disna — 

Persija.
Jančevska Jadvyga 1930 Disna 

— Persija.
Jančevskis Jonas 1927 Vilnius

— Persija.
Janicka Leokadija 1929 Vilnius 

— Persija.
Janievič Juozas 1894 Vilnius— 

Persija.
Jankovskis Vaitiekus 1877 Vil

nius — Persija.
Jarošinska Marija 1893 Vilnius 

Persija.
Jarząbek Ona 1922 Grajavas— 

Persija.
Jasinkievič Aleksandras 1905 

Vilnius — Persija.
Jaskievič Pranė 1904 Vilnius— 

Persija.
Javorovič Emilija 1890 Ašme

na — Persija.
Javorovič Veronika 1922 Aš

mena — Persija.
Ježevska Danutė 1937 Vilnius 

— Persija.
Ježevska Halina 1912 Vilnius— 

Persija.
Jotko Kazys 1936 Antanavas— 

Persija.

Persija. »
Jankovska Marija 1891 Vilnius 

Persija.
Jankovska Vanda 1884 Vilnius 

Persija.
Vilnius

1905 Vilnius

s-

Išvykdamas iš Filipinų, 'kareivių.

(Galas)

Persija.
Jasievič Elena

Persija.
Jasievič Kazys

Persija.
Jasinska Olga

Persija.
Jendrocha

Persija.
Krušinska

dziškiai
Krušinska

Persija.
(Bus daugiau! M

1902

1934

Vilnius

Vilnius

1910 Vileika

Juzė 1928 Disna

Danutė 1934 Rū- 
— Persija.
Elena 1904 Trakai—

Marshall buvo pasiųstas į 
i Staff School Fort Leaven- 
;worth, kurią mokyklą bai- 
I gė pirmas savo klasėj 1907
m.
Jis puikiai atsižymėjo pir- 

5mame pasauliniame kare. 
Net jo dienyne, Generolas 
Pershing ypatingai minė
jo nuveikimus šio jauno 

i kario prie Generalinio Šta
bo Prancūzijoj. Jis perkė- 

I lė beveik milijoną vyrų iš 
i St. Mihiel į pozicijas Meu- 
se - Argonne kovoj. Karei- 

įviai, 40,000 tonų amunici
jos, 4,000 kanuolių ir neiš
pasakytai daug kitų reik
menų, buvo perkelta į ke- 
turioliką dienų be triukš
mo ir pilnoj slaptybėj .

Nuo 1919 m. ligi 1924 m. 
: Marshall paprastu būdu 
buvo paaukštintas. Jis bu- 

j vo Generolo Pershingo ad
jutantas IVashingtone per 
' penkis metus ir vėliau tar- 
' navo Kinijoj. Sekamus 
penkis metus jis praleido 
pėstininkų mokykloj Fort 

j Benning, Georgia.
i Paskirtas pulkininku 
J1934 m. Kaipo Brigadier 
'General jis tapo viršinin
kas generalio štabo War 
Plans Division. 1939 m. ta
po “Chief of Staff” ir jau 
galėjo įvykdinti jo planus 
išvystyti oro ir motorų 
korpusus pagal šių dienų 
reikalavimų.

Generolas Marshall vis 
tikėjo į didesnę armiją ir 
išnaikinimą senoviškų te
orijų, įrengimų ir karių. 
Kada reikėjo viską pakeis
ti ir reikėjo pinigų įvyk
dinti savo planus, Mar
shall puikiai perstatė fak
tus ir skaitlynes Kongre
sui.

Pradžioje dabartinio ka
ro, Marshall sakė: "kad' 
vokiečiai buvo pasekmin
gi, todėl, kad jų visi sky
riai išvien veikė, jų vyrai 
puikiai išlavinti ir jų šta
bas žinojo visus senus ir 
naujus karo ginklus”. Jis 
vienu kartu lavino net 70.- 
000 vyrų.

Jis gyvena kaip papras
tas biznierius. Keliasi apie 
šeštą valandą rytą. Jo dar-

ĮSIGYKITE

“Šventųjų Gyvenimas” 
knygą. Joje yra kiekvie
nai metų dienai skiriam is 
šventojo ar šventosios 
gyvenimo aprašymas. 
Knyga gražiai apdaryta, 
gausiai iliustruota — su 
paveikslais, 354 puslapiai. 
Kaina S4.00. Užsakymus 
su money orderiu siųski
te — “Darbininkas”, 366 
W. Broadvvay, So. Boston, 
Mass.

Pirkite Karo Bonus ir
Štampas

FARM TOGS—Keres what 
the we!!-dressed farmerette 
will wear. Designed by Etta 
Gaynes for the New Jersey 
Štate Fair. it’s made of rayon 
twill, which looks likę gab
ardine. Note patch pocketa 
and extra pocket on tfouser.
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Klebenąs atsiklaupė
Mirties valandoje Bernadetos akys pa

sidarė ypatinga: šviesios ir žiūrėjo į vie
ną vietą tarsi ką matė. Ji prašė vienuolių:
— Melskitės už mane, melskitės. — Pra
šė. kad jai atleistų visus nusikaltimus. 
Kunigas jau buvo jai suteikęs paskuti
nius Sakramentus. Dar ji pajėgė paimti 
kryžių ir pabučiuoti visas penkias žaiz
das. Bučiavo tarsi nenorėdama nuo jų at
siskirti. Paskui pradėjo kalbėti: Sveika 
Marija... šventoji Marija. Dievo Motina, 
melskis už mane vargšę nusidėjėlę, varg
šę nusidėjėlę dabar ir mirties valandoje.
— Nutilo, palenkė galvą ir mirė.

FRANZ WERFEL
HAROLD FOSTER ILIUSTRACIJOS

Buortu sūnus buvo Šv. Petro bazilikoje 
prasideda. — Jis atsistojo, peržegnojo 
Bernadetą ir išėjo...

Siinko metai po metų ir. štai. 1933 me
tai buvo Bernadetos garbės paskelbimas. 
Buortų sūnus, dabar 77 metų amžiaus 
žmogus, kuris pirmas išgijo stebuklingai 
Liurde turėjo garbės būti iškilmėse, kada 
Popiežius Pijus XI paskelbė Bernadetą 
šventą. Buortas buvo šv. Petro bazilikoje 
dvasiškių tarpe, garbės vietoje. Tose iš
kilmėse dalyvavo 20 kardinolų, beveik 100 
vyskupų. Jų tarpe buvo ir Kartaginos 
vyskupas, stebuklingai šv. Bernadetos iš
gydytas... Kaip paprastai, tris sykius atė
ję pas Šv. Tėvą kanonizacijos bylos vedė
jai prašė Popiežių, kad jis paskelbtų pa-

Išejo jis iš bažnyčios
laimintą Bernadetą šventąja. Trečiu sy
kiu pakartojus prašymą. Šv. Tėvas paki
lo. paskelbė Bernadetą šventąja. įrašė ją į 
Šventųjų Knygas ir paskyrė jos šventei 
dieną... Džiaugsmo ašaros, šauksmai, 
plojimai susimaišė su galingąja Dievui 
padėkos giesme: Te Deum Laudamus. Iš
kilmėms užsibaigus senelis Buortas išėjo 
iš bazilikos. Šalygatvėje jis atsisėdo prie 
staliuko ir žiūrėjo į aiškų Romos dangų. 
Jo lūpos kalbėjo Sveika Marija. Jo malo
nios akys pažvelgė į gatvę. Mato prava
žiuojančius vežimus, einančius žmones. 
Aukštai padangėje skrajojo lėktuvas. Jis 
nenustojo kalbėjęs Sveika Marija. Galuti
nai. pasirėmęs ant lazdos užmigo, bet jo 
širdis jautė didelį džiaugsmą...

Širdyje jis jautė džiaugsmą

GALAS

Klebonas Peiramalis klūpojo prie jos
lovos: — Bernadeta, tavo gyvenimas tik

eopyright, 1943, by K:r.g Featcres Syndicate. Ir.c. Text copyright. 1942. by The Vikins Press Ine. Distribnted bv Kinr Feature* S>n<bcate in co-operation with the Bnok-of-the-Month Club. Ine.

Iš šių trumpų aprašymų, mes šiek tiek, 
sužinojome apie Liurdą ir Bernadetos gy
venimą. bet tiek mažai ir gal nevisai tei
singai. Norisi daugiau žinoti apie Stebuk
lų vietą — Liurdą, apie šventą Bernade
tą. Vyskupas Būdys parašė didelę knygą, 
aiškiai ir tiksliai visą apsakydamas. Tą 
knygą “Darbininkas” dabar vėl išleidžia. 
Marijos mylėtojai džiaugiasi, kad Dievo 
Motinos garbė bus išplatinta. Užsisaky
kite tą knygą šiandien. Jei prisiusite bent 
S5.00 gausite tą didelę paveiksluotą kny
gą, o joje ir jūsų vardas bus įrašytas į rė
mėjų skaičių... Prisidėkite prie katalikiš
kų knygų išplatinimo...

Be Galo įdėmi Ir Naudinga 
Knyga JĖZUS KRISTUS 
Pasaulio Išgelbėtojas

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

Užsakymus siųskite su 
j money orderiu: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broad
vvay, So. Boston, Mass.—
Piety Amerikoje Kelionės 
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GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONIJOSE *

Aušros Vartų Parapijos Vakariene - 
Kun. K. A. Vasio 30 Metu

C-

Kunig ystės Paminėjimas

jaunas 
Aksti- 
pabai- 
Mat s

WORCESTER. MASS. — 
Rugsėjo 2S apie 700 žmor.Jų su
sirinko į parapijos vakarienę ir 
kartu pagerbti savo kleboną 
Kun. K. A. Vasį.

Vakaro vedėjas gabus 
advokatas. Konstantas 
ras pradeda programą 
bus visiems valgyt,
daug kandidatų į rinkimus. 
Mąstom. ar jiems duos kalbėt? 
Pasirodo ne.

Pirmiausia perstatė Mayorą 
Bennett. kuris trumpa kalba, 
džiaugėsi turėjęs progą pažin
ti Kun. Vasį ir link: ilgiausių 
metų. Seka Kun. P. Juškaitis. iš 
kurio kalbos sužinojom, kad 
būdami moksleiviais bendra
darbiais veikė ruošdami pra
kalbas Chicagoje ir dirbo, ki
tus visuomeninius darbus. Kun. 
Vasys būdamas kunigu nuvei- 
kų didelius darbus: gražiai at
stovauja ir vadovauja Aušros 
Vartų parapiją: tiesiog stebuk
las. kad į taip trumpą laiką 
(per 14 metui pastatyta nauja 
klebonija, užbaigta bažnyčia ir 
parapijos skola, dėka parapijie
čių duosnumui, žymiai sumažin
ta. Baigė kalbą linkėjimais. Ad- 

A. Mileris nepaprastai 
linkėdamas 

toliau vai- 
- parapijos 

visa ei1 
kierių: Charles Jeff Sul

vokalas 
trumpai kalbėjo, 
klebonui sveikatos • 
ruoti tą “laivą” — 
veikimą. Perstatyta 
politi 
van. Mr. Kili

Gabi artistė Alena Katinaitė 
padainavo: ‘Ar aš tau sese ne
sakiau’ ir ‘Prirodino seni žmo
nes’. Naujas vargonininkas 
Vincas Burdulis dainuoja: ‘Aš | 
išėjau grybauti’ ir ‘Išbėgo Mer
gytė’. Perstatytas miesto val
dybos narys Vernon Inett. Jis 

išreiškė, kad esąs 
draugas. Ragino

interesuotis miesto 
valdyba, visiem 

dalyvumą balsavimuose. 
Jo pasidar- 

Ray- 
tinka- 
priva-

nialis. Mr. Halloran. Joseph A- 
ferka ir St. Wondoiowski. da
bartinis Statė Representative.

Armonika solo — Robertas 
Matijošaitis palinksmino su 
gražiom polkom.

Eleanora Dagilytė savo malo
niu balsu dainuoja. ‘Gaila man’ 
ir ‘Vedusių Vargai’.

Marijonų kolegijos atstovas, 
prefektas kur.. J. Kuprevičius 
sveikina. linkėdamas sveikatos 
ir ilgiausių metų vardu visų Tė
vų Marijonų. Toliau kalba kun. 
V. Puidokas iš Westfield, buvęs 
Aušros Vartą parapijos vika
ras. pareiškė, kad kun. Vasio 
darbai patys :iž save kalba. Pa
sirodo. kad Westfieldas 
Vasį seka, nes jis buvo 
fieldo klebonu, 
karas kun.
V/estfield. dabartinis 
dūlis, vargonininkas ir 
jonas iš VVestfield. 
jaunikaičius. kuri 
nes jie kovoja už 
Lietuves ir visų

’ Buvęs Pittsburghe
- cijoje ir įsitikinęs, 

karo Lietuva bus laisva, gyvuos 
ir išaugs stipresnė, negu buvo. 
Jau yra 286 išėję į karo tarny
bą iš šios parapijos, baigė lin
kėjimais.

Kun. Jeskevičius iš Mariana- 
ė polio kolegijos linki kun. Va

li- siu: sulaukti auksinio jubilie- 
W. Krou- jaus.

savo kalboje 
parapijiečių 
lietuvius 
tvarka ir jos 
imt
Baigė linkėjimais, 
bavimu miestas ištaisė 
mond St.. kuri yra viena 
ma gatvė, kuria galima 
žiuot prie bažnyčios. i

Perstatytas ponas J. Glavec
kas, kuris labai daug dirbo pri- 
rengime vakarienės. Kun. P. 
Juraitis savo kalboje sveikina 
ir linki toliau “stebuklingai” 
darbuotis. “Stebuklais” pavadi
na. nes kas galėjo tikėtis ketu
riolika metų 
bažnyčia 
pastatyta 
medeliais,
duoda linkėjimus 
monaičio ir savęs, 
levičius. naujas 
trumpai sveikina. Vietinis vika
ras. kun. J. Jutkevičius nušvie
čia kun. K. Vasio darbus su pa
vyzdingais 
džiaugiasi,
bažnyčia yra viena 
Amerikoje.

atgal, 
užbaigta, 
ir vieta 
žole ir

kad bus 
klebonija 

sutvarkyta 
gėlėm. Per- 
nuo kun. Si- 
Kun. Tarnu- 

kunigėlis.

iš

kun. 
West- 

o dabartins vi-
J. Jutkevičius

W. Bur- 
zakristi- 
Primena 

ų nesimato. 
Amerikos, 

tautų laisvę.
Konferen- 

kad po šio

i

siu: sulaukti auksinio

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Rainos prieinamos.

Club Bevcra^c Co.o
Islington Mass.

★

Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Žurnalas

★
i 
i

CAMBRIDGE, MASS

“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiausia jauni
mo organizacija—Lietuvos Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai paveiks
luotas ir deda įdomių straipsnių, žinių 
iš Amerikos ir užsienio.

“VYTYJ” rasi žinių iš viso pasaulio.
“VYTIS” rašo apie Amerikos lietuvių jauni

mo judėjimą.
“VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redak

torius Ignas Sakalas ir “VYČIUI” ben- 
dardarbiauja jo sukviesti įžymiausi li
teratai.

“VYTYJ” rasite įdomių pasiskaitymų tin
kamų seniems ir jauniems.

TAD. padarykime šūkį: “Tenelieka ne vieno, 
kuris neužsisakytų “VYTIES”. Tene
lieka nė vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES”. Vi
si skaitykime “VYTĮ”!”

“VYTIES” kaina metams tik $2.00.
Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

Praeitą savaitę per Cambrid
ge lietuvių karo bonų komitetą, 
užregistruoti šie bonų pirkėjai: 
J. Kapčius 81125. S. Pilkonis 
$1025, A. Skyrius 8250. J. Lau- 
galis 8650. F. Janiūnas S200. p.! 
Kandratavičienė 125. J. Tebėra 
S450. p-lė Dvareckaitė 8100. p. 
Dvareckienė 850. C. Stubedas 
$175, J. Rameika S50. A. Vin- 
ciunas S950, Arlauskas S375. P. 
Kavolis $1100. J. Masalskis 
$450. M. Ananis $400, G. Bara
nauskas 8100. J. Metrikevičius 
$250, U. Dambrauskienė $550. 
W. Bunevich 8500. B. šleikienė 
$225, A. Sargialis $50. J. Povi
laitis S200. A. Vaisiauskas $350. 
I. Kaleiva 500, A. Novack S275. 
A. Gaodis $250, J. Gaidis $50. 
S. Petkevičius $100. J. Huber 
$25 ir A. Buliszak $25. Ankš- 

jčiau pirkusiųjų bonus, jų visų 
vardų dar negauta, tai ir ne
skelbiami. Taipgi praeitą savai
tę dar parduota virš dviejų 
tūkstančių bonų.

[ Sekmadienį, spalių 17 d tuoj; 
po paskutinių mišių, parapijos1 
svetainėje vėl įvyks bonų regis-

t

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai idomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 VV. Broadway, 
k). Boston. Mass.

MEDUS
Grynas bičių medus, kurį bi

tės sunešė iš žydinčių javų, gė
lių, pievų ir medžių yra tikras 
vaistas. Taigi, įsigyk kvortą 
medaus ir gerk jį su arbata ar 
kava vietoje cukraus. Kas var
toja medų — to slogos nevar
gina. Kvorta kainuoja SI.00.

spa-

travimas. Norintieji taipgi ga
lėsite pirkti. Kurie jau esate 
pirkę bonus, atsineškite juos 
užregistruoti sekmadienį,
lių 17 d. Primenama, kad mūsų 
komitetas yra treasury depart- 
mente įregistruotas. Komitetas 
išreiškia gilią padėką parapijos 
klebonui kun. P. J. Juškaičiui, 
kuris daug padeda komitetui 
darbuotis ir yra apsiėmęs parū
pinti perkantiems bonus iš ban- 
kos. A. D.

I j

i

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 Nelei Prasidė
jimo novena ir misijos, lapkri
čio 29 — gruodžio 8 d. Tėvas 
Juvenalis Liauba.

Providence, R. I. —
Purienė, M. Wilke*. N. Sinkevičienė, M. m^ero Par-. va-L 

A gruodžio 12—14 d.

“VYTIS”
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

* *

—

mas stambių aukotojų, 
biznierių vardu: 
Vaitkevičiai. Savickai, 
kai, Kazukevičius, x .... _____ , ___________
Gurgždai. Jogminienė iš Pitts- Mitrikienė, M. Paleckienė,

ypač levičius, J. Stradan, J. Paleckas
Glavickai, į ir B. Tamulevičius. Tarnautojos 

Struc- prie stalų — A. Sinkevičienė. Šv. Kazi- 
atlaidai.

— Tėvas

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galvį, 
nėra energijos — palenevinsite 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- 
I ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
( pakelio. Sekanti ryta malonus palengvi- 
; nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

i

i
I

Juozas Kasinskas |
) Ine. A

Laidotuvių f
Direktorius

? Patarnavimas Dieną ir Naktį
Į 602 VVashington Blvd. i
1 BALTIMORE, Md. $

> Tel. Plaza 8595
> Limosinai dėl visokių reikalų

-------------------------------------------------- 1

10c

priparodymais ir 
kad Aušros Vartų 

gražiausių
Baigdamas įteikė

klebonui dovanas su linkėjimais 
nuo Aušros Vartų Moterų So- 
dalicijos: Moterų Sąjungos 69 
kuopos. Moterų Socialio klubo 
ir Tretininkų draugijos. Taip-gi 
sveikina kun. K. Vasį vardu
Worcesterio biznierių įteikda
mas dovaną ir • linkėdamas il
giausių metų nuo visų. Rober
tas Matijošaitis pagrojo specia- 
lę polką klebonui. Sexstetas,. 
susidedantis iš sekančių: Vit. 
Račkauskas, Edmundas Jonitis, 
Vit. J. Stakun, Edmundas J. 
Butkevičius. Edvvardas Sundin, 
Joseph Augustinas. Jie sudai
navo “Sveikinimo” dainelę. Ju-, 
biliatas kun. K. A. V 

pirmiausia

burgh. Pa.. Pigagai. Kuderaus- Glavickienė, M. Purienė, V. Jur- Justmas t aškys. 
F.
P.

A.

g Pittsburgh, Pa. — 
j cento par..

,------ - -------------- l-T’
Dūda, Jeseliunas. Lo- Meškinytė, I. Svikliūtė, V. Či-
Dvareckas, Jagman, raitė, A. Matačinskaitė, M. Meš-
Vaškelevičius ir vi- kinytė, M. Balikonytė, A. Kuz-

kitiems aukotojams, mickaitė, B. Kazlauskaitė. V.
kurie Volungytė. Nemažas darbas to-

i
kai, Kielai. Karalienė ir duktė, gelionytė.
Mitrikai. 
činskai. 
Žemaitis, 
zoraičiai, 
Šuklienė, 
siems 
Taipgi dėkojo visiems, 
prisidėjo kokiu nors darbu. Se- kią vakarienę surengti. Bet mo

kantieji buvo komisijoje ir terys sunešė puodus, įrankius, 
daug dirbo: kun. J. Jutkevičius.
T. Mažeikienė, J. Glavickas. V. 
Burdulis. N. Nadzveckieaė ir 
Antanina Vaskelevičiene; dar
bininkė — 
Glavickienė, 
Kuzmickienė, L. --------------------(
nė. J. Aikšnorienė, M. Kirmilie- 
nė, M. Pinkienė, H. Smolskienė, 
C. Meškinienė. A. Leketienė, M. į 

per keletą metų po $15,000 F- TamulevičlenS’ A'

metus, ir dabar yra tik $98.000 
skolos”. Dėkoja aukotojam pa-

i vakarienei, paminėda-

Dirsai, Zakarai, Ba- Spirkaitė, 
M. Joseph Stacey, J. Keršytė,

Banionytė, 
Marcinkaitė, 
Bal i k onytė.

Šv. Vin- 
lapkričio, 
— Tėvas: 

i
. misijos,

28 d. — gruodžio 5 d. 
Justinas Vaškys.

FRANCISCAN FATHERS
310 Orchard PI., 

Pittsburgh, (10), Pa.

asys savo 
padėkojo 
už pagal-

/

/ i kalboje
* ■ miesto valdininkams
J ; bą parapijai gatvės įtaisyme: 
/ i dėkojo kalbėtojam

i*t
/
/

$ 
I ..

■r ___ rapijos
!JS®XXM%X.VK%VXXXWX.X.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXX%VXV%%X?

cficn Avė.,
Tel. Dedham 1304-W

už linkėji- 
j mus ir pakartoja: “tikrai ste
buklai. nes nėra kitos parapi- 

Į jos. kuri galėtų pasididžiuoti į 
, trumpą laiką tiek daug padary
mais darbais: skola mažinama

i

PRANAS GERULSK1S, Namų T<1. Drdham 130)-R

GREITAS MAISTINGUMAS
Visos

Fondas" 
puodus ir 
Komisija 
darbinin-

v 
i

ir kaikuriom net trūko, beveik 
reikėjo parvežt namo, 
laukia, kad “Kitchen 
padidėtų, kad nors

M. Katinienė, M. skardines įsitaisyti.
A. Kasperienė, P. nuoširdžiai dėkoja
D. Serafinavičie- kams-ėms. kurie padėjo salę iš

valyti. Korcsp.

Ziedaitienė, D. Anusevičienė, 

M. Nadzveckas, V. Sviklas, V. 
Kraunelis, P. Kasulis, A. Tamu-

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1943 m.

Baltimore, Md. — Šv. Alfon
so par., Tretininkų rekolekci-

: *».

DIDŽIULIAME BUTELYJE
Bottled locally by Franchised Bottlers from coast to coast

k
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So. Bostono Lietuvių Masinis Susi- 
rinkimas-Prakalbos Tėvynei Gelbėti

ną ir k. Nutarta parašyti rezo-Į 
liuciją ir ją priimti masiniame 
susirinkime.

Šioji rezoliucija bus siunčia-' 
ma Mass. valstybės Gubemato- 

i riui ir Kongresui, Jungt. Vals- i 
tybių vyriausiam vadui — Prez. i

South Bostono lietuvius skuo
džia tėvynės meilė. Visos šio 
miesto lietuviškos draugijos 
balsuoja savo susirinkimuose, 
kad Lietuva vėl būtų atstatyta, 
kaip buvo, nepriklausoma de
mokratiška respublika. Kad
pasaulis tą jų norą žinotų, visos Rooseveltui, Senatoriams ir ki 
So. Bostono lietuvių patrijoti-. tų valstybių atstovybėms, 
nės draugijos prisideda ir Fede- ■ 
racijos sk. vadovaujant rengia 
Masini Susirinkimą su puikiau
siomis prakalbomis spalių 17 d., 
3 vai. po pietų, So. Bostono 
High School gražioje salėje. Ga
lima tikėtis, kad milžiniška sa
lė bus patrijotais lietuviais per
pildyta.

Spalių 6 d., vakare, 
draugijų atstovų susirinkimas 
dėl minimo masinio susirinki
mo. Nutarta kviesti šiuos kal
bėtojus: Bostono Mayorą, Mass. 
Gubernatorių, Kongresmaną 
McCormack, Senatorių Lodge, 
Kun. J. Švagždį, Adv. Cūnį, re
daktorių A. Kneižį, adv. Aksti-

DAKTARAI

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytoj*as 
278 HARVARD 8TREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8. ,

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

5
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Via MAVEftICK L 
gįįįT STATION H
nį; 7:15 7:05 1

Apart Federacijos skyriaus, 
šios draugijos rengia tą mini
mą Masinį So. Bostono lietuvių 
susirinkimą: Šv. Kazimiero Lie
tuvių Susivienijimo Draugija, 
L. Piliečių Draugija, Stepo Da
riaus Postas, Šv. Petro ir Povi- 

i lo Draugija, L. R. K. Saldžiau
sios Širdies Draugija, Šv. Jono 

įvyko Ev. Draugija, Saldžiausios Šir-I 
dies Draugija, Šv. Kazimiero i 

Į R. K. Draugija, Moterų Sąjun
gos kuopa, Vyčių kuopa, Lie
tuvos Dukterų Draugija. Mal
dos Apaštalavimo Draugija, 
Blaivininkų kuopa, LDS kuopa, 

: Amžinojo Rožančiaus Draugi
ja, Moterų - Merginų Karei

viams Remti Draugija, Soda- 
jlietės, Parapijos Choras, Para
pija ir k.
1 Prašyta, kad visos draugijos, 
kurios dar nėra balsavusios už 
laisvą Lietuvą ir nėra išrinku- I
sios delegatų tai padaryti prie 
pirmos progos, 
vo draugijos 
svarbų masinį 
tuvių mitingą.

Šiame mitinge bus parduoda
mi ir War Bonds.

, Visų draugijų atstovai dar 
'sykį turės svarbų susirinkimą, 
spalių 13 d. 8 v. v., bažnytinėje 
salėje, W. 5th St. Prašome susi
rinkti visus draugijų atstovus, 
darbuotojus ir profesionalus.

ir paraginti są
narius eiti į tą 
So. Bostono lie-

ŽINUTES

iiioninnD
P I >

Spalių 4 d.. Pueblo Army Air 
Base. Colo., bombonešiui susi
mušus, žuvo su kitais 8 karei
viais, Sgt. J. Klepeckas, 28 me
tų, gyv. 161 I St., So. Boston.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, 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 v&L 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa? protokolu raštininką.

f

SV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininfcas — Pranas Tuleikis
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

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

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

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

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

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

nuo $10.00 iki $15.00

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

COLD PERMANENT

STEAM WAVĘ 
PERMANENT

Croųuignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

Photo by: G C. Stukas

Antanas ir Anelė Gapučiai, 
lietuviškos - katalikiškos spaudos rėmėjai ir “Vyties” 

Nr. 9, garbės leidėjai.
Antanas ir Anelė (Genevičiūtė) Gapučiai yra gi

mę ir augę So. Bostone. Čia pat pradinius ir vidurinius 
mokslus baigę. Čia pat beveikdami lietuviškose organi
zacijose, o ypač Vyčiuose, susipažinę ir sukūrę lietu
viškos šeimos židinį. Nors dabartinė karo tarnybą ir 
tolokai nuo gimtinės miesto nubloškė juodu, bet jų šir
dis nuolat lanko tėvelius ir pažįstamus, ir kas svar
biausia: Antanas ir Anelė yra lietuviško judėjimo rė
mėjai. Sveikiname juodu ir linkime sėkmingos tarny
bos ir šeimyniškos laimės!

Jis paliko tėvus, ir dvi seseris. 
Tapo palaidotas, spalių 11 d., 9 
vai. r., iš Šv. Petro bažnyčios, 
Šv. Mykolo kapuose. Melskimės 
vieni už kitus.

1

Spalių 8 d-, mirė, miesto ligo
ninėje, Juozapas Šimkus, 55 
metų. gyv. 9 Ashland St., Bos
ton. Paliko seserį. Tapo palai
dotas iš Šv. Petro bažnyčios, 
spalių 10 d.. 2 vai. p. p., Šv. My
kolo kapuose. Jis paėjo Vaigu
vos parapijos.

Spalių 9 d. apsivedė Izidorius 
Stundis su Rože Miežiene, gyv. 
50 Florida St., Dorchester, 
Mass.

Tą dieną tapo pakrikštytas 
Jonas - Juozapas Jono - Onos 
(Antanevičiūtės) Žukauskų.

Spalių 10 d., tapo pakrikštyti 
šie kudykiai: Jokūbas J. Vaclo
vo - Marės (Augūstinavičiūtės) 
Žurauskų: Vilimas J. Stasio - 
Daratos (Malloy) Kavaliauskų; 
Alena M. Rapolo - Anielės (Ta- 
mulaitytės) Frechette.

Parapijos choro praktika į- 
vyks, parapijos salėje, 492 E. 
7th St. Tai yra labai svarbi pra- 
tyba. Netik reikia lavintis kon
certui, kurs įvyks lapkr. 21 d., 
bet reikia muzikalės programos 
ir masiniam susirinkimui, spa
lių 17 d. Šioje pratyboje jau 
bus art. R. Juška, kurs grįžo iš 
Chicagos.

LANKĖSI

senas
ir “Dar-

I

I

Penktadienį lankėsi 
LDS 1-mos kp. narys 
bininko" rėmėjas K. Valatkevi- 
čius. Atsilankymo proga, savo 
giminaitei užrašė laikraštį 
“Darbininką" kaipo dovaną.

Penktadienį “Darbininke” lan
kėsi vienas pirmųjų LDS narių 
ir buvęs LDS Centro iždinin
kas Antanas Vaisiauskas iš

SVEIKINK LIETUVIŠKAI!
Amerikoje yra labai gražus ir girtinas paprotys, Kalėdų 

švenčių proga, sveikinti savo gimines ir draugus ir palinkėti 
jiems daug laimės.

Nors ir karo metu, “Darbininkui” pavyko gauti labai gra
žių, skirtingų Kalėdinių atviručių. Dėžutėje tilpsta 21 atviru
tė: 14 lietuviškų ir 7 angliškų. Dėžutė parsiduoda po $1.00, su 
prisiuntimu $1.10.

Norintieji įsigyti gražių Kalėdinių atviručių, užsisakyki
te dabar, nes apribotą jų skaičių teturime. Užsakymus su pi
nigais siųskite:

DARBININKAS, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:

ir prašau prisiųsti manSiuomi siunčiu $

Z
Vardas

LIETUVIO STRAIPSNIAI
ARGENTINOS SPAUDOJE

(LKFSB) Laikraštinin
kas Kazys Čibiras, kuris 
šiuo metu gyvena Argen
tinoje, vietos žurnaluose 
gana dažnai iškelia Lietu
vos kančias ir reikalus. 
Šiemet, be kitų dalykų, 
žurnalas “Criterio” iš
spausdino jo straipsnį — 
“Destrozo de la vultura oc- 
cidental” (Vakarų kultū
ros naikinimas). Straips
nis buvo spausdinamas 
net per du žurnalo nume
riu ir jame faktais įrodo
ma kokius didelius nuos
tolius Lietuvos kultūri
niam gyvenimui atnešė

se Lietuvoje, tarp kitos 
medžiagos įterpia šūkius, 
kad vokiečių kareiviai gi
ną ir lietuvių tėvynę ir kad 
jiems dėkingumą geriau
sia pareikšti skubiai prisi
dedant prie kviečiamų 
darbų.

Kažin, ar bent vieną sa
vo tokia pigia priemone 
naciai suvilios?

Pranešimas

dėžučių Kalėdinių atviručių.

(VAIRŪS skelbimai
REIKALINGI Vyrai dirbti 

moderniškoje pieninėje. Gera 
alga; Darbas pastovus. Telefo- 
nuokite — Granite 8000.

i

i

Cambridge, Mass. Atsilankymo 
proga įstojo į Liurdo knygos 
rėmėjus, aukodamas 5.00 kny
gos fondui ir $2.00 radio prog
ramos fondui. .r

Komunistai Turi 
Suvorovo Ordiną

Amerikos spaudoje tilpo žinu
tė iš Maskvos datuota spalių 
2 d., kurioje pranešama, kokie 
žymūs sovietų valdininkai buvo 
apdalyti medaliais. Tarp tų tū
lam beit. Gen. A. V. Krulevui į- 
teikta net Suvorovo ordinas 
(Order of Suvoroff) pirmos 
klasos. Kaip žinoma Suvorovas 
buvo rusų carienės Katrės ge
nerolas. Carienei Katrei val
dant. įvyko susitarimas tarp 
Rusijos - Vokietijos - Vengrijos 
pasidalyti Lietuvą ir Lenkiją. 
Reiškia dabartiniai Rusijos 
valdovai idealizuoja carienę ir 
generolą, kurie praplatino Rusi
ją užgrobdami silpnesnes tau
tas. A.

Trys Gudai Tarnauja 
Dėdei Šamui

REIKALINGA vyrų dirbti prie 
džiovinimo Doughnuts. Atsi- 
šaukit tuojau:

PURITAN DOUGHNUT 
COMPANY

741 Old Colony Parkway,
Dorchester, Mass.

(1-5-8-12)

PARSIDUODA gražus dviejų 
šeimynų namas, Dorchesterį, 
arti Shawmut Station. 6 ir 8 
kambariai ir garažus. Pirmas 
aukštas tuščias. $800. cash. Ba-

bolševikų okupacija Lietu-1 parapijos svetainėje, 
voje. ’r '7i’- ■

To paties autoriaus stu- j 1 vai. po pietų, 
dija apie kominterno vei
kimą buvo Argentinoje iš
leista ; 
antrašte “La Accion dėl 
Comintern”. ; 
nyje taipgi surinkta daug 
medžiagos.

Mass., Me. ir N. H. Mote-;
rų Sąjungos Apskričio su
važiavimas įvyks Spalių- ’ lansas Savings Bank morgičius
Oct. 17, 1943, So. Bostone, ‘su 5%. F. T. Keefe, 50 Congress 

‘ , 492 St. HUBbard 8157.
E. 7th St. Sesijos prasidės

• PARSIDUODA dvylikos šeimy-
Labai svarbus suvažiavi- nų namas P° keturis kamba- 

mas ir metinio įvairūs ra- rlus’ 0 ant plrmo po 3 kamba'
. . _ . ’ i _ rius. Mūrinis namas, parsiduo-

atskira knygelė, portai. Delegatės malonė- da laįai nebrangiai. ’ Atsišauki-
“T O A nmnn ii zs.4-4 T v • o. . wkite nesivėluoti. Laukiame te Mrs. Louise Sweetlovich, 223 

Šiame leidi-Į skaitlingo atstovavimo

— Naciai, norėdami dau
giau prielankumo pelnyti 
savo žmonėms, savo kont
roliuojamuose laikraščiuo-

kuopų.
T. B. Mažeikienė,

Apskr. Pirm.

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

REIKALINGA DARBININKŲ

GELEŽINKELIUI
RE IK ALINGA

Prie įvairių sopoje ir namų darbų darbininkų. 
Pastovus darbas per visą žiemą.

Darbas 10 Valandų Dienoje
Po 8 vai. mokama laikas ir pusė, ir 

Už visą sekmadieniais dieną.

GAUSI UŽMOKESNI KIEKVIENĄ NAKTĮ. 
DARBAS LAUKIA IŪS KIEKVIENĄ DIENĄ.

Ateikite f Darbą Pasiruošę 
Ir Gaukite Užmokėsit! Tą Pačią Dieną.

Ilgamečių So. Bostono gyven
tojų Petro ir Adelės Gudų trys 
sūnūs tarnauja Dėdei Šamui. 
Antanas ir Albertas yra Army 
Air Corps. Pastarasis yra net 
Staff Seargent ir kurs nors už-, 
jūry bombarduoja priešą. Juo
zas nepersenai įstojo i laivyną! 
ir išmoko kaip gunner. Dabar 
Brooklyne laukia progos pleš
kinti “Ašies” submarinus.

Buvo Pearl Harbore

I

Šiomis dienomis pas fotogra
fą Stuką svečiavosi jo pusbro
lis jūreivis Šaulys, iš Shirley, 
Mass.. kurs jau 8 metai tarnau
ja Amerikos laivyne. Gruodžio 
7 d., jis buvo Pearl Harbor. ant 
vieno Battleship. kuomet japo
nai padarė žinomąjį netikėtą 
užpuolimą. Rap.

GENERAL COMMISARY CORP.
75 Dover St., Boston, Mass.

Receiveris Parduoda Viešose Varžytinėse
CITY POINT

Keturius vienos šeimynos namus
50-52-54-56 P STREET. SO. BOSTON 

NUOSAVYBES ’

3 vai. p. pietų Penktadieni, Spalių-October 15 d.
Keturi vienos šeimynos namai viename bloke, parsiduoda atskirai. 
Kiekvienas namas turi po 8 moderniškus kambarius, su visais įmpro- 
vementais ir šiluma. Apie 1375 pėdų žemės. įkainuota $2.310 kiekviena.

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

Sąlygos: $200 cash arba certifikuotas čekis pirkimo laiku. Kitos są
lygos bus praneštos parduodant. Dėl platesnių informacijų kreipkitės:

ROBERT M. MacLELLAN, REALTOR
1270 Columbus Avė.. Roxbury Highland 8400

Athens St., So. Boston, Mass.
(1-5-8-12)

— ................... 111 y

PARSIDUODA trijų šeimynų 
j namas, Bellevue St., Dorches- 
!ter. Įeigos $1,236. Gera nuosa
vybė. Tiktai $1,500 cash. Balan
sas morgičius Savings Bank. 
Žemas apmokeščiavimas. F. T. 
Keefe, 50 Congress St.

! 417. Tel. HUB 8157 arba PARk- 
!way 6826 M.

i
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Room

BALLAST TUBES
POPULAR EACH
NUMBERS

Also limited supply of OZ4. 
6SQ7, 12K7. 12A8. 6SK7. 6K3, 7F7, 

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

WILL ALSO SUPPLY DEALERS
LARGEST VARIETY OF RAOICL 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction quaranteed or your 

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

numbers.

I
--------------------------- *

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 
19 High St., Boston

GRABORIAI



tradien.'. Spalių 12. 19-tS

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
PHILADELPHIA, PA.

Sodaliečių Konferencija
Metinė Philadelphijos ir Apylinkės Sodaliečių Konferencija 

įvyks sekmadienį, spalių (Oct.) 17, 1943, šv. Jurgio Parapijos 
salėje. Salmon ir Venango gatvių.

10:3Q vai. ryte—Delegačių registracija mokyklos kambariuose. 
11:30 vai. — Konferencijos atidarymas: Iškilmingos šv. Mišios 

Šv. Jurgio bažnyčioje, (po Mišių iki 2-ros vai. po pietų, 
delegačių susipažinimas, užkandžiai, ir liuoslaikis).

2 -.•ai. — Konferencijos posėdžiai:
Programos pradžia: Malda ir pasveikinimo žodį pasakys, 
šv. Jurgio par. Klebonas. Kun. Dr. V. Martusevičius. 
Konferencijai vadovaus Direktorius Kun. S. Mažeik 
šv. Andriejaus par.
Sekantieji žymūs kalbėtojai dalyvaus: Jėzuitas, Kun. R. 
Cosgrove iš šv. Juozapo Kolegijos. Phila.. Pa.
Žurnalistė — Margarita Horan Gowen. rašytoja dėl Phila. 
Catholic Standard and Times.
Motina M. Aloyza, iš šv. Pranciškaus vienuolyno, Pitts
burgh. Pa.
Kun. K. Rakauskas, iš šv. Pranciškaus par., Minersville. 
Pa. (Direktorius Sodalicijų Schuylkill Apylinkės (Coun- 
ty).
Dalį programos išpildys Sodalietės.
Skaitomi raportai — dalyvaujančių Sodalicijų.
Viešas pasitarimas apie platesnį ir įvairesnį Sodalicijų 
veikimą parapijose ateinančiais metais.

5:30 vai. — L'žbaiga Konferencijos, (procesija į bažnyčią). So
daliečių Pasiaukojimo aktas ir Giesmės į Švenč. Pan. Ma
riją. šv. Jurgio bažnyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame visas Sodalietės dalyvauti skaitlingai 
šioje konferencijoje. Taipgi kviečiame ir visus, kurie norėtų pa
siklausyti įdomių kalbų ir maloniai praleisti dieną Marijos Gar
bei.

Dar kartą kviečiame visas ir visus ir prašome pasakyti ki
tiems apie šią Konferenciją, ir paraginti tas Sodalietės. kurios 
abejotų ar verta ar ne dalyvauti.

Lauksime.
Antrosios Konferencijos Rengėjų Komisija.

I

Kai Dėdės Šamo kariai paragino Japonus, kad išsineštų iš Kiška sa
los, Aleutian salyno, tai Japonai paliko ir laivą Kiška uoste. Laivas ap- 
skendęs, bet nenuskendęs. Tad Yankiai tą laivą panaudojo,- kaip savo 
namus gyvenimui, kur jie parvyksta poilsiui.

sakyta. laike iškilmingos su-, 
mos pasakė labai gražų pamok- į 

slą atitinkamą Švento Kazimie
ro parapijos jubiliejui.

Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka

8

Šv. Kazimiero Parapijos 50 Metų 
Gyvavimo Sukakties Minėjimas

Tykiai, tykiai Nemunėlis teka, 
O dar tykiau mūs sesutė verkia.
“Sesut, sesut, ko taip gailiai verki?”
— Žada mane už našlelio duoti.
“Ar mokėsi našlelį guodoti?”
— Dėlko, kodėl aš jo nemokėsiu? 
Per tris rytus dūmuose, laikysiu, 
O ketvirtą šarmu pagirdysiu. 
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka, 
O dar tykiau mūs sesutė verkia. 
“Sesut, sesut. ko taip gailiai verki?”
— Žada mane už bernelio duoti.
“Ar mokėsi bernelį guodoti?”
— Dėlko, kodėl aš jo nemokėsiu? 
Per tris rytus klėtelėj laikysiu, 
O ketvirtą vyneliu girdysiu.

Pranešimas LDS. Connecticut
Apskričio Kuopoms

Sekmadienį, spalių 17 d., 1 vai. po pietų, Šv. Juo
zapo, lietu vių parapijos svetainėje, Waterbury, Conn 
įvyks LDS Connecticut Apskričio suvažiavimas.

Kviečiame visas kuopas išrinkti atstovus ir jiems 
įteikti naudingų įnešimų organizacijos gerovei.

Apskričio nutarimu, tą dieną, 8 vai. rytą, šv. Juo
zapo lietuvių par. bažnyčioje įvyks šv. mišios. Visi 
vietiniai LDS nariai ir kitų kuopų atstovai kviečiami 
dalyvauti šv. mišiose ir suvažiavimo sesijose.

LDS Conn. Apskričio
Pirm. S. šrupšas 
Rašt. B. Mičiūnienė

•J

tai prie kiekvienos progos vien
genčiai Pranas Pūkas. Krišto- 
pas ir Emilė Žemaičiai, Ona 
Unguraitė. Cicerono iškalbą tu
rįs auksaburnis Zigmas Jan
kauskas, Juozas Gustis ir kiti 
prikalbėjo, ragindami žmones 
pirkti bonus, tai to visko, jau 
taip sakant, ir ant jaučio “skū- 
ros” nebesurašytume. O Juozas 
Gustis ir savo laikraštuke “Lie
tuvių Naujienos” agituoja už 
reikalą pirkimo Amerikos karo 
bonų pagaminimui klišių nau
dai garsinimo bonų. O reikia ži
noti, kad jis nėra kokiu tai. pa
sakišku turčiu, — jam doleris 
yra, tikiu, kur kas branges- 
nis, kai kuriam kitam iš to Ko
miteto nariui. Iksas.

Philadelphijos Ir Apylinkės 
Sodaliečių Veikla

Visos taria nuoširdų ačiū kle
bonui kun. čepukaičiui, Direk
toriui kun. S. Mažeikai ir Šv. 
Andriejaus par. Sodalietėms už 
šią susirinkimų užbaigtuvių 
puotą.

Delegačių suvažiavimai gra
žiai ir linksmai praėjo. Nuo 
pirmutinio, kuris įvyko birželio 
mėnesyje Šv. Jurgio parapijoje, 
nuoširdus Sodaliečių rėmėjas, 
kleb. kun. Dr. V. Martusevi- 
čius davęs gražią pradžią, vis
kas švelniai ir sėkmingai tęsėsi 
per visus susirinkimus. Delega
tėms rūpėjo, kad ir daugiau bū
tų tokių suvažiavimų.

Direktorius kun. S. Mažeika, 
Sodaliečių Dvasios Vadai, ir de
legatės ruošė - dirbo, kad su
rengus šią konferenciją. Jų dar- 

■ bas jau beveik atliktas. Antroji 
dalis paliko visoms Sodalie
tėms. Ar visų parapijų Sodalie
tės atliks savo dalį? Ar visos 
dalyvaus? ši konferencija yra 
rengiama dėl jūs. Sodalietės. 
Paaukokite tą dieną (Spalių 
17-tą) Marijos garbei, dalyvau
damos konferencijoje.

Delegatė.

"Touch Typing In 5 Easy 
Lessons"

Paskutinis susirinkimas prieš 
Įvyksiančią Philadelphijos ir a- 
pylinkės Sodaliečių konferenci
ją sekmadienį, rugsėjo 19, Šv. 
Andriejaus parapijoje (North 
Side).

Rašt. Onai Pečiukeviūtei per
skaičius pereito susirinkimo 
nutarimus, viskas buvo priimta 
ir užtvirtinta. Direktorius kun. 
S. Mažeika paaiškino konferen
cijos tvarką ir programą, kuri 
bus spalių 17, šv. Jurgio para- 
pijoj-

Konferencija prasidės iškil
mingomis šv. mišiomis. pusė po 
vienuolikos rytą (11:30) Šv. 
Jurgio par. bažnyčioje. Konfe
rencijos programa prasidės ant
rą valandą po pietų Šv. Jurgio 
par. svetainėje. Salmon ir Ve- 
nango gatvių.

Visų Philes. ir apylinkių pa
rapijų Sodalietės yra kviečia
mos skaitlingai dalyvauti šv. 
mišiose ir konferencijoje. Soda
lietės yra prašomos pranešti 
savo valdybai, kurios dalyvaus, 
nes tas skaičius yra labai svar
bus žinoti vietinėms Šv. Jurgio 
par. Sodalietėms.

Delegatės baigdamos susirin
kimą buvo pakviestos prie ska
nių vaišių, kurias paruošė Šv. 
Andriejaus par. Sodalietės. 
Klebonas kun. Cepukaitis parū
pino delegatėms šaltos košės, 
kuri šiose dienose yra tikrai “a 
treat”.

lukui ir jo “žvaigždę” pasirūpi
no numarinti, sakoma, jo buvęs 
net dar ir draugas, vienmintis...

Raporteris.

pabrėžė sekančio turinio eilu
tes:DOMININKAS BARUNAS.

Viengentį Domininką Barūną 
vienas pionierių.

Viengentį Damininką Baruną 
i galima pavadinti ne tik pionie
rium — vienam pirmųjų tos 
parapijos kūrėjų, bet ir jos už
uomazgos. Kadangi, savo laiku.

brėžiančiam šiuos žodžius, su-» 
žvejoti vardų tųjų vaikučių - iš- į 
pildyto jų tos programos: o vien |°į 
tik Taduko Kuligovskiuko. ku
ris du muzikalius kūrinėlius 
smuiką sugrojo, prie to gi. pa- prį’Kiausg prje saujalės tųjų 
dainavo ir padovanojo v ieti- . vjengenčjų. kurie pradžioje, kol 
niam klebonui, kun. Ignui Va-; dar ne buvo -ia _ phiiadelphi- i 
iančiūnui savo tėvo. Karolio ’
Kuligovskio padirbtą labai' 

mą buvo sugarmėję devynios gražų ir tinkamą tam jubiliejui ■ 
e, S 
vietinių, bet ir iš kitur: 
džiui. teko matyti 
našlę Julę Poškienę 
ken. New Jersey. Prie garbės 
stalo, išskyras kunigą Juozą 
Karalių, vakarieniavo vien tik 
vietiniai parapijų kunigai. Tik
ro. taip vadinamo vakaro vedė
jo nebuvo, bet kunigas Stasys 
Raila, kaipo apsukrus “gaspa- 
dorius” to paruošimo, viską ir 
atliko gerai.® i

Dailės programa buvo neper- gą. o ruošėjams - ruošėjoms už 
ilgiausia, bet labai graži ir gan suruošimą tos puikios pramo- 
gerai pagirtinai išpildyta. Tik gos. Gi kunigas Karalius, daly- 
labai gaila, kad nepasisekė man. vavęs tame vakare, kaip man

Philadelphia, Pa. — Sekma
dienio vakare. 3-čią spalių teko 
užklysti į kazimieriečių svetai
nę. kurioje tada skania vakarie
ne ir tam tikslui pritaikinta 
dailės programa, buvo minima 
50 metų gyvavimo sukakties 
vietinės Švento Kazimiero para
pijos.

Žmonių į tą istorinį paruoši-

galybės... daug ne tiktai vien 
pavyz- 

i ten net ir 
! iš Pennsau- 
Prie

kunigą

j joje lietuvių tautos kunigo, | 
glaudės tikybos reikalais prie 

' ką tik prasidėjusios kurtis pir 
•mosios čia lenkiškos parapijos 
vardu Švento Lauryno. Bet ka- 

į da lenkai pasireiškė ir tada jau 
! klastingais — neb’leido jiems 
į lietuviškai giedoti laike lietu- 
■ viams skirtų pamaldų, tai jie

skulptūros - drožybos meno kū-. 
rinį. Gi tas Tadukas Kuligovs- 
kiukas. ištikrųjų, yra nuosta- ■ 
bus berniukas — ir labai gra-, 
žus ir gabus, bei kartu ir lai- į 
mingas. Už jo labai našią, ver- į 
tingą darbuotę karo bonų par-. me^ę lenkus, prisiglaudė prie 
davinėjime Amerikos eteranų vo^;e-;^ — švento Alfonso pa- 
Legijonas yra jam suteikęs net ^pijos. Tas parodo tą. kad ka- 
ir kapitono garbės laipsnį. da a a kunįgas Juozas Kaula-

Po viskam, klebonas, kunigas atvyko čion, tai jau jis ra- 
Valančiūnas pasakė visiems pa
dėkos žodį už taip gausią suei-

&

i
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PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS”
Metams kainuoja tik $1.00 

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

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

"VARPELIS”
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567

Pusė amžiaus jau pradingo, 
Nebėr jo tarp mūs, 

Kaip darbuotė rūpestingo, 
Tikiu!., žinot jūs!

Jauno kunigo Kaulakio, 
Kuris miręs jau, 

Anot žinančių posakio, 
Ką ir aš sakau, 

Įsikūrė parapija 
Tuo laiku tarp mūs, 

Kristaus Bažnyčios Draugija, 
Kaip tą žinot jūs.

Bei daug labo mums padarė 
Toji įstaiga, 

Kaip reikėjo, ir pabarė 
Vertus kaip kada.

Dabar tvarko ją klebonas 
Irgi gan gabus, 

Valančiūnas, mums malonus 
Ir... neišdidus!

Todėl mylim’ jį kaip tėvą 
h- kad ilgai jis

Čia gyventų — to nuo Dievo 
Dėl jo meldžiam vis.

ŠIS — "BEI TAS IŠ KVAKE-
RIŲ SOSTINĖS...

Viengentis Petras Jeneliunas 
j daug užsipelnęs mūsų tautai, 
kaipo uolus visuomeninis veikė
jas, ilgai gyvenęs su šeima tar
pe vietinių ričmondiečių, aplin
kybės spiriamas, dabar persi
kraustė gyventi į Frankfordo 
dalį, 4420 Devereant avė., Phi- 
ladelphia. Pa. .

i ------------ .
Veikėja Ona Unguraitė. kaip 

paaiškėjo, atlikus delegatės pa
reigas Pittsburgh’o konferenci
joj, atlankė Chicagą ir Cleve- 
land’ą.

Vietiniame anglų dienraštyj 
l‘*The Evening Bulletin’e”, lai
doje 13-to rugsėjo tilpo atvaiz
das mūsų garsaus viengenčio, 
Viliamo Poškos (angliškai: —

f

Švento

Domi-
dabar

Raktas 1 Pasisekimą

Senas Jurgietis. William M Paskali),’o taipgi 
ir paskiausioje laidoje lenkų sa- 
vaitraštyj “Gwiazda Polarna” 

Ki- irgi tilpo jo atvaizdas ir trum-
SMULKMENOS

Senas viengentis, Kazys
sielius ilgą laiką išbuvęs Švento pas pranešimas apie jį ir jo as- 
Kazimiero parapijos zakristijo- piracijas...
nu, paskiausiuoju laiku, spiria
mas aplinkybių pasitraukė. Gai
la. kad jis pasitraukė nuo tos 
pareigos, nes kiek aš jį pažįstu, 
tai yra geras, malonus ir sąži
ningas asmuo ir, kiek aš tą su
prantu, labai tinkąs bažnyčiai 
tarnauti.

Vietinis rašėjas sveikina Juo
zą ir Marijoną Bačiūnus, jų tri
gubos sukakties proga ir linki 
geriausių sėkmių.

Bačiūnų Bičiulis.

do užuomazgą pirmosios lietu- 
viškos katalikiškos parapijos;!

. kuri pradžioje, jam pradėjus 
viską tvarkyti, vadinosi vardu 
Švento Antano, o dabar yra ži
noma visiems vardu: 
Kazimiero.

Prie to gi. viengentis
ninkas Barunas (kuris
jau yra seneliu), suvaidino 
svarbią rolę ne tik kaipo vei
kėjas - organizatorius pirmos 

! čia lietuviškai - katalikiškos pa-
■ I

i rapijos ir parapijos Švento Jur-
1 gio. kaip ir Katalikiškojo Susi- 
» vienymo 10-tos ir 20-tos kuopų, 
i bet jis labai daug, kol buvo jau- 
! nesniu. pasidarbavo ir taip 
Į jau kitose įvairiose srityje.

Teko patyrti ir tą, kad dauge-
i lis kazimieriečių pasigenda a. a.
i Kazio Dryžos. Todėl ir jų ūpas

nėra toks, koks privalėtų būti.' dar. sakoma, kur kas didesnį
; Mat, anot jų. jei dabar gyventų 

tas nenuilstamos veiklos as
muo, Kazys Dryža, tai ir šis 
minėjimas, anot jų. būtų kur 
kas puikesnis. Jis jį labai išgar
sintų. nes jis buvo tam tikęs. 
Šia proga vietinis eilių brėžė- 
jas, pagarbai a. a. kunigo Kau- ' 
lakio, kaip ir kunigo Valan-|joji Gadynė”, 
čiūno, šio jubiliejaus proga,’ Gaila, kad mirus kunigui Mi-’gyvu žodžiu, pavyzdžiui:

PHILADELPHIA, PA.
■

IŠ BONŲ PARDAVINĖJIMO

Vietinis lietuvių Komitetas

biznį. Good luck, Willie!..

Paskiausiu laiku teko girdėti 
paskalą, kad viengentis Vilia
mas Poška — (angliškai: VViZ- pardavinėjimo bonų tikrai užsi- 
liam M. Paschall) neapleisda- pelnė gražaus pagyrimo už iš- 

! mas savo pirmojo biznio, pasta- pardavimą jų vertės $489,000 
ruoju laiku įgyjo ir kitą, ir tai dolerių.

Tačiau, būnant teisingu, rei
kia pažymėti dar ir tą, kad taip 
jau ir kiti viengenčiai, ar jie

O kitą paskalą teko girdėti priklausė prie to Komiteto, ar 
tokią: kad neva tai į tą pačią ne, vis vien irgi užsipelno pagy- 
vietą. kurioje buvo spausdina- rimo, ir net pažymėjimo spau- 
ma a. a. kunigo Antano Miluko doje už savo darbuotę tame rei- 
“Žvaigždė”, žada dabar atsi- kale, nes nors jie, taip sakant, 
kraustyti iš New Yorko “Nau- ir veikė netiesioginiai — dau

giausiai ar tai plunksna... arba 
kiek

Šiandien kiekvienoje įstaigo
je. kiekvienoje industrijoje yra 
naudojama rašomosios maši
nėlės — typewriters. Taigi, jei 
norime, kad Jūsų vaikai leng
viau dirbtų, mokykite juos sis- 
tematingai — “Touch Typing”, 
rašyti mašinėle. Galima pa
tiems ir be mokytojo išmokti į 
penkias lekcijas. įsigijus nau
jai paruoštą Royal Typewriter 
Co. knygą — TOUCH TYP
ING IN 5 EASY LESSONS". 
Knyga kainuoja tik 35c., su pri- 
siuntimu 40c. Užsakymus sius
kite:

DARBININKAS 
366 W. Broadway, 

So. Boston 27. Mass.

GRAŽU, kodėl ne. Ir-gi girtinas dalykas, kai merginos 
rūpinasi, kad jos būtų gražios, doros, simpatingos ir 
veiklios savo krašto reikaluose.




