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Raudonieji Veržiasi Į Krivoj Rog
Atsiėmė Melitopol

Britų Armija Perėjo Trigno Upę
iš veikimo Ekspliozija Gaso Dirbtuvėje

jis sako, kad jugoslavai Partizanai Paė- spnozija ir gaisras,
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BE ARMIJOS VADŲ ŽINIOS

Grąžins Varinį Centą

Italai Norėję Sugauti Hitlerį

(LKFSB) Lietuvos gy-

buvo 
karį

Lietuvoj Fabrikai Gamina 
Batus Mediniais Padais

(LKFSB) Londono lietu
vių parapiją aplankė Ame
rikos lietuvis karys Petras 
Saunoras iš Rochester, N.

perves savo ofisą naujam 
ministeriui.

USA Lietuviai Kariai 
Londone

pavalgydinti, suguldyti į 
lovas ir jie iš jų jau nebe- 
kėlę. Kitą dieną jų kūnai 
buvę sudeginti.

pranešime sako- 
Badoglio prašęs 
militarinį atašė

Taipgi alijantų šūviai 
pataikė į kitus japonų lai
vus arti Buka, Solomonuo- 
se. Tik keturi alijantų lėk
tuvai negrįžo.

Kongresas Svarsto Taikos 
Bilių

jungininkams.
Nacių 

ma. kad 
Italijos 

i Berlyne nueiti pas Hitlerį

pozicijos prieš sąjunginin
kus. Kvietimas buvęs at
mestas, nes jis atėjo tuo 
laiku, kada iau buvo nu
tarta Mussolinį atiduoti
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Sudarė Naują Militarę 
Misiją

o gen. Mihailo
vič yra Jugoslavijos val
džios ištremime ministeris 

Tito
ležinkelio centre, ir stu
miasi tolyn į pietus. _ __ ____

Maskvos komunikatas teįkįmu paga]bos okupan- 
skelbia, jog Krivoj Rog į tams

Londonas, spalių 25 —,
Gen. Josip (Tito) Broz sa- Phillipsburgh, N. J.
' '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“-----------------------------------------------------------
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Marianapolio Kolegijos 
Rėmėją Seimas

militario guberna-
, ku- (LKFSB) Lietuvos gy- 

solini ir juodu atiduoti są- pasireiškęs badas dėl mai- ris tuo laiku buvo stovyk- ventojai turi didelio vargo 
sto trūkumo, smarkiai ple- loję. su autuvu; kad nors kiek

Dėdės Šamo Lieut. Col. William E. King iš Kansas( Berlyne nueiti pas Hitlerį 
City, Mo., Kapelionas, valandėlei sustojo, kad suteikus ir karaliaus vardu jį kvies- 
pirmą pagalbą tūlai Italijos mergaitei Eboli mieste, ti atvykti Italijon pasitari- 
kuriai šrapnelio skeveldra pataikė į koją. *
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Spalių 31 dieną (Kris
taus Karaliaus šventėje), 
Marianapolio Kolegijos 
patalpose, Thompson, Ct., 
įvyks Marianapolio Kole
gijos Rėmėjų seimas.

Marianapolio Kolegija y- 
ra vienintelė mūsų išeivi
jos aukštesnė mokslo į- 
staiga Naujoje Anglijoje. 
Todėl svarbu, kad tos ko
legijos rėmėjų seimas bū
tų gausus dalyviais.

Seimas prasidės iškil
mingomis šv. mišiomis 10 
vai. rytą Kolegijos koply
čioje. Pamokslą sakys 
kun. Dr. Vincas Andriuš- 
ka, MIC. Po pamaldų bus 
bendri atstovų ir svečių 
pietūs. Po pietų, 2 valan
dą, prasidės seimo posė
džiai.

Marianapolio Kolegijos 
Rėmėjų valdyba nuošir
džiai kviečia visus daly
vauti.

Maskva, spalių 25 — Šio
mis dienomis sudaryta 
nauja Amerikiečių milita- 
rė misija, kuriai vadovau
ja majoras - generolas 
John D. Deane. Misijos pa
reiga suvienyti ir page
rinti Amerikiečių ko-ope- 
raciją su Sovietų ginkluo
tomis jėgomis.

Amerikiečių militarė mi
sija turės užpildyti tuos 
trūkumus ko-operavime 
tarp “lead-lease” ir kitų 
Amerikos agentūrų Mas
kvoje, apie kurias admiro
las Standley, buvęs Ame
rikos ambasadorius Mas
kvai, ankščiau yra nusi- 
skundęs.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba rūpinasi sujungti vi
sus Lietuvos šelpimo fon
dus į vieną arba sukurti 
visų lietuvių vieną šelpimo 
fondą, kuris būtų nepoliti
nis, ir kaipo tokis įeitų į 
National War Fund. Aiš
ku, kad neturėdami vieno 
visų lietuvių nepolitinio 
fondo mes negalime gauti 
paramos iš NWF.

Toks fondas yra reika
lingas. Bet gal geriausia 
įkurti visai naują fondą, 
kurio vadovybėje būtų vi
sų srovių atstovai. Kiti 
fondai galėtų pasilikti, 
jeigu jie turi savo tikslą 
gyvuoti. Kam griauti tą, 
kas jau yra sukurta?

Jeigu tas ar kitas fon
das, ankščiau įkurtas, ne
bus reikalingas mūsų išei-| 
vijai, tai jis pats likviduo-; 
sis.

K.

A

Į LINKSMAS SPORTAS
VVashington, D. C., spa

lių 25 — Jung. Valstybių 
Kongresas svarsto taip 
vadinamą taikos bilių, pa
gal kurį Jung. Valstybės 
turėtų dalyvauti bendruo
se pokariniuose pasitari
muose su kitomis tauto
mis, kad užtikrinti taiką.

Be to, Kongresas turi ir 
kitų svarbių bilių, būtent, 
naujas mokesnių (tax) 
bilius, tėvų draftavimo bi- 
lius ir kiti.

Spėjama, kad taikos bi
lius bus galutinai priimtas 
šią savaitę.

Amerikos Darbo Federa
cijos seimas, Bostone, at
metė pasiūlymą sudaryti 
santykius su Sovietų Są-! 
jungos (Rusijos) unijo
mis. ADF prezidentas Wil- 
liam Green, savo kalboje 
pareiškė, kad ADF noriai 
bendradarbiaus su Britų 
darbininkų unijomis karo 
ir taikos siekiuose, bet ne
sėdės prie vieno stalo su 
valdžios dominuojamų u- 
nijų atstovais. Po tokio 
pareiškimo pasigirdo gau
sūs aplodismentai, iš ko 
buvo aišku, kad seimas 
aiškiai pasisakys uždaryti 
duris tiesioginiams santy
kiams su Sovietų Sąjun
gos (Rusijos) darbo uni
jomis.

ADF seimas atsisakė 
nuo santykių su Sovietų 
darbo unijomis.

Tokiu nusiteikimu aiš
kiai parodė, kad Sovietų 
darbininkai neturi laisvės 
ir laisvų unijų.

""A —— ~

Amerikos Darbo Federa
cijos seimas vėl išrinko 
William Green prezidentu. 
Daug kalbų sukėlė ang
liakasių unijos, kurios pir
mininku yra John L. Lew-‘ 
is, priėmimo klausimas. ’ 
Seimas įgaliojo Vykdomą- į 
ją Taryba nustatyti priė
mimo sąlygas ir galutinai 
susitarti.

Angliakasių unija turi 
apie 600,000 narių. Vieny
bė darbininkams reikalin
ga.

FIVE CENTS

Londonas, spalių 25 — vanoriai smarkiai kaujasi 
Raudonoji armija, perėjų- su okupantais naciais, 
si Dnieper upę, yra tik še- Partizanai puolė du gerai 
šios mylios nuo Krivoj sustiprintus miestelius ir 
Rog ir šešios mylios že- paėmė 2,000 nacių į nelais"- 
miau Melitopol, kur eina vę, praneša Laisvųjų Ju- 
smarkiausios kautynės, goslavų radio.
kad užkirsti naciams _ke- į Tito yra kairiojo ele-
lią pabėgimui iš Krimėją. mento — komunistu ir ki- 

Vokiečių kontroliuoja- vadas 
ma Paryžiaus radio stotis 
praneša, kad kaikurios So- _ ____
vietų vienetos jau yra įr partizanų vadas. ___
Krivoj Rog, geležies m ge- niekad nebuvo ir nėra pa- 

. tenkintas Mihailovičio vei- 
Įkimu. Jis jį kaltina net

srityj raudonieji atsiėmė
50 kaimelių. Raudonieji 
atsiėmė Taščenak gele- 

Vilniaus studentai bulvių kasimo talkoje, Lietuvoj, žinkelio stotį, kuri randasi 
------------- šešios mylios nuo Melito- 

Visi Keliai Į Romą Minomis pol. Tas geležinkelis eina į 
Nukloti

Iš Alijantų Centro, Al- Y. Jisai yra sveikas, pa- 
giers, spalių 25 — Britų tenkintas savo tarnyba, 
aštuntoji armija smarkiai nors ji gana pavojinga, 
eina pirmyn Italijoj. Pėrė- Vienas jo brolis tarnauja 
jo Trigno upę ir taipgi nu- Havajų salose, kitas — S. 
stūmė Vokietijos nacius Carolinoj, kariuomenėje, 
kitose vietose. P. Saunoris domisi Lietu-

Amerikiečių penktoji ar- vos gyvenimu ir jos praei- 
mija pralaužė nacių eiles timi, bet Londono lietuviai 
keliose vietose vakarinėje 
Italijos kalnuotoje dalyje;* 
užėmė Baia-e Latina, ke-| 
turios mylios į šiaur-vaka- 
rus nuo Oragoni.Religiški Medaliai, Tarnau

jantiems Karo Tarnyboje
“Darbininkui” pavyko 

gauti nors ir nedidelį kie
kį gražių religiškų tarnau
jantiems U. S. Karo Tar
nyboje sidabrinių meda
lių. Vienoje pusėje meda
lio yra Nekalto Prasidėji
mo Švč. P. Marijos gražus 
paveikslas su parašu “O, 
Marija, be nuodėmės pra
dėtoji, melskis už mus, 
kurie Tavęs šaukiamės”. 
Kitoje medalio pusėje yra 
Stebuklingo Medalikėlio 
paveikslas.

Medalikėlis parsiduoda 
po $2.50. Norintieji jų gau
ti, prašome tuojau pasi
skubinti su užsakymais: 

■ “Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

neturėjo jo ieškomų 
gų apie Lietuvą.

Londono lietuviai 
sutikę ir chicagietį 
Antaną Skliutą. Jisai yra 
sveikas ir linksmas. Turi 
pastovų ir gerą darbą ka
riuomenėje. Iš Argentinos i 
su laivu į Londoną atplau
kė jūreivis Antanas Bie- 
lys. Jis ant laivo tarnauja 
jau 14 metų, yra apvažia
vęs daug kraštų, buvęs ir 
New Yorke.

AMERIKIEČIAI SUNAIKNO 23 
JAPONŲ KARO LĖKTUVUS

i Iš Alijantų Centro, Piet
vakariniame Pacifike, spa
lių 25 — Gen. MacArthur 
centras praneša, kad ali
jantų lėktuvai sunaikino

123 japonų lėktuvus, du lai
vus ir keliolika mažesnių 
laivelių Wewak, Naujoj

! Gvinėjoj, pereitą šeštadie- 
1 nį.

■■

i.

Maskva remia Tito ir jo 
vadovaujamus savanorius, 
o gen. Mihailovič yra ali
jantų pripažįstamas kaipo 
Jugoslavijos valdžios ats
tovas.Knmeją.

Rusai sako, kad jų karo 
i jėgos išmušė i

Iš Italijos gen. Sir Ha- 168 vokiečių tankas ir nu- 
rold Alexander praneša, šovė 46 lėktuvus pereitą 
kad jo apskaičiavimu šeštadienį, 
“progresas į Romą bus la- ----------------
bai lėtas”. .................................

mė 2,000 Nacių į Nelaisvę
tiltai nuimti. Roma yra ■ - —
didelis objektas. Kas turi 
Romą, tas turi Italijos

Gen. Alexander apskai- MUSSOLINI PRADĖJĘS KARĄ 
čiavimu. italų kampanijoj 
žuvo 8,000 Britų ir 6,000
Amerikiečių.

I Easton, Pa., spalių 25 — 
j Vakar rytą Easton Gas 
Works įstaigoje įvyko ek- 

, kur 
užmušė du darbininkus ir 
35 sužeidė. Toji įstaiga 
aprūpino gasu Easton-

VVashington, D. C., spa
lių 25 — Praneša, kad nuo 
sausio 1 d., 1944 m. pradės 
gaminti senovišką varinės 
spalvos centą. Jie bus ga
minami iš iššaudytų ma
žesnių kulkų.

Tikrai, naujas centas pa
darė nemažai nuostolių, 
nes yra labai panašus į de
šimtuką. Biznieriai ir šiaip 
žmonės pradėjo labai sku
stis, nes daugelis jų gavo 

'centus vietoj dešimtuko.

Pietinė Italija, spalių 25 
— Italijos premieras mar
šalas Pietro Badoglio, kal
bėdamas su laikraštinin
kais pareiškė, kad jo svar
biausia užduotis išvyti 
Vokietijos nacius iš Itali
jos. Karui pasibaigus, jis 
stengsis sudaryti konsti
tucinę vyriausybę, kurioj 
visos politinės partijos tu
rės balsą. Tuomet jo dar
bas būsiąs užbaigtas, ir jis

Maršalas Badoglio, kal
bėdamas apie Mussolinį, 
pareiškė, kad Mussolini 
pradėjęs karą be armijos 
viršininkų žinios 1940 m., 
kurie žinojo, jog tauta nė
ra pasiruošus plačia skale 
karui. Mussolini buvo ap
sisprendęs nusipirkti jėgą 
italų krauju.

Naciai Nužudę 8,000 Protiniai 
Susirgusių Žmonių

Londonas, spalių 25 — 
Vokietijos aukštoji vado
vybė skelbia, jog jie paim
tuose italų dokumentuose 
radę plana, kad Italijos
premieras Pietro Badoglio sąjungininkams, 
norėjęs sugauti bei pavog- g karalįus įr

, T Pran,es‘mą premieras turėjo toki pla-
paskelbe Berlyno radio. na. tai ji? buv0 geras. ir „ „

Naciu DNB agentūra tik jraila. kad jo negalėjo į- tams, kad būk jie tiek 
sako, kad nacių aukštoji vykdinti. 
vadovvbė partijos organe 
paskelbė dokumentus, ku
riuose esą nurodoma są
mokslas tarp Italiios ka
raliaus ir premiero Badog-

Stockholm, Švedija — į vieną didelį dvarą už 
(ONA), spalių 25—Stock- Hamburgo, gerai pavalgy- 
holm savaitinis laikraštis dino, ir paskui masiniai 
ALLT paduoda žinias iš nužudė. Kaikurie gydyto- 
patikėtinų Danijos šalti- jai ir pagelbininkai, kurie 
nių, jog Vokietijos naciai atsisakė vykdyti planą, 
nužudė daugiau kaip buvo areštuoti ir pasiųsti 
8,000 Hamburgo protiniai į koncentracijos stovyklas, 
susirgusių žmonių po to, Protiniai serganti Ilgo
kai Hamburgas buvo bom- niai buvę paskutinį kartą 
barduojamas. Naciai su
vertė visą kaltę alijan-

žmonių užmušė bombar
duodami Hamburgo mies- 

Cholera Plečiasi Indijoj uSakoma. kad danai gavo 
tas žinias nuo vieno Ham- 

New Delhi, India, spalių burgo
lio sugauti Hitlerį ir Mus- 25 — šioje šalyje, kur yra toriaus pagelbininko,

sto trūkumo, smarkiai ple- loję.
čiasi cholera (limpamoji Nužudytieji ligoniai bu- pagerinti padėtį, rytinių 
liga). Rugsėjo mėn. mirė vę Friedrichsberg proti- okupuotų kraštų ministe- 
379 žmonės vien Jessoje niai sergančių ligoninėje ris rūpinasi praplėsti ga- 
distrikte, į šiaurės rytus Hamburge, o kiti gyveno mybą batų su mediniais 
nuo Calkutos, ir mirė 456 Hamburge arba apylinkė- padais. Pirmasai toks fa- 
žmonės pirmose spalių je. Visus tokius protiniai brikas pradėjo veikti Vil- 

mams dėl sustiprinimo o- mėnesio dienose. 1 sergančius suėmę ir išvežę niuje.
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Armijos Jauniausias Generolas
2
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■VAIRIOS ŽINIOS

ir vis- 
drabu- 
auksu, 
su sa-

kad
oficierius

apie kurį

nieko nežinoma. Gegužės 
mėn., 1942 jo vardas vėl 
pasirodė sąraše Amerikos 
Armijos ir Laivyno oficie- 
rių. kurie atvyko į Londo
ną į karo konferencijas ir 
už kiek laiko jis buvo pas
kirtas komandierius Ame-

Alijantų - Pran- rikos žemės jėgų Didžioj 
Britanijoj.

Generolui Ciark’ui ge
riausia patinka Amerikos 
pėstininkai. Jis prisilaiko 
aštrios disciplinos, bet pa
čiu laiku puikiai aprūpina 
savo kareivius, jis pažįsta 
savo vyrus ir juos myli. 
Jie jį gerbia. Po jo koman
da. pulkai Did. Britanijoj 
puikiai lavinosi dėl atei
nančių kovų. Kaikuriuose 
manevruose jie vartojo ti
krą amuniciją.

“Turėsime nuostolių pa
kol baigsime manevrus”, 
jis sakė paaiškindamas o- 
peracijas, “bet geriau jei
gu jie įvyktų čionai ir ne 
aktualėj kovoj. Mano vy
rai geri. Aš žinau ką jie 
gali daryTi. Jų moralė

Ji yra pasiruošus skolinti savo gabumus, savo 
šypseną ir savo patarimus daugeliui, kurie nekantriai 
laukia jos atvykstant. Ji yra laivyno mėlynos armijos 
nariu, namų tronto, Visiting Nurse Association of 
Boston. kuri dalinsis būsiančiu Didžiojo Bostono Su
vienyto Kare Fondo vajumi.

“LAIVYNO MĖLYNAS 
ANGELAS”

ralienės par. bažnyčioje, 
kurias atnašavo kleb. kun. 
J. Aleksiūnas.

p. Jurgis Tumasonis yra 
buvęs “Darbininko” admi
nistratorium, daug pasi
darbavęs ir buvęs valdy- 

■ bose kitų centralinių orga
nizacijų.

Sidabrinio Jubiliejaus

ALIJANTAI BOMBARDAVO 
VENGRIJĄ _ >----------------------- -

Londonas, spalių 24 —' Minėjo Sidabrinį Jubiliejų
Alijantų bombonešiai puo
lė Prancūziją, Austriją ir 
Vengriją, būtent, Vokieti
jos tvirtoves okupuotuose 
kraštuose. Padarė nema
žai nuostolių priešui.

Tuo pačiu laiku Vokieti- kai<t4. Ta proga pp. Tuma- ______ ________  __
jos nacių lakūnai puolė SOniai išklausė savo inten- kiem sulaukti auksinio ju- 

mišių Angelų Ka- biliejaus!

Spalių 16 d. pp. Jurgis ir 
Marijona Tumasoniai, gy-! 
venantieji Brooklyn, N. 
Y., minėjo savo 25 metų 
vedybinio gyvenimo su-!proga sveikiname pp. Tu- 

■ masonius ir linkime svei-
Londono sritį, bet padarė cįja gy 
labai mažai nuostolių. Na- -------- -
ciai prarado du bombone
šiu.

Kada mes čionai Ameri
koje sužinojome apie slap
tus susitarimus, kurie lie
tė Šiaurės Afrikos invazi
ją, girdėjome apie vieną 
fantastišką įvykį. Ameri
kos oficierius. išlipdamas 
iš submarino nakčia pasi
tarti su
cūzų militariais vyrais Af
rikoj pergyveno nelaimę. 
Laivelis, kuris jį vežė prie 
kranto, apsivertė, 
kas dingo, netik jo 
žiai, bet ir S1S.000 
kuriuos pinigus jis 
vim nešė.

Vėliau sužinojome.
tas Amerikos 
buvo Leitenant - General 
Mark W. Clark, 
visuomenė mažai žinojo,
bet šiandien visiems jis 
žinomas, kaipo vadas A- 
merikos 5-tosios armijos, 
tai pirmas Amerikos že
mės pulkas kovoti Euro
pos kontinente dabartinia
me kare.

Kada buvo pranešta, kad
5-toji armija pasiekė Hit- _  _____ _ _____
lerio Europos tvirtovę prie aukšta. Jie apsipažinę su 

antruoju frontu ir nekan
triai laukia jo atidarymo, 
kad tik kuogreičiausia ga
lėtų vykti namon”.

Ne daug kalba Generolas 
Clark. Net jo West Point 
dienose, kada jis užklaus
tas apie kas jį interesuoja, 
jis atsakė 
mokslą ir gauti komisiją”. 
Jis mėgsta teatrą ir kiną. 
Mėgsta žuvauti, bet virš 
visko jį interesuoja mili- 
tarė istorija ir viskas kas 
tik liečia karo vedimą ir 
biografijos apie militarius 

I vyrus. Nerūko, bet neat
sako gėrimą prieš pietus.

Clark vedęs. Jis sutiko 
žmoną VVashingtone, 1924 
m., kada ji tenai lankė jos 
motina. Ji paeina iš Mun- 
cie. Indiana. šiandien 
Clark’o namai randasi 
VVashingtone. kur jo žmo
na dirba visuomeninį dar
bą. Jo sūnus Vincas. 18 m. 
amžiaus. dabar lanko 
West Point. norėdamas 
sekti jo tėvo karjerą, jo 
duktė. Ann, 17 m. dailės 
studentė, \Vashingtone.

Clarko visos svajonės iš
sipildė. kada jis buvo pas
kirtas komandierius gar
siosios 5-tos armijos ir ka
da jis buvo pirmas koman
dierius Amerikos pėstinin-

Rašo Janet H. Light

Neapolio, Alijantų vyriau
sybė Šiaurės Afrikoje pra
nešė.
neral Clark buvo koman
doje 
pulkų, kurie buvo pirmieji 
pasiekti Europą.

Generolas Clark netik 
jauniausias mūsų genero
las. bet ir aukščiausias — 
šešių pėdų ir trijų colių ū- 
gio — jis yra 47 metų am
žiaus. Jis gimė gegužės 1 
d.. 1896 m. Madison Bar- 
racks, New Yorko valsty
bėj, kur pulkininkas Char- 
les C. Clark jo tėvas, gy
veno. Nuo pat jaunystės 
jis pasirinko militarę kar
jerą, norėdamas sekti tėvo 
pėdomis. Į laiką buvo pas
kirtas į West Point, kurią 
akademiją užbaigė 1917 ™ 
m.

Jis tarnavo Prancūzijoj 
pirmame pasaulio kare. 
Buvo sužeistas Vosges a- 
pylinkėj. ir vėliau apdova
notas Order of the Purple 
Heart. Ir dėl jo pastangų 
padaryti kontaktą su 
prancūzais šiaurės Afri
koj. prieš invaziją, jis bu
vo apdovanotas “Disting- 
uished Service Medai” ir 
buvo paaukštintas.

Tarpe dviejų pasaulio 
karų, Generolas Clark už
ėmė daug atsakomingų. 
bet paprastų armijos vie- kų pulkų stumti karą Eu- 
tų, ir taikos laiku apie jį ropoję. FLIS. jis sveria užtektinai?

kad Lieutenant Ge-

Amerikos ir Britų

“užbaigti

Kunigą Vienybės Rytų 
Provincijos Nauja 

Valdyba

VILNIAUS KRAŠTE NACIAI
DARBAMS MOBILIZUOJA 

MOTERIS

mes atsiradome linksma
me tvarkingame apart- 
mente. Graži, jauna mote
ris pasveikino mus, įleido 
mus į virtuvę. “Aš taip 
džiaugiuos, kad atėjote”, 
sako ji. “Tony nenori gu
lėti lovoje”.

“Tony turi gulėti lovo-

Tai buvo šiltas spalių 
mėn. rytas ir saulė, drau
giška visiems, spindėjo 
ant gatvių, kurios buvo 
pilnos žmonių, kada. Vizi
tuojanti Slaugė ir aš ėjo
me iš Health Center. Ji ėjo 
vikriai, jos juodas krepše
lis mosikavo ant jos ran
kos, ir kada mes ėjome je”, atsakė tvirtai slaugė, 
gatve, ji linktelėjo ir sakė 
draugiškai "heiloes” tuzi
nui ar daugiau žmonių.

“Kaip naujagimis kūdi
kis?”, ji užklausia. Arba, 
“Ar tavo motina jaučiasi 
geriau?” Tai buvo lengva 
suprasti, jog ji buvo tų jome — Slaugė pažadėjo 
žmonių draugas.

Staiga, ji pasisuka į tam
sų koridorių. Mes einame 
du aukštu aukštyn, prade
dam trečią. Pasigirsta bal
sas, šaukiantis mus atgal.

“Ponia Smith sako ateiti 
šį popietį. Bet užeik ir pa
matyk kūdikį. Aš manau 
jam skauda ausis”. Ir pora 
rūdų akių su šypsena pa
žiūrėjo į mus iš atdaro ko
ridoriaus. Kaip tik įėjome 
į mažą, labai švarų apart- 
mentą, Slaugė nusiėmė sa
vo mėlyną švarką, užsidė
jo švarų baltą žiurkštą, ir 
atkreipė savo dėmesį į kū
dikį. kuris su pertrauko
mis sustojo verkęs, kad 
nusijuokti kūdikišku juo
ku. Slaugė greitai jį nu
prausė, pažiūrėjo jo tem
peratūrą, suvyniojo jį į 
rūžavą ir šiltą blanketą. 
Jauna motina kalbėjo jau
triai. “Jis toks brangus. 
Ar nenorėtum puoduką 
kavos? Ar Tamsta manai

•n

Šis pasikalbėjimas nura
mino sukilėlį lovoje, ap
link jį buvo pridėta žaisli
nių kareivių. Jis turėjo ka
rą. Kada slaugė prausė To- 
ny, mes kalbėjome apie 
lėktuvais, ir kada mes išė-

(LKFSB) Vokiečių kon- tie, kurie anksčiau buvo 
troliuojamoji spauda pra- palikti kaip nepavaduoja- 
neša, kad Vilniuje įsakyta mi vietos pramonėje.

C. Brooklyn, N. Y. Spa- registruotis karo darbams 
lių 19 d. pas kun. K. Paulo- visoms moterims, gimu- 
nį, Šv. Jurgio lietuvių pa- sioms tarp 1914 ir 1922 
rapijos kleboną, įvyko Ku- metų. 
nigų Vienybės Rytų Pro-į — Apskritai, visoj Lietu- 
vincijos metinis susirinki
mas. Dalyvavo 20 kunigų.

Naują provincijos valdy
bą sudaro šie kunigai: pir
mininkas kun. Pijus A. Le- 
kešis iš Maspeth, L. I., N. 
Y., sekretorius kun. Myko
las Kemežis iš Bayonne, 
N. J., ižd. kun. Juozas A- 
leksiūnas iš Brooklyn, N. 
Y.

I

i 
voj pagriežtinama darbi-' 
ninku mobilizavimas karo 
pramonės darbams. Nuo 
šio rudens imami net ir

Komunistų Laikraščio Dak
taras Bendradarbis Nuteis

tas Kalėjimu

-»X-Xy

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. 

Platintoja’, surinkę tris naujos “Varpelio” prenumerata#, 
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. Tai- < > 
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. '

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS !

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. I 
i Telephone — Hemlock 6567
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MARE 
EVERY 

PAYDAY

IV^MOND DAY

PAGELTĘ LAPAI
sugrįžti kitą dieną ir Tony 
pasižadėjo gulėti lovoje.

Mes pajukome į daug 
kitų koridorių ir ėjome per 
daug laiptų — tą spalių 
mėn. rytą, ir kiekvieną 
kartą mus sveikino su šyp
sena ir pagarba ir pasiti
kėjimu. Vizituojanti Slau
gė savo gražioje mėlynoje 
uniformoje buvo draugas, 

. pagelbininkas, ir jos atsi- 
t lankymas buvo nekantriai] 
. laukiamas. Ji prausė, pati

krino temperatūrą, sušu
kavo plaukus ir permainė 
patalines su malonumu ir 
greitumu. Ji paglosto petį 
ir su malonumu kalba pa
drąsinančiais žodžiais. Ir 
visą laiką, kada jos pirštai 
dirba, jos akys apžvelgia 
namus, saugo vaikučius, 
jos balsas pataria pakeisti 
dietą, kaip užlaikyti nera
mų kūdikį.

Ji yra daugiau, kaip 
Slaugė, ji yra gudri žmo
niškumo studentė. Ji eina 
globoti ir gydyti sergantį, 
daro viską, kad apsaugoti 
nuo ligų ir pagerinti svei
katą. Ji yra svarbiausia ir 
insipiruojama taikos ir 
karo laikų visuomenės da
lis. Ji yra tikrai laivyno 
mėlynas angelas.

Slaugė su šypsena atsa
kė į klausimus, nusinešė 1 
kūdikį į miegamąjį kam
barį ir jį paguldė į lovytę 
su bonkute. Po to mes su
sėdome prie stalo ir gėrė
me kavą. Mes greitai išė
jome laiptais į gatvę, pa
tarimai ir malonūs atsi
sveikinimai plaukė paskui 
mus.

Aš galvojau eidama šalę 
; Slaugės gatvėmis, kurios

Lietuvoje Didelė Stoka 
Odos Ir Tekstilės

(LKFSB) Vokiečių vadi
namame “Ostlande” yra 

buvo pripildytos žmonė- jaučiama didelė stoka o- 
mis, ar žmonės žino kiek dos gUmos dirbinių ir tek- 
daug gero daro Visiting stilės (audinių). Ypač 
Nurse Association su savo daug nukenčiama dėl sto- 

i šimtais slaugių dėl visos lkos diržų dirbtuvėse. Įsa- 
i visuomenės. Jeigu jie žino, kyta, kur galima; taisyti 
tai jie nori, kad mes visi] 
paremtume jų gražų dar-J 
bą ateinančiame Didžiojoj 
Bostono Suvienyto Karo' 
Fondo vajuje.

Vėl mes pasisukam į na
mo koridorių, vėl einame 
laiptais, trijų aukščių, ir

senus ir esamuosius taip 
gerai prižiūrėti, kad jų 
amžių kiek galint prailgi
nus. Odos prekyba yra la
bai griežtoje priežiūroje.

Remkite tuos profesijonalus ir biz 
nierius. kurie savo skelbimais remia 

l •Darbininką”.

Vieną vakarą, bevarty- 
dama dienoraštį, užtikau 
jame suvytusį klevo lapą. 
Mažutis, geltonas su raus
va dėme vienoj pusėj, šim
tais gyslelių išraižytas, 
rodos, jame nieko ypatin
go nesimato. Tačiau, nuo
stabu, kiek daug gali reik
šti žmogui mažyčiai daly
kėliai pasitaiką gyvenimo 
kelyj. Tame lapelyje glūdi 
dalis mano sielos, mano 
džiaugsmo, liūdesio ir pa
siilgimo... _

Prisimenu, tai buvo vie
ną lapkričio dieną, trys v v, luueuo vanaių
metai atgal. Dangus buvo praėjo, kada nesumerkusi 
apsiklojęs sunkiais švini- akių, klausydavau nesibai- 
niais debesimis, kurie lyg giančios vėjo dainos ir 
šimtmečiai senukai gūri- kaštano šakų barškinant į 
no vakarų link gęstančios mano langą... 
rudens saulės naktigulos Užverčiau dienoraštį 
palydėti. O ten aukštai, Tačiau akyse vis dar sto- 
vos įžiūrimas laukinių žą- vėjo to mažo lapelio šukei- kėši “Darbininke” 
sų pulkas traukė į pietus, ti pergyvenimui iš praėju- Mendelis iš Baltimore, 
Vien tik gailus gagenimas šių dienų tolimoj tėvynėj, nuoširdus “Darbininko 
išdavė jas. Smarkuolis vė-’o lūpos nejučiom kartojo jas ir bendradarbis, 
jas suko, poravo marga- taip mėgstamą Maironio ' 
spalvius lapus. Štai iškėlė 
jų keletą aukštai, aukštai. ] 
?<odos, pasieks tą debesų 
kalną ir dings pilkoj neži
nomybėj. Bet, ne. Lyg iš
dykęs vaikas sugriebė 
juos ir sviedė negailestin
gai į šaltą žemę iš kurios j 
purvo vargšai 
giau nesikėlė, 
vo taip daug, 
giant, rodos, 
mės po kojomis. Vien tik 
keistas šiugždenimas pa-! 
siekia ausį. Gal tai jų atsi
sveikinimo su gyvenimu 
daina? — Kas žino?...

Keistų ir nesuprantamų' 
minčių slegiama pasukda
vau pajūrio link. Ten šie-; 
la pasiliuosudavo nuo že
mės varžtų ir skrisdavo su 
vėju pajūriais, pama
riais... per šniokščiančias 
bangas, per beribį vandens 
plotą... į neišmatuojamas 
erdves... Mane viliodavo 
tos rūsčios, grūmojančios

“K-vis” rašo, kad Newarko 
(N. J.) anglų spauda talpina 
žinią, jog Dr. Jonas J. Kaškiau- 
eius, kuris bendradarbiauja lie
tuvių komunistų spaudoje, ra
šydamas patarimus “sveikatos 
klausimais”, vėl nuteistas kalė
jimu 18 mėnesių už nelegalį 
praktikavimą. Jis buvo kaltina
mas už padarymą aborto tūlai 

: moteriai, kuri po tos operacijos 
mirė ligoninėje.

Kaip žinoma, Dr. Kaškiaučius 
; (Dr. Kay) 1922 m. buvo nuteis-

bangos, klaikus žuvėdrų tas kalėjimu nuo 8 iki 21 metų, 
klyksmas, siūbuojančios bet po 2 metų ir 19 mėnesių sė- 
nendrės ir rudens prie- dėjimo jis buvo paleistas, 
blanda. Ilgas valandas Šį kartą teismas jį nubaudė 
praleisdavau besiklausy- ne tik kalėjimu, bet teismas į- 
darna vėjo švilpimo pušų sakė grąžinti leidimą prakti- 
viršūnėse, kurios daina kuoti mediciną.
taip harmonizavosi su jū
ros ūžimu. Nė nepajusda- 
vau kaip sutemų šešėliai 
apglėbdavo žemę juoda i 

i skraiste; tik šalto lietaus: 
lašai pažadindavo mane iš 
svajonių ir grįždavau į na
mus.

Daug tokių dienų būda-!koje pragyveno 45 metus.
Paliko nuliūdime žmoną Oną 

(Varnaitę), dukterį ir du sūnų 
kareiviu.

Laidojamas ketvirtadienį, spa
lių 28 d. iš šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčios.

vo, daug rudens vakarų

Cambridge. Mass.

MIRĖ
Spalių 25 d. mirė ilgai sirgęs 

Petras Valentas. 77 m. amžiaus, 
gyv. 15 Codman Park. Roxbury. 
Paėjo iš Pandėlio par. Ameri-

i
I
i Pirmadienį, spalių 25 d. Ian- 

kun. Dr. L.
Md.,

” rėmė-

kūrybos posmelį:
“Palaimink, Viešpatie, kelionę. 
Kurioj pro ašaras, miglas

' Palydžiu praeitį malonią,
• Kaip laimės tolimas salas...”

Danutė Staknytė.

Į 
lapai dau-Į 

O jų būda-' 
kad žen- į 

nejauti že

Kartu su kun. Dr. Mendeliu 
buvo atvykęs vietinis kleb. kun. 
P. Virmauskis.

Kun. Dr. Mendelis atvyko į 
So. Bostoną ir skelbia misijas 
Šv. Petro lietuvių par. bažny
čioj jaunimui.

Čooperative Bank
430 B R O A D W A Y • SOUTH BOSTON

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

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

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

8AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Cntered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

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

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly______ ____  >4.00
Domestic once per week yearly >2.00
Foreign yearly _____________ >5.00
Foreign once per week yearly >2.50

Artinosi Jėzui Misijų Sekmadienį
grįžti į Dangų. Jo darbas veik visose bažnyčiose 
žemėje jau atliktas. Jei romos rinkliavos misijoms 
žmonės priimtų jo pamo- šelpti. Ar ne per didelis 
kinimus, Dangaus vartai apsunkinimas reikalauti 
vėl jiems atsidarytų. Lie- sunkiai sutaupytų centų 
ka tik kam nors tuos jo misijoms, kai tuo pačiu 
pamokinimus skelbti. Pas- metu kiekvienas tėvynai- 
|kutinės Vakarienės kam- nis perka Karo Bonus, 
baryje susirinkusiems a- kiek išgalėdamas ? 
paštalams apsireiškęs, Jė- Daug kas šiemet prie- 
zus prabilo šiais galybės šinsis tai misijų rinklia- 
pilnais žodžiais: “Eidami į vai, neva, karo sumeti- 
visą pasaulį, skelbkite E- maiš. Kitais metais girdė- 

; vangeli ją visam sutveri- jome kitokių pasipriešini- 
jmui. Kas tikės ir bus pa- mų. Tačiau žmogus savo 
• krikštytas, tas bus išgany- širdies gilumoj jaučia, kad 
i tas; o kas netikės, bus pa- išsikalbinėjimai nuo misi- 
smerktas”. (Mork. 16: 15- jų šelpimo, tais ar kitais 
16). Atėjo pirmosios Sek- sumetimais, yra tiktai nu
minės. Šventoji Dvasia nu- duotos priežastys. Yra ki- 
žengė ant apaštalų, ir iš tokių, daug rimtesnių su- 
menkų, drebančių bailia- metimų, kurie jei būtų tei- 

i širdžių padarė drąsuolius. 
[Nors kiekvienas apaštalų 
tapo kankinys, bet jų dar
bas dėlto nesustojo. Iki 
šios dienos, jauni kunigai 

, nežiūrėdami 
doleriuką iškrapšto. Tiesa, jie dabar perka karo bonus,: karo pavojų, vyksta peri 
ir perka juos milijonais. Tai labai gražu ir pagirtina, i submarinų pilnas marias 
Remti Dėdės Šamo pastangas šiam karui laimėti tai, nešti Kristaus žodį tiems, 
galima sakyti, vienintelė mūsų viltis Lietuvos nepri-; ‘kurie tebesėdi tamsumo- 
klausomybei atvaduoti. Amerika įtempė visas savo jė- |se » Plūkia į rytus ir va
gas ir neša stambiausią dalį Suvienytų Tautų naštos. į karus, palikę namus, myli- 
Be to dar iškėlė patį idealingiausį šūkį: išgauti laisvę sa b __ 
visoms tautoms, ypač toms, kurios jau buvo tureju-; __ ____________
sios nepriklausomą gyvenimą ir įrodė pakankamai su-įmo nepriklausomybė nebus laimėta. 1____________
manumo savarankiškai tvarkytis. Tuo idealu nešini, I mes turime ineiti į taikos konferenciją ir inėję nežiop- 
lietuviai stato visą savo pasitikėjimą ant vienos kor-. soti. Dar aiškiau kalbant, turime nusiųsti tokius vy
tos — garbingo Amerikos žodžio, tarto Atlanto Čarte-' rus, kurie mokės prieiti prie šio pasaulio galiūnų. To
rio parogramoje. Štai kur jų energija nukreipta. Ir kie dalykai kainuoja pinigų, daug pinigų.
čia reikėtų ieškoti atsakymo j klausimą: kodėl dabar-! Mes todgl laimėjome pirmąją nepriklausomybę,

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams_________  !
Vieną kart savaitėje metams_ !
Užsieny metams ,___________  I
Užsieny 1 kart sa-tėj metams :

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Eoston 2680

Kodėl Negalima To Pakartoti?

I

Darant palyginimą Amerikos lietuvių entuziazmo, 
parodyto 1918-20 metais, su dabartine jų nuotaika, 
tenka pastebėti didelis skirtumas. Tuomet patriotinis 
įkarštis buvo veik neišmatuojamas. Dabar — ne tai 
prislėgtas, ne tai kažkoks dirbtinis. Jei pinigais ma
tuoti, tai anais laikais skaičiuota desėtkais tūkstan
čių, dabar vos viena kita šimtinė iš kelių šimtų susi
rinkusių mitinguose žmonių vargais negalais teiš- 
spaudžiama. Kodėl gi toks neįmanomas skirtumas? 
Sunku pasakyti. Geriausiai į tai atsakytų tie patys lie
tuviai, kurie andai tūkstančius klojo, dabar vos kokį ir vienuolės,

Gelbėk nuo priešo baisaus...

be- 
da-

singi, atimtų visą misijų 
darbo pamatą. Girdime 
nuoširdžius kata likus 
klausiant: “Kodėl kunigai 
ir vienuoliai keliauja į sve
timus kraštus? Jei jie no
ri darbuotis sielų gerovei, 
yra pakankamai darbo na
mie. Turime klaidatikių 
Boston’e taip pat, kaip ir 
Benares mieste; yra nusi
dėjėlių Manhattan’e, kaip 

ir civilizavijos! ir Madagaskaro saloje. Te- 
igu pirmiau atverčia Ame-

v •

3
nas Dievą, ir Jis tai daro 
per Savo Sūnų Jėzų Kris
tų. Tiktai jam vienam 
duota galia vėl sumegzti 
mazgą tarp žmogaus ir 
Dievo, suvienyti žmones, 
ne žemiškais kaulo ir kū
no, bet malonės ir dieviš
kosios meilės ryšiais, vie
name Tėve, Dievuje. Nėra 
kito, kuriame žmonija ga
lėtų susijungti. Jei nerasi
me vieningumo Kristuje, 
veltui ieškosime jo kitur. 
Mūsų susigiminiavimas 
turi ateiti per Kristų, arba 
visai neateis.

kitose vietose sudaryti tai
kos planus ir vis jiems ne
sisekė. O tačiau, nežiūrint 
tų nesisekimų, karų, nelai
mių ir žmogžudysčių, žmo-

NAUJA VILTIS
Savo, kaip Vyriausiojo 

Kunigo Maldoje, Paskuti
nėje Vakarienėje, Jėzus 
meldė dangiškąjį Tėvą: 
“Šventasis Tėve, išlaikyk 
dėl savo vardo tuos, ku
riuos man davei, kad jie 
būtų viena, kaip ir mes” 
(Jono 17:11). Sykiu jis 
prie tos maldos pridėjo už 
savo apaštalus: “Prašau 
ne tik už juos, bet ir už 
tuos, kurie per jų žodį ti
kės į mane, kad visi būtų 
viena, kaip tu, Tėve, esi 
manyje, ir aš tavyje, kad 
ir jie būtų mumyse viena, 
kad pasaulis įtikėtų, jog 
tu esi mane siuntęs”. (Jo
no 17, 20-21). Tai Dievo 
Sūnaus žodžiai Savo dan
giškam Tėvui. Negalima 
manyti, kad tokia malda 
liktų neišklausyta. Dievas 
kalba Dievui, ir Dievas 
Dievą išklauso. Bet toji 
vienybė gali ateiti tiktai 
per Kristų! Kristus gi tą 
vienybę duoda vien tiems, 
“kurie per jų (apaštalų) 
žodį tikės į mane”. Tai y- 
ra, vienybė ateis tiktai per 
Kristaus įsteigtą Bažny
čią.

Tęsinys 4-tame pusi.

I 
riką prie Kristaus, o tada 
galės eiti uždegti pasaulį!” 
Kiti sako: “Štai turime 
našlaitynus, mokyklas, se
nelių prieglaudas, ligoni
nes ir kitokių krikščionis- nės dar svajoja apie tą vie
kų įstaigų savo miestuose, nybę, ir jos trokšte trokš- 
Tuos aš mielai šelpiu, bet ta. Nepaisant kiek kartų 
pagonims neduosiu nei tautų valdovai dar bergž- 
cento. Jie tik ima duoną iš džiai susitiks, kiek dar lai- 
alkanų burnų namie!” Gir- ko praeis be taikos ir susi- 
dime ir kitokių priekaištų, pratimo, vistiek žmogus 

Kitais žodžiais Todėl svarbu išaiškinti, dar gali užmerkti akis ir 
kodėl Katalikų Bažnyčia sapnuoti apie vienybę. Tik 
taip labai sielojasi misijų gaila, kad sapnuodamas 
darbais pagonių kraštuo- pamiršta, jog tie jo svajo
se. ijimai be pamato.
UTFNVnfC ■ Ar tai teisybė? Ar £ali

■ būti, kad Rojaus darže 
SVAJŪNE prasidėjusi svajonė nebū-

Žavi žmonija, ypač šian- tų išsipildžiusi? Diploma- 
dien. Ji geidžia, ilgisi jos, tai mums sako, kad tai e- 

riose buvo išdirbama planai, kaip elgtis ir kur kreip- kad galėtų pamiršti kers- santi nauja išsivysčiusios

I

*• ▼ • . . c o LULivi i<uuiejuiue pixiii4j4 nepriKidUbOinyDę, t
tinis lietuvių duosnumas Lietuvos labui tiek skirtui- kad buv0 ruošiama dirva Amerikoj ir Šveicarijoj, 
gas nuo didingų anų dienų užsimojimų, kuomet buvo Amerikoj buvo renkama pinigai, Šveicarijoj ėjo dar- 
kovojama dėl pirmosios nepriklausomybės, 25 metai bas įvairiose prispaustųjų tautų konferencijose, ku- 
atgal. Reiškia, Amerikos lietuviai nesnaudžia. Jie šie- L 
kia nepriklausomybę laimėti netiesioginiu būdu — per tis> ta^g deryboms atėjus. ’ Tad kai atėjo galutinis to ir neapykantos baiseny- žmonijos svajonė. Ne. Mū- 
Amerikos pastangas. Planas tikslus ir gerai sugalvo- jj^ro laimėjimas, dirva jau buvo paruošta. Lietuvos > bes> S5,Tventi taikoje ir su- sų visų pradžia yra pirma-

Tačiau to neužtenka. Tas netiesioginis būdas, kad 
ir labai pajėgingas, dar nėra pilnas. Čia, nelyginant, 
kaip karo fronte. Sunkioji artilerija sudaužo priešo 
pozicijas ir praskina kelią lemiančiajai atakai. Bet tą 
ataką turi atlikti — pėkštininkai. Tai jie užima pozici- ėjo vieningai: lietuvių ryžtingumas tėvynėj,

atgal. Reiškia, Amerikos lietuviai nesnaudžia. Jie sie

vardas, pasidėkojant Informacijos Biurui, buvo jau. 
gerai užsieny žinomas, gi Tautos Fondas turėjo gra- i - 
žaus kapitalo mūsų delegacijai finansuoti. Be to, Lie-' j 
tuva ryžtingai sukilo ir išvijo iš savo sienų visus už-j," 
puolikus. Nepriklausomybė buvo laimėta, nes viskas 

sumani

ir su- sų visų pradžia yra pirma- 
I tikime. Kiek sutarčių jau sis tėvas Adomas, ir tai tu- 
į sudaryta ir vėl suplėšyta, rėjo būti vienybės pagrin- 
' Perverskime tik vieno 
. šimtmečio istorijos lapus 
j ir mėginkime suskaičiuoti 
į žmonių pastangas nuolati- visų maištą prieš Dievą, ir 
'nei taikai įvesti. Kone kas prieš vieną kitą. Tą pakri- , ., . . . .__ • «___ • • . .. .

das. Tačiau tas pats pir
masis tėvas tą vieningu
mą suardė, pradėdamas

★ * * 
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jas ir paskutinį smūgį suduoda. Ot ir mes turime pekš- propaganda užsieny ir tvirta finansinė amerikiečių metą sueidavo tautų at- kusią žmoniją sujungti į 
tininkų rolę suvaidinti. Be mūsų aktyvaus prisidėji- parama. Kodėl dabar negalima to pakartoti? K. stovai Genevoje, Hagoje ir vieną avidę gali tiktai vie-i BONO DAY

Gen. Štabo Pik. K. Grinius.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VIETA BŪSIMOJE 
EUROPOJE IR PASAULIO TAIKOS SISTEMOJE

(Referatas, skaitytas Amerikos Lietuvių Konferenci
joje. Pittsburgh’e, 1943 m. rugsėjo 2 d.)

TURINYS:
2) Trumpa Pasaulio Taikos sistemų analizė;
3) Lietuvos padėties apžvalga geopolitiniu 

požiūriu;
4) Lietuvos santykiai su Lenkija;
5) Lietuvos santykiai su Vokietija;
6) Lietuvos santykiai su Rusija;
7) Lietuvos santykiai su Latvija ir Estija;
8) Išvada.

2) TRUMPA PASAULIO TAIKOS 
SISTEMŲ ANALIZĖ

Man neperseniai būnant Rochester’yje, 
vieno amerikoniško laikraščio koresponden
tas paklausė manęs, kaip aš vaizduojuosi bu
simąjį Europos susitvarkymą. Mano bendra
kalbiui, regimai, rūpėjo Europos Tautų tai
kaus sugyvenimo šansai, gal būt, net keliai 
III Pasauliniam karui išvengti.

Į jo klausimą aš nedvejodamas atsakiau, 
kad busimosios taikos šansus savo rankose 
laiko Didžiosios Demokratijos (U. S. A. ir 
Anglija), kurios ir vėl turi būti pasiryžusios 
eiti suvaldyti eventualų agresorių.

Kitais žodžiais, Pasaulio busimoji Taika 
priklausys nuo kolektyvaus saugumo efek
tyvumo, kame abi angliškai kalbančios demo
kratijos turės imtis tikrai rimtų pasižadėji
mų, tam tikrose sąlygose kartu su kitais ka
riška jėga pasipriešinti eventualiam agreso
riui. Ęrie tokio susitvarkymo nebūtų kliūčių

eiti ir iki visiško Vokietijos nuginklavimo. 
Kolektyvaus saugumo sąvoka betgi nereiš
kia, kad į jos sistemą įeina įvairių valstybių 
ginkluoti kontingentai bus laikomi kokiame 
— tai tarptautiniame žardyje “iki pareikala
vimo”, ar kad vadinamos mažos valstybės, 
didžiųjų saugojamos bei ginamos, galės sau 
ramiai tarpti. Praktikoje tokia sistema, tik
riausia pasireikš ištisame “savitarpės para
mos paktų” derinyje, o atskiros kariuomenės 
kaip buvo taip ir liks savuose kraštuose. 
Greičiausia, visa sistema bus pagrįsta regio
naliniais saugumo kompleksais, kurie, savo 
ruožtu, ir nelygu geopolitinės sąlygos, kom- 
binuosis į didesnius derinius. Istorinis objek
tyvumas verčia konstatuoti, kad jei 1918 — 
1919 metais nedidelė ir silpnai ginkluota Lie
tuvos kariuomenė savo uždavinį atliko, tai 
tik dėka to, kad ji faktinai kariavo tam tikro
je koalicijoje, nors formaliai sutartimis ir ne
patvirtintoje.

Išvadoje noriu pasakyti, kad būsimoje Eu
ropoje Lietuva, ar kita kuri panašaus masto 
valstybė, be kariuomenės, tikriausia neapsi
eis. Bet ji neliks viena, izoliuota. Ta pačia 
proga pravartu priminti, kad rūpesnis dėl 
savo sveikatos anaiptol nereiškia pavojaus 
kitam. Ta aplinkybė, kad Lietuva rūpinasi 
savo saugumu, dar nereiškia, kad Lietuva 
planuoja “agresiją” prieš savo kaimynus ar 
ruošiasi užleisti “agresijos bazę” kam-nors 
kitam. Sakysim, kai-kurie Sovietų simpati- 
kai nuėjo tiek toli, kad, dargi pačią Nepri
klausomos Lietuvos idėją laiko nepriimtina.

Girdi, ir vėl “sanitarinė juosta”! Panašiai 
protaujant galime dasikalbėti “ad absur- 
dum”. Net ir tokią Kanadą ar Meksiką Ame
rikos atžvilgiu, galėtume pavadinti “sanitari
ne juosta”. Tokiu epitetu galima, apskritai, 
pavadinti bet kurį kaimyną.

Grįžtant prie saugumo, reikia turėti gal
voje dvi pagrindinės ir skirtingos aplinkybės: 
taikos metu turimos ginkluotos jėgos ir po
tencialus krašto pajėgumas. Ši aplinkybė y- 
pač įsidėmėtina toms tautoms, kurias liki
mas pastatė tarp milžiniškos Rusijos ir agre
singos Vokietijos, taigi ir Lietuvai. Šio karo 
praktika parodė, kad mažos valstybės gali 
pasiremti tik tomis jėgomis, kurias jos turi 
čia pat, po ranka. Tokia Lenkija, Norvegija 
ar Belgija, pav., šiandien gailisi beprasmiai 
sukišusios daug energijos ir pinigo į visiškai 
nespėjusią pasireikšti karo pramonę. Visi ži
no, kad lenkų, norvegų ir belgų karo pramo
nė, jau pirmomis karo dienomis, buvo vokie
čių aviacijos sudaužytos, o už kelių dienų ir 
užimtos. Be to, lenkai su norvegais neturėjo 
laiko ir susimobilizuoti. Vos-vos spėjus pasi
pildyti, jiems teko kariauti su tuo, ką jų va
dovybė, iki karo veiksmų pradžios, turėjo po 
ranka.

Išvada: Net ir kolektyvaus saugumo siste
moje kiekvienas kraštas bus įpareigotas gin
tis nuo agresoriaus ir žūt-būt laikytis, iki a- 
teis sąjungininkų pagalba. Tai įsidėmėtina 
ypač Pabalčiui.

Savo ruožtu, gynimo sėkmingumas pareis 
nuo to, kaip greitai numatytoji pagalba ateis, 
ir nuo specifinio besiginančiojo pajėgumo. 
Šios dvi aplinkybės ir tarpusavyje tampriai 
rišasi. Tikėdamasis greitos pagalbos, besigi
nantis gali būt kiekiniai silpnesnis. Atvirkš
čiai, pagalbai delsiant, ginantysis turi ilgiaus 
tesėti, vadinasi, turi būti pajėgesnis ir t. t.

Jei vidutinio kalibro valstybė, kaip Lenkija, 
1939 metų rugsėjo mėnesyje tegalėjo išsilai
kyti vos apie 3 savaites, tai kągi bekalbėti a- 
pie mažesnes ar visai mažutėles valstybes!

Viena yra neabejotinai aišku: juo arčiau 
eventualaus agresoriaus, juo kaimynų kariš
kas pajėgumas ir pasiruošimas turės būti di
desnis. Kitais atvejais liekant visiškai sava
rankiškomis, pats savisaugos instinktas ma
žoms valstybėms diktuoja ieškoti kelių Įsi
jungti Į stambesnius regionalinius apsigyni
mo vienetus.

Aukščiau apibūdintą sistemą kai-kas yra 
linkęs rišti su “balance of power" sistema, 
nors šiandien į tą sąvoką dedama įvairių-įvai- 
riausių koncepcijų. Nelygiu minčių asociaci
ja ir pripratimas, “balance of power” vie
niems yra padorumo sinonimas, kitiems — 
atvirkščiai — “infamv”. Mano apibūdintame 
“balance of power” karo prievolė skirstoma 
vienodai ir solidariai. Pati idėja pagrįsta re
gionaliniais kariškais blokais tiek stipriais, 
kad galėtų atsilaikyti iki ateis sąjungininkų 
pagalba.

Vienas už visus, visi už vieną!
Yra ir kitokių “balance of povzer” sąvokų. 

Viena tokių sąvokų stačiai siūlo Europą pa
dalinti pagal upę Oderį ir plotus į rytus nuo 
Oderio, be ilgų kalbų, pavesti Sovietų globai. 
Matyt, to plano autoriai tikisi, kad prie tokio 
sutvarkymo ilgiems laikams tarp teutonų ir 
rusų bus pasėta neapykantos sėkla. Vadinasi, 
ii- vėl, anksčiaus ar vėliaus, jiedu viens kitą 
ims ėst... o kiti žiūrės ir juoksis.

Nėra reikalo įrodinėti, kad tokiam planui 
pasipriešino visos tarp Vokietijos ir Rusi j. s 
esančios valstybės. Pagaliau, tą planą ir pa
tys įvykiai pralenkė. Šiandien Maskva jau 
meta akimi į visą Vokietiją. Oderiu ji jau ne
benori tenkintis. (Bus daugiau)
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Pradžia 3-čiame pusi.

Viena, katalikiškoji ir a- 
paštališkoji Bažnyčia da
bar neša Kristaus vieny
bę žmonėms. Jai uždėta 
pareiga skelbti tautoms 
tą Vardą, “kurs išgelbėjo 
mus iš tamsybės valdžios 
ir perkėlė į savo meilės Sū
naus karalystę... nes per jį 
sutverta visa danguje ir 
žemėje, matomi ir nema
tomi dalykai, ar tai sostai, 
ar viešpatvbės, ar kuni
gaikštystės. ar valdžios: 
visa sutverta per jį ir jam" 
(Kol. 1:13 - 16). Bažnyčio
je randame Kristų, ir joje 
visi eina “prie Siono kalno 
ir gyvojo Dievo miesto, 
prie dangiškos Jeruzalės, 
prie daug tūkstančių an
gelų susirinkimo, prie įra
šytų danguje pirmgimių 
bažnyčios, prie visų teisė
jo Dievo, prie tobulų tei
siųjų dvasiu”. (Žvd. 12:22- 
23).

Iš pat pradžių jos gyve- 
nimo. Bažnyčiai už tą žmo
nių vienybę teko lieti 
kraują. Diakonas Stepo
nas paguldė galvą skelb
damas Kristaus norus žy
dams. Apaštalai, atminda
mi Jėzaus tikslą šioje že
mėje. keliavo per žinomąjį 
pasaulį 
džius:
retų gyvenimo 
turėtų”. (Jon. 10:10). 
paštalų įpėdiniai 
nuo jų tą 
žibintuvą 
nešė toliau 
tebebuvo 
džiaugsmas
pasididžiavimas 
visą katalikų pasaulį, ma
tant didesnį žmonių vie
ningumą ir girdint tą pa
čią maldą Eukaristijos Su- 
sivienymuose, kur įvairių 
tautų ir iš įvairių pasau
lio dalių susitikę tikintieji 
pajuto, kad nebėra “nei 
pagonies, nei žydo, api- 
piaustymo ir neapipiausty- 
mo. svetimtaučio ir skito, 
vergo ir laisvojo, bet visa 
ir visuose yra Kristus” 
(Kol. 3:11). Suskambo 
giesmės: “Šventas Dieve, 
šventas galingasis, šven
tas amžinasis”! Audringai 
ir aistringai kylo į dangų, 
su didžia nesulaikoma ga
lybe: “Jėzau, Jėzau, Jėzau 
— pasigailėk mūsų!” Kas 
matė tuos susirinkimus, 
kas girdėjo tas giesmes, 
tas pamatė savo vienybės 
svajonės išpildytas!

!
f

Bet Ka- 
savo gy- 
vaikams 
juos prie 

juos

šia — Katalikų Bažnyčio
je.

Bet Katalikų Bažnyčia 
ne tik Dievo Karalystė ant 
žemės. Ji yra sykiu moti
na. Ji tikrai duoda dieviš
ką gyvybę savo vaikams, 
ir net dar artimiau, negu 
gimdytoja. Motina gimdy
toja iš savo kūno ir krau
jo duoda kūną kitam as
meniui i save, atskirdama 
jį nuo savo kūno, 
talikų Bažnyčia 
vybę teikia savo 
— prijungdama
savęs, paversdama 
gyvu kūnu, taip, kad iš vi
sų vaikų susidaro “vienas 
kūnas ir viena dvasia”, 
zaip. kaip yra “vienas 
Viešpats, vienas tikėjimas, 
vienas krikštas”. (Efez. 4- 
1-5). štai kodėl Kristaus 
Bažnyčia turi augti, nes ji 
yra naši ir pilna gaivalin
gos gyvybės. Ji negali iš
sižadėti savo pasiuntiny
bės “Kristaus kūnui staty
ti. iki pasieksime tikėjimo 
ir Dievo Sūnaus pažinimo 
vienybę, pilną žmogaus su
brendimą, Kristaus pilny
bės amžiaus saiką”. (Efez. 
4:12-13).

nešdami jo žo- 
“Aš atėjau, kad tu- 

ir apščiau 
A-

paėmė 
neužgesinamą 

ir nepailsdami 
ir toliau, kur 

tamsa. Didis 
ir teisingas 

apėmė

kizme apie misijas: “Koks 
yra ryšys tarp maldos ir 
misijų?” Jis atsako: “Mi- 
sijonieriaus darbai yra 
sausi ir nevaisingi, jei nė
ra apvaisinami Dievo ma
lonės”. Šv. Povilas rašė: 
“Aš sodinau, Apolis laistė, 
bet Dievas davė augimą”. 
(1 Kor. 3:6). Vienintelis 
būdas šitai augimo malo
nei gauti yra ištverminga 
ir nužeminta malda, nes, 
kaip Viešpats sako: “ko 
tiktai prašysite Tėvo ma
no vardu, duos jums”. Jei 
kartais atsitiktų, kad ko
kia nors malda nebūtų iš
klausyta. tai tikrai ne 
maldos už misijas, nes nė-, 
ra kito tokio kilnaus ir 
Dievui malonaus darbo”. 
(Catechism for Catholic 
Missions — p. 97). Šv. Mi
šių auka, priėmimas Šv. 
Komunijos ta intencija y- 
ra kilniausia ir Dievui mei
liausia malda.

Žmonių kentėjimai irgi 
sudaro dieviškąjį auksą ir 
sidabrą misijoms paremti. 
Šv. Teresėlė, misijų globė
ja. kasdien aukodavo savo 
kentėjimus už misijas. Ji 
sakydavo: “Ar žinote, kas 
man duoda stiprybės ken
tėti? Aš aukuoju savo 
skausmo žingsnius už ko
kį nors misijonierių. gal
vodama. kad kur nors toli 
toli yra nuo savo apašta
liškų darbų pavargęs misi- 
jonierius, ir tam jo vargui 
sumažinti, pavedu savo 
vargus Dievui”. Mes visi 
turime savo kasdieninių 
vargų. Kodėl nepaaukuo- 
iame jų, kaip Teresėlė, 
Dievui, naujų jėgų kokiam 
nors suvargusiam misijo- 
nieriui išmelsti?

* CAMBRIDGE, MASS.
SODALIETĖS:

*
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Duches of Kent įdomaujasi baseball žaidiko ameri
kiečio, kuris Anglijoj žaidė Yankių vardu dėl labda
rybės, metiko bolės metimo būdu.

Pennsylvanijos Žinios

Konferencija artinasi. Prefekčių nutarimu, spalių (Oct.) 31. _ .. ._ _  .

TAI KATALIKŲ 
BAŽNYČIA!

Kadangi tą gyvenimą ir 
dvasią semiame iš Bažny
čios. mūsų, kaip gerų ka
talikų. dvasia turėtų būti 
toki pat, kaip jos. Kaip 
žmogaus kūnas susidaro 
iš rankų, kojų, galvos ir 
kitų sąnarių, taip ir Kris
taus Kūnas Bažnyčia. Ne 
vienas Popiežius, ne vieni 
vyskupai ir kunigai suda
ro Bažnyčia, bet visi ti
kintieji sykiu su jais, ir 
“jei krikščionys gauna 
Kristaus Mistiškąjį Kūną 
gaivinančią dievišką gy
vybę, tai jie turėtų teikti 
ją visiems jos neturin
tiems”. (P. Pijus XII Por
tugalijos Kardinolui Cere- 
jierai). štai aiškiausias į- 
rodymas, jog kiekvieno' 
krikščionies pareiga yra ! 
domėtis misijomis. Pijus' 
XII rašė amerikiečiams: 
“Jei katalikas gerbia tą! 
vardą, kurį jis nešioja, 
visados yra apaštalas".;
(Šertum Laetitiae). 
mes sudarome Bažnyčią. I aukuot savo 
Bažnyčia gi yra misijonie- 
riška. Taigi ir mes visi tu
rime būti misijonieriais. 
Vieni gali vykti į svetimas 
šalis. Kiti gali darbuotis 
namie. Nei vieni negali 
nusijų _ nepaisyti- v Esame j beveik visos misijos buvo 

užlaikomos katalikų kara
lių, kunigaikščių ir pragy- 
jvenimo bei švietimo išlai
dos nebuvo tokios didelės. 
Bet dabar katalikiškų val
džių. remiančių misijas 
nebeliko. Daugelio turtuo
lių turtai sunyko, o iš ki
tų žmonių mažai kas nori 
atrišti savo pinigų mašnas

Iškilmės Lietuvių Kareivių 
Pagerbimui

Pamaldos už pašauktuosius Dėdei Šamui tarnauti
na-

ŠEIMYNOS IŠLAIDOS
Bažnyčia tikrai žino, kad 

misijos negali apsieiti be 
išlaidų. Dėlto ji įsteigė 
veiklių organizacijų parū
pinti misijonieriams rei- 

l kalingų lėšų: juos apauti, 
aprūpinti pastoge ir val
giu. Bet tos organizacijos 
aprūpina tiktai 15-tą nuo
šimtį misijonieriaus rei
kalų. Likę 85 nuošimčiai 
paramos turi įplaukti iš 
asmeniškų aukų. Misijos 

i dėkingai priima ir stam- 
j besnes turtuolių aukas, ir 
varguolių centus, šventa- 

. i sis Sostas norėtų, kad 
1S1 kiekvienas Dievo vaikas

► nors mažą 
dalelę šiam katalikų šei
mos darbui paremti.

Šiandien ypatingai rei
kalinga prašyti aukų kiek
vieno, ir pasiturinčio ir 

i vargšo. Senesniais laikais

i

Du Bois, Pa. — Iš Šv. Juozą- ‘šv. mišių metu Draugijos 
po lietuvių parapijos Dėdė Sa- riai ir visa parapija artėjo prie 
mas karo tarnybai pašaukė apie (Viešpaties Stalo ir priėmė 
200 vyrų, kurie šiandien randa- Šventąją Komuniją, 
si visose pasaulio dalyse ir ben
drai kovoja su kitais, kad de-1- 
mokratija neišnyktų iš šios že-1 
mės ir kad keturios laisvės būtų 
užtikrintos Lietuvai ir visoms 
pavergtoms tautoms.

Šventojo Vardo Draugijos na
rių tur būt daugiausia lietuvių 
jaunuolių tarnauja Dėdei Ša
mui. Todėl, spalių 17, sekmadie
nį, 8 vai. ryte, kleb. kun. Myko
las J. Urbonas atnašavo giedo
tas šv. mišias už visus Draugi
jos narius kareivius ir už visus' 
pašauktuosius, kad Gerasai 
Dievas malonėtų 
minti ir laimėti karą, ir svei
kiems. kaip herojams, sugrįžti 
į mylimųjų savo tėvų pastogę. Diev(^ _ tėvynė,

d. įvyks suvažiavimas. Tą dieną supuola Kristaus Karaliaus šven- 
tė. Įspūdingesnės dienos negausime, kad galėtume išreikšti loja* 
ūmą savo Karaliui ir Karalienei. Raginame visas Sodalietės at* 
vykti į busimąją konferenciją. Rengėjos stropiai ruošiasi viešnia^ 
maloniai priimti ir užtikrina, kad visoms bus naudinga ir malonu 
atsilankyti.

KONFERENCIJOS TVARKA
OBALSIS: SVEIKA MARIJA.
9:45 — PROCESIJA, Apvainikavimas Pan. Švč. stovylos. Gies

mė “Sveika Marija”. Po mišių pasiaukojimo aktas.
10:00 — ŠVENTOS MIŠIOS —

Laike mišių visos Sodalietės giedos lietuviškas giesmes.
11:30 — UŽKANDŽIAI.
1:30 — SESIJŲ PRADŽIA.

1) Malda.
2) Įžanginė kalba Apskričio prefektės.
3) Kristui Karaliui — Sodaliečių rally song.
4) Skaitymas pereitų metų protokolo.

Raportai —
a) Dvasios vado.
b) Apskričio pirmininkės.
c) Iždininkės.
d) Raštininkės.
e) Sodalicijų Prefekčių.

Kalba — Kun. Frances X. Glesson, S. J., temoje: 
“Katalikų Pasauliečių Vadovavimas”.

Klausimų periodas.
Trumpos paskaitos, temoje: “Marija ir Aš”.
Sodalietės: Stella Raznauskaitė iš Lawrence, ir 

Emma Oksaitė iš Brockton.
8) Nauji įnešimai ir svarstymai.
9) Užbaiga — Malda ir Giesmė — “Sveika Marija”.

5:30 — Rožančius, Palaiminimas Švč. Sakramentu.
6:00 — Užkandžiai ir Palaiminimas.

Ši diena turi būti svarbiausia kiekvienai Sodalietei, nes susi
rinks iš visų kolonijų ypatingu būdu pagerbti mūsų Švenčiausią-. 
;ią Panelę Mariją. Visos yra kviečiamos dalyvauti. Lauksime.

APSKRIČIO PREFEKTE.

5)

6)

7)

MOTINA BAŽNYČIA
Senų filosofų knygose, 

skaitome, kaip jie ištisą 
gyvenimą praleisdavo ieš
kodami laimės. Šiandieną 
tas pats: visi geros valios 
žmonės ieško Dievo Kara
lystės. Kur jie tą karalys
tę randa? Tenai, kur Kris
tus paliko Save, ir Kur
viešpatauja Kristaus dva- shing klausia savo kate-

V» • /suvažiavime. /
✓!

kovojančios Bažnyčios na
riai, ir todėl visi esame ka-^ 
reiviai. •

Dauguma mūsų pasiliks' 
namie. Ką galime nuveikti 
“namų fronte” sielų išga
nymui? Jei norėsime, dau
giausiai mes čia pasidar
buosime per maldą. Jo Ek
scelencija vyskupas Cu-

Sodaliečių Suvažiavimas
Spalių-Oct. 31,1943

Nekalto Prasidėjimo P. Švč. lietuvių par. salėje

Cambridge, Mass.

HONOR ROLL DEDIKACIJA 
i Tą sekmadienį, 3 vai. po pie- 
' tų. įvyko Honor Roll dedikaci
ja. Seselės M. Franceskos veda
mas choras žaviai atgiedojo 
himną Švč. 
garbei, kleb.

. Urbonui su ministrantais esant 
ties Marijos altoriumi.

’i Po himno atgiedojimo. vienas 
’ i iš kareivių atidengė puošnų

Honor Roll atvaizdą, kurio vir
šuje atvaizduotas Amerikos a- 
ras, dešinėje pusėje Švč. Pane
lės Marijos atvaizdas, gi kairė-

Panelės Marijos 
kun. Mykolui J.

juos palai- je auksįnės U. S. žvaigždės. Po
paveikslu atskleista knyga, ku
rios vienoje pusėje įžymėta: 

_ , gi kitoje:
Pergalė — Taika. Žemiau me
niškai įrašyta: HONOR ROLL. 
SERVING FROM OUR PA- 
RISH WORLD WAR II. Si. Jo- 
seph’s R- C. Church, Rev. M. J. 
Urbonas, Pastor. Apačioje seka 
sąrašas 180 lietuvių kareivių, 
tarnaujančių U. S. armijoje, 
laivyne ir orlaivystėje.

Honor Roll pašventinus, kleb.

KELRODIS:
Iš North Station važiuokite į Lechmere. Ten paimsite Har- 

vard Bus iki Windsor St. Patartina, jei kelios Sodalietės sykiu 
važiuoja, pasiimti taxi — netoli, pigu ir greičiau.

Iš South Station — Cambridge tunnel to Kendall. Pasiimkite 
iransfer ir Spring Hill Bus priveža prie bažnyčios.

Iš Norwood — Forest Hills iki Summer. Pereini į Washing- 
ton Station. Cambridge tunnel iki Kendall — Spring Hill bus.

Iš Brockton: Nuo Ashmont iki Kendall Station. Tada Spring 
Hill bus.

Klauskite Immaculate Conception Church, Norton Sąuare 
arba Windsor St.
DĖMESIUI:

Laike šv. mišių Sodalietės bendrai priims Komuniją. Neuž
mirškite pasiimt ir nešiot Sodalicijos medalikėlį.
GARBĖS SĄRAŠAS

Daug mūsų jaunuolių tarnauja Dėdės Šamo kariuomenėje. 
Bet mergaitės, Sodalietės, irgi nepasilieka. Vienos slaugės, kitos 
priklauso prie W.A.C., kiekviena prisideda prie karo laimėjimo. 
Visų vardų dar neturime. Kol kas žinoma, kad sekančios sodalie
tės garbingai tarnauja Dėdei Šamui.
Laurence —

Lena Karosaitė — slaugė
Anelė Volungevičiūtė — slaugė
Mabel Zapėnaitė — slaugė.

Cambridge —
Sofija Gendvilaitė — slaugė 
Alberta Malinauskaitė — slaugė.

Brockton —
Anelė Tubelytė — slaugė
Viola Jokubavičiūtė — W.A.C.

ypatingą progą misijonie- 
riui lengviau prie žmonių 
prieiti, nes jie dabar la
biau rūpinasi sielos išga
nymu. Kai misijonierius 
turi lėšų sušelpti kenčian
čius karo baisenybes, daug 
kartų jis gali atvesti sie
las prie Dievo, aprūpinda
mas kūno reikalus. Katali- kun. Mykolas J. Urbonas jaut- 
kų misijonieriai pasilieka riai ir maldingai atkalbėjo tė- 
savo vietose nelaimei už- vynainišką dedikacijos maldą, 
klupus. Iki patys neuž- Iš abiejų Honor Roll pusių 
mušti, jie stengiasi gelbėti patrijotingai žymėjosi trys U. 
nelaimingus. Iki 
ti, jie pasilieka, 
jėgų dirbti. Jie 
mūsų pagalbos.
nuduosime negirdį jų bal
so? Dievo meilė ragina 
mus duoti! Mus verčia dė
kingumas Dievui už mūsų

neištrem- 
kol turi 
šaukiasi 
Ar mes

misijoms. Taigi dabar yra,tikėji : Mus maldauja 
didžiaįKias rpilralac ir na-' .. ...didžiausias reikalas ir pa-; 
reiga kiekvienam duoti 
pagal savo išgales, — duo
ti ne dykaduoniams šelpti, 
o žmonijai prie Dievo, prie 
vienybės, taikos ir meilės 
atvesti.

i

DABAR LABIAUSIA 
REIKIA!

Nelaukime karo pabai
gos! Viena, kad karo metu 
misijonieriai mažiausia 
gauna paramos. Antra, 
karo metu didesni uždar
biai. Trečia, karas duoda

artimo meilė, ir noras ap
saugoti jį nuo “vilkų, ap
sirengusių avies kailiais”. 
Net mūsų pačių nuodėmės 
turėtų padaryti mus duos- 
niais misijoms! Nes “kas 
sugrąžina nusidėjėlį nuo 
jo klaidos kelio, tas išgel
bės jo sielą nuo mirties ir 
apdengs daugybę nuodė
mių”. (Jok. 5:20). Te būna 
mūsų;šūkis: Prisidėkime 
prie "“atnaujinimo Kristu
je viso, kas yra danguje ir 
kas žemėje”. (Efez. 1:10).

V. K. Jeskcvičius. S. J.

S. vėliavos juostelės ir trys Lie
tuvos vėliavos juostelės, kurias 
laikė šešios Sodalietės pašven
tinimo metu. Honor Roll visas 
nupirkimo išlaidas padengė So
dalietės.

Čia sekė garbingojo 180 lie
tuvių kareivių sąrašo išskaity
mas. Apie 20 kitų lietuvių ka
reivių vardai dar nepriduoti. 
Žaliasai vainikas menino Honor 
Roll atvaizdą.

Pagaliau giedota solo Avė 
Maria, ir sekė klebono pamoks
las, buvęs Įspūdingas ir patrijo- 
tingas.

Po pamokslo buvo Palaimini
mas švenčiausiuoju Sakra
mentu su rožančių ir litanija. 
Po laiminimo, choras pirmą 
kartą įspūdingai giedojo Tau
tos Maldą, pritariant Sodalie- 
tėms ir studentams:

Laiminą Tėvynę mūs, Dieve 
brangus!

Lai Lietuva laisva būva: Jos patrijotės moterys, susior-
Te jai šviečia saulutė ir dangus! ganizavusios į Lithuanian La- 

Nuo Klaipėdos, lig pat Vii- dies Auxiliary. nenustoja dar
niais,

Nuo Palangos, lig pat Seinų:
Laimink Tėvynę mūs, kraštą 

dainų!
Tauta mūs nepražus, vėl lais

va bus,
Jei tarp mūs visų lietuvių 
Karšta Tėvynės meilė nežus!

Tat, į kovą broliai stokim,
O Tėvynė laisva bus!
Dieve, laimink mus ir mūsų 

mus!

Į'buotis Karo Bonų ir štampų 
pardavinėjimo.

Spalių šešioliktąją mieste bu
vo Lithuanian Ladies Auxiliary 
diena, kurią Karo Bonus ir 
štampus iš Lietuvių Stoties 
pardavinėjo sekančios paskir
tos patrijotės lietuvės: Mrs. 
Magdalena Waylonis, Mrs. Ma
rijona Kartavich, Mrs. Ben. 

na- Kvederis. Mrs. Frank Malasky, 
i Mrs. Pranciška Yanušonis. Miss 
Frances Ribinskis. Mrs. Frank 
Garskis ir Mrs. Jos. Rasavage.

me- ■ 
Ko-j
Ta!

MIRĖ VETERANAS 
LIETUVIS

KOLUMBO DIENA
Spalių dvyliktąją, tai 151 

tų sukaktis, kai Krištopas 
lumbas atrado Ameriką,
proga, * Knights of Columbus Antanas Dragūnas, sulaukęs 
Council 519 gražiai paminėjo tą 63 metų amž., mirė spalių 15 d., 
sukaktį su nepaprastu bankie- (10:55 vai. vakare.
tu ir patrijotinga programa, ku-' Gimęs Lietuvoje lapkričio 23 
rioje dalyvavo ir mūsų klebo- dieną. 1879 metais. Antanas 
nas Kun. Mykolas J. Urbonas. Dragūnas atvyko į Du Boil 

1900 metais, kur visą laiką gy
veno, būdamas susipratęs 
veiklus lietuvis. Jis prieš

Tęsinys 5-tame pusi.

pasakęs įspūdingą prakalbą.
LITHUANIAN LADIES 

AUXILIARY DIENA
Šv. Juozapo lietuvių parapi-

i:

>
i

i * z
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Nubėgo Skaistieji Laikai Į Iždų 
Brangios Praeities...

— Poetui M. Vaitkui 60 m. amžiaus sukaktis. — 
Minijos žuvytės. — Žydelio būdoj į Liepoją. — 
Kodėl Mykolas seminarijoj pradėjo “čirpsėti ei
lėraščiais"? — Poeto asmeniškas laiškas USA 
lietuvei. — Kareivio ir tremtinio malda už tėvy 

nę. — Apie meilę sopulingą...
Taip liūdna! Nubėgo skaistieji laikai 
Į platųjį iždą taupios praeities 
Ir blizga ištolo, tarytum krislai 
Tyriausių bril jantų. Ten — karstas širdies! 

Tą mirksintį iždą lankysiu dažnai... 
Tenai įkvėpimas man stygą užlies... 
Taip liūdna! Nubėgo skaistieji laikai 
Į iždą turtingą brangios praeities...

>

Kartojame mes, išeiviai, tuos poeto Mykolo Vait
kaus žodžius ir mūsų mintys taip dažnai lekia į tą mie 
lą praeities iždą, kur tiek saulėtų atminimų iš mūši 
žemės — Lietuvos. Šuoliais į praeitį mums norisi atsi
gaivinti dabarties kovoms ir niekas mums taip nepa
vaizduos Lietuvos grožio, jos žmonių troškimų, kaip 
nors trumpas paskendimas Nemuno Žemės poetų kū
ryboje. Juk poetai — jautriausieji lietuviškos žemės 
sūnūs, kurie taip mokėjo pajausti savojo krašto grožį 
savų žmonių sielą ir visą tą išreikšti parinktais, tur
tingais ir ritmingais žodžiais. Šiuokart mūsų mintys 
krypsta prie to paties poeto M. Vaitkaus, kurs šį spa
lių mėnesį, jei dar gyvas, Lietuvoje švenčia 60 m. am
žiaus sukaktį.

MINUOS PAKRANČIŲ VAIKAS
— Gimiau Gargždų miestely (Kretingos apskrities) 

1883 m. vėlybą rudenį — spalių 27 d. (tuometiniu ka
lendoriumi — 15 d.). Gal dėl to visą amžių ilgiuos sau
lės ir šilimos, o nedaug jų tėra tekę gyvenime patirti,— 
šitaip pasakojasi patsai poetas Vaitkus.

Jis augo Minijos pakrantėse. Neveltui ir savo vie
name eilėraštyje dainuoja:

— Vietos - vietelės, o brangios, o dailios.
Kur jaunystėj laimingas buvau... 
Minijos vilnys, ir tylios, ir bailios, 
Kur guviąsias žuvytes ganiau...

Tėvų pramokytas skaityti jis griebėsi iš Ameri
kos ateinančių lietuviškų laikraščių, Valančiaus kny
gelių ir iš Tilžės gabenamos slaptosios spaudos. Mo
kykloje rusas mokytojas jam davė skaityti Rusijos is
toriją, manydamas, kad pamils tą kraštą, o mūsų poe
tas iš tos rusiškos knygos sužinojo, kad Lietuva kita
dos buvo didelė ir galinga ir dar labiau savo gimtąją 

• šalį pamilo. Besimokydamas Palangos progimnazijoje 
su savo vienu draugu ėjo lenktynių — katras perskai
tys daugiau knygų. Tėvas pristigo lėšų, o Mykolas dar 
taip norėjo mokytis, taigi išsiprašė, kad jį leistų savo
mis išgalėmis veržtis į šviesą. Ir taip 1899 m. rugpiū
čio mėnesy žydelio būdoj nuvažiavo į tolimą Liepoją ir 

, įstojo* į penktąją klasę. Galime suprasti, kiek turėjo 
pakelti rūpesčių tame rūkstančių kaminų mieste jau
nas gimnazistėlis, priverstas užsidirbti pragyvenimą 
ir besistengdamas moksle neatsilikti nuo draugų. Bet 
jis ištesėjo — 1903 m. rudenyje jau įstojo į seminariją, 
gimnaziją pabaigęs.

KŪRYROS KELIAIS
— Patekau į patį lietuvių - lenkų kovos sūkurį, — 

rašo apie savo seminarijos laikus poetas. — Sudiev, 
atilsiu, ypač kai pasirodė, kad išvidinės žmogaus dva
sios kovos besančios labai gausingos, labai įvairios ir 
labai sopulingos. Sunkiomis valandomis ėmiau čirp
sėti eilėraščiais”.

Gabų studijozą seminarijos vadovybė dar pasiun
tė pagilinti mokslo Petrapilio dvasinėje akademijoje; 
bet ta “šiaurės Venecija” pasirodė jo sveikatai nepa
lanki, ten daugelį kamavo tifas ir džiova, nuo ko nu
kentėjo ir mūsų poetas ir pabėgo į pietus stiprinti 
plaučių. Čia jisai Tirolio ir Innsbrucko universitetuo
se gilinosi teologijos ir filosofijos moksluose. Tas jam 
buvo pravartu, nes apie savo darbą Petrapilyje jis at
siliepia:

Roy Rogers, karalius “cowboys” mokina New Yor- 
ko mayorą La Guardia, trikso. Štai pištalietas pakibęs 
ore laukia rankos, kad jį pagautų.

— Ne tiek ten mokiaus filosofijos ir teologijos, kiek I 
naudojaus puikia skaitykla ir rašiau eilėraščius, ar j 
verčiau svetimus”.

Ir užsienyje būdamas nenukentė: parašė, pagal, 
iaudies pasaką, poemą “Laimė”, kuri buvo išleista A- 
nerikoje. Grįžęs į Lietuvą, paskirtas kapelionu Tel
šiuose, darbščiai bendradarbiavo tuometiniuose Lietu- j 
zos žurnaluose, laikraščiuose, leido savo eilėraščių rin- i 
dnius: “Šviesūs Krislai”, “Margumynas”, “Upytė”,! 
‘Genijus ir Meilė”. Palankesnės jam buvo sąlygos ra- į 
iymui persikėlus į Kauną ir redaguojant “Bažnytinę 
Apžvalgą”. •

SMOLENSKO ŽEMĖSE
Didžiojo karo metu, užplūstant į Lietuvą vokie- 

:iams, su kažkuriomis įstaigomis poetas Vaitkus persi
kėlė į Smolenską. Čionai tėvynės ilgesys jam padikta- j 
zo nevieną jautrų kūrinėlį.

Didžiajam karui praūžus, poetas grįžo į Kauną ir 
•ia stojo lietuviškos knygos tarnybon — Šv. Kazimie- 
o draugijon. Čia pasaulį išvydo jo trečias eilėraščių 
•inkinys — “Liepsnelės”, poema “Brėkšta”. Vėliau at- 
;irado ir ketvirtas eilėraščių rinkinys “Nušvitusi Dul- 
iė”, didžiojo tvano laikų romanas, “Tvanas”, apsaky- 
nėlių rinkinys “Iš įvairių pasaulių” ir daug kitų. Poe
mas yra davęs ir visą eilę svarbių vertimų, kaip “Šv. 
kugustinas”, Chaignono — Meditacijos, Šv. Pranciš
kaus Salezo “Filioteja”, o net gi išvertė į lietuvių kal- 
ją žinomąjį scenos veikalą “Romeo ir Julija”. Viso jo 
padarytų vertimų susidaro daugiau, kaip 2,000 pusla
pių. Nežiūrint to gausaus darbo, jisai dar rasdavo lai
to profesoriauti Meno Mokykloje ir Kunigų Semina- 
•ijoje. Kad ir kaip tų darbų nukamuotas, jis pasiliko: 
nielas žmogus, randąs laiko šiltą žodį pasakyti, malo- 
lų laišką parašyti. Štai ant mano stalo guli pora atvir-1 
aiškių, poeto rašytų vienai Amerikos lietuvei - veikė
jai. Jis net ją pabara, kam ta neranda laiko laiško pa
rašyti:

— Suprantamas tai daiktas, kad žmogus, kai iš- 
įyksti iš akių, išnyksti ir iš atminties; bet aš visuomet I 
stengiuos būt paskutinis tame užmiršimo procese ir 
paskutinį žodį tarti. Tad ir dabar štai darau dar vieną 
pastangą, paskutinę. Jeigu nesusilauksiu aido, šis laiš
kas bus paskutinis...”

Ir laiškutį baigia:
— Aš per tą laiką gerokai pasidarbavau ir pasenau; 

šnyko kaikurios iliuzijos; bet žmogų, nors ir geriau 
pažinau jo nedorumą, vis dar stipriai myliu, kaip įdo
mų, kad ir pavojingą, bet kartais mielą žvėriuką”.

ŽVAIGŽDĖS DUKTĖ
Poetas Vaitkus ne vien eilėraščiais ir vertimais 

garsus. Jisai parašė ir scenos veikalų, kaip “Vilnius 
Mūsų”, “Žaibas ir Mergaitė”. Jo talentą pavaizduoja 
kad ir tas faktas, jog pirmame valstybiniame dramos 
konkurse pirmą premiją laimėjo jo parašytas veikalas 
“Žvaigždės Duktė”. Čia pavaizduojama, kaip tariamai 
nuo žvaigždės atvykusi skaisčios sielos mergaitė nori 
pataisyti žemės žmones, kaip jai visur sklendžimos 
pinklės, kaip ji pati pagaliau pamilsta žemės sūnų ir 
kaip jos dvasia po ilgų kovų išsivaduoja iš to netyro 
ryšio su žeme. Veikalas pilnas gilaus turinio ir tikrai 
premijos vertas. Jame net gali užtikti tiesiog aforiz
mų, kurių keletą čia ir pakartosiu:

— Meilė tokia nerami, tokia netikra, tokia^audringa, 
tokia sopulinga.

— Kartybių taurė geriau vienu kartu išlenkti.
— Didį sunkumą paprastai jaučia tik tas, kas jį pa

kėlė ar bent kelia.
— Kančios ugnis greičiau brandina, negu laimužės 

saulė, o audra — negu rimtis...
Neveltui šis gilios minties ir turtingo žodžio lietu

vis buvo dvasinės vyresnybės pakeltas į kanauninkus. 
Tik kai 1940 m. Lietuvą okupavo bolševikai, poetas 
Vaitkus buvo išmestas iš Šv. Kazimiero Dr-jos direkto
riaus pareigų. Jis savo vietą turėjo užleisti bolševikų 
pastatytam izraelitui, pavarde, berods Kleinui...

DARBO ŽMONIŲ IR KENČIANČIŲJŲ 
PRIETELIS

O Vaitkus yra darbo žmonių prietelis. Savo eilė
rašty “Darbininkų Maršas”, jis rimuoja:

— Linksta girios, linksta, ūžia. 
Lekia aidas pro bakūžę. 
Darbininkai baigė dainą. 
Dunda žemė. Darbas eina.

Jis taip atjaučia žmonijos skausmų skurdą: 
Vargų žaizda gilioji neužgyja.
Neapykantoj su broliu brolis riejas... 
Jaučiu širdyj lyg aštrų kalaviją: 
Skaudžiais lašais iš josios kraujas liejas”.

Jam sunku, kad žmonėse yra tiek maža nuošir
daus užjautimo:

— Juk žmonės nesupras dejos! 
Kam rodytis, kad širdį skauda?! 
Juk niekas, niekas nesustos. 
Kad tavo siela suvaitos.

Ypač jam baisus tas didysis neapykantos prasi
veržimas karo metu:

— Žemelę žmonės krauju prigirdys... 
Vis pykčio pilnos bedugnės širdys: 
Vis plūsta keršto įnirtę bangos: 
Vis uždarytos malonės angos.

Ir jausmo pagautas poetas sušunka:
— Gana jau kraujo! Perdaug išlieta! 
Galėjo permerkt ir uolą kietą.
Ir užgesyti ūmai vulkaną.
Ir paskandinti kovų titaną.

i

Kas Bus, Močiute,

atlaidai,
— Tėvas

šv. Vin- 
lapkričio 
— Tėvas

su giliu

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1943 m.

Nuoširdžiai Dėkojame
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IS DU BOISO PADANGES
Pradžia 4-tame pusi.

metų dėl atsitikusios nelaimės 
angliakasyklose susižeidė ir tu
rėjo iš darbo pasitraukti, gi pa
staraisiais keturiais metais sun
kiai sirgo.

Spalių 20 dieną, 8:30 vai. ry- 
\e, kleb. kun. Mykolas J. Urbo
nas laikė gedulingas pamaldas 
už a. a. Antano Dragūno sielą, 
o prie šalinių altorių šv. mišias 
atnašavo kun. A. Tamoliūnas ir 
kun. Geno Monti.

Po gedulingų pamaldų ir pa
mokslo velionis Antanas Dra
gūnas nulydėtas į Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos kapines, kur 
ir palaidotas. A. T,

ILSĖKIS RAMYBĖJE — Kariai: Pfc. James Carlin, 
(kairėj) iš Jersey City, N. J., ir Pfc. Calvin Beegle iš 
Hollidaysburg, Pa., atiduoda pagarbą žuvusiam Oro 
Laivyno Kapitonui Carlyle Coleman iš Cincinnati, kur 
nors virš Guadalcanal salyno. Aplink kapą apvesta 
kulkosvaidžio šovinių juosta ir gale kryžiaus šešėlyj 
styro aukštai iškilus propelerio šaka.

Poetas norėtų, kad meilė mus suptų kaip oras:
— Kad vietoj oro 
Būtų meilės marė. 
Jinai užlietų 
Nuožmių brolių karę.

Net “gelžeširdis meilėje nusloptų”.
NUO PURVINOS ŽEMĖS PRIE SAULĖTO 

DANGAUS
Poetas nusiskundžia žmogaus širdies silpnumu: 

— Ji pamilo žemės purvą.
Nors ir skursta čia,
Ir pamesti tamsų urvą
Jai sunki kančia.

O visų toksai galingas išsiilgimas tyrų sielų: 
— Dyviną sielą be galo mylėčiau!
Linksmas paskęsčiau šventoj jos širdyj; 
Rimtas, ramus ir nutilęs ilsėčiau. 
Lyg skendinys gyvame vandeny.

Ir dabar poetas taip dega noru pakilti aukščiau 
prie Saulės:

— Vai, duokit man sparnus’ Kaip aras 
Iškilčiau ten. kur Idealas!
Ir lėkčiau, lėkčiau. Dieve geras! 
Dangus man būtų kelio galas...

Jisai pavydi rasos lašeliams, kurie, rodosi, vaivo
rykšte, laimės juosta kyla aukštyn...

TĖVYNĖS DANGUS ANGELU DARYTAS
Žemėje gi poeto Vaitkaus svajonės daugiausiai 

pinasi apie tėvų kraštą:
— Kur laimė žibėjo, kaip saulė mėlynėj. 
Kur buvo geriau, kaip tėvynėj?!.

Jam lyg regis, kad tėvynės dangus — angelų dar
bas:

— Mūsų upelių ir ežerėlių 
Paviršis žydras, tarsi mėlynė. 
Iš dyvinųjų grožio šešėlių 
Angelai skliautus Lietuvai pynė.

Užtat dainius rūstinasi tais savameiliais, kaip 
vadina — šešėliais:

— Lietuva tėvynė mūsų.
Tu didvyrių žemė!
Iš praeities jie stiprybę 
Kiauru samčiu semia.

Prie karčios dorybės.
Šunkeliais aplinkui eina 
Užsimerkę, ant naudos sau 
Dirbdami šunybes.

Ir poetas gražų Maironio eilėraštį perdirba į pilną 
satyros posmą:

— Išgydyk Aukščiausi, tą mirštančią šalį. 
Kur sūnūs didžiuojas vien bočių kapais. 
Nes patys nei nori, nei veikti negali! 
Kur moka tik rietis vadai su vadais!..

Aštriai perspėjęs kaltuosius, poetas betgi vėl ap
gieda tikrąją tėvynės meilę:

— Mes mylim savo gražų, mielą kraštą.
Tėvynės didžią praeitį, jos sūnus! 
Mes joj nešiosim savo vargo naštą. 
Mes joj. numirę, paguldysim kūnus.

IŠEIVIO MALDAVIMAS
Nieko gražesnio užbaigai nerandu, kaip tuos žo

džius, kuriuos poetas M. Vaitkus įdėjo į savo eilėraštį 
— “Kareivio malda už Lietuvą“ ir kurie taip tinka kar
toti kiekvienam išeiviui:

— Viską apleidome: ramiąją buitį. 
Mielą šeimyną — brangiausią guštelę... 
Gal nebišvysime. jeigu reiks žūti... 
Dieve! prarasim gal mieląją būtį. 
Bet nesiguodžiam. Surinksime galią.

Kęsim išbalę. 
Vieno dalyko negalim iškęsti, 
Vieno dalyko negalim tylėti! 
Laisvę Tėvyne vėl gali prarasti! 
Viską, vai viską. Tau trokštam pašvęsti. 
Teikis tik. Tėve, jos pasigailėti!..

Teikis padėti!”
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Už prisiųstą auką S405.71 per 
kun. K. J. Rakauską, ižd. iš įvy
kusio Lietuvių Dienos suvažia
vimo Lakewood Park. Pa., rug
piūčio 15 d., 1943 m.
nuoširdumu dėkojame gerb. va
dams kunigams, darbuotojams, 
rėmėjams ir visiems prisidėju- 
siems prie šios gausios aukos.

Didžiai įvertindamos ir bran
gindamos Jūsų pasiaukojimus 
mūsų gerovei, maldoje prašome 
Dieviškąjį dovanų Dalintoją 
danguje Savo Švč. Širdies tur
tais gausiai atlyginti jums, 
brangieji, už jūsų gailestingas 
širdis ir dosnias rankas.

Šv. Kazimiero Seserys,
Juozapo Marijos Viloje 

Newtown. Pa.

Kas bus. močiute, kas bus. 
Kas bus, širdele, kas bus:

Įbėgo peliukė 
Į margą skryniukę. 
Oi. kas bus?

Tas bus. dukrele, tas bus. 
Tas bus. dukrele, tas bus: 

Atneški kačiukę, 
Sugaus tą peliukę. 
Oi. tas bus.

Kas bus, močiute, kas bus.
Kas bus. širdele, kas bus: 

Įlindo zuikelis 
Į rūtų darželį. 
Oi, kas bus?

Tas bus, dukrele, tas bus 
Tas bus, jaunoji, tas bus: 

Paleisiu kurtelius. 
Sugausiu zuikelį. 
Oi. tas bus.

Chicago, III. — švenč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo par., 
Švenč. P. Marijos Nek. Prasidė
jimo novena ir misijos, lapkri
čio 29 — gruodžio 8 d. Tėvas 
Juvenalis Liauba.

Providence, R. 1. — šv. Kazi
miero par., 40 vai. 
gruodžio 12—14 d. 
Justinas Vaškys.

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

FRA NCISCA N FA THERS 
310 Orehard PI., 

Pittsburgh, (10), Pa.

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

K. J. Prunskis.
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GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONIJOSE *
Lawrence Lietuviu Parapija Iškil 
dingai Minėjo 40 Meni Sukaktį

Ls.wrence. Mass. —

Sekmadienį, spalių 17 d., šv. 
Pranciškaus parapija minėjo 
ke“'.r:oadcž:m:lcs metų sukaktį.

Iškilmės prasidėjo rytą. 9:30 
vai. iškilmingomis šv. mišiomis. 
Klebonas, kun. P. M. Juras, at
našavo mišias. Asistavo kun. J. 
Pauliukonis, MIC.. 
kun. M. Savard.
Pamokslą pasakė kun. J. 
kas, pirmasis parapijos

as.
.ra nuotaika šios

Petrauskas

deakonu ir 
sub-deakonu. 

šešto- 
klebo-

susirinko 
pa- 

vadovavo 
Asistavo 
kun. J.

čius. pagelb., J. Andruškevičiū- 
tė. rašt.. užkandžių šeiminin
kės: B. Budrevičiūtė ir S. Raz- 
nauskaitė ir nariai — Z. Bauba. 
S. Kazeliūnaitė, J. Mikšta, A. 
Pinaitė. S. Rimaitė. S. Sapka. 
D. šaukimienė. J. Stakeliūnas, 
L. Švenčionienė. F. Taškūnaitė. i 
K. Vencius, ir F. Volungė.

Žmonių susirinko pilna svetai- 
. nė. Pasiryžę darbuotis po šv.
Pranciškaus parapijos vėliavos

! dar šviesesniai ateičiai.
Aguonėlė

Zolubaitė ir

Budrevičius.
I
i

Solo — vargonininkas P. Sakas 
Kalba — Kun. J.

Brockton.
Duetas — Izabelė

B. Jaskol.
Kalba — Juozas

komiteto pagelbininkas. 
Soprano solo — Paulina Rimas. 
Kalbelė — W. Bielevičius. iš

Merchant Marine.
Sveikinimas: — M. Philips. Mo

tinų arkibrolijos pirm.
M. Korosa — choro pirm.:
L. Švenčionienė — LRK Susi- 
vienvmo:
S. Kazeliūnaitė — Apaštalys
tės Maldos pirm.

Duetą — Juozas Blaževičius ir
S. Sapka.

Kalba — Kun. J. Pauliukonis.
MIC.

Duetas — Izabele Zolubaitė ir
4

P. Sakas.
Kalbelės — šeimininkės: B. 

Budrevičiūtė ir S. Razr.aus- 
kaitė.

Kalba — Federacijos pirm. K. 
Vencius.
Komisiją šių iškilmių sudarė: 

klebonas kun. P. M. Juras. T. 
Skucevičius. pirm.. J. Budrevi-

dienos 
.odė po pietų. 3-čią vai., ka

da visi parapijiečiai 
bažnyčioje iškilmingoms 
maldoms. kurioms 
kun. J. Pauliukonis. 
kun. J. Skalandis ir 
Donlon.

Po pamaldų visi susirinko į 
parapijos svetainę. Ten buvo 
užkandžių, programa dainų ir 
kalbų.

P-nas T. Skucevičius. komisi
jos pirmininkas, pakvietė kle
boną kun. P. M. Jurą, vesti pro
gramą:
Choras, vad. muz. P. Sako. — 

“Karvelėli". “Užmigk. už- 
migk”. “Suktinis”.

Kun. J. šeštokas. — kalba. 
Kun. J. Skalandis. — kalba. 
Izabelė Zolubaitė — solo. 
Sveikinimus — pirmieji parapi

jiečiai: P. Navickas. P. Auri- 
la. K. Karsokas. J. Shea.

Sveikinimus pasakė draugijų 
atstovai: P. Grina, bažnyčios 
kolektorius: M. Bootman — 
Šv. Elzbietos draugija: A. 
Aurila — šv. Kazimiero dr- 
ja: J. Blaževičius — Šv. Var
do dr-ja: .
— Sodalicija: A. Pinaitė — 
mokytoja: M. Songailaitė — 
Trečiojo Ordino.

Solo — H. Kozmečiūtė. 
Sveikinimas — Kun. W. Dolan.
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CAMBRIDGE. MASS

Pirmadienį, spalių 11 d. N. P. 
bažnyčioje apsivedė p-lė Dabro- 
valskytė su jūreiviu A. F. An- 
tel. Jūreivis A. F. Antel paeina 
iš Minessota valstybės,
me jaunavedžiams linksmaus 
vedybinio gyvenimo.

Linki-

Penktadienį, spalių 15 d. mū
sų parapijos skautai, vadovy
bėje p. A. Zavecko, surengė 
“Penny Sale” vakarą. Vakaras 
pavyko, nors publikos ir neper- 
daugiausiai dalyvavo, betgi 
skautams liko kiek pelno. Skau- 

’tai, neturėdami progos išleisti 
visų dovanų laimėjimams, nu-

’tarė rengti kitą centinį vakarą; 
būtent: spalių 29 d. t. y. penk
tadienio vakare, tuoj po vakari
nių pamaldų, parapijos svetai
nėje. Dalyvaukime šiame skau
tų parengime skaitlingai ir pa- ciją kaip ir kiti delegatai su į- 
remkime mūsų parapijos skau
tų darbą.

Lietuviškai * Angliškas 
Angliškai - Lietuviškas 

Žodynas

• vi

St.Šie du žaidikai, kurie žaidžia World Series su 
Louis Cards, gavo žinią, kad jų — Mort Cooper, kairėj, 
metiko, tėvas mirė ir Walker žaidiko, brolis mirė. Jų 
veidus apgaubė liūdnumas. Bet iš žaidimo negali pasi
traukti ir turi tęsti savo užduotį.

I liai. Karių Burokų trečias bro- Sakramentą savo sielą nuvalyti 
i liukas B. Burokas, kuris randa- ir pasistiprinti save Šv. Sakra- 
si kur nors Italijoje, šiomis die- mentu. Reikia pripažinti, kad 
nomis gauta žinių, kad kovos Gary, Indiana lietuviai 
lauke liko sužeistas. Reiškiame 
p. Burokienei užuojautos dėl jos 
sūnaus nelaimės. A. D.

LOS ANGELES, CAL
Noriu pasidalinti su “Darbi

ninko” skaitytojais įspūdžius iš 
mano kelionės, kuri prasidėjo 
rugpiūčio pabaigoje, o pasibai
gė spalių m. pradžioje. Vykau į 
Pittsburgho Lietuvių Konferen-

Ką tik gavome iš Angli
jos naują Lietuviškai - An
glišką ir Angliškai - Lietu
višką Žodyną, kuris sure
daguotas Rev. H. H. Pow- 
tress, B. A., B. D., ir Rev. 

___ T. Gėrikas. Turi 333 pus- 
J. Andruškevičiūtė lapius ir nemažo formato.

i Kaina $6.00.
Užsakymus siųskite — 

DARBININKAS 
366 W. Broadvvay.

So. Boston 27. Mass.

ŽVAIGŽDE
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS — 

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

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

lams ir pamokinimams;
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 

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

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

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

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės” kaina 

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

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

UŽSAKYMAMS ADRESAS:
"ŽVAIGŽDĖ"

488 E. Seventh SU So. Boston, Mass.

6
ganėdinti ir Seselėm Pranciškie- 
tėms paaukavo 120 dolerių au
tomobilio .nu lirkimui. o p. Da
nielių.; šieinys ir jo žmona pri
dėjo pr,e <xs sumos $50, ir nu
gabeno maši.ią į Los Angeles. 
Važiuojan_ por Omahą. Nebras- 
ką, dar S\. Antano parapijos 
salėja Sv.r .*i. -a buvo $22.

Sutikt ma:. išvardinti visas 
vakarienė; : engėjas ir visas 
daroinink.s, kurios taip gražiai 

išpuošė ir laike vakarienės 
ai pat ar.iavo. Bendrai vi- 

SO Lib Poniutėms ir Panelėms< 
š'r.ilngai dč. oju, kad mane se-i 
natvėju pao rbėte ir pridavėt> 
man daug pobūdžio, kad nežiū-! 
rint mano amžiaus ir toliau 
dirbčiau Dievo garbei ir Tautos 
naudai. Aš iš savo pusės steng-i 
siuos nors 
maldomis geradariams, 
netiktai mane rėmėte, bet ir Se
seris Pranciškietes, kurios pasi-: 
šventė darbuotis prie Pacifiko,1 Klebonas kun. J. F. Angelaitis 
lietuvių gerovei. Dabar jos ga- ir komisija kviečia visus geros 
lės lankyti ir tolimesnes lietu
vių šeimas, nes nupirktas auto
mobilis palengvins susisiekimą. 
Čia turiu priminti, kad mašina 
kaštuoja $700. o iki šiol surin
kome $314. Todėl trūksta $386. 
Prašau visų pagelbėti Seserims 
išmokėti skolą už automibilį.

Prelatas J. Maciejauskas, 
2511—3rd Avenue.
Los Angeles 16. Calif.

UNITED STATĖS 
DEFENSE 

BONDS ANO 
STAMPS 
UIIF

I

dalinai atsilyginti
kurie

CLEVELAND, OHIO
Spalių 22, 23. 24 ir 29, 30, 31 

dienomis įvyks Nesiliaujančios 
Pagalbos P. Švč. parapijos :..e- 
tinis bazaras. Penktadienių va
karais bus “Fish Fry”, o šešta
dienių ir sekmadienių ruošia
mos vakarienės. Šeimininkės — 
moterys gamina kugelį, mėsos 
dešras ir kitokius skanumynus. 
Bus ir įvairių žaidimų.

valios Clevelandiečius ir iš apy
linkių miestelių svečius atsilan
kyti ir paremti mūsų naujos 
Dažnyčios statybos fondą.

Kvieslys.

uoliai 
klausė pamokslų ir eidavo prie 
Šv. Sakramentų — nors reikėjo 
jiems ateiti 5 vai. ryto, kad pri
imti Švenčiausiąjį Sakramentą, 
o paskui vėl eiti prie darbo.

: Vieną vakarą per Misijas pa
rodžiau judomuosius paveikslus 
iš Califomijos iš mano jubilie
jaus. Nors buvo neapmokama į- 
žanga. bet žmonės savanoriai 
paaukavo Seserų Pranciškiečių 
automobilio nupirkimui septy
niasdešimtį doletių.

Rugsėjo 26 d., užbaigęs Gary, 
Indiana Misijas, nuvykau į 
Marąuette Parko. Šv. M. P. Gi
mimo parapijos salę, nes ten 
mano 75 metų amžiaus paminė
jimui buvo priruošta vakarienė. 
Nustebau pamatęs didelę salę 
gražiai išpuoštą, stalai netikė
tai gėlėmis, bet ir skaniausiais 
valgiais užkrauti, o ant garbės 
stalo du didžiausi tortai. Bet 
didžiausiu salės papuošalu bu
vo Chicagos. Cicero, Roselando, 
ir Westpullmano žmonės — 
skaitliuje 200.

Per vakarienę prie skaniausių 
valgių buvo gražiausiai išpildy
ta meno dalis. Visų pirma dai
navo Ponia Janušauskienė, a- 
kompanuojant savo vyrui p. Ja
nušauskui. paskui p. Ona Mi- 
kužaitė — Juozaitienė. Daini
ninkės sulaukė didžiausią ran
kų plojimo ir turėjo net kelius 
kartus grįžti į sceną ir publiką 
patenkinti savo gražiu balsu.

Savotišką įspūdį padarė mo
terų būrelis “Šurum Burum”, 
kurios sutartinai gražiai padai
navo pritaikintas prie tos die
nos aplinkybės dainas, o ypa
tingai patiko “Žemaičiams” dai
na, kurioje žemaičių krašftas 
buvo apdainuotas. Nemažai pri-

"Toudi Typing In 5 Easy
Lessons"

»

Raktas Į Pasisekimą
VELTUI

Dėl malonaus Palengvinimo
Nuo

REUMATIZMO
Skausmų.

Jei jūs kenčiate kojos** skausmą, jei jū
sų sąnariai yra nelankstūs ir atjaučia oro 
atmainas. kodėl nepabandyti ROSSE 
TABS? Jos yra naudojamos tūkstančių, 
kurie virš 20 metų kentė ir ieškojo natfal- 
bos nuo Reumatizmo. Arthritis ir Neuri- 
tis.

DOVANAI šio Laikraščio Skaitytojams
Jei jūs niekad nevartojote ROSSE 

TABS. mes kviečiame jus pabandyti MŪ
SŲ LĖŠOMIS. Mes pasiųsime tams i 
dvdžio pakeli — naudokite 24 tabletus 
DOVANAI. J 
tų ar kaina atrodytų peraukšta. likusius 
vaistus grąžinkite. už suvartotus nesi- 
jauskite būsią skolingi. NESIUSK PINI
GU- tik savo vardą ir adresą:

2708 Farvvell Avė.. Chicago. 45. III. 
ROSSE PRODUCTS CO., Dept. X-9

galiavimais ir rezoliucijomis, 
bet niekuomet neįsivaizdinau, 
kad ta Konferencija taip bus 
skaitlinga ir taip tvarkingai 
pravesta. Nekartosiu visų tų 
dalykų apie ką buvo svarstytą 
ir kas konferencijoj dalyvavo, 
aš tiktai pasakysiu, kad mane 
jaudina tas įvykis, kad lietuviai 
nepamiršo savo senos močiutės 
Lietuvos ir meilė jų širdyje ne
užgeso, kas įrodė, kad negailė
jo aukų gelbėti 
priešai iš rytų 
visai praryti.

Grįždamas iš 
; sustojau Chicagoj, 
' didelį prietelį kleboną kun. Bal
tutį, ir čia praleidau garsingus 
Šiluvos atlaidus. Malonu buvo 
klausyti gražių pamokslų Tėvo 
Juvenalio. Pranciškono, ir galė
jau aplankyti keliolika nuo se- 

;no pažįstamų švėkšniečių, Ra- 
Imygaliečių, Panevėžiečių. Daug 
turėjau malonumo dalyvauda- 
mas Chicagiečių piknikuose, nes 

į čia suėjau su šimtais pažįsta
mų. kuriuos aš pažinau, kada 

Į

jie dar buvo maži vaikai, juos 
mokinau, katekizavau, o gal ku
rį ir nupešiau, o dabar jie neti
kėtai buvo suaugę, bet kiti dau
giau pražilę, negu aš, ir jie ste
bėjosi, kad aš jų nepažinau sidėjo prie papuošimo vakarie- 
mat perdidelis skirtumas tarp ngg prakalbos p. Advokato Kai, 
žmogaus 10 metų amžiaus ir ka- ( kurs buvo ir vakaro vedėju. La- 

J da jis yra 60 metų amžiaus — bai žingeidi buvo kalba p. Jus- 
W. nors tas pats jo vardas ir pa- tino Celiausko, kurs kaip Švėk- 

__ ..... _ _____ _____ lwivar^’ t>et k*taiP atrodo vaikas, šniškis apibudino mano darbuo- 
325. F. Jankauskas 200. E. šeš- 0 k^aip seneks- Per piknikus, tę Lietuvoje, kada jis buvo dar 
kauskienė 125, A. Vinciunas 
125, A. Daukantas 500. J. Pauk
štis 625. ir vienas asmuo, kuris 
nenori skelbti vardo užregistra
vo 710. Taipgi pirkosi bonų šie: 
A. Sargialis 50 ir p-lė V. Jan
kauskaitė 25. Komisija nutarė 
artimoje ateityje rengti masinį 
lietuvių susirinkimą, karo bonų 
klausimu ir. Lietuvos reikalu.

Praeitą savaitę pas mūsų pa
rapijos kleboną kun. P. J. Juš- 
kaitį, lankėsi keletas svečių 
kunigų, būtent, karo kapelionas 
leitenantas kun. G. Vilčiauskas 
iš Hartford. Conn. ir kapelionas 
kun. J. šeštokas.

Sekmadienį, spalių 24 d. mū-! 
sų parapijoje buvo skirta 
aukų rinkimui Lietuvos reika
lams. Tą dieną bažnyčioje prie 
durų parengtas aukų staliu
kas. kur kiekvienas geraširdis 
lietuvis-vė, įeidamas ar išeida
mas iš bažnyčios, galėjo savo 
auką įteikti prie aukų staliuko. 
Šįmet, mūsų parapijoje jokių 
parengimų ar rinkliavų dar ne
daryta dėl Lietuvos, užtat šioje 
rinkliavoje kiekvienas turėjo 
progą duosniai aukoti rė
mimui Lietuvos tremtinių, pa
bėgėlių ir. visų kitų. Aukavusių 
po dolerį vardai bus skelbiami 
laikraštyje “Darbininke”.

i
i

motiną, kurią 
ir vakarą nori

Konferencijos
pas mano

Šiandien kiekvienoje įstaigo- 
nuno je, kiekvienoje industrijoje yra 

:eij — nauaoKite z* laoietus , . v - *•
Jei jūs negautumėte rezulta- n3.UQOj3.mR T3SOmOS10S DTHSl" 

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:

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

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

10c DARBININKAS
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

M nariai, pasitarimui
Susirinki-i 

ir keletas as-

Sekmadienį, spalių 17 d. pa
rapijos svetainėje buvo susirin
kę lietuvių karo bonų platinimo 
komisijos
gyvesniam veikimui, 
man buvo užėję 
menų, kurie užregistravo karo 
bonų, sumoje S3.450.00. Bonus 
užregistravo sekanti: G. Lučin- 
skas 300. F. Janiūnas 25, 
Piškinis 475, J. Urbonavičius

i
Sekmadienį, spalių 24 d. tuoj 

po paskutinių mišių, parapijos 
svetainėje. įvyko ekstra LDS 8 i 
kps. susirinkimas.

viršylos du broliai 
ir L. Bartkus, A. 
J. Barsčius, J. Ne- 
Šakalis, J. Žukaus-

J. Praneikis,

Šiomis dienomis mus aplankė 
šie kariai:
A. Bartkus 
Dubrickas, 
meikštis, E.
kas. P. Norimas,
S. Monkevičius, J. Gedrimas, A. 
Burokas ir F. Burokas du bro-

stebėjausi moterų darbštumu ir vaikjas ir lankė pirmąją lietu- 
sugebėjimu, priruošti skanūs višką katalikišką mokyklą, ku- 
valgiai vyrai uoliai dirbo rj buvo įsteigta švėšnoje, 1905 
prie baro, ir karts nuo. karto metais. Graži kalba buvo p. 
šaukia “Valio” už fundatorius. Stulpino, bet dar buvo nepapra- 

j kurie išmetė penkinę arba net stai žingeidi kaiba L. Hill’o — 
dešimkę ir visi galėjo išgerti kurįs gavo kalbą pradėjo taip: 
kiek tik norėjo, mačiau, kad nemoku gerai lietuviškai, 
žymesnius fundatorius pakel- ag kalbėsiu žemaitiškai; aš esu 
davo aukštyn, šaukdami Va- patg Gargždiškis žydelis, bet 
lio nežinau kaip jaučiasi tie mano pati (žmona) švėkšniškė, 
fundatoriai , bet visgi verti aš myliu mano pačią, aš myliu 

buvo kad juos pakelti nuo že- Švėkšnos ir t.t.
mės dar aukščiau, nes dėlei pa- Daug įvairumo padarė p. Ka- 
rapijos labo, negailėjo savo zimieras Aukškalnis, sūnus di- 
sunkaus uždarbio. ■ delio veikėjo ir didžiausio Drau-

Po Šiluvos Atlaidų turėjau' go prietelius. Jokimo Aukškal- 
Misiją, Šv. Kazimiero par. baž- nio. Jis parodė judamus paveik- 
nyčioje, Gary, Indiana. Sunkus sius iš Califomijos — Lietuvių, 
yra misijų darbas, bet man bu- Dievo Kūno dienoje procesiją, 
vo malonus, kad galėjau patar- Los Angeles; kelionė per Yel- 
nauti klebonui kun. J. Marčiui,Į' 
ir kad galėjau patarnauti žmo-' 
nėms, kurie norėjo per atgailos)

lowstone Parką, atsitikimą su 
meškomis ir t.t.

Svečiai matyt buvo labai už-

ir

Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Žurnalas

II

★

“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.

44

Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

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

* *
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Antradienis, Spalių 26, 1943
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ŽINUTES Įšventė. Šv. Petro bažnyčion yra 

' kviečiamos visų draugijų val
dybos su ženklais ir vėliavomis 
dalyvauti sumoje ir atstovauti 
visuomenę. Šiose šv. mišiose da
lyvaus “in corpore”, ir Stepono

Spalių 24 d., Kazys Mickevi
čius apsivedė su Ona Šugždaite,' 
gyv. 69 Marine Rd., So. Boston, 
Mass. Abu jaunikiai yra Vyčių Dariaus Postas, 
darbuotojai.

Atvažiavo Kun. Dr. L. 
Mendelis

Sekmadienį, naktį atvyko 
kun. Liudvikas J. Mendelis,1 
S.T.D., iš Baltimore, Md., vesti 
jaunimo misijų, kurios prasidė
jo, pirmadienį, 7:30 v. v. Prie 
progos pasiaukuojąs Tėvas 
Daktaras skelbia Dievo Žodį, 
rytais, 9 vai. visiems bendrai. 
Devintą valandą rytais, per šv. 
mišias, yra kalbamas Rožan
čius.

Jaunimo misijos baigsis sek
madienį, spalių 31 d., 9 v. r.

Ponas Mockapetris savo auto
mobiliu su muz. R. Juška pasi
tiko kun. Dr. Mendelį ir atvežė 
klebonijon.

Antradienį, spalių 26 d., po 
misijų vakarinių pamaldų įvyk
sta susirinkimas, po bažnyčia, 
Federacijos skyriaus ir visų tų, 
kurie prisidėjo rengti Lietuvių 
Masinį Mitingą, spalių 17 d. 
Valdyba kviečia visus atsilan
kyti.

Kristaus Karaliaus kilnioje 
dienoje, po Mišparų įvyks graži 
programa. Pelnas bus seselėms 
mokytojams.

Tą dieną yra ir Visų Šventųjų 
dienos vigilija. Bet pasninko ne
bus, kadangi sekmadienis.

“This is the Dinkum Oil,” Australian expression comparable to our 
“This is the real McCoy,” is what John Brownlee, Metropolitan Ooera 
S ta r and native of Melbourne, is saying as P/O Ken O’Shea of Sydney, 
and Sgt. Brian O’Halloran of Aukland, N. Z., watch him salvage humblo 
kitchen greaae from which precious giycerine, used in tho manufacturO 
jf war materials, is made. Brownlee, turning chef for a day at the Anzao 
CIub, 106 West 56th Street, is dosely supervised by Nota Luxford, preai> 
dent of the club. who sees that not ons single drop ia waated. 1

Dinkum Oil

7

Kitą sekmadienį, spalių 31 d., 
įpuola Kristaus Karaliaus kilni

Trečiadienį, kadangi yra mi
sijos, Tretininkai ir Šv. Teresės 
novenos pamaldų sekėjai atsi
liks savo pamaldas misijose.

laisvai

DAKTARAI

Trečiadienį, nuo 10 vai., rytą, 
Šv. Petro parapijos kunigai 
pradės lankyti parapijiečius po 
Dorchesterį.

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

Reikalingas Presmanas
“Darbininkui” tuojau rei

kalingas presmanas ir 
rankinis raidžių rinkėjas. 
Gera alga, darbas pasto
vus. Atsišaukite: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

ĮVAIRŪS skelbimai

GERA PAMOKA. Dabar A 
merikos valdžia ragina žmonės 
mokytis svetimų kalbų. Randa
si mūsų lietuvių kareivių, k. t., 
Pr. Grigaliūnas, Pr. Šidlauskas 
ir k., kurie yra valdžios moksli
nami kalbose. Mūsiškiai yra y- 
patingai kreipiami išmokti lie
tuviškai. Čia tai lietuviams tė
vams tikra pamoka. Jie žinojo, 
kad mokėti lietuvių kalba yra 
didelis daiktas. Reikėjo vaikus 
priversti. Šiandien jų vaikai bū
tų kitus bemoką lietuviškų 
mokslų arba bevadovaują.

Bent dabar lietuviams tėvams 
reiktų suprasti ateities svarbą 
ir leisti vaikus mokytis lietuviš
kai penktadieniais 4 v. p.p.. pa
rapijos salėn. 492 E. 7th St., ar
ba į lietuviškas vaikų draugi
jas — chorus.

dukrelės yra Jėzaus Nukryžiuo- ferencijoj, Pittsburghe, 
tojo vienuolyne.
★ Spalių 23 d., lankėsi kun. J. 

Vosyliaus, MIC., mamytė Kotri- 
na Vosylienė, kuri daug sykių 
Lietuvių Dienai, Thompson, Ct., 
yra šeimininkavusi. Atsilanky
mo proga ji įstojo į Liurdo kny
gos Rėmėjus, aukodama $5.00 
knygos fondan.

Josios sūnus kun. Jonas Vo- vai iš 33 draugijų ir perskaitė 
sylius yra Dėdės Šamo karo visų vardus. Daugiausia LDLD 
laivyne ir eina kapeliono parei- ir kitų komunistuojančių kuo- 
gas.

■»

galėjo ir dalyvavo ne tik šiaip 
komunistai, jų simpatizatoriai, 
bet net “Laisvės” redakcijos 
štabo narė, tai kodėl šioj, vieno 
miesto apylinkės konferencijoj 
aš negalėčiau dalyvauti? Todėl, 
nusprendžiau pasilikti. Manda
tų kom. pirm, išdavė raportą, 
kad yra užsiregistravę 79 atsto-

I . . .___

..... . ... ..

pų ats tovai. Kaip skait
lingą lietuvių visuomenės dalį 

p-nia jie atstovavo galima spręsti iš 
Mass- to: pav. p. Kubilio Žinyčios bu- 

Atsilankymo proga ji atnaujino vo iššaukta 8 ar 12 atstovų, 
metams “Darbininką”, nusipir- Juk tai, galima sakyti, beveik 
ko Kalėdinių atviručių ir pasi- visa p. Kubiliaus “parapija”, 
žadėjo įstoti į Liurdo knygos Kita kolonija draugijų ir atsto- 
rėmėjus.

Ketvirtadienį lankėsi 
Šatienė iš No. Abington,

BALLAST TUBB |
POPULAR $a-. EACH
NUMBERS p

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

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

WILL ALSO SUPPLY DEALERS » 
LARGEST VAR1ETY OF RADIO Ii’ 

TUBES IN NEW ENGLAND (g
Satisfaction quaranteed or your -K 
money back. Call Liberty 2337 or K 

write for prices on other popular 
numbers. IK

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. Jį 
19 High St., Boston Jįj

Spalių 23 d., tapo pakrikšty
tas Povilas Vilimas Jono - Onos 
(Sandaitės) Urbonų.

Spalių 24 d., tapo pakrikštyta 
Douna Justina Prano - Joanos 
(Lengvinaitės) Grigaliūnų.

LANKĖSI

šeštadienį lankėsi kun. K.★
Jenkus. Atsilankymo proga pa
liko spaudos darbų ir įstojo į 
Liurdo knygos Rėmėjus, auko
damas knygos fondan $5.00.
★ šeštadienį, lankėsi Agota 

Jocienė, ilgametė LDS 1-mos 
kp. narė ir “Darbininko” rėmė
ja. Atsilankymo proga įstojo į 
Liurdo knygos Rėmėjus, auko
dama $5.00. P-nų Jocių net dvi

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croquignole ir Spirai <• 

nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

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

vų skaitlium tur būt skaitlin
giausia. tai buvo “didmiestis” 

Penktadienį lankėsi L. Savic-į Stoughton. Mass. ir t.t. 
kienė. kuri atsilankymo proga'KUBILIUS ĮSAKO APLEISTI 
pasidžiaugė, kad josios sūnus i salę 
Juozas po dviejų sėkmingų ope-į 
racijų pasveikęs. Būdama dė
kinga Dievui už suteiktą svei-į 
katą, katalikiškos spaudos pa- 
iaikymui aukojo $2.00.

Tą dieną lankėsi beveik viena 
iš pirmųjų “Darbininko” skai
tytojų ir rėmėjų Marijona Ži
linskienė. Atsilankymo proga 
atnaujino “Darbininką” me-j 
tams ir įstojo į Liurdo knygos' 
rėmėjus, aukodama $5.00 kny
gos fondan.

i

Komunistų Ar Komu
nistuojančių Lietuvių 

"Konferencija"

Kiek laiko atgal, viename 
draugijos susirinkime (S. L. Šv. 
Kazimiero) išgirdau, kad lietu
viai komunistai, spalių 17 d., 
MunicipaI Buildinge ruošia pra
kalbas. Pasiryžau eiti į tą pa
rengimą. nes man įdomu stebė
ti tuos lietuvius, kurie savo gal
vose yra užfiksavę iliuziją, kad 
jų socialistavimo laikų vaizduo
jamasis “žemiškas rojus” dabar 
tikrai yra Rusijoj, ir todėl bū
tinai nori nors ir prievarta, kad 
ir Lietuva gautų kampelį tame 
“rojuje”.

Nuvykus, salėje buvo rodoma 
Community Fund vajaus pa
veikslai. Prie durų nieko nebu
vo. Nustebau, kad taip mažai 
žmonių. Nebuvo nei šimto. Pa
baigus p. B. F. Kubilius persta
ta kalbėti adv. Everts iš Cam- 
bridžiaus. kurs kalbėjo apie mi
nėta fondo vajų. Po to p. Kubi
lius pakviečia mandatų komisi
ją išduoti raportą. Tuomet su
pratau. kad čia kokia tai “kon
ferencija”. o ne prakalbos ir 
man jau nepritiktų čia būti. Bet 
prisiminęs, kad Am. Liet. Kon-

Po to, p. Kubilius praneša, 
: kad čia esą du neužsiregistravę, 
! Dr. Pilka “Keleivio” rap. ir A. 
. Ivaška “Darbininko” raporteris. 
(Jeigu jie neužsiregistravę, 
kaip p. Kubilius žinojo, kas 
jie?). Klausia ką su jais dary
ti. Eina svarstymas. Vieni įne
ša, kad jie turi apleisti salę, ki- 

; ti kitokius įnešimus duoda. Ga
lutinai nutariama, kad jiedu tu
ri užsiregistruoti kaipo raporte- 
riai.

Nors niekas iš “Darbininko” 
manęs neprašė čia eiti, ir nei 
nežinojo, kad eisiu, bet kad pri
sitaikius prie nutarimo, aš nuė
jau prie estrados sėdinčio komi
teto bei valdybos užsiregistruo
ti. kokiu jau buvau paskelbtas, 
būtent, “Darbininko” raporte- 
riu. Tuomet p. Kubilius viešai 
ir balsiai manęs užklausia: “Ar 
turi iš “Darbininko” paliudy
mą, kad esi jų raporterius?” 
Atsakiau, kad jokio paliudymo 
neturiu. “Jei neturi, tai sulig 
“rules of the charter” turi tuoj 
apleisti salę" — griežtai įsako 
man p. Kubilius. Po tokio be- 
komprpmisinio įsakymo, kitos 
išeities nebeliko, kaip apleisti 
salę. Einant iš salės, žiūriu, kad 
komitetas laukia mano išėjimo, 
o tokiame pat stovy paskelbtas 
Dr. Pilka sau ramiai sėdi ir pa
lieka salėje ir iš jo Kubilius ne
reikalauja jokio paliudymo. 
Koks skirtumas. Tuomet aš 
grįžtu atgal prie komiteto pa
klausti. kodėl sulig “rules of the 
charter” aš turiu apleisti salę, 
o Dr. Pilka gali pasilikti? Tuo 
tarpu tapo priduotas rąstelis ir 
vienas iš komiteto narių prane
ša. kad Dr. Pilka užsiregistruo
jąs kaipo privatus asmuo, o ne 
kaip “Keleivio” raporteris. Tuo-

met užklausiau, ar aš galiu už
siregistruoti kaipo privatus as
muo. Galop gavau sutikimą, 
kad galiu. Taip padariau ir pa
silikau salėje.

Pirmiausia buvo svarstoma a- 
pie sukėlimą $3000.00 į United 
Nations Relief Fund, nes tiek 
sukelti Komitetas pasižadėjęs. 
Nors iš to fondo Lietuvai nėra 
skiriama pinigų bet už tai stam
bi suma skiriama Rusijos šelpi
mui, o Lietuva esanti Rusijos1 
dalis, todėl ir reikią pasidar
buoti.

Paskelbta Bimbos ir Mizaros 
prakalbų maršrutas po šią apy
linkę.
KODĖL KOMUNISTAI 
ŠAUKIA KONFERENCIJĄ?

Buvo kalbama apie komunis
tų šaukiamą Brooklyn, N. Y., 
gruodžio 18 ir 19 dd., š. m. kon
ferenciją. Iš “draugų” išsireiš
kimų bei referatų, paaiškėjo, 
kad ta konferencija reikalinga 
esą atitaisyti Pittsburghe įvy
kusios Am. Lietuvių Konferen
cijos padarytą įspūdį į Ameri
kos valdžią. Kubilius pranešė 
dalyvavęs pasitarimuose dėl tos 
conferenvijos New 
Kubilius, būdamas 
rodos, -matėsi ir 
Rotomskiu. Red. ).
linga pasiųsti kuodaugiausiai 
delegatų ir aukų. Mass. valsty
bei nustatyta 30 delegatų kvo
ta. Į delegatų rinkimą esą rei
kalinga būtinai įtraukti pašai
pūnes draugijas ir klubus. Visur 
skelbti, kad tai būsiąs visų lie- , 
tuvių suvažiavimas, 
rinkti ir masiniuose _
se. Taip, kad būtų skaitlinges- indorsavęs ir 
nė ir delegatais ir aukomis už 
Pittsburgho konferenciją.

Patvirtintas
Apylinkės Lietuvių Komitetas 
į kurį įeina: į 
liūs, vice pirm. A. J. Kupstis, 
rašt. J. Grybas. Dr. Jonas Rep
šys. Kazlauskas ir k. Darinkta 
dar Niaurienė Ivon ir Tamašau
skienė. Prie komiteto įsteigti ir 
fondą, iš kurio būtų galima fi
nansuoti veikimas. (Turi būti 
anti-lietuviškas. Red.).

B. F. Kubilius perskaitė lietu
viškai ilgą rezoliuciją, kuri žo
dis žodin esanti angliškai išver
sta ir būsianti pasiųsta Prez. 
Rooseveltui, sekr. Hull ir ki
tiems valdininkams. Rezoliuci
joje be kitų nesąmonių išvar- ■ 
dinta laikraščiai: ‘Amerika’. 
‘Vienybė’, ‘Naujienos’. ‘Darbi
ninkas'. ‘Draugas’. ‘Keleivis’ ir 
k., kurie būk “sveikinę nacius, 
kaipo Lietuvos išlaisvintojus”.

Iš Sąjungiečių Suvažiavimo

ALRK Moterų Sąjungos 
Mass., Maine ir N, H. apskričio 
metinis suvažiavimas įvyko 
sekmadienį, spalių 17 d. š. m. 
parapijos svetainėje, 492 E. Se- 
venth St., So. Boston, Mass.

Sesijas atidarė apskr. pirmi
ninkė p. T. B. Mažeikienė iš 
Worcester, Mass., 2 vai. po pie
tų. Maldą atkalbėjo kun. K. 
Jenkus. Taip-gi sveikino suva
žiavusias delegates ir įteikė 
sveikinimus žodžiu nuo klebono 
kun. Virmauskio ir kun. Dr. K. 
Urbonavičiaus. Laišku sveikino 
Moterų Sąjungos 6-tą kuopa iš 
Lewiston, Me.

Suvažiavimo prezidiumas: ve
dėja T. B. Mažeikienė 
cester, 
A. V.
Mass.,

iš Wor- 
Mass., pagelbininkė — 
Kneižienė iš Norwood, 
raštininkavo — L. Ven-

i 
!

Yorke.
New Yorke, 
kalbėjosi su

Esą reika-

Daugelis delegatų kritikavo rez. 
Viena moteris sakė, kad ji per
daug ištęsta, nieks jos neskai
tys. Buvę galima viską trum
piau pasakyti. Reiškia,
Kubiliui nurodymų, kaip reikia 

(p. rašyti.

davė

Prieš pabaigą atsistojo “drau
gas” Levas (ar Klevas) ir duo
da patarimą komitetui “vengti 
tų klaidų, kokias padarė ren
kant pinigus ambulansams”. 
Girdi, gavęs aukoms blanką ir 
žiūrįs “Komiteto endorseriu pa
dėtas Bagočius — tas jud...”. 
Vienoje vietoje nuėjęs rinkti 
aukų, ir kaip pamatę Bagočiaus

nv- - -

Delegatus' vard4 turėjęs greit blankas į ki- 
mitinguo- šenių idėti- Jis ir komitetą 

‘ • į Pittsburghą 
x' (konferencijon) važiavęs.

Kubilius su gudraujančia šyp- 
“Massachusetts sena atsako “draugui”, kad jei 

_ jį komitetas būtų subankrūti- 
pirm. B. F. Kubi- nęs- tai Bagočius, kaipo endor- 

seris būtų bilą užmokėjęs. Gir
di, “Bagočių mes tarkuojame, 
bet dar daugiau tarkuoja “fa
šistai” už tą indorsavimą. Jis 
turėjęs drąsos dalyvauti mūsų 
bankiete ir mus pagiriančią pra
kalbą pasakyti. Už tą Bagočius 
gali pralaimėti ir Susivienymo 
rinkimus”. Jis 
prieš 4 “fašistus” bylą Supreme 
Courte ir jis mano., kad juos 
pamokinsiąs. Komitetas varto
jęs savo galvą parinkdamas en- 
dorserius.

Taip ir baigėsi ne visai for
maliai ši komunistų ar komu
nistuojančių lietuvių sušaukto
ji “konferencija", kurios visą 
aparatą suko buvęs metodistų 
pryčeris Kubilius. A. Ivaška.

esąs užvedęs

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Markaienė,

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

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

Prot. RaSt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

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

Tel. Parkvvay—1864-VV.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolą raštininke.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia CIub Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮSOlf-R!
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čienė iš Lawrence, Mass. ir ižd. 
T. Mitchell iš Nashua, N. H.

Atstovių iš viso buvo 45. su 
viešniom kiek daugiau. Sekan
čios kuopos buvo atstovauja
mos: —

5 kp., Worcęster, Mass., 
13 kp., So. Boston, Mass.,
15 kp.. Montello, Mass..
16 kp., Lawrence, Mass.. 
22 kp., Cambridge, Mass..
27 kp., Norvvood, Mass., 
45 kp.. Hudson, Mass..
58 kp.. Nashua, N. H., 
69 kp., So. Worcester. Mass., 
71 kp., Athol, Mass., 
73 kp.. Lowell, Mass.
Viso 11 kuopų.
Kadangi šis suvažiavimas bu

vo skaitomas metinis, tai teko 
išgirsti įvairūs raportai kaip iš 
kuopų, veikimo, valdybos, nau
jų narių vajaus reikalu.

Raportai priimti ir padaryta 
keletą nutarimų būsiančiam 
Seimui.

Sekantis suvažiavimas įvyks 
Norwood, Mass. Jei būtų reika
las permainyti vietą, tai palikta 
valdybos nuožiūrai.

Suvažiavimas išreiškė dėkin
gumą laikraščiams: ‘Draugui', 
‘Amerikai’, ‘Garsui’, ‘Darbinin
kui’ ir ‘Moterų Dirvai’, už patal
pinimą kun. S. P. Kneižio pas
kaitos, kuri buvo skaitoma su
važiavime Worcester, Mass.

Marianapolio Kolegijai pada
ryta rinkliava. Viso surinkta 
$18.00. Sąjungietės labai gra
žiai atsiliepė į šį reikalą.

Valdyba ateinantiems me
tams:

Pirm. — O. Sidabrienė iš Wor- 
cester. Mass.; pagelb. — A. V. 
Kneižienė iš Nonvood, Mass.; 
rašt. — A. Wackell iš Worces- 
ter, Mass.: ižd. — T. Mitchell iš 
Nashua. N. H.

Labai apgailėtina, kad iš val
dybos pasitraukė buvusioji pir
mininkė p T. B. Mažeikienė. Ji 
per 15 metų išbuvo mūsų aps
kričio pirmininkė, ir visa širdi
mi dirbo Sąjungiečių labui. 
Daug sveikatos, rūpesčio ir e- 
nergijos padėjo besidarbuoda
ma apskrityje ir savo kuouoje. 
Tikimės, kad p. Mažeikienė nu- 
užmirš mūsų ir ateityje.

Kita darbuotoja, tai p. L. 
Venčienė. kuri taip-gi pasitrau
kė iš raštininkės vietos. Gaila! 
Ji daugelį metų sąžiningai atli
ko savo pareigas ir puikiai at
likdavo savo užduotį 16 kuopos 
veikimuose.

Suvažiavimo sesijai užsibai
gus. vietinė 13-sios M. S. kuo
pos Sąjungietės pavaišino visas 
skaniais užkandžiais. Pažymė
tina, kad darbavosi naujos jau
nos Sąjungietės. Garbė joms!

GRABORIAI
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4V. JONO EV. BL. PA9ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikia
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 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So. Boston, Mass.

E <

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELB1NINK8 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises 

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 23M
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL KOMI
187 Dorchester Street 

South Boston, Maso. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laldotąvlų Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tol 8OU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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lygiai 30 metų.

Kunigas Antanas Kaupas
(1870-1913)

30 metų mirties sukakties proga
šių metų spalių 27 dieną duktė Kazimiera tapo vie 

sukanda
kai mirė kunigas Antanas 
Kaupas, 
jei dar gyventų, daug kuo
mi prisidėtų prie reikiamo 
lietuvių išeivijos gyveni
mo patvarkymo, prižadin
damas ne vieną prie uoles
nės tėvvnainiškos darbuo- 
ties, ragindamas visus au
kotis ir dirbti dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomy
bės iškovojimo, skatinda
mas pamylėti garbingąją iriems metams. Atostogų 
mūsų tėvų žemės praeitį, metų jam pasitaikė ginčy- 

su kitu studentu už 
pri- Darviną, dėl to jis tapo į- 

žavios dvasios tartas gimnazijos vyriau-
ir gražių min- sybei. kuri jį išvarė už... 

“bedievybę”. Už metų, jis 
1888 metais įstojo į Dva
siškąją Žemaičių Semina
riją. Čia iš pat pradžių už 
uolią lietuvybę ir patrijo- 
tingą vadovybę nepatiko

kuris šiandien.

»

KAS

Fleet Service
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Ije. jis nežinojo ką daryti. 
|nė ką pradėti. Tačiau, ke 
lių gerųjų žmonių patari 
mu ir pagalba, jis iškelia 

!vo į Jungtines Amerikon 
(Valstybes. Tų pačių 1892 
metų rugpiūčio 26 dieną 
jis buvo jau Chicagoje. 
Netrukus, kitų gerųjų jc 
pažįstamų parama, jis at
sirado ŠŠ. Cyriliaus ir Me
todijaus lenkų Seminari
joje, Detroit, Mich. Turė
damas gabumų, jis tuojau 
patiko visiems, ypatinga, 
vice-rektoriui kun. Buhač-, 
kauskui, kurs kiek vėliau 
buvo Seminarijos rekto
rium.

Antanas Kaupas pagir
tinai baigė filosofijos ir 
teologijos mokslus. Gegu
žės 6 dieną. 1896 metais, 
jis buvo įšventintas kuni
gu Scrancono vyskupijai, 
ir tuojau paskirtas kieoo- 
nauti švč. Trejybės lietu
vių parapijoje, \Vilkes - 
Barre. Pa.

1897 metais, jis persikėlė 
į Šv. Juozapo lietuvių pa
rapiją. Scranton, Pa., kur 
pastatė dailią mūro bažny
čią. Jis čia išganingai 
daug dirbo parapijoje, vi- 

i suomeninėje ir kultūros 
srityje. Žymėtina, kad iš 
čia vasario 13 dieną, 1906 
metais, jis sukvietė lietu
vių kunigų susirinkimą į 
Wilkes-Barre, Pa., kuria
me nutarta šaukti Ameri
kos Lietuvių Katalikų 
Kongresą. įvykusį tame 
mieste tų pačių metų ba
landžio 17 ir 18 dd. Į tą 
Kongresą suvažiavę iš 32 
kolonijų organizacijų ir 
32 kolonijų organizacijų ir 
draugijų atstovai nutarė 
šalia Lietuvos šelpimo, A- 
merikoje suvienyti visus 

į Amerikos lietuvius katali- 
1 kus į vieną galingąją or
ganizaciją ir ją pavadinti 

' “Lietuvių Katalikų Fede
racija”. Taip pat organi
zuoti Amerikos lietuvius 
katalikus, kuriant koloni- 

' jose skyrius ir apskričių 
komitetus: rūpintis lietu
vių švietimu, platinti ir 
palaikyti katalikiškus lai
kraščius, steigti knygy
nus; parapijose pagelbėti 
įsikurti lietuviškas para
pijines mokyklas; reikia 
esant šelpti Lietuvą, etc.

1907 metais, kun. Anta
nas Kaupas persikėlė į Šv. 
Kazimiero lietuvių parapi
ją, Pittston, Pa., kur pa
statė antrą mūro bažny
čią. Jis čia nuopelningai 
rūpinosi ne tik parapijos 
ir visuomenės reikalais, 
bet liepos 12 dieną, 1909 
metais, įkūręs laikraštį 
“Draugą”, ėmėsi žurnalis
tinės karjeros, puikiai re
daguodamas tą laikraštį, 
tuomet dar savaitinį, ir 
1913 m. kartu su mylimuo
ju “Draugu” persikėlė į 
Chicago, III., kur nenuils
tančiai darbavosi lietuvių 
tautos labui ir Tėvynės 
gerovei iki, ligos suimtas, 
atgulė į lovą, iš kurios 
daugiau nebesikėlė.

Kun. A. Kaupas įdomiai 
savo biografijai paliko 
skaitmenų tik mažą dale
lę. Tačiau, toli gražu 
mums trūksta svarbių ži
nių jo būdui ištirti ir dar- principas, tai yra. kad ge- birželio 24 dieną, 1913 me-
bams apspręsti, nes jis bu- resnės gyvenimo formos tais, jis, pirmutinis, davė

iš įdomiausių yra atsiekiamos ne per tikrąjį, neatmainomąji
šviesuolių aklą kovą vienų su kitais, vardą besikuriančiai orga-

pavadindamas
LIETUVOS VY- 

socialinės ČIAIS — Knights of Lith- 
kuris vardas Vy- 

3) kad net pase- čiams yra prakilnus ir į- 
struktūros nesi-, kvėpiantis. Pasidėkojant 

sugriauti tiesiogi-i kun. Antano Kaupo ir kitų

nuolė ir pagarsėjo kaip šv. 
Kazimiero Seselių Kon
gregacijos įkūrėja (buvu
si Generalė Motina Marija 
1880 - 1940).

Jaunasai Antanas Kau
pas pradžios mokslą gavo 
privačiai besimokindamas, 
o aukštesniuosius mokslus 
sėkmingai ėjo Šiaulių gim
nazijoje iki IV klasei. V 
klasę pusėtinai baigė. Gi 
VI klasėje jis paliktas an-

American Airline* Stewardes«, Eileen E. Healy, of Chicago, savęs ail 
Inedibl* fat on her run and tuma it over to Fleet Service Giri, Ruth 
Thompson, of New York, who sees that it is immediately delivered to 
a meat dealer. Ruth has a personai interest in this part of the war 
effort, as her brother serving in the Army has explained to her that 
kitchen grease contains precious glycerine, which not only makes muni. 
tions and medicinai* būt is also being used in an insect repelfant vvhich 
has proven invaluable to soldiers in their battle against that farr.oua 
campalgner of World War I, the cootie.

lobingą lietuviškąją kalbą tis 
ir turtingąją raštiją, 
duodamas 
veikėjams 
čių jauniems kūrėjams,
padrąsindamas sielvartau
jančius ir nusiminusius, 
primindamas paklydė
liams atsiversti ir atitaisy
ti klaidingąjį gyvenimą.

Dėl to. skaitytojams įdo- Seminarijos inspektoriui 
mu prisiminti darbingąjį kun. E. Barauskui: ir kuo- 
jo gyvenimą ir nuopelnin- met vieną kartą pasitaikė, 
guosius nuveikimus Dievo kad tas pats inspektorius 
garbei. Bažnyčios gerovei padarė kratą ir pas jį su- 
ir Lietuvių Tautos naudai. 
Pasidėkojant Šv. Kazimie
ro Akademijos “Aidams”, 
štai, trumpai suglaustais 
bruožais, atsiskleidžia įdo
mios neilgo, bet darbingo 
ir našaus kunigo Antano 
Kaupo gyvenimo dienos ir 
didingieji jo darbai.

Antanas 
1870 
bakūžėje 
Ramygalos parapijoje. Pa
nevėžio apskrityje.

Jo tėvai Anufras ir An
tanina (Glebauskaitė) 
Kaupai, nors ūkininkai., 
bet buvo pavyzdingi ir pa- į vasario mėnesį pas jo šei 
maldūs žmonė 
dėsi ir troško savo vaikus 
išauklėti Dievo garbei ir 
Lietuvos naudai. Gerasai 
Dievas išklausė maldingo 
jų troškimo ir palaimino 
kilnias jų pastangas, nes 
vienas iš jų vienuolikos 
vaikų, būtent, Antanas. į- laikyti kvotimus į VII kla- 
šventintas kunigu, kurs sę, bet neturėdamas poli- 
pasižymėjo išganingais cijos liudijimo, to negalėjo 
darbais pastoracijoje ir di- padaryti.
deliais nuveiklmais lietu- Paskui sugrįžęs ir išbu- 
vių literatūroje, gi kita vęs visą pavasarį tėviškė-

radęs “Aušrą”, Spencerio 
“Psychologija Smiechu”, 
Riboto “Choroby Woli” ir 
kitų raštų, įdavė Seminari
jos valdybai, kuri 1890 me
tais prašalino iš Seminari
jos.

Iš Seminarijos, Antanas 
Kaupas nuvyko tiesiog 

Kaupas gimė Petrogradan, kur gyveno 
metais paprastoje studentų draugijose. Ato- 

Gudelių kaime, stogų sulaukęs, jis sugrį
žo pas geruosius savo tė
vus. Po atostogų, jis iške
liavo Kaunan, kur mokė 
kitus, pats privačiai besi
mokindamas. 1892 metų

Jie mel-imininką caro žandarų pa
daryta krata ir surasta 
“Varpas” ir pora kitų už
sienio spausdinių. 
mininkas pateko kalėji- 
man, gi Antanui Kaupui 
pasisekė pasprukti. Min
taujoje jis dar mėgino iš-

Jo šei-
I

i

Mums, rudens laikui užklupus atrodo lyg ir keista, 
kaip kiti pūškauja' maudydamiesi,

narchistais, teroristais, niu būdu, tai yra, kad jas 
darbininkais. kapitalis- reikia griauti indirecte. 
tais, inteligentais, tam- Visa tai turėjo parodyti, 
šuoliais ir tt. ir tt. Pats jog revoliucija yra žmonių 
dirbau plovyklose, mačiau, gerovės stabdyto ja, ne
kaip kiti dirba dirbtuvėse kaip gamintoja”.
ir kasyklose... Gyvenau ki- Kunigas Antanas Kau- 
tada tarp darbininkų, o pas paliko originalinių ir 
dabar gyvenu iš darbinin- verstinių raštų daugybę, 
kų — taigi, tosios klases parašais: Patrimpas, Kar- 
pastangos pagerinti savo vojus, Šėlimas, An-ka, 
būvį man ypatingai rūpi... K A K p A T , Ameri- 
Taigi, pasiliko man niekas ^os Kunigas ir kitokiais, 
kitas, kaip žiūrėti, temyti, Pažymėtina ir mokslo ver- 
tyrinėti ir savo patėmiji- tybę turintieji jo veikalai 

yra šie: “Evoliucija ne Re
voliucija”, “Visuomenės 
Psychologija”, “Padėji
mas Lietuvių Tautos Rusų 
Viešpatystėje”, “Viduri
nis Kelias” ir k. Taip pat 
pasiliko daug publicistikos 
straipsnių, rašytų savait
raščio “Draugo” skiltyse. 
Taip pat paliko daug rank
raščių neišspaus d i n t ų 
knygomis. Be to, jis buvo 
uolus ir įžymus “Draugi
jos”, “Vilties” ir kitų ka
talikiškųjų laikraščių bei 
mėnraščių bendradarbis. 
Reikia nepamiršti, kad an
glų kalboje jis taip pat pa
gamino labai svarbų raš
tą: “Lietuviai Jungtinėse 

■ Amerikos Valstybėse”, ku
ris kūrinys tilpo XVI-tame 
tome “The Catholic Ency- 
clopedia”, iš kurios sve
timtaučiai surado sau ži
nių šaltinį ir sėmė faktus, 
pažymėti lietuvius, jog jie 
skyriasi nuo kitų tautų sa
vo kalba, būdu ir yra pir
miausiai apsigyvenusieji 

yra, suteikdamas Pabaltmarėje.
moksli-» Kunigas Antanas Kau-

•y

»«mus plunksna surašinėti”. 
Todėl, tik kun. A. Kaupas 
anuomet tegalėjo tikroje 
šviesoje parodyti mūsų iš
eivių gyvenimą, nes juosi 
ytin gerai pažinojęs. Ir jis 
tai darė. Nė vienas visuo
menės’ gyvenimo apsireiš
kimas nepraėjo jo nepa
sergėtas, nes jis ne tik ma
tė viską, bet ir dalyvavo 
visur.

Jis tikrai norėjo page
rinti darbininkų būvį, nes 
ne vien plunksna apie tai 
daug rašė, bet ir pamoks
luose nuodugniai ir su
prantamai stengdavosi 
darbo žmonėms išdėstyti 
darbininko būvio pageri
nimą ir šviesesnio ryto
jaus įvykinimą. Dėl to pla
čiai studijavo socializmą,! 
parašydamas keletą kū-' 
rynių, būtent, “Socializmo 
silpnos pusės”, “Iš studijų 
apie Socializmą” ir k. Pas
kiau, jis tyrinėjo Ameri
kos lietuvių gyvenimą ir 
daug rašė, kas ir kaip tik
rovėje 
lietuviams daug 
nių žinių iš ekonomijos pas nuveiktais savo dar- 
srities ir kitų mokslų. bais yra brangus ir gar-

Energijos pilnas, jis ne- bingas vyras mūsų Tauto- 
siliovė toliau darbuotis ir je. Lietuvos Vyčių organi- 
įsigilino j sociologijos sri- zacijos nariams dar bran- 
tį. Jo darbo vaisius buvo gesnis tuomi, kad daug 
mokslinis veikalas: ._____r____ _ _______
liucija ne Revoliucija”, ku- vosi tos kilnios organiza- 
rio veikalo tikslą jis pats cijos įkūrimu 
nurodo: “Mano uždaviniu mu tvirtais ir nesugriau- 
buvo prirodyti keletą daly- namais pagrindais. ALK 
kų, tarp kurių svarbiau- Federacijos Kongrese, bu- 
siais yra: 1) Sinergijos vusiame Pittsburghe, Pa

f 
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vo vienas 
mūsų gadynės 
ir darbuotojų, štai, ką jis 
pats rašo: “...praeityje pa
mačiau gyvenimą tokiu, 
koksai yra, ne kokiu jisai 

kaip kiti pūškauja1 maudydamiesi, bet Floridos pa- privalėtų būti. Buvau arti 
kraščiais tas ne naujiena. Taigi ir ši porelė džiaugiasi susidūręs su studentais, 
besimaudydama. i bedieviais, socialistais, a-

.Įtv. s

nuopelnais, šiandien L. V. 
organizacijos nariais yra 
jaunimas taurus ir susi
pratęs, doras ir kilnus. Šis 
mūsų jaunimas yra lietu
vių tautos viltis ir paguo
da mūsų išeivijoje, nes 
neikiamai rūpinasi ir krik
ščioniškosios dvasios rei
kalais; taip pat rūpinasi 
žmonijos gerovės kėlimu 
Krikščionybės ideologijos 
žvilgsniu.

Be to, kunigo Antane 
Kaupo nuopelnų yra daug 
Kunigų Vienybėje, ALK 
Federacijoje, “Motinėlės’' 
Draugijoje, ALRK Susi- 
vienyme ir kitose katali
kiškose organizacijose. 
Taip pat neužmirština, 
Kad kun. A. Kaupas padė
jo talentingai savo seserei 
Kazimierai (vėliau tapu
siai Generalei Motinai Ma
rijai) eiti mokslus pas 
Gailestingumo Seseles, Šv. 
Kryžiaus vienuolijoje, In- 
genbohl, Šveicarijoje, gi 
paskui kilniais savo raš
tais, gyvuoju žodžiu ir 
duosniomis aukomis labai 
daug rūpinosi Šv. Kazi
miero Lietuvaičių Seselių 
Vienuolyno įkūrimu.

Kun. Antanas Kaupas 
mirė spalių 27 dieną, 1913 
metais, ir palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapi
nėse, Chicago, III. Jau čia 
30 metų sukaktis, kaip mi
rė, bet jis tebegyvena pa- 
iktuose savo raštuose, 
tik, deja, daugumoje rank
raščiuose, kurie be gale 
jrangūs, ypatingai Ame
rikos lietuviams. Be to, jis 
kilniu savo gyvenimu ii 
nuveiktais garbingais dar
bais pasirodė esąs stam
bus Katalikų Bažnyčios 
gynėjas, lietuvių išeivijos 
apaštalas ir vadas, buvęs 
nepalaužiamas ir kūrybin
gas darbuotojas, garsus 
visuomenininkas ir talen
tingas rašytojas, įžymus 
sociologas ir gilus protau
to jas.

Jei-L. V. 8-tame Seime 
įvykusiame rugpiūčio 23.

“Evo- kuomi prisidėjo ir darba-

ir pastaty-

bet per bendrąjį darbą vi- nizacijai, 
sų krūvoje; 2) kad sykį su- narius 
sikrovusios ! 
struktūros nelengva su- uania, 
griauti; 
nusios 
duoda

f'

24 ir 25 dd., 1920 metais, 
Lawrence, Mass., buvo su
manyta idėja, kad kunigo 
Antano Kaupo gimimo 50 
metų sukakties atminimui 
jo raštus surinkti ir iš
spausdinti, tai dėl ko ne 
iabar?... Nūngi, Vyčiai ga
lėtų bent vieną jo raštą 
išleisti, gi dien r a š t i s 
‘Draugas” turėtų laikytis 
garbingu privalumu, nob- 
isse oblige, ir kurį nors 
lūvusio pirmojo garbingo 
’edaktoriaus raštą išleisti.
Jei lėšų stoka, esu tikras, 

<ad plačioji lietuvių visuo- 
nenė atsilieps. Iš anksto 
galima sukelti išlaidų dalį 
spausdinimui padengti, 
nes rėmėjų bei leidėjų at
siras. Gi mūsų laikams bū
tinai reikalinga mokslinio 
kunigo A. Kaupo veikalo: 
‘Evoliucija ne Revoliuci
ja”. Nebūtų iš kelio ben
drai išleisti ir “Visuome
nės Psychologiją”, net ir 
.ritus svarbiuosius jo raš
tus. Tikrovėje, mokslinių 
jo veikalų išleidimui nie
kada nebuvo puikesnės 
progos, kaip dabar. Plačio
jo lietuvių visuomenė atsi- 
ieptų, duosnių rėmėjų ne- 
stokuotų. Tuomi Ameri
kos lietuvių 
garbingosios
kunigui Antanui Kaupui 
padėtų tą jo kruopščiai 
statytą ateičiai amžiną pa
minklą pabaigti ir lietuvių 
tautai pavesti. O patsai 
kun. A. Kaupas galėtų am
žinatvėje su Horacijum 
džiaugtis: ‘Pasistačiau pa
minklą už žalvari tvirtes
nį!’

visuomenė 
atminties

Kun. A. Tamoliūnas.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd. ; 
BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų i

i
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Svarbus Pranešimas
“LIETUVOS GARSAI”

Radijo Programa kuri yra girdžiama kiekvieną 
šeštadienį 4:30 p. p., rengia

Milžinišką Koncertą, Vaidinimą 
Ir Šokius

Parėmimui Radijo Programos

|vyks Sekmadieni,

Spalių (Oct.) 31d., 1943 m.
ŠV. JURGIO DRAUGIJOS SALĖJE,

180-2 New York Avenue, Newark, 5, N. J.
Koncerto pradžia 4:00 vai. po pietų. 

Šokių pradžia 8:00 vai. vakare.
Koncertą išpildys įžymūs, pagarsėję dainininkai: 

‘Lietuvos Garsai” Radijo Choras; Alex Vasiliauskas, 
Solo; Marijona Kižiūtė, Solo ir Duetą su Vasiliausku; 
Bronė Brundzienė, Soprano; Jaunų Mergaičių Grupė, 
kurios šoks lietuviškus tautiškus šokius, vedamos po
nios Brundzienės; Violeta Tamkiūtė su Edna Rokiene; 
Ona Zajankauskiūtė, kuri žino gerų ir juokingų mono
logų. Jiems visiems akompanuos p-lė Marytė Šlekaity
je. Vaidinimą suvaidins vietiniai artistai. Bus daug 
juokų.

Koncerte yra pasižadėję dalyvauti mūsų miesto 
Mayoras Vincent Murphy ir daugybė kitų žymių lietu
vių veikėjų.

Barbara Darlys, Chicagos Operos artistė, pagar
sėjusi Kauno lietuvių Operos žvaigždė pasižymėjusi ir 
kitų Europos Operų, taipgi maloniai pasižadėjo daly
vauti šiame parengime.

Todėl kviečiame visus atsilankyti ir paremti šį 
dviejų metų sukaktuvėms paminėti rengiamąjį Kon
certą.

ŠOKIAMS GROS A. PAVYDĮS
Bilietai: | Koncertą ir šokius — 85c.; tik šokiams 50c. 

Uniformuotams vyrams ir merginoms, lietuviams, įėjimas dykai. 
Bus Duodama Dovanos Keisčiausiai ir Juokingiausiai Pasirčdžiu- 

siams. Nes Tai įvyksta HALLCME’EN Dance.
Sklb.
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