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Dėl Laisves Pirkime Karo Bonus! 
DUBININKAS

AMERIKOS LIKIUVTU R K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKU SĄJUNGOS ORGANAS

DABARTIES i 
BILDESIUOS j

Gerb. Skaitytojų Dėmesiui

Kitame “Darbininko” 
numeryj pradėsime tal
pinti LKFSB mums pri
siųstus vardus - pavardes 
iš Sovietų Rusijos išlais
vintų tremtinių, kurie yra 
kilę iš Lietuvos, gimę Vil
niaus krašte, artimose že
mėse ir Nepriklausomoje 
Lietuvoje.

Visi tie tremtiniai buvo 
išlaisvinti einant rusų-len- 
kų susitarimu. Kaikurių 
pavardės sulenkintos, bet 
jų giminės ar pažįstami 
galės atpažinti, nes prie 
vardo dedama gimimo me
tai, gimimo vieta ir pabai
goje vieta, kur išvykęs.

Vis Mobilizuoja Lietimus 
Priverstiniems Darbams

MAKE EVERY 
PAY DAY 

BOND DAY
Joln The Pay-Roll
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Hali Už Pokarinę 
Kooperaciją

VVashington, D. C., rug
sėjo 13 — Vakar Jung. 
Valstybių sekret orius 
Cordell Hull kalbėjo per 
radio. Jis savo kalboje pa
reiškė, kad turės būti or
ganizuoto tarptautinio 
kooperavimo sistema, pa
grįsta kooperuojančių 
tautų, kurios pavartotų 
jėgą, jeigu būtų reikalin
ga, palaikymui taikos.

Mr. Hull kalba parodo, 
kad valstybės departmen- 
tas yra ilgai ir nuodugniai 
studijavęs pokarinę prog
ramą pasaulyj.

(LKFSB) Londono laik
raščiuose pasirodė žinių, 
pakartotinai pranešančių, 
kad vokiečiai Lietuvoje 
mobilizuoja vyrus gimu
sius 1914-1922 metais, im
dami juos priverstiniems 
darbams į Vokietiją. ‘Kau- 
naer Zeitung’ praneša, ’ tuvos žmonės 
kad birželio mėn. pavykę 
Lietuvoje sudaryti ketu
ris darbo - statybos batali- 
jonus. Iš to laikraščio ma
tyti, kad tų batalijonų iš
leistuvėse dažnai kalbąs 
gen. Just. —

Lietuvoje Paminėjo Liūdną 
Sukaktį Šie laivai, tai danų karo laivai, kurie savo laiku manievravo Baltijos 

jūroje. Šiandie, kai naciai paskelbė militarį stovį visoj Danijoj, tie lai
vai buvo arba susprogdinti, arba paspruko į Švediją ir ten internuoti. Jų 
pakrikusių priskaitoma ligi 45 laivų.Tų laivų įgulos sukilo prieš nacių mi- 
litaristus.

(LKFSB) Kaip galima 
matyti iš “Wilnaer Zei-j 
tung” š. m. birž. 16 d., Lie-1 

“ t liūdnai mi-
nėjo dvejų metų sukaktį Bulgarai Puola Serbiją

[nuo 1941 m. birz. 14 d., _______
Berne, Šveicarija, rūgs.

Gaisras Philadelphia Gele
žinkelio Stotyje

kada lietuviai masiniai
gabenta į Sibirą. Kaip ži- 13 — Pranešama, kad Bul- 
nome, dabartiniu metu garijos kariuomenė perė- 
lietuviai liūdi ir dėl dauge- jo Vardar upę ir jau įsi- 
lio tūkstančių žmonių pri- Veržė į Makedoniją, būvu- 
verstiniems darbams į Vo- šią Serbijos teritoriją Ju- 
kietiją. goslavijoj.
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Alijantai Užėmė Pietinę Italiją
14 Italijos Submariny Pasidavė 

Maltoj

Italijoj dabar kaujasi su 
naciais amerikiečiai, bri
tai, kanadiečiai ir italai. 
Lėktuvai lcšia labai svar-

Vo-

Ro-

Philadelphia, Pa., rugsė
jo 13 — Vakar kilo gais
ras Pensylvania geležin
kelio stotyj. Stotis randa
si pačiame miesto centre.

Sužeista šimtas asmenų, 
tarp kurių yra gaisrinin
kai, tarnybos vyrai ir civi
liai savanoriai, I 
bėjo gesinti ugnį. Gaisras jį“‘

I

Italija Padariusi 4 Taikos 
Pasiūlymus

Ultimatumas Privertė Pasiduoti
Londonas, rūgs. 13 —I- Kauno radijo pranešimus, 

talijos valdžia keturis kar-

i Brindisi, pirmas italų A- 
driatiko uostas, kurį da
bar užėmė Alijantai, buvo 
svarbi sritis užimant se
novės Romos imperiją. 
Romiečiams yra žinomas, 
kaipo Brundisium. 
Brindisi romiečiai 
savo ekspedicijas 

i teritorijas į rytus.

Iš Alijantų Centro, Šiau- turiolika italų submarinų 
rėš Afrika, rūgs. 13 —Ka- pasidavė Maltoj, 
da eina smarkios kauty- Italijos miestas Salerno, 
nės Naples, Italijos svar- kurį alijantai užėmė pe- 
biame uoste, tai alijantų reitą savaitę, yra dabar di- 
karo jėgos iš Taranto me- džiausiu mūšių centras, 
tesi į Brindisi. Taranto ir Ten priešas bando gintis 
Brandisi, Italijos miestai iš oro. Alijantai nušovė 
ir uostai yra taip vadina- devynius priešo lėktuvus 
mame “užkulnyj”. Kaip laike vieno nacių puolimo, 
žinoma, visa Italija yra 
panaši į batą. Taigi beliko 
tik Italijos “aulas”, ir tai 
jau apdaužytas, užimti.
Alijantai užėmė daug ae- bią rolę, 
rodromų.

Į Pereitą šeštadienį 
kietijos naciai skelbė, kad 
jų karo jėgos užėmė
mą, ir apsupo Vatikaną. 
Suprantama, kad dabar 
naciai žiauriausiai naikins 
Italijos miestus, keršyda
mi jiems už besąlyginį pa-

i Į 
I

Patriarka yra tai vyriau- kaip šiaurinėje 
šia pravoslavų bažnyčios kur naciai turi sutraukę 
galva. Kaip žinoma, Rusi- savo dideles karo jėgas, 
jos 1917 metų revoliucija: Italijos laivai ir subma- 
— bolševikų įsigalėjimas pinai, kurie tik suspėjo 
buvo panaikinęs ir pra- pabėgti iš nacių “globos”, 
voslavų tikybos vadus. pasidavė alijantams. Ke- Gvinėjoj.

Patriarkos Sergėjo įves
dinimo ceremonijose da- j 
lyvavo Kievo ir Leningra-1 
do pravoslavai metropoli-; 
tai, aukštieji pravoslavų 
dvasininkai, valdininkai ir 
karininkai, daug užsienio 
diplomatų. j _

Ceremonijos buvo nepa- ėmus Belyja Berega gele- 
prastai iškilmingos. Degė cinkelio stotį, kuri yra 
tūkstančiai žvakių. Itik 12_mylių nuo Bryansk,

Viena moteris, stovėjusi sudare pavojų Vokietijos 
arti Britų ir Amerikiečių 
merginų, sužinojusi jų 
tautybę, sakė: “Aš mel
siuos už jus. Jūsų šalys y- 
ra daug mums gera pada
riusios”.

Tai buvo pirmos tokios 
ceremonijos i 
revoliucijos. Stalinas, ku-! frontą. Tačiau naciai turį 
ris buvo leidęs laisvai užleisti rusams vieną po- 
veikti bezbožni n k a m s. ziciją P° kitos, 
prieš tikinčiuosius, staiga 
pasikeitė ir grąžino laisvę 
pravoslavams. Bet ar ka
da grąžins laisvę 
kams, kad ir jie 
galėtų susirinkti 
maldai; ar kada 
laisvę ištremtiesiems lie
tuviams ir kitų tautybių 
žmonėms?

Pabaltijos Darbininkų 
Rusijoje

A- ■ ■■■

Londono 
apie ten 

šalti-

V "

(LKFSB) Iš 
mums praneša 
gautas iš Maskvos 
nių kilusias žinias, kad
Sovietų Rusijos įmonėse 
dirba ir tarnauja sovietų 
armijoje apie 100.000 Bal
tijos valstybių žmonių. 
Tai vis 1941 m. ištremtie
ji į Rusiją Estijos, Latvi
jos, Lietuvos piliečiai.

i

tačiau vietinių, Lietuvą
iNaciai tik sten-1

kurie gel- tus pasiujė sudaryti pa- liečiančių žinių beveik ne- 
j — on—n nnn , •• i.■*<***su alijantais, bet girdima, žaviai ua occh-

padare S2o0,000 nuostolių. vnkįno besąlyginį pasida- giasi palaikyti moralę ir,

Įvesdino Rusijos Patriarką 
Maskvos Katedroje

Tai iš 
siuntė 
užimti

sidavimą. Taigi ir smar
kiausi susikirtimai su Vo
kietijos nacių karo jėgo
mis vyks ne kur kitur, 

Italijoje,

Alijantai Užėmė Salamas 
Aerodromą

Iš Alijantų Centro, Piet
vakariniame Pači f i k e, 
rūgs. 13 — Alijantų ka
riuomenės užėmė Sala
maua aerodromą, Naujoj

SOVIETAI VAROSI Į 
BRYANSKĄ

Londonas, rūgs. 13—Va- 
kas rusų kariuomenė, už-

laimi ir kitose srityse ilga
me karo fronte. Per vieną 
dieną užmušė 3,700 vokie
čių, išlaisvindami 4000 ru
sų, kuriuos vokiečiai varė 
besitraukdami į vakarus, 
ir paėmė arba sunaikino 
67 tankas, 210 sunkveži- 

!mių ir paėmė daug kitų 
smarkiai priešinasi rusų karinių įrankių. Rusai at- 
puolimams. Visomis jėgo- siėmė 240 kaimelių, 
mis nori išsilaikyti Bryan- 
ske, nes tas miestas jun- 

nuo Rusijos gia ju centralinį ir pietinį

Maskva, rūgs. 13 — Va
kar Maskvos Katedroje į- 
vyko iškilmingos ceremo
nijos, būtent, įvesdinimas 
naujo visos Rusijos pat- 
riarko, metropolito Ser
gėjo. Dalyvavo 3,000 žmo
nių, tarp kurių ir įžymus! 
Sovietų valdininkai ir ka
rininkai.

vimą. Tik kada gen. Ei- pridengdami pralaimėji- 
senhovver įteikė gen. Ba-’mus rytų fronte, skelbia 
doglio vyriausybei 24 va- neva didelius nuostolius 
landų ultimatumą, italai sąjungininkų laivynui Vi- 
kapituliavo. į duržemio jūroje. Italų

Tarp Italijos vyriausy- Perversm4 aiškina vidaus 
bės ir Britanijos ir Ame- reikalu, be žymesnės įta- 
rikos atstovų derybos ėjo kos i karo eig4- Žodžiu 
nuo to laiko, kaip tik Mus- eilinė nacių propaganda, 
solini buvo nuverstas. Ga-1

Naujos Anqliios Liet. Vyčių 
Apskričio Pusmetinis 

SUVAŽIAVIMAS
įvyks

Sekmadienį, Rugsėjo 26,

1943 m., Šv. Kazimiero
Parapijos Svetainėj,

350 Smith St., 
Providence, R. I.

Posėdis prasidės 2 vai. p.p. tas rugsėjo 8 d. Pasitari-
Visi Naujos Anglijos Vy- ma‘vyko L‘?b,0,;e’ Algi^s 

čių kuopos Dvasios Vadai, >r Sicilijoj. Galutinai besą- 
delegatai, valdybos nariai 'VS™0 pasidavimo sutar- 
ir kuopos nariai yra kvie- ‘Is pasirašyta Lisbone, 
čiami dalyvauti šiame Portugalijos sostinėje, 
svarbiame suvažiavime. I, Komunistai dažnai smer-

Adv. Anthony J. Young, kia lr /adina pro-naciais 
Pirmininkas. tuos laikrascius ir asme-

i

I

iiutmai susitarta rugsėjo 3 Berlyno Pranešimas
d., o susitarimas paskelb- '
ta<3 nip-sėio 8 d. Pasitari- NACIAI IŠLAISVINO

MUSSOLINI

nis, kurie skelbia gautas 
žinias iš Lisbono. Gali bū
ti, kad dabar komunistai 
paskelbs, kad alijantų su
tartis su Italijos vyriausy
be yra pro-naciška, nes to
ji sutartis taip pat pasira
šyta Lisbone, Portugali
joj-

Berne, Šveicarija, rūgs. 
13 — Berlyno žinių agen
tūra skelbia, jog Vokieti
jos nacių parašiutninkai 
ir slaptosios sargybos na
riai “išlaisvino” Benito 
Mussolini iš Badoglio val
džios arešto, kuris buvo
kaliniu nuo liepos 25 d. si šv. Kryžiaus ligoninėje, 
Tačiau kol kas šios žinios; Chicasroje. Juozas Stavec- 

,__ j*-_____• _____ :___

aplankė USA karys, lietu
vis Juozas Staveckas, ki
lęs iš Mt. Carmel, Pa. Jų 
šeima gausi: viso aštuoni 
broliai ir trys seserys. Vie
na sesuo yra vienuolė ka- 
zimierietė — sesuo M. 
Chrisostoma. Ji darbuoja-

nėra oficialiai patvirtin
tos.

Apie Ką Kalba Kauno 
Radijas

(LKFSB) Mūsų Londo
no korespondentas seka

kas džiaugiasi gyvenimu 
Anglijoje, apsipratęs per 
keturis mėnesius, yra 
sveikas. Kaip toliau pra
neša iš Londono. Ameri
kos kariai Anglijoje atro
dą visai “amerikoniškai”: 
sverią bent 10 svarų dau- 

tuvių kleboną kun. Matu-Jgiau už kiekvieną savo ū- 
laitį rugpiūčio mėnesyje gio anglą.

USA Lietuvis Pas Anglijos 
Lietuvius

(LKFSB) Londono lie-

naciams, praneša Mas
kvos žinios.

Sakoma, kadI naciai

Raudonoji armija, kaip 
praneša Maskvos žinios,v •

Toliau į pietus rusų ar
mijos artėja Nežin mies
to, kuris randasi 72 my
lios į šiaurės rytus nuo 
Kiev, Ukrainos sostinės. 
Maskvos žinios sako, kad 
rusų kariuomenės jau pa
siekė Poltavos provinciją.

katali- 
laisvai 

bendrai 
grąžins

Lietuvė Sibire Gavo Pasi
sodinti Bulvių

(LKFSB) Patyrėme, kad 
Sibiran ištremtoji Ona 
Prunskienė gavo daržovių 
pasisodinimui mažą skly
pelį (kaip ten vadina — 
15 sotkų) žemės. Tremti
nė džiaugiasi galėjusi pa
sisodinti truputį bulvių, 
svogūnų ir kitų daržovių.

Min. Merkys Sibiro Miškuose
(LKFSB) Paskutinės 

mus pasiekusios žinios sa
ko, kad buvęs Lietuvos 
ministras pirmininkas A. 
Merkys buvo pristatytas 
prie miško kirtimo darbų 
Sibire. Lupimas žievių, 
sunkus darbas su sieno
jais, esą, ypatingai blogai 
paveikęs į jo sveikatą.

Prancūzai Tikėsi Alijantų 
Užpuolimo

I

liją nėra svarbus, nes A- 
lijantai yra pasirengę da
ryti puolimą kitur, gal 
Prancūzijoje.

Sunkios Bausmės Už Perė
jimą Rubežią Lietuvoje

(LKFSB) Okupuotoje 
Lietuvoje, kaip mums pra
neša iš Londono, Himmle- 
ris paskelbęs sunkias 
bausmes už perėjimą ru- 
bežių ar į Vokietiją, ar į 
Lenkiją, ar į Ukrainą, ne-

Londonas, rūgs. 13— Vi-
chy radio paskelbė, kad 
Alijantų įsiveržimas į Ita- turint tam leidimų.
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ĮVAIRIOS žinios
i

Škotijoje Yra Apie 8.000 
Lietuvių
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(LKFSB) Mus pasiekė! 
žinia, kad 1942 m. gruo
džio 12 d. Sibiro ištrėmi-i 
me mirė mokytojas Pra
nas Gineitis. Jo žmona 
Domicėlė mirė dar anks
čiau: tų pat metų lapkri
čio 10 dieną. Sibiro ištrė
mime pasiliko jų du sūnų 
Rimantas. 14 metų ir Min
daugas 12 m. Abu jie eina 
į rusų gimnaziją, vienas 
septintoj, kitas šeštoj kla
sėj. Našlaičius globoja ve- 
lionies sesuo Ona Pruns
kienė. Amžinos atminties 
Pranas Gineitis buvo ki
lęs iš Tauragnų. Utenos 
apkr. Studijavo medici
ną. bet užėjus Didžiajam 
karui mokslas susitraukė 
ir jis ėmė dirbti Lietuvos 
mokyklose. Buvo vienas iš 
Utenos gimanzijos (‘Sau
lės’) steigėjų, buvo Ute
nos Prad. Mokyklų Ins
pektoriumi, vėliau moky
toju Anykščiuose. Suv.

Į Kalvarijoje. Kretingoje.
Lietuvos kūrimosi laikais 

i kaikurį laiką yra buvęs 
I Utenos apskr. viršininku.
Pasižymėjo savo veikla 

| katalikų organizacijose, 
už tai paskutiniu metu bu
vo taip dažnai kilnojamas 
iš mokyklų. Yra parašęs 
gamtos mokslo vadovėlį. 
Buvo didelis Lietuvos my
lėtojas. bet mirė tolima
me ištrėmime...

Min. Balučio Sveikata 
Gerėjanti

(LKFSB) Londono lie
tuvių kolonija priskaito a- 
pie 1.800 narių, tuo gi tar- 

■ pu Škotijoje yra apie 8.000 
lietuvių. Škotijoje Bell- 
shill, Lanarkshire yra 
spausdinamas lietuviška- 
sai laikraštis “Išeivių 
Draugas”, Lietuvių R. 
Kat. Darbininkų Sąjungos 
savaitraštis.

Anglijos lietuviai dabar 
džiaugiasi, kad vokiečių 
lėktuvai mažai žalos jiems 
tepadarą, taigi karą jie 
mažai tejaučią.

(LKFSB) Lietuvos ats
tovas Londone min. B. K. 
Balutis lankėsi pas širdies 
specialistą, kurs sveika
tos stovį neradęs pavojin- 
' gą. tačiau liepęs bent per 
, keturias savaites užmirš- 
' ti visus rūpesčius ir tada 
j pasveiks. Ar tą patarimą, 
i dabartinėse sąlygose, mi- 
Įnisteris galės įvykdyti?
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Jrrery day INVASION 

L galiant boys fightin

Informacijos Apie Rugsėjo 15 
Pajamų Mokesnių Pareiškimų

Kl. Ar bendras rugsėjo 
15 pareiškimas įpareigoja 
išpildyti bendrą pareiški
mą kovo 1, 1944?

At. Tuomet, jeigu nori, 
gali išpildyti atskirą pa
reiškimą ?

Kl. Ar aš vistiek turiu 
išpildyti pajamų taksų 
blanką kitą kovo mėn.?

At. Taip. Kiekvienas 
taksų mokėtojas turi iš
pildyti taksų blankas 
prieš arba kovo 15, 1944, 
paduodamas tikras ir pil
nas pajamas 1943. ir pri- 
skaityti paprastus atru- 
kavimus ir kreditus.

Kl. Ar tas yra paskutinis 
išpildymas už 1943 m.?

At. Taip. Tai bus jūsų

Ant tėvelio dvaro 
Sakalai krypavo. 
Sakalai krypavo. 
Dūdelėms dūdavo.

Ar aš nelaimingas.
Tėvelio sūnelis?
Ar aš nepašėriau 
Sau bėro žirgelio? 

Ar aš nepašėriau 
Sau bėro žirgelio? 
Ar aš nepagirdžiau 
Tyru vandenėliu?

Rytoj reiks man joti
Į svetimą šalį.
Į svetimą šalį.
Į maskolių žemę. 

Sudiev, mergužėlę. 
Balta lelijėle. 
Aš tau parašysiu 
Margą srromatėlę.

Kas man iš to rašto. 
Margos gromatėlės. 
Jeigu nematysiu 
Savo bernužėlio.
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f battlas are taking the liras oi 
i galiant boys fighting under the Stare and Stripe*. 

Your dear ones—eone, husband, sweetheart, father, 
brothere, relaiires and friends—are, or soon may be, 
engaged in thoso bloody bailias where the scytho 
of the Grim Beaper flaehos in every volloy of the guru. 

The 3rd War Loan of 1S billion dollars mušt pay for 
the equipmont, ammunition and food our boys need 
so desperatoly—and you mušt raiše the money!

Buy at least ono ZXTBA $100 War Bond in Sop- 
tomber besidos your regular bond purchases. Go 
aU-out vriih every dollar you can serapo up and 
koep right on slapping every cent into the vrorld's 
saloti investmont—War Bonds!

Mako the Srd War Loan a guicJc suecoss—baek 
up your soldier, sailor or marino ALL THB WAY!

'4*
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WAR
LOAN 1

&ACK THE AT TA C K M/TH WAR 80HO& i

Protestą Nacių Vadovybei

Kl. Kas tikrai skaitoma 
kreditu prieš pajamų mo
kesnius, kuriuos aš ap
skaičiavau už 1943 m. 
rugsėjo 15 d. Apskaičiuotų 
Pajamų Mokesnių Dekla

macijoj?
At. Kreditai yra šie: (a) 

Victory taksai užlaikomi 
iš jūsų algos nuo sausio 1, 
1943. iki pirmo pajamų

Kl. Kas atsitiks, jeigu- 
aš padarysiu klaidą ap
skaičiuodamas savo paja
mas rugsėjo 15 pareiški
me?

At. Gali padaryti priedą 
arba pataisas sekančiame 
bertainyj. Pavyzdžiui, pa
reiškimas padarytas dėl į 
mokesnių 1943 m., įduotas 
rugsėjo 15. gali būti patai
sytas prieš arba gruodžio 
15 d.

KI. Ar aš galiu pridėti, 
jeigu mano pajamos pasi
keičia po išpildymo ir pa
siuntimo mano pareiški
mo?

At. Taip.
Kl. Ar galima gauti pra

tęsimą išpildymui pareiš- balansas, kiek jūs esate į- taksų palaikymo liepos 
kimo rugsėjo 15 ir mokė- mokėję 1943 taksų, pagal mėn.; (b) visos pajamos 
jimo taksų? jūsų apskaičiavimą. Jeigu ir Victory taksos užlaiky-

At. Taip, jeigu yra rimta dar kiek turite mokėti, tai tos iš jūsų algos, prade- 
priežastis ir gali tai įrody- turėsite mokėti prieš arba dant liepos mėn. per visą 
ti Internal Revenue Komi-’kovo 15. Jeigu pasirodytų, gruodžio mėn. 1943; ir (c) 
sijonieriui. kad jūs daugiau užmokė- bile taksų mokėjimai dali-

Kl. Ar vyras ir žmona'jote, negu reikia, tai Jung. mis. kurias jūs sumokėjo- 
gali išpildyti 
reiškimą?

At. Taip.

_________ ____r_o_________ ; (b) visos pajamos
■ jūsų apskaičiavimą. Jeigu ir Victory taksos užlaiky-
i
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Trečiasis Karo Bonų Vajus

i Rugsėjo 9 d. prasidėjęs 
trečiasis Karo Bonų vajus 
užhipnotizavo ir mūsų iš
eiviją. Amerikos Lietuvių 
Konferencijoje padaryta 
pradžia, išperkant karo 
bonų už $150,000.00. Kon
ferencijoj pareikštas pasi
žadėjimas sukelti karo bo- 
nais 25 milijonus dolerių, 
mažiau ar daugiau, jau 
vykdomas kolonijose.

Sekmadienį, rugsėjo 12 
d. įvyko, rodos, pirmas lie
tuvių masinis susirinki
mas So. Bostone, Šv. Pet
ro lietuvių parapijos Fe
deracijos skyriaus vado
vaujamas. Tame susirin
kime išpirkta karo bonų 
už 12 tūkstančių dolerių, 
ir dar negalas, nes lietu- 
viai eina ir perka karo bo
nus į Mt. Washington Co- 
operative banką, 430 W. 
Broadway, So. Boston, 
kur lietuviai, pirkdami bo
nus turėtų pareikšti, kad 
eitų lietuvių kreditan.

Mt.‘ VVashington Co-ope- 
rative bankas automačiai 
pasidarė lyg So. Bostono 
ir apylinkės lietuvių cent
ras bonus pirkti. Tame 
banke dirba lietuvaitė, p. 
Zagurskaitė iš Brocktono, 
ir p. Mykolas Venis, ilga- 

į mėtis veikėjas.
Lietuviai perka 

nūs ir kitose 
dirbtuvėse. Visi
tieji karo bonus turėtų 
suregistruoti lietuvių į- 
staigose: Darbininko ad
ministracijoj, 366 West 
Broadway, So. Boston, 
Mass. ir Lietuvių Piliečių 
klube, E St., So. Bostone.

Pageidaujama, kad vi
sose lietuvių kolonijose į- 
vyktų masiniai susirinki
mai karo bonams pirkti.

Kitą sekmadienį, rugsė
jo 19 d., 3 vai. po pietų, 
Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos bažnyčioje, St. James 
Avė., Norwood, Mass., į- 
vyks Jo šventenybės po
piežiaus ir Amerikos vė
liavų šventinimas, o po vė
liavų šventinimo, maž
daug apie 3:30 vai. po pie- 

i tų, parapijos svetainėje į- 
vyks bendras visų lietuvių 
masinis susirinkimas, kur 
bus parduodami karo bo- 
nai.

Naujosios Anglijos lie
tuviai, įskaitant Massa- 
chusetts , Maine ir New 
Hampshire, beabejo iš
pirks karo bonų už milijo
ną ar daugiau dolerių.

karo bo- 
bankose, 
perkan-žiama, kad tik laisvę atga

vus Lietuva galės sėkmin
gai kovoti prieš tą pavojų, 
kaip kad lietuviai nesigai
lėjo aukų, kai 1941 m. jie 
buvo įsitikinę galėsią at- 

_ įgauti nepriklausomybę, 
pavergė. } Taigi, memorandume 

i j i Primena* pabrėžiama, būtinai rei-
. *r2T «a, kad Lietuvai būtų

grąžintos nepriklausomy
bės teisės. Dėl tos pat 
priežasties reikia būtinai 
sustabdyti repre sijas 
prieš pavienius lietuvius 
ir įvairias Lietuvos įstai
gas ir leisti uždarytoms 
Lietuvos įstaigoms iš nau
jo pradėti savo darbus.

Toks maždaug, memo
randumo turinys, kuriuo 
90 Lietuvos žmonių - ats
tovų reikalavo, kad Lie
tuvai būtų grąžinta laisvė, 

Į nepriklausomybė. sava 
! valstybė. Kaip vėlybesnie- 
ji faktai įrodė, naciai dar 
labiau ėmė siautėti. Nea
bejojame, kad dabar be
veik visi Lietuvos žmonės 

Įtiki, kad tik demokratijų 
pergalė Lietuvai tegali at
nešti laisvę.

dėlto užėmė ir pavergė.(LKFSB) Gavome san
trauką rašto, kurį po va- Memorandume 
dinamos, Uetuvos Konfe- ma, J

įvykusios š. m. sudarytos padėties lietu- 
lietuviai viai nei vienam akimirks- 

teisėta.
Rusų okupacijos metu 
tūkstančiai lietuvių vyrų, 
moterų ir vaikų buvo bol
ševikų išžudyti, įkalinti, į 
drausmės stovyklas paim
ti ir tūkstančiai išvežti į 
Sibirą. Lietuvių tauta su- 

prieš

7
irencijos, įvykusios š. m. 
bal. 5 d. Kaune, lietuviai 
pasiuntė nacių vadovybei, niui nepripažino 
adresuodami Ad. Hitle
riui. Suprantama, kad ta
sai protesto raštas turėjo 
būti labai atsargiai reda
guojamas. bet ir jame pa
kankamai aiškiai išdėsto
ma lietuvių siekimas ne
priklausomybės ir nepasi- kilo prieš pavergėjus, 
tenkinimas okupantų dar- kraujo aukomis parody- 

~ pažymima, dama, kaip brangina tau- 
Lietuviai pa- 

garbingos savo siekė to, kad iš naujo pas- 
Pasinaudoję kelbė Lietuvos Nepriklau-

bendrą pa-' Valstybių Iždas (Treasu- te kovo 15 
kaipo jūsų 
niu (tax).

Kl. Jeigu 
tokio neaiškaus 
klaracijoj?

At. Tuomet 
vietinį CoHector 
nai Revenue, 
atsakys į kiekvieną klau
simą.

ry) jums kredituos arba 
grąžins balansą.

ir birželio 15, 
1942 mokės-

k*
;' z £

yra kas nors 
man De-

kreipkis j 
of Inter- 

ir ten jums

Italijos Karo Laivai 
Pasidavė

Praneša, kad 32 Italijos: 
karo laivai gerame stovy
je ir daug mažesnių laivų 
pasidavė Alijantams. Ali
jantai yra patenkinti, kad 
italai laikosi savo vyriau
sybės pasižadėjimų. Ta
čiau šiaurės Italijos žmo
nės, kurie yra stipriai su
spausti Vokietijos nacių, 
labai mažai gali pagelbėti 
Suvienytom Tautom.

bais. Rašte 
kad lietuvių tauta semiasi tinę laisvę, 
jėgų iš 
praeities.
tautų amžina apsispren- somybę ir atstatė tautos 
dimo teise, lietuviai atkū- suverenumo teises. To pa- 
rė, didelėmis aukomis, ne- sekoje sudarė laikiną Lie- 
priklausomą Lietuvos vai- tu vos vyriausybę. Toliau 
stybę ir apgynė ją 1918— memorandume primena- 
1920 m. Lietuviai gerbė ma, kad įvedus vokiečių 
tarptautinę teisę ir ja rė- civilinę administraciją, 
mė savo santykius su kai- buvo panaikinta laikino- 
mynais. sios Lietuvos Vyriausybės

Toliau tame memoran- veikla, Lietuva paliovė 
dūme nupasakojama, kaip naudotis nepriklausomy- 
Sovietų Rusija, sulaužiusi T ’ 
1920 metų taikos sutartį j 
su Lietuva ir Nepuolimo ; 
paktą, sudarytą 1926 m., j 
kurias iškilmingai pasiža
dėjo gerbti Lietuvos ne-1 
priklausomybę, jos žemes ( įonau prisimenama doi- 
ir neužpulti Lietuvos, vis ševizmo pavojus ir pabrė-

I

bes teisėmis. Primenama 
įvykintos represijos prieš 
pavienius lietuvius bei 
prieš Lietuvos mokslo ir 
kitokias įstaigas.

Toliau prisimenama bol-
i

NACIAI SUŠAUDĖ DAUG 
ŽMONIŲ PANERIŲ MIŠKUOSE

i

i

St. Louis Brovvns’ baseball ratelis turi matyt jaunų 
žaidikų. štai vienas iš jų, savo tėvo šešėly ryžtasi nu
kirsti bolę, kai tik jo tėvukas ją pražiopsos. Na, ar ne 
dvilypis žaidimas...

Nebuvo Laiko
— Adomėli, tu vėl buvai j 

dį įsikraustęs? Mat. kelnes su
plėšei!.. Kas iš tavęs bus?

— Dovanok, mamyte, puolant 
nebuvo laiko nusiauti.

me-

_______ • <•»
(LKFSB) 'Vilniuje vo-l 

kiečiai kas antradienis ir' 
ketvirtadienis paima iš 
Lūkiškio kalėjimo po, 
maždaug. 60 kalinių ir, 
kaip praneša Londone iš
einąs “Dzien Polski”, su
šaudo juos Panerių miš
kuose. Pirm sušaudant 
naciai kalinius kankiną.

Remk Šios Šalies apsigynimą! 
Pirk Defensc Bonds ir Stamps!

Ir Londono Spauda Pagarsi
no Apie Vysk. Staugaičio 

Mirtį i 
t l

(LKFSB) Anglijos kata-i 
likų spauda paskelbė iš| 
Vatikano radijo stoties! 
gautas žinias apie vysk. J 
Staugaičio mirtį. Pažymi-' 
ma, kad jisai buvo 76 me-i 
tų amžiaus, kunigu išbu-į 
vęs 53 metus ir vyskupu' 
nuo 1926 m. j

/

Wi*ronsin Insuranre man shown in the photo insert and at a rccent 
pienie where he sėt up his own ofBce and sold morc (h ui SSO.OO# worttt 
of “E” Bonds.
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Kuomet 1940 m. Mussolini puolė parblokštą Pran
cūziją, jis nesitikėjo, kad už trijų metų ir Italija bus 
parblokšta ir priversta be sąlyginiai pasiduoti, o jis 
pats bus nustumtas nuo garbės sosto ir areštuotas. Į 
Tada atrodė, kad Hitlerio laimėjimas užtikrintas. Eu
ropoj viską buvo* nušlavusi jo motorizuota karo maši
na ir jo oro laivynas, rodos, jau, jau pribaigs suklup
dytą Angliją. Mussoliniui atrodė, kad patogesnio mo
mento pigiu būdu laimėti jis niekad nesusilauks. Ir į- 
sivėlė į karą, garbės ir laimikio ieškodamas, bet susi
dūrė su tokiomis sunkenybėmis, kokių niekad nenu
matė. Anglija atsigriebė ir, Amerikos padedama, pe
rėjo į sėkmingą ofensyvą Afrikoj ir pagaliau į pačią 
Italiją įsibriovė. Reikia čia pabrėžti, kad demokratinė Daug džiaugsmo ir gar- 
ir antimilitarinė Amerika suvaidino pačią stambiau- l— —-- —_----7------

I
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Meškeriotojas — Ohio valstybės gubernatorius John W. Bricker. Tai 
maloni poilsio valandėlė po dienų įtempto darbo. Sakoma, kad ”44 Re- 
publikonai patieks balsuotojams, kad šalies Prezidentas būtų žuvauto- 
jas.

Pasakyta Amerikos Lietuvių Konferencijoje Rugsėjo 2,1943, Pittsburgh, Pa.
i

Garbingieji Didžiojo 
Suvažiavimo Delegatai:

kumynuose ir klojimų pa- paskutiniu teismu, diena 
lėpėse. Universitetų pro- baisybių ir visiškos pra- 
fesoriai ir jų studentai žūties, dies irae, dies cala-

_ bes mL tenkFsveikinant LeteėS.IAnu“_yl^t±
šią rolę. Jauna, laisvę mylinti respublika apsčiai įrodė, epochinės^ reikšmės ^Ame- 
kad demokratija nėra supuvusi, kaip kad Mussolini 
buvo paskelbęs, bet kada prireikė, ji taip ryžtingai už 
laisvę kovoja, kad triuškina patį atkakliausi militariz- 
mą.

Dabar Italija besąlygi niai pasidavė. Ji tai padarė 
ne Mussolinio, bet maršalo Badoglio vedama. Hitleris 
ir Mussolini skaito tai išdavyste ir negarbingu Italijos 
šlovės suteršimu, bet bešališku požiūriu imant, čia nė
ra nė išdavystės, nė tautinės garbės suteršimo. Čia pa- 
praščiausias likvidavimas pralaimėto karo pasekmių. 
Jei Badoglio būtų karą paskelbęs, vyriausiai jame va
dovavęs ir galų gale besąl yginiai pasidavęs, tai ne
garbės priekaištą būtų užsipelnęs. Bet karą paskelbė

vynės girias, tarp liūdnų senybių ir nematytų žiau- 
berželių svyruonėlių ir la- rūmų dienose, Lietuva 
kių paukštelių čiulbonė- nuo savo kryžiaus svie- 
lių. Lietuvio širdis prisi- džia begaliniai liūdną ir 
glaudė prie drėgnos žeme- maldingą žvilgsnį jos aša- 
lės, lietuvio lūpos įsičiul- rotų ir kruvinų akių, svie- 
pė į gimtąsias jo prakaitu džia jį į šauniausią, kil- 
ir krauju laistytas dirvas, niausią Europos dukterį 
protu ir rankom įsikabino — galingąją Ameriką, 
lietuvis į gimtąją, numylė- Washingtono ir Lincolno 
tą, glamonėtų tėvų šalelę žemėje ji ieško nieko dau- 
paskutiniu gyslų įtempi- giau, kaip tik pagalbos at- 
mu, neatšaukiamai pasi- gauti sumindžiotą laisvę 
ryžęs atsilaikyti prieš ir išniekintą teisybę. Lie- 
siaučiantį negirdėtą mir- tuvos žmonės žino Atlan- 

ities ir naikinimo tvaną, to Čarterį ir žino Ameri- 
1 Visos politinės grupės, vi- kos puikių Valstybių vy- 
sos pasaulėžiūros, visas rų ir garbingojo Preziden- 

krislu amžiais išbandytos Jaunimas ir vos pakrutą to Roosevelto teisingą na
šavo energijos. Tautinės “nel,al didžiausioje sir-srstatymą Lietuvos atzvil- 
koalieijos vyriausybės mi-!dzn) vien.vbeJ« grumias, giu. Hitlenzmas daoar 
nistrai ir kilnieji veikėjai /151 Lietuvos gyvybės ge- triuškinamas _ sujungtų 

kliūtis tai negalimumas atsipalaidoti nuo pasibaisėti- j. medžiojami' žvėreliai ra! žinodami, kad pralai- demokratinių jėgų. Gnu-, 
nų savo talkininkų - nacių. Jie tiek jau įsivyravę, kad dabar slapstosi miškų tan.lmėta ši kova gali tapti k.rlm'nal’f‘el pui-
be kautynių negalima jų išsibodėti. Užsidegę kerštu, --------------------------------------------------------------------- kybei turės dingu ir Sta-
naciai iš talkininkų virto žiauriausiais italų priešais, virs žiaurių kautynių vieta. Galima įsivaizduoti Šv. lino ' Hitlerio turgaus pa-| 
Jie skubina užimti Romą pirmiau, negu Alijantų armi- Tėvo širdgėlą. Jis, uolusis ramybės apaštalas, per ke- dariniai iš 1939-1940 me- 
ja ten nužygiuos. Vokiečiai jau giriasi Romą užėmę ir turis metus be paliovos meldęsis ir darbavęsis už pa- tų. Baltijos krantuose vėl 
patį Popiežių paėmę savo “globon”. Atvykusi Alijantų šaulio taiką, dabar susilaukė nelaimės, kad karo bai- suplevėsuos trijų laisvųjų 
armija Romą, žinoma, atsiims, bet amžinasis miestas senybės vyksta ant jo buveinės slenkščio... K. tautų vėliavos:

, rikos Lietuvių Konferen
ciją. Tą sveikinimą ir nuo
širdžius linkėjimus esu į- 
galiotas čia pareikšti 
brangiems Amerikos lie
tuviams Lietuvių Tauti
nės Tarybos vardu. 

Gigantiškose mechaniš
kų monstrų kovose tapo 
sumindžiota laisvė dauge
lio tautų, išniekintos mok
slo, meno ir religijos šven
tovės ir begailestingai su- 

o____ r_______ *__ _____r__ _________r_______  triuškintas laisvasai žmo-į
ir vedė Mussolini. Badoglio tik mėgina kiek įmanyda- gus. Senutė Lietuva veda 
mąs Mussolinio klaidas likviduoti. Gi Italija atsidūrė žūtbūtinę kovą dėl savo 
tokioj padėty, kad vien pasidavimas gali ją nuo pra- tautinioJikimo paskutiniu 
žūties išgelbėti.

Tačiau ir visiškai pasidavus, Italija negali greitu 
laiku ramybės ir tvarkos s usilaukti.Stambiausia tam

i

Lietuvos. I

Latvijos, Estijos. Būtų ne-' Lietuvių Tautinė Tary- 
girdėtai žiaurus cinizmas, ba, sudaryta iš keturių pa- 
jei ir demokratijų laimėji- čių didžiausių Lietuvos 
mo triumfas leistų tęsti politinių grupių: katalikų, 
prekybą laisvomis tauto- liaudininkų, socialdemo- 
mis. Laisvosios tautos ne- kratų ir žydų. Per pusant- 
turi būti daugiau nei par- rų metų savo kuklaus dar- 
davinėjamos, nei perka
mos. Turėdama tai galvo
je, Lietuva nieko daugiau 
taip netrokšta, kaip tik 
visiškos pergalės Ameri
kos ginklui. Lietuva tiki ir šeimoje, 
net žino, kad ši pergalė 
nesulaikomai ateis, vis- 
vien kiek kraujo teks pra
lieti. Dar labiau Lietuva 
laukia Amerikietiškos 
Taikos: Pax Americana. Iš 
visų Europos tautų išau
gusi puikioji Amerika, su
stiprinusi savo šaknis der
linga naujo kontinento 
dirva, prasišvietusi savo 
galvą laisvomis mokyklo
mis ir institucijomis, ge
riau kaip bet kas kitas tin
ka Europos ginčų bešališ- ■ 
ku, simpatišku, protingu 
teisėju ir tvarkdariu pasi- Lietuva 
baisėtinos tragedijos griu
vėsių. Tad Lietuva gal 
tvirčiau kaip bet kuri kita 
tauta džiaugsmingai su
tiks savo laukuose ir mie
stuose garbingą Amerikos 
vėliavą ir jos išlaisvintoją 
Amerikos kariuomenę, 
kurios eilėse noriai tar
nauja gal jau apie 100,000 
Amerikos lietuvių geriau
sio jaunimo.

Dabar, jūs, brangieji, iš 
Lietuvos kilę amerikie
čiai: ką gi galėtumėt pa
daryti šioje visų amžių di
džiausioje Lietuvos nelai
mėje? Daug ko Lietuva 
laukia iš laimingųjų savo 
vaikų ir išeivių, kurie savo 
lietuviška energija ir sun- plytas ir knygas ir vėl Sta
kių darbu nusikalė naują tyti naują gyvenimą visų 
gražų, sotų ir patogų gy- grupių jaukioje lietuviš- 
venimą. Trokštanti, vergi- koje vienybėje pagal jau 
joj dūstanti Lietuva lau- seniau paskelbtus Lietu- 
kia iš jūs, kad dieną ir voj šūkius: elektrifikacija, 

i naktį skambintumet vi- industrializacija, urbani- 
sais laisvės varpais būsi- zacija, mūrinė Lietuva, 
mąji Lietuvos prisikėlimą: laisvas ir šviesus lietuvis, 
skambintumet gausin- dvasinis 
gaiš doleriais, knygomis, siems lietuviams. Bus dar- 
biuleteniams leisti, poli- bo ir muskulams ir pro
tiniam biurui steigti, rem- tams visų 3 milijonų lie
ti Amerikos Lietuvių Ta- tuvių, kurie vėl pavirs e- 
rybos vieningam darbui, nergingai dirbančių bičių 
pasiruošti taikos konfe- aviliu naujame laisvame 

I rencijai. ' pasauly.

bo mūsų Taryba neturėjo 
nei vieno ginčo, kilusio iš 
partinių skirtumų. Dirbo
me kaip broliai išauklėti 
toje pačioje kultūringoje 

Nežinau ar yra
kur kita tauta taip glau
džiai sujungusi savo gy
vybės jėgas. Tuomi mes 
džiaugiamės ir net di
džiuojamės.

Dabar, nuo savęs. Aš la
bai džiaugiuosi stiprėjan
čia Amerikos lietuvių vie
nybe. politine tolerancija: 
tai aiškus ženklas jų kul
tūrinio pakilimo. Jūs jau 
atidedate į šalį mažes
niuosius dalykus, pro gin- 

,čų miglas jūs jau aiškiai 
matote pačius mylimiau
sius pasaulyje daiktus: 
_____ i ir laisvojo žmo
gaus prisikėlimą šiame 
prikankintame pasaulyje. 
Didžioji Lietuvos saulė sa
vo šviesa ir šiluma jau nu
stelbia skirtingų politinių 
pažiūrų žvaigždes. Tad aš 
sveikinu čia jūsų šaunius 
redaktorius, kurie plunks
na nenuilstamai kovoja už 
Lietuvos laisvę, sveikinu 
ir gausingą visuomenę bei 
jos vadus, rūpestingai pa
sišventusius begalinės 
svarbos reikalui. Vienin
gai dirbdami ir teisingųjų 
amerikiečių padedami, ti
kime Lietuvą dar gyvą 
nuimti nuo kryžiaus, o po 
karo vėl pakelti iš pelenų, 
surankioti išbarstytas

komfortas vi-

Jacąues Maritain Vertė Kun. Dr. J. Packevičius

Katalikų Pažiūros Į Neką- 
talikus Ir Į Bendradarbia

vimų Su Jais
Paskaita, autoriaus skaityta IV Pasauli

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

(KAS YRA MANO ARTIMAS?)
II.

Iš šitų svarstymų seka, kad katalikų per
spektyvoje, iš kurios aš žiūriu, suartėjimas 
tarp įvairaus pavidalo tikinčiųjų, ir tai reli
ginėje bei dvasinėje srityje, negali kitaip į- 
vykti, kaip tik per meilę bei draugingumą ir 
meilėje bei draugingume, tik grynai dvasio
je ir per meilės laisvę bei joje nesileidžiant į

jokios rūšies apčiuopiamesnį ir labiau deter
minuotą bendravimą, labiau matomą, išreik
štą spekuliatyvinio ir praktinio proto srityje 
kokiu simboliu ar kulto formų bendrumu. 
Bet žemiško ir pasaulietiško gyvenimo plot
mėje, priešingai, pritinka, kad šitas suartėji
mas pasireikštų bendru veikimu, kad būtų 
varomas daugiau ar mažiau glaudaus ben
dradarbiavimo konkrečių ir determinuotų 
objektų srityje, ar tai siekiant gerbūvio po
litinės bendruomenės, kuriai mes ir vieni ir 
kiti savo keliu priklausome, arba dirbant 
bendrosios kultūros gerovei jos visumoje.

Be abejo, tikintieji, priklausą skirtingoms 
religijoms, ne kaip tikintieji, bet kaip tos ar 
anos tėvynės sūnūs ar kaip turį vieną bendrą 
konkretų istorinį idealą, yra tuo būdu pa
šaukti dirbti bendrą darbą. Bet jau šitame 
pat bendrame darbe yra investuota etinių ir 
dvasinių vertybių, liečiančių tikintįjį, kaip 
tokį. Šitame bendrame veikime yra pirmaei
lės svarbos (sakau: pirmaeilės, nors nepa
kankamas) veiksnys žmonių taikingam su
gyvenimui siekti — tai būtent, tarpusavio 
palankumas ir draugingumas, apie kurį tik 
ką esame kalbėję. Apgailėtinas yra dalykas, 
kad merdėjančiame pasaulyje žmonės, tikį 
antžmogybe, yra tiekos sociologinių prieta
rų vergai, ir taip nerangūs praplėsti savo šir
dį ir drąsiai veikti iš vieno, kad išgelbėtų sa
vo širdį ir drąsiai veikti iš vieno, kad išgelbė
tų savo brolių tarpe pačias elementarines 
žmonijos paveldėtas gėrybes, kurios yra at
siradusios pavojuje. Man atrodo, kad šituo 
atžvilgiu Tikėjimų Kongresų organizatorių 
su tokiu kilnumu parodyta iniciatyva yra

sveikintina, kaip labai pažymėtinas reiški
nys; nors ir nesutinkame su visomis jų pri
imtomis formulėmis, tai betgi visi turime 
išreikšti jiems savo nuoširdžią padėką. Rei
kia stengtis kuo labiau pabrėžti gyvybinė 
draugingumo dvasios svarba žmonių ben
druomenėje, taip neįvertina sektantiško XIX 
liberalizmo ir mūsų dienų pagonizmo. Gal 
būt, šiandien išgyventi kraštutiniai blogu
mai ir baisūs iškentėti konfliktai turės bent 
tą pasėką, kad kontrasto keliu pažadins dide
liame žmonių skaičiuje draugingumo ir ben
dravimo jausmus.

Toji žiauri anomalija, kurios mes esame 
liudininkai, yra tame, kad iš tikrųjų istorijos 
raidoje religija, kaip jau esu pradžioje sakęs, 
atrodo, yra prisidėjusi taip pat prie žmonių 
suskaldymo ir konfliktų pasunkinimo, kaip 
ir prie jų sutaikymo. Šita anomalija siekia 
iki pat žmogaus padėties gelmių. Jei žmogus 
neiškyla aukščiau paties savęs iki amžinųjų 
gėrybių, tai jis krinta žemiau žmogiškumo. 
Ir net pačios amžinosios gėrybės, kiek žmo
gus jas panaudoja savo silpnybės ir nuodė
mės sričiai, jam tarnauja aistroms bei jų 
piktybei kurstyti, stiprinti ir pateisinti, šito
je prieštaravimo būklėje nėra kito išsigelbė
jimo rakto, kaip tik meilės raktas. Religija, 
kaip ir visa, kas yra didelio ir kilnaus bei sai
stančio, didina žmonijoje įtampą, o su įtam
pa drauge ir skausmą, su skausmu gi dva
sios pastangas, o su dvasios pastangomis 
dvasinį džiaugsmą. Tantum religio potuit 
suadere malorum, (tiek daug pikto galėjo 
atnešti religija), jau senovėje yra pasakęs 
Liukrecijus savo amfibologine formule. Bet

jis turėtų pridėti: ir taip ji reikalinga pačiam 
žmonijos kvėpavimui! Ir tiek ji galėjo iš
šaukti gero, atidengti vilčių ir išugdyti dory
bių! Iš to, kas laikų bėgyje yra padaryta, nie
ko nėra padaryta pastoviai naudingo žmo
gui be religijos, bent be religijos savo gry
niausiose formose.

Ne religija tad prisidėjo prie žmonių su
siskaldymo ir jų konfliktų pasunkinimo, bet 
žmogaus silpnybė ir mūsų širdies vidinis su
skilimas. Be religijos mes tikriausiai būtume 
daug blogesni, negu kad dabar esame, šian
dien mes matome, kad, kai žmogus, atmes
damas šventąsias tradicijas, nori per ateiz
mą išsilaisvinti iš religijos, arba per tam tik
rą pseudoteizmą ar parateizmą imasi iš
kreipti religiją, sudievindamas savo nuodė
mingą kraują, tada gimsta pasaulyje juo
džiausios siautėjančio fanatizmo formos. 
Tiktai gilesniu ir grynesnių religiniu gyveni
mu, tiktai meile galima nugalėti konflikto ir 
pasipriešinimo būklę, sukeltą per sujaukimą 
religijos su anomis žmogiškos silpnybės prie
maišomis. Aš manau, kad pilnai pergalei lai
mėti prieš visokį fanatizmą ir visokį parizie- 
jiškumą reikės visos žmonijos istorijos. Bet 
nugalėti šias piktybes kaip tik yra pačios re
liginės sąmonės dalykas. Tik ji viena gali tai 
padaryti. Ji pati sudvasėdama skausme, pa
laipsniui turi apsivalyti savyje ir apvalyti 
pasaulį nuo pariziejų ir fanatikų raugo. Visi 
čia susirinkę trokšta atsidėti, kiekvienas pa
gal savo būklę ir išgales, šitam apvalymo 
darbui. Šitai, mano supratimu, šitam kon
gresui ir teikia tikros dvasinės reikšmės.

(Bus daugiau)



Antradienis, Rugsėjo 14. 1943

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

Sudėta Lietuvos Reikalams S6J 57.00

Išpirkta Karo Bonų Už S150,000
Į ra laisva — tai Lietuvos Pa- 
' siuntinytoė Washingtone. Ap
lankykite ją retkarčiais... ši ša
lis vadovauja kovai prieš tam
siąsias šio pasaulio jėgas — 
prieš juodąją koaliciją... Šioje

ši istorinė Lietuvių Konfe
rencija įvyko svarbiu pasaulio 
istorijas momentu, rugsėjo 2— 
3 d. d.. 1943. William Penn Ho- 
tel (17-tame aukšte). Pitts
burgh. Pa. Į ją suplaukė iš įvai
rių Amerikos dalių, nuo Atlan- šaly gyvena 25% lietuvių tau
to ir Pacifiko pakraščių ir Ka
nados (Toronto ir Montreal) į- 
vairių srovių, pažiūrų ir luomų 
lietuvių draugijų - organizaci
jų atstovai - vadai: dvasiškiai - 
vienuoliai - profesoriai, politi
kai. diplomatai. įvairūs profe
sionalai. biznieriai, laikrašti
ninkai - redaktoriai ir paprasti 
darbo žmonės. Visus juos suve
dė bendras tikslas - troškimas: 
Amerikos pergalė — Laisva 
Lietuva.

IŠKILMINGAS 
ATIDARYMAS

Konferencija įspūdingai ati
daryta 10 vai. ryte. Benui gro
jant maršą, skautai, lydimi lie
tuvaičių tautiniuose drabužiuo
se atneša didžiules Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas ir pastato 
prie estrados. Visi jautriai su
gieda Amerikos ir Lietuvos 
Himnus. Giedojimui vadovau
ja solistė p. Skeverytė ir komp. 
Pocius. Įspūdingą maldą - invo- 
kaciją atkalba kun. J. švagž
dys. Piedge of Allegiance prieš 
Amerikos vėliavą atlieka visi 
vad. adv. F. J. Bagočiui. Atida
rymo žodį taria Konf. Rengimo 
Komiteto pirm. Povilas Dargis 
—“ Mes čia naudojamės ketu
riomis laisvėmis. Lietuvoje, 
mūsų broliai teutono prislėgti 
laukia ką mes padarysime". 
Perveda Konferencijos vedimą 
A. L. Tarybos pirm. Leonardui 
Šimučiui... "mes turime dirbti, 
pasiaukoti. kad Amerikos 
žvaigždėtoji greičiau suplevė
suotų laisvoje Europoje, tuo
met Lietuvos trispalvė bus iš
kelta ne tik Kaune, bet Vilniu
je. Klaipėdoje ir Tilžėje!”

- Darbo pradžiai paskiria man
datų komisiją: Bulevičių-Boley. 
Mereškevičių. Milerį ir Baka- 
ną: nominacijų komisiją: A. F. 
Kneižį. J. Stilsoną ir Birštoną.

ŽYMIU ASMENŲ 
SVEIKINIMAI

Pennsylvanijos senatorius, bu
vęs Secretary of Labor. James 
J. Davis. pasakė 
sveikinimo kalbą, 
žodžiais: “Your
shine again".

Lietuvos Ministeris pulk. P. 
Zadeiki- sveikina susirinkusius. 
...‘‘ne visa Lietuva yra okupuo
ta mažytė jos dalele dar tebe-

V U5. nuoširdžią 
kurią baigė 
Star shali

tos. Beveik visi turi giminių 
Lietuvoje, todėl negali nerūpė
ti jos likimas...

Ilgoką, bet svarbią ir įdomią 
sveikinimo kalbą pasakė Jungt. 
Valstybių Senatorius iš Dela- 
ware. James M. Tunnell. kurs 
yra narys Senato Užsienio Rei
kalų Komiteto ir artimas drau
gas Cordell Hull. "...neturite 
nusiminti, kad jūsų tauta ma
ža. tik 2.500.000 žmonių, 
tiek tebuvo žmonių Jungt. Val
stybėse revoliucijos metu... Ne 
tik Lietuva tapo užpulta ir pa
vergta. Žiūrėkite Prancūzija, iš 
kurios mano bočiai yra kilę, ar 
ne tapo užpulta ir pavergta. 
Net mūsų šalis Amerika 50 kar
tų didesnė už Lietuvą, ar nebu
vo užpulta ir atsidūrusi pavo
juje. kaip ir mažosios tautos... 
Amerika kariauja už demokra- 
tybės principus... Apsauga nuo 
užpuolimo turi turėti ne tik di
delės. bet ir mažos tautos, nes 
jei vienos atsiranda pavojuje, 
tai ir kitoms nebesaugu... Man 
patinka jūsų Konferencijos 
programa — pirmoje vietoje — 
laimėti karą. Taip, mes pir
miausia turime laimėti karą...

Pittsburgho mayoro Scully 
atstovas pulk. E. A. Fairley. 
pasveikina atstovus Pittsbur
gho miesto vardu ...Lietuva 
per 1000 metų vedė kovą už sa
vo tautybę už savo laisvę — 
“We wont let her down now”... 
Tik pakelkite savo širdis, kaip 
kunigas mišios* gieda — “Sur- 
sum Corda!”

Buvęs Estijos Užsienio Rei
kalų ministeris Pusta iš New 
Yorko atvyko pasveikinti lietu
vių delegatus. ...Kur būtų Rusi
ja šiandien buvus, jei nebūtų 
gavus pagalbos iš Amerikos ir 
Anglijos...

Konferenciją jautriai sveiki
no ir Latvijos Konsulas Pitts- 
burghe.

Sekė jaudinantis sveikinimas 
Lietuvių tautos Cicerono — 
prof. Kazio Pakšto, kurs atvy
ko net iš Mmnesotos valstybės, 
kur vienoje kolegijoje dėsto ka
riškiams politinę geografiją. 
Profesorius šią Konferenciją 
pavadino “Epochinės 
mės”. Tai esąs kilnių 
susitarimas ir “ar jūs 
antrą tautą pasaulyje taip vie
ningą. kaip dabar lietuviai...”?

tik Juk

SAUGIAUSIAS PASAULY JDeTIS
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it

15 BILLION DOLLARS
(NON-BANKING QUOTA)

★ ★

Gerai pažymėkite dieną—Ketvirtadienis, Rug
sėjo 9-tą. Nuo tos dienos, jūs turite atsakyti 
į savo šalies šauksmą.

Ant tos dienos, 3-čias Karo Paskolos Vajus 
atsidarė. Jūs esate kviečiami paremti kariau
jančias pajėgas daugiausiai ką jums aplinky
bės leidžia. Jūs esate visi kviečiami įsiveržimui 
su savo ekstra įdėliais Karo Bonams — dau
giausiai Karo Bonų negu jūs manote kad ga
lėtumėt.

Kad pasiekti tą. tautinę kvotą, kiekvienas 
invidualas šioje šaly, kuris gauna algą arba 
turi įeigų ajr apyvartos fondus, turi prisidėti, 
kiek gali, mažiausiai vieną karo boną už $100 
ekstra. Tie, kurie gali, turi įdėti daugiau į bo
nus — šimtus ir tūkstančius dolerių daugiau 
vertės.

Surinkite pinigus iš visų galimų šaltinių... 
atiduokite visus palaidus pinigus ką kišeniuje 
nešiojatės... iškaskite viską ką turite paslėpę, 
taip sakant “juodai dienai”. Eikite be patogu
mų. puošnumų, kad ir be reikmenų šį rugsėjo 
mėnesį. Ir duokite kareiviams daiktus, kurie 
reikalingi kariavimui — ir pergalei.

Tie žmonės deda viską ką jie turi šiame 
smarkiame įsiveržimo pasistumime. Jie ati
duoda savo kraują savo gyvybę. Niekas negali 
šitų pastangų įkainuoti, kaip savo pasiaukavi- 
mą, savo pasišventimą. Bet jūs galite parodyti, 
kad ir jūs esate su jais iki galui: Jūs galite 
atlikti tai su Bonais... EXTRA Bonais šiame 
mėnesy.

Dėl šios 3-čios Karo Paskolos, jūs turėsite pro
gą pasirinkti įvairias vyriausybės apsaugas. 
Pasirinkite vieną, kuri atitinka jūsų reikalavi
mams. Suvienytų Valstijų Karo Taupymo Bo
nai Serijos “E”, duoda jums atgal $4 už kiek- | 
vienus $3 kuomet bonas išsibaigia. Nuošimtis: I 
2.9% į metus. įskaitant pusmetinius, jei išlai
komas iki laiko. Reikšmėje $25, $50, $500, J 
$1,000. Išperkami: Bile laike bėgyje 60 dieną I 
po išleidimo datos. Kaina: 75% prieš subren
dimo vertę.

2’/2% Iždinės Bonai iki 1964-1969; gatavai | 
pažymėti, lygiagrečiai priimami. Išperkami ly
giai priaugę nuošimčių, tikslui, kad patenkinti ‘ 
Federalės nuosavybes taksas. Datuoti Rugsė
jo 15. 1943: sukanka gruodžio 15, 1969. Reikš
mėje: 500. Sl.OOO. $5.000, $10.000, $100,000 ir 
$100,000,000, kaina: lygi ir priaugę nuošim
čiai.

Kitos apsaugos: Serijos “C” Taupymo No
tos; 7/8% (septynios aštuntadalės nuošimčio) 
certifikatai: 2r< Iždinės Bonai 1951-1953 me
tams; Suvienytų Valstijų Taupymo Bonai Se- į 
rijos “F”; Suvienytų Valstijų Taupymo Bonai 1 
Serijos “G”.

BACK THE ATTACK-VVITH WAR BONDS
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(Bus daugiau)

...po. Hitlerio turgaus su štai i ( fėvų Pranciškonų Misijos 
nu pasaulį užliejo mirties ir 1042 m
naikinimo tvanas. į kurį pateko; 1710 III.
ir gintarinių jūros pakraščių 
kraštas — Lietuva... Jos profe-,
šoriai, mokslininkai ir studen-TU05 Gimimo par., 
tai turėjo persikelti į girias. tava’ rugsėjo 7-15 d. 
kur slapstosi, kaip medžiojami Juvena^*'’ Riauba, 
žvėreliai... Bet mes tikime į Lie-! Waterbury, Conn. - Šv. Juo- 
tuvą ir laisvojo žmogaus prisi- zaP° Par- Sv‘ Pranciškaus No- 
kėlimą... Mes tikime Lietuvą: vena’ Sv- Pranciškaus Mylėto- 
dar gyvą nuimti nuo kryžiaus..]™ ir Tretininku Konferencija,

Chicago, III. — švenč. P. Ma-
Šiluvos ok-

Tėvas

' rugsėjo 8—19. Tėvas Justinas
■ Vaškys.
( Lairrence, Mass. — Šv. Pran
ciškaus Par., Šv. Pranciškaus 
Novena. rugsėjo 25 — spalių 4

• J TU,.___T,.,.*-

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

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. I. — šv. Kazi- 
atlaidai, 

— Tėvas

28 d.
Justinas Vaškys.

FRANCISCAN FATHERS 
310 Orehard PI., 

Pittsburgh, (10), Pa.

— gruodžio 5 d. — Tėvas geros ligi spalių 20.

RACIONAVIMAS

Sportininkas laimėjęs kelią nešasi pirmyn, 
vaizdas iš žaidimo Ail-Star — Redskin Evanston, III. 
Kolegijos žvaigždės laimėjo 27—7.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
• Ku.,ra<-t kankinatės vidur,ų užkietėji-| Tėvas Just. VaŠkyS.
r.u — žarnas neveiklios. skauda galva, i * ■

‘ Neu Ha.ven, Conn. — Šv. Ka-I 
‘ zimiero par. 40 vai., atlaidai, Į 
spalių 3—5 d. Tėvas Juvenalis 
Liauba.

Cleveland, Ohio — Šv. Jurgio1 
par., 40 vai. atlaidai. Spalių 10 
— 12 d. Tėvas Juvenalis Liau
ba.

Baltimore, Md. — šv. Alfom1

rr.u ...______ ________
n*’r a ener«ij.,s — palengvinsite sau Šiuo! 
m ,4' rniSku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
durius Iiuosuoja Švelniai ir tikrai Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MTNT. Tik 
pakramtyk.te FEEN-A-MINT einant gul- 
t. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio Sekantį ryta malonus palengvi- , 
minas pagelbės jums vėl jaustis puikiai. ;

10c

miero par., 40 vai. 
gruodžio 12—14 d. 
Justinas Vaškys.

Pittsburgh, Pa. — 
cento par., misijos.

I

Šv. Vin- 
lapkričio

k' a *wa*’a*a aa

| Juozas Kasinskas
B Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

i Patarnavimas Dieną ir Naktį

[ 602 VVashington Blvd.
į BALTIMORE, Md.

» Tel. Plaza 8595
T Limosinai dėl visokių reikalų „

Raudonos stampos T, U. 
W ir X dabar galioja. Bet nus
tos galioję stampos: T, U, V ir 
W antradienį, rugp. 31. Štam
pą X ir Y gera ligi Spalių 2.

Rugsėjo 5 įsigalios raudona 
Z stampa ir bus gera ligi spalių 
2 d.

Rugsėjo 12, įsigalios rusva 
stampa A iš War Ration Book 
No. 3. taipgi dėl mėsos, riebalų, 
aliejų, sviesto ir sūrio, ir bus 
gera ligi spalių 2.

Rūgs. 19 įsigalios stampa B 
ir bus gera ligi spalių 2.

Mėlynos stampos R. S ir T 
geros dabar. Jos geros ligi rug
sėjo 20. Mėlynos stampos U, V 
ir W įsigalios rugsėjo 1 ir bus

Dabar dėl cukraus stampa 
gera No. 14.

Dėl batų stampa gera No. 18.

IRON HAND — Oeneral 
Hermann von Hanneken, 
Kaži commander - in - chief 
in Denmark. above. who ha4 
declared martial law over 
the country. as the DanisU , 
king. Christian X, and htf 
cabinet resigned, rath ei I 

than yield to the Nazis. . >



Antradienis, Rugsėjo 14, 1943

Žalios Rūtos Poezija
— Liepsnos sunaikina trobas, rašytojas nutre
miamas į Suomiją. — Tremtinio dovana tėvy
nei — Išverto 2X000 eilučių liaudies poezijos.— 
Baidare po Lietuvos ežerus ir upes. — Apie 

auksų ir "Laumes".

5

Atsakymas p. Arthur U. Pope,
j jo laiški, tapusį New Y«t Tinęs rugp. 17 4 š. ■.

Augusi 23, 1943 to them there are scores of 
other nations, the sovereignty 
of which Mr. Pope does not 
wish to destroy. If small na
tions cannot defend themseives 
against aggression. this is true 
not only of Lithuania and her 
neighbors būt to no lesser 
degree of Belgium and Holland, 
Denmark and Noraray, Poland 
and Czechoslovakia. Roumania 
and Hungary. and so on. The 

j Baltic Statės have never ciaim-
ed for themseives more priv- 

, ileges than possess other na- 
i tions. and there is no reason 
why the rights recognized to 

' others should be denied to 
them.

tremtinys būtų galėjęs 
gauti, kun. Sabaliauskas 
pasiekė Suomiją ir apsi
gyveno pas savo prietelįi 
prof. Niemi. Su juo jau i 
anksčiau buvo išleidęs di
delę knygą Lietuvos Dai
nų.

— Dabar Helsingforse,—

...ne visus juk
Ryja žemė: jin ir peni: 
Kas šaknis giliai jon leidžia, 
Liemeniu iškils padangėn, 
Žiedą skleis savu metu”.

Tie žodžiai, kuriais Ža
lia Rūta — kun. A. Saba
liauskas — užbaigia savo, 
draminę, eiliuotu būdu at- ---- :-------- : °
kurtą tautos pasaką “Lau- rašo toliau apie jį Vaiž- 
mės”, — tinka jam pa- gantas, — išleidžia puikų 
čiam. Jisai savo vaisingu tomą dainų Melodijų su 
kūrybingumu yra, kaip Varno irk. iliustracijo- 
tas tiesus liemuo, iškilęs į mis. Šitam leidiniui mes 
lietuviškas padanges ir jo neturime lygaus. Jis rū- 
raštų žiedą mes pamato- pestingai yra perkontro- 
me tuo labiau dabar, kai buotas Kačanausko pačio- 
jis Lietuvoje švenčia savo se rinkimo vietose. Su šio- 
amžiaus 70 metų sukaktį. į m^s melodijomis tikrumu 

i negali lygintis nė Kroku-1 
Šiaurines Lietu- Įvos Akademijos leidinys,’ 

i o sutvarkymo sistema ne 
tiek to.”

Suomijos ištrėmime ra
šytojas nerimo. Jis netik 
tenai sutvarkė savo kitus 
du kūriniu: “Kada Rožės 
Žydi” ir “Pančiai”, bet ir 
nerimo vis norėdamas, ką 
nors daugiau dėl lietuvių 
pasidarbuoti.

i — Norės grįždami Lietu
vos vaikai parnešt savo 
motinai tėvynei ne tik sa
vo galvas ir rankas, bet ir 
dovanų, — rašo jisai bū
damas ištrėmime, — no- 

gęs'su Lietuvos žeme, kad Parnešti ką gerą, gra- 
netirsavo pirmąsias AL-:au; «™ntinga radę pas 
šias pasirinko laikyti Lie- kitas tautas, ko gera is-

v • ■

j

i

Ir šie mažyčiai gelbsti karą laimėti. Jų mamytės dirba Britų karo fa
brikuose. Gi jie palikti mažyčių globotojų daržely (nursery). Ten juos 
mokina ir pratina dirbti. Štai po pusryčių jiems duota vandens ir jiems 
paliepta plauti savo lėkštytes, kurias jie vartojo pusryčiams. Tas darbas 
jiems patinka.

vos Sūnus
Kun. Adolfas Sabaliaus

kas gimė 1873 m. rugpiū
čio 23 d., Krikščiuose, Bir
žų valse. Mokslus ėjo Kau
no kunigų seminarijoje ir 
užsieny — Friburge. Dar 
besimokydamas, dar 1895 
m. “Apžvalgoje” rašė 
straipsnį “Rūta mūsų dai
nose”. Nuo to laiko ir pa
sirinko sau slapyvardę — 
“Žalia Rūta”. Kaip savo 
poezijoje buvo išsireiškęs, 
jis pats taip buvo suau-

t

To the Editor of the 
New York Times:

Mr. Arthur Upham Pope’s let- 
ter in the New York Times of 
August 17, 1943. seems to pre- 
sent the cause of the Baltic 
Statės in a manner contrary to 
vell-estabiished facts and 
harmful to the United Nations.

Mr. Pope seems to adhere to 
the maxim: "Once a part of 
another statė, always a part of 
it”. This maxim eontradiets 
the principles of self-determina- 
tion and is apt to jeopardize the 
very existance of a score of na
tions. The Centrai and South

vių pasakas ir dainas. Ji- dojo šventas giesmes, gie- tosi prieš tuos, kurie ne- American Republics had never 
sai susipažino ir su Šuo- dojo dainas... Iš visų trau- verti: 
mių liaudies kūryba, ku-! kinio durų, lyg gusarų es- — šeima tas, žiūrėk, kvailys.
rios svarbiausiu dalyku y-! kadrono 

i ra garsus dainų - pasakų:ruoja nosinės: 
rinkinys “Kalevala”, ap- diev”. 
dainuojąs suomių didžia- ' T . . p-. • ,
vyrių žygius. Ta knyga LietUVUJ DvaSlOS 
pažįstama visame kultū
ringame pasaulyje ir kun.
Sabaliauskas 
kaus darbo ją 
Darbas tikrai didelis: net bonu. C 1_ 'J 
23.000 eilučių. Tačiau kun. laiką surinko

vėliavėlės, pu- Paleistuvis tas niekšiausis. 
Sudiev, SU- o dėlto, kad auksu blizga. 

Kad kišenė jam storesnė. 
Tai iš tolo prieš jį lenkias, 
Dvylinki kepurę kelia...

Žadintojas i
Iš pradžių Lietuvoje bu- Nepasiekia—tai nors širdį 

išversti. Vo paskirtas Pušaloto kle- Vis prie aukso telio tiesia.

Jei ne rankas—kai per trumpos
ėmėsi sun-

tuvos šventojo - Šv. Ka- m0^' nu0 Parsj
** n/mri vi o z-v i nnnnrsc’

zimiero dienoje. Iš pradžių 
jam teko darbuotis Liepo- 
juje, Kurše, vėliau Nemu
nėlio Radviliškyje
— Eina savo < 

sias pareigas, — rašo apie i 
tą jo gyvenimo laikotarpį 
Tumas - Vaižgantas, — ne' 
kaip valdininkas, tik kaip; 
žmogus, jas [ __
šviečia gražiu, blaiviu ir 
skaisčiu gyvenimu, kol tV 
negailestingas karas su
degina jam bažnyčią ir 
griežtai visas trobas, jį gi 
patį rusai išvaro į Rusiją.

Didžiojo Karo 
Tremtinys

Atsisakydamas nuo pa-l 
šalpų, kurias jisai, l*""

To prove the alleged penetra- 
tion of the Baltic Statės by 
Germany, Mr. Pope gives the 
example of Finland in 1941 and 
claims that all the Baltic Statės 
have been unable to prevent 
plans for the ūse of their terri- 
tory by the Nazis. Mr. Pope, 
seems. however, to have forgot- 
ten, that in 1939 Finland was 
attacked by Russia and not 
vice versa. The other republics 
were since 1939 actually domi- 
nated by Russia and in 1940 
forced to join the Union. It is 
hard to see how these nations 
could prevent Germany from 
using their territories. over 
which they had nothing to say. 
It vvas up to Russia to defend 

Į these territories, because she 
į alone 
there.

To
ments
Pope asserts that the progress 
made by some Soviet Republics 
was no less 
that by Lithuania 
neighboring nations. 
too well known. that

i Azerbaijan nor in

Čia jis per trumpą
> apie 200 i 

Sabaliauskas atliko jį la- liaudies meno pavyzdžių, 
bai gražiai. Štai kaip vaiz- Kelias dešimtis tik vienų 
džiai skamba pirmosios jo kryžių viršūnių (mons- 
verstos eilutės tos suomių trancijų) dovanojo Liet, 
poezijos:

— Ir atėjo man į galvą.
Mano smegenys sumanė 
Eiti sau ir imt giedoti 
Ir pradėti sau kalbėti. 
Kilties giesmę sugiedoti 
Giesmę sugiedot tautos, 
žodžiai tirpsta burnoje, 
Veržias man garsai oran. 
Iš liežuvio nor išsprukti. 
Išsilaužt man pro dantis.

Tą vertimą taip brangi
no Lietuvos švietimo va
dovai, kad jis buvo net iš- 

' leistas Švietimo Ministeri
jos lėšomis.

Atgal Į Tėvynę
Rašytojas taip ilgėjosi 

Lietuvos, kad 1918 m. pra
džioje jisai palikęs Suomi
ją per Petrogradą išvyko į 
Estiją iš kur greičiau ti- 

įkėjosi pasiekti Lietuvą.
— Varginga tai buvo ke

lionė, — rašė jisai prisimi
nimuose, — Kiauras die
nas reikėdavo laukti ir 

■stovėti stotyse, kol galėjai 
įsisprausti vagonan ir 
paskui, lyg kamštis bute
lio kakle, ištisas valandas 
ir dienas sėdėti prirūky
tame, pripurvintame ir 
šaltame, nors pirmos kla
sės, kupė... Pasiilgimas 
gimtojo krašto buvo tarsi 
kokia liga, kuria sirgda
mas viską kita užmiršti...”

O normaliu laiku iš Suo
mijos į Estiją tik kokios 
keturios valandos kelio 
garlaiviu... Ir atvykus į 
Estiją teko gerokai pa
laukti. Užėję vokiečiai ne
siskubino greit duoti leidi
mą grįžti tremtiniams. Už 
tat koks buvo jų džiaugs
mas, pajudėjus traukinio 
vagonams į tėvynę:

— Truktelėjo pečius 
trauktuvas, ir lyg elektros 
srovė perbėgo per visus. 
Kas žegnojosi, kas ašaras 
šluostė. Būta mūsų vago
ne būrio nepaprastai bal
singų merginų. Lyg kas 
komandą būtų davęs, iš 
visų krūtinių išsiveržė 
giesmė: “Eisim broleliai 
namo, namo...” Nežinau, 
ar liko tuomet kas nors, 
kas nebūtų verkęs... Gie-

I

f

nešti namo ir tuo papuoš
ti apiplėštą tėvynę, jos na
mus, kad ji pagrožėtų ir 
sustiprėtų. To paties karo 

i nusviestas 
ir aš į tą šaltąją Suomių 
žemę. Ir aš ėmiau dairytis 

: aplinkui, ko čia iš to sveti
mo krašto, iš tos ypatin- 

igos kultūros parnešus mo- pamegęs, I®. . _

[C ir

dvasišką-:audros tapau

tinai tėvynei, kad ne su 
tuščiomis rankomis grįž
čiau namo... ir išdrįsau 
imtis versti į lietuvių kal
bą ju tautos epą-Kaleva- 
lą”.

I

Kalevalos
Vertėjas

Kun. Sabaliauskas buvo 
kaip*pažinęs ir pamėgęs lietu-

Dūmai su ugnim pripildė debesis ore, kai šeši Dėdės 
Šamo karo bomberiai ištaškė Denain, Prancūzijoje, 
kur buvo dirbama naciams kariški reikmenys.

Sukaktuvininko
Prašymas

been independent nations prior 
to severing their ties with 
Spain respectively Portugal. 
The dominions of Canada, Aus
trai ia and Nevv-Zealand were 
not so long ago British coio- 
nies, the Balkan statės — parts 
of the Ottoman Empire. Ire- 
land — an integral part of 
Great Britain. Historically 
these nations have no greater 
right to be independent that 
have Czechoslovakia, Poland, 
or the Baltic Statės. Were Mr. 
Pope’s maxim to become a valid

Šiandieną 70 metų su-1 principle of international law, 
laukęs rašytojas Saba- Spain would be master of Cent- 
liauskas toli nuo mūsų at- ral and a great part of South 
skirtas Lietuvoje, SU ki- America. the Dominions revers- 
tais neša nacių vergijos ed to the status of colonies, the 
jungą. Nei jo balso išgirs- Balkan and Arabic statės given 
ti nei iŠ jo laiško gauti back to Turkey. In short. the 
mes negalime, bet visiems! result were a regress of incom- 
verta būtų įsitėmyti jo I parable magnitude.

! prašymas - raginimas, ku- Contrary to Mr. Pope’s asser- 
rį jis dar 1911 m. buvo iŠ-j tion, Lithuania was actually an 

nės gali sek$įi bažnyčioje spausdinęs “Lietuvių Tau- independent nation many cent- 
pamaldas, turėdami lietu- į toje pabaigoje straips- aries prior to her union with 
viškai tuos pačius maldų ni°, kur taip įspūdingai Poland. Joining the dual king- 

Tai jo garsioji j° buvo aprašyta lietuvių dom. she lošt her statehood as

Meno Kūrėjų draugijai. 
Vėliau persikėlė gyventi į 
Kauną, buvo karo ligoni
nės kapelionu ir daug lai- 

I ko pašvęsdavo religinių 
' knygų paruošimui. Jam 
tenka pirmajam garbė dėl 
paruošimo lietuviško mi
šiolėlio, kurio dėka žmo-

žodžius.
maldaknygė “Šlovinkim liaudies dainos ir
Viešpatį”, kuri greit susi- liaudies muzikos
lauke ir antros laidos ir mentai (kankliai,

lietuvių' did Poland by the šame act. 
instru- To strengthen his position 
skudu- Mr. Pope brings up the ques-

buvo Lietuvos inteligentų čiai, ragai, Iamždis, birby- tion of Long Island. Wales. and 
labai mėgiama. Jis paruo- nė, ožio ragas, švilpa).
šė ir knygą “Didžioji Sa- — Senovės t 
vaitė”, kur yra lietuviškai kultūros žymes

!

i

had millitary might

minimize the achieve- 
of the Baltic Statės. Mr.

than
the 

it is

. ; Scotland. This comparison is
savotiškos ’ the totai disregard of the fun- 

___ __ _____________ , ’ sulaikė: damental difference between 
išspausdinti gražūs tos' dūminė grįčia ir pilka ser-' nations and mere local geo- 
savaitės maldų tekstai. j mėga; dabar gi. keičiantis j graphical groups. The popula- 
Net ir religinius veikalus gyvenimo formoms ir sa-ition of Long Island is in ^yery 

ji paduo- respect as American. as is anyruošdamas, kun. Saba-Į vajai nykstant,
liauskas nepamiršo lietu- aa tą savo sergėtą turtą i other part of the United Statės, 
viškų ornamentų: vienon jums, tos pačios motinos The inhabitants of Scotland 
knygon įdeda lietuviško i vaikams, bet jau ginkluo- and Wales differ from the 
“ " paveikslą, ki-i tiems mokslu ir išsilavini- English ’ ‘

mo. mu. kad neoražudvtumėt hitams
Smūtkelio
ton — kito lietuviško me- mu, kad nepražudytumėt i bitants of Brittany from those 

|tų brangių turtų, bet plė-iof Prcvence in France of the 
į totumėt juos, kad dar di- inhabitants of Northem Italy 
dėsnis ir gražesnis žiedas Į from those of Sicily. The Baltic 
ant to paties stiebo pasi- nations on the contrary. have 

never lošt their national char- 
K. J. Prunskis. acter. have conserved their own 

languages, customs. and cul
ture, and have not assimilated

I no more than the inha-

no kurinio.
Mielas Lietuviš

kos Liaudies 
Sūnus

Daugeliui iš mūsų akyse , 
tebestovi besišypsa'ntis| 
sukaktuvininko veidas, su 
baltais, kaip sniegas plau-j 
kais. Nors jo metų našta j 
jau nemaža, bet jo dvasia'

rodytų”.

remarkable
and
Yet,
neither in 
any other

part of the Soviet Union could 
there be found the šame high 
standard of living. the wealth 
of goods, abundance. of food. 
etc.. as experienced in the Bal
tic Statės, let aione religious, 
cultural and other freedom.

To finish, o few remarks for 
the sake of exactitude:

Autonomous republics are 
part of union republics. not of 
the Soviet Union herself;

Lithuania achieved her inde- 
pendence in a way quite diffe- 
rent from the one described by 
Mr. Pope. The treaty with Rus- 
sia was signed in 1920 (not 
1921);

There were no Baltic barons 
in Lithuania at all; in Latvia 
and Estonia their influence 
equaled zero.

Jonas Budrys,
Consul General of Lithuania.Pietų Amerikoje Kelionės . with the Russians. The Irish, 

IcniirfŽiat although they acąuired the
Į ]angUage and culture.

national 
therefore. 
independ- 

Eco- 
nomically and strategically Ire- 

I land was no less a part of Great 
' Britain than were the Baltic 
Statės of Russia. Nonetheless. 
the Irish independence is re- • 
cognized and j-espected without i 
reserve. and nobody plans to‘ 
destroy it again.

The main argument of Mr. 
Pope seems to lie in his asser 
tion that small sovereign na
tions are a danger to vvorld 
peace and specifically that the 
Baltic Statės were too easily 
penetrated by Germany. If a 
multitude of sovereignties is a 
eontradietion in terms. as Mr. 
Pope believes, the disappear- 

. ance of the Baltic Statos wih 
bring no relief, as in addition

NEW ROLE — Lt. Comdr. 
Harold Stassen. USNR. whc 
is now serving as fiag sec> 
retary to Admiral W. F. Hal« 
sey, commander of the U. S 
South Pacific Force. Stas- 
šen resigned as govemor oi 
Minnesota because he want* 
ed to join America’s young 
men in the fight against thi

Avi<

Parašė Kun. J. Paškauskas. į reiwrv’1
-........................ . strenght and could.

Kaina tik ! succeed in gaining 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar- ence from Great Britain. 
bininkas”, 366 W. Broadvvay.
So. Boston, Mass.

Jaunatvės pilna. Jis vra,^n-’^ut® labai įdomi ir verta i 
ia rndnnnoi,. f-J kiekvienam įsigyti. Kaina tikvienas iš nedaugelio Lie

tuvos dvasininkų, kuris 
net gi dalyvaudavo prof. 
Kolupailos ruošiamose po 
Lietuvos ežerus ir upes 
baidarių ekskursijose, iki 
paskutinių metų prieš šį 
karą. Šiaip jau jisai visa 
siela atsidavęs Lietuvos 
žmonėms, ypač pamilęs 
jos liaudį. Jo kūrinyje 
“Laumės” skaitome:

— Kiek pilkoji ta sermėga 
Slepia grožio ten širdies! 
Tik arčiau prie jos priėjęs. 
Ją išvysti, imi gerbti.
Jei jau prigul kam. tai jai. 
Kad kepurę mes pakeltum.
Ir jis baisiai 

kam žmonėms 
kis užtemdo ir

nervinasi, 
auksas a- 
jie lanks-

Be Galo įdomi Ir Naudinga 
Knyga JĖZUS KRISTUS 
Pasaulio Išgelbėtojas

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

Užsakymus siųskite su 
money orderiu: “Darbi
ninkas”, 360 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.



BERNADETOS GIESME

Šimtai ligonių išgijo prie šaltinio
Grafas Masė buvo nustebintas impe

ratoriaus telegrama. Bet jis negalėjo 
priešintis. Tuojau įsakė Masabielio urvą 
atidaryti. Tūkstančiais žmonės pradėjo 
eiti į Liurdą. ieškodami sveikatos ir nau
jos gyvybės. Šimtai ligonių išgijo prie 
šaltinio. Tačiau visa tą laiką Bernadeta 
gyveno, tarsi, jai tas visiškai nebūtų 
svarbu. Žmonės turėtų jai būti amžinai 
dėkingi už gautas gydymo malones.

r
FRANZ WERFEL

HAROLO FOSTER ILIUSTRACIJOS

Po keturių metų Bernadeta buvo pa
šaukta į kleboniją. Klebonas Kun. Peira- 
malis jai tarė: — Bernadeta, tavęs niekas 
neišgali pakreipti i kitą pusę. Klausyk.

Bernadeta pašaukta Į kleboniją 
dabar Vyskupo paskirta komisija ištyrė 
visą dalyką ir pripažino, kad gal Dangiš
koji galybė tave ir išrinko būti verta tos 
didžios malonės. Ar tu supranti ką tai 
reiškia? Tas komisijos raportas pasiųs
tas šventajam Tėvui Popiežiui: didieji 
Bažnyčios vadai saugos tavo kiekvieną 
gyvenimo žingsnį ir paskui... — Klebo
nas nutilo valandėlę paskui vėl tarė: — 
Man sunku tau sakyti tuos žodžius. Man 
būtų geriau, jei Viešpats nebūtų man 
skyręs tau taip kalbėti. Nes gal. kada 
mes visi būsime seniai, seniai išmirę, tu 
nebūsi žmonių užmiršta. —

Bernadeta visa suprato. Mirtinai iš-

Mirtinai išblyškus, ji pašoko... 
blyškus, ji pašoko nuo kėdės ir tarė: — 
Bet taip negali atsitikti. Aš to nenoriu. 
— Klebonas uždėjo ranką mergaitei ant 
galvos ir tarė: — Kurią nors dieną dabar 
tu važiuosi į vienuolyną. Ten atrasi gy
venimo tvarką, gražią ir šventą... —

Klebonas Peiramalis pradėjo vaikš
čioti po kambarį. Paskui sustojęs tarė:— 
Dar vienas dalykėlis. Aš žinau, kad tu 
neprašysi jokios malonės iš manęs. Bet 
aš tau prižadu, kad pirma negu tu aplei
si Liurdą, tavo tėveliai įsigįs malūną La- 
pacoje ir aš prižiūrėsiu, kad visa jiems 
būtų gerai. —

Staiga pabučiavo klebono ranką
Jis ištiesė jai ranką. Bernadeta sus

paudė klebono ranką ir meiliai ją pabu
čiavo.

* * *

Kaip išgijo Liurde, pirmaisiais me
tais, Enrikas Bisketas, Magdalena Riza- 
nienė, Enrikas Liaseras ir šimtai kitų, 
Vyskupas Būčys aprašo savo gražioje 
knygoje: Švč. Panelės Marijos Apsireiš
kimas Liurde, — kurią “Darbininkas” 
neužilgo išleis. Užsisakykite ją iš anksto. 
Kas prisius bent penkis dolerius už tai 
gaus tą knygą ir bus įrašytas į rėmėjų 
skaičius.

ten rasis Raud. Kryžiaus 
savanorių, kurie pašven
čia savo laišką šiam dar- 

įbui todėl, kad jie gerai ži
no ką Raud. Kryžius reiš
kia.

Šie savanorių vienetas 
, reprezentuoja kiekvieną 
svetimą tautą šioje šalyje 
ir, kas daugiau, jie atsto
vauja tas svetimas tauty
bes. Jų pastangos šiuo me
tų daug reikalingesnės ne
gu kada nors buvo. Su ka
ro eiga vis pasirodo dau
giau darbo; daugiau darbo 
palengvinti kentėjimą ir 
vargus kuriuos karas pa
lieka savo eigoj.

Raud. Kryžius reikalau
ja kiekvieną savanorį, ku
rį gali gauti. Ar tas sava
noris gali pašvęsti valan- 

!dą arba dieną Raud. Kry
žiaus darbui nedor skirtu- 

: mo. Asmenys ir grupės 
raginami pašaukti Raud. 
Kryžių ir pasiūlyti jam 
savo patarnavimą. A.R.C.

SV. ONOS NOVENA

I>rawino eopyriffht, 1948, by King Featcrei Syndicate. Ine. Text eopyright. 1942. by The Viking P re** Ine. Dutributed bv King Feature* Syndicate in co-operation witb the Book-of-the-Month Club. Ine. l

Senovės Lietuvių Vestuviniai Papročiai Sunku Gyventi...

Vestuvių išvakarėse ren- gai apsitaisiusių, sėdinčių’lia jo iš dešinės pusės, o 
kasi jaunojo ir jaunosios ant puikių arklių, kalban- 
namuose giminės ir jų 
kaimynai. Jaunąjį lydi 
prie altoriaus keletas jau
nų draugų, kurių skai
čius neturi būti mažesnis, 
kaip keturi ir nedidesnis 
už dvidešimts. Jis sodina 
juos prie stalo, paskui nu
silenkęs tėvui ir motinai 
ir gavęs jų palaiminimą, 
pats su jais sėda. Išgėrę 
keletą taurių degtinės, jie 
stoja nuo stalo, ir jauna
sis vėl gavęs tėvo ir moti
nos palaiminimo vyksta į 
jaunosios tėvų namus. Jį 
lydi muzikantai ir svotas, 
kuriam šį kartą suteikia
mas maršalo titulas. Kar
tais prieš išvažiavimą kas pas mus 
nors iš esamų senelių lai- vardan įeikite — 
ko jaunajam kalbą.

Žiemą jaunimas vyksta 
rogėmis, o vasarą raiti. 
Arklių galvos papuošia
mos. o prie pakinktų pri
rišama daug mažų skam- mai lenkiasi ir iš visų ima 
bučių. Atvykus į namus, palaiminimą, paskui su 
kur yra jaunoji, jie priei- visais bendrakeleiviais se
na prie durų, kurios šiuo dasi prie stalo. Per keletą 
atveju — visados būna už- minučių pamergės atveda 
darytos. Tada maršalas 
tris kartus suduoda į du
ris savo juostelėmis pa
puošta lazdele, o iš vidaus 
balsas klausia: “kas te
nai?” Maršalas atsako: 
“neprašyti svečiai”.
— Kiek jūs tenai? —
— Kiek spindulių turi te

kanti saulė, kiek smėlio 
jūroje, kiek kaprizų turi

čių saldžias kalbas.
— 0 ko gi jums reikia, 

kokių vaišių.

paskui ją, greta, pamer
gės. Jaunoji privalo turėti 
savo draugių tarpe keletą

kad tinka- vyrukų, ir ištekėjusią mo- 
mai priimtumėm tokius terį (svočią), kurią papra

stai aprengia turtinga ke
pure. Paprastus priešves- 
tuvinius jaunosios rūbus 
sudaro: šilko folduotos si-! 
jonas ir mėlynas švarkelis 
su raudonais apvedžioji- 
mais. Galva nepridengia-• 
ma niekuo, išskyrus vaini
kėlio. Prieš išvažiuodami 
bažnyčion, jaunieji len
kiasi tėvams prie kojų ir

pagalvės, 
minkšti 

rankšluo- 
švarkams

žibantiems ba-

Jau išėjo iš spaudos NOVENA 
prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal, C. P. Šių knygučių gali- 

i Kryžiaus. Iš Oakland ir te Sauti Darbininko adminis-

nai, suomiai ir kitos gru- 
! pės irgi prisidėjo savo lai- Į 
j ku ir pastangoms prie R.
| _ _______
kitų Californijos miestų tracijoje. Knygutes kaina 15c.

i ateina raportai apie ilgas užsakymu įdėkite į konvertą 
sunkaus darbo valandas, 1^c- ir pasiųskite, DARBININ- 
kurias praleido graikai, I KAS, 366 W. Broadway, So. 
portugalai, jugoslavai, ja- į Boston, Mass. ir tuojau gausite 
ponai, kiniečiai, meksikie- knYgute-
čiai, ir kitos Lotynų - A-! ----------------
merikos vienetos ir daug 
kitų svetimų grupių Raud.
Kryžiaus darbams.

Savanoriai dirba netik 
vakaruose. Kiekviena ap- Medalikėlio' ~ Dievo' "Mobnoš 
gyventa kvadratinė mylia;Garbck Kaina 15c Užsisak da. 
Jung. Valstybėse turi sa-;mi minStą k prisiųski.
vo Raud. Kryžiaus darbi-. te 15c )d-ję , ko ir 
ninkus. Tampa, Floridoj, site mj k v
grupe moterų is Kubosimua siųskite. 
suorganizavo klubą ir kas 366 w. Broadway, So. Boston, 
savaite siunčia klubui au- M 
kų. Tie pinigai padeda vie- _ ____________________

i tiniam Raud. Kryžiaus 
i skyriui tęsti savo darbą 
tarnybos vyrams, ir dar,

,, , , . . „ . . klubo nariai gausiai au-Manoma, kad savanoriai Kryžiaus savanorių patar- R savo » 
paaukojo net 975,000,000 navimai vėl prasidės.. ,ridos . Majne ir
valandų žmonijos naudai,! Raportai iš visų salies * ®
kas yra puikus rekordas dalių pabrėžia kaip svar- į vakarus ligi Pacifiko, 
Amerikos moterų, kurios ‘ biai Amerikos svetimos kur tik randasi grupės a- 
dirbo po Raud. Kryžiaus kilmės moterys prisidėjo merikiečių gimusių sveti- 

, vėliava praeitais metais, prie šių milžiniškų pa- mose šalyse arba naujes- 
Visur jos aukavo nes svetimšalių grupės, 

savo laiką ir dėjo pastan
gas, kad tik visi Raud. 
Kryžiaus darbai būtų pa
sekmingi.

Daugelis iš jų dirbo kai-į 
po slaugių pagelbėtojos, 
jos padėjo palengvinti kri
tišką slaugių trūkumą. 
Kitos veikė moterų korpu
se ir kanteonų korpuse/ 
teikdamos svarbų patar
navimą jų apylinkėms ir 

jaunavedžiai Armijai ir Laivynui. Kai- 
svočia į vieną kurios tarnauja Raud.

Sunku gyventi žmogui ant svieto, 
Iš visur vargai, nelaimės spaudžia, 
Nuo nuliūdimo, sunkaus ir kieto, 
Sunku neverkti, kai širdį spaudžia.
Lapus nuo medžio rudenio vėjas 
Dar taip neblaško žiauriai į šalį, 
Kaip blaško žmogų skausmas užėjęs, 
Nuo kurio vietos rasti negali.
Lopšyje verkiam saulę išvydę, 
Verkiame meilės pančius pažinę, 
Verkiam nuo tiesaus kelio nuklydę, 
Verkiame karstą sau prisiminę.
Veltui, atgręžęs akis atgalio, 
Tarp atminimų ieškai ramumo;
Nieks nuraminti tavęs negali, 
Nė išmatuoti širdies gilumą.
O Dieve Didis ir Tėve brangus, 
Pastiprink žmogų silpną ir menką... 
Taip sutvarkyta, kad vien tik dangus 
Jo begaliniams norams užtenka.

minėtą knygutę.

Novena Stebuklinaoio 
Medalikėlio

“Darbininke” dabar galima 
gauti “Novena Stebuklingojo 

> Dievo Motinos

aukštus svečius? —
— Mums reikalinga nak

vynė. žaislai, saldžios kal
bos. valgis; — ir mes ir 
arkliai išvargę; o todėl 
mums reikalinga: baltos 
lovos, minkštos 
plonos paklotės, 
patalai, švelnūs 
ščiai, — vinys, 
— kėdės,
tams, — švarios išplautos priima iš jų palaiminimą, 
grindys. Pakely į bažnyčią jauni-

— Jeigu daugiau nieko mas dainuoja įvairias dai- 
nereikalaujate. tai visa tai nas ir kartais šaudo iš re-

rasite, — Dievo veiverių.
Du jaunojo draugai ve

da jaunąją prie altoriaus, 
o jaunąjį du iš jaunosios 
draugų. Atlikus bažnyčio
je sutuoktuvių apeigas 
jaunasis su visa savo 
draugija grįžta į savo na
mus, o jaunoji į savo.

Vakare jaunavedys at-į 
važiuoja pas savo žmoną Daugiau negu 3,000,000 štangų, 
dar su didesniu pakeleivių moterų padėjo įsteigti šį 
skaičiumi. Jam atvykus " - - — -
maršalas ir du jo draugai 
išveda jaunąją į kitą na
mo pusę ir priverčia ją 
nuimti rūtų vainiką, nes 
ji savo noru 
nepalies ir kai 
numti jį, 
priešinasi 
jėgomis.

Nuėmę 
veda ją prie svečių, paso-’ 
dina prie ypatingo stalo ir sėdasi 
draugės pradeda jai išpin- vežimą ir apsisupa paklo- Kryžiaus skyriuose, na-. Kasos gi. — Elzbieta Aukstikainyt*. 
ti kasas. Tada ji dainuoja je, kad jų burtininkas ne- muose, Raud. Kryžiaus in- 
gražią dainą, apgailestau-. užburtų. Išvažiuodami pro formacijų vietose krautu- • 
dama rūtų vainikėlį, ir vartus.................. ’ " - - - ..............
guosdamosi, kad jį nuė- taip bedainuodami atvyk- nenuilstančiai veikė Karo 
mus prasidės jai tikri kas-,sta į jaunavedžio namus. Fondo vajuje, kad organi- 

i dieniniai vargeliai. Kartu p0 kelių dienų jaunosios zacija galėtų tęsti jos 
į ji ragina savo jaunesniąją žmonos tėvai aplanko sa- svarbų darbą per sekamą 
; sesutę eiti į darželį ir pin- vo dukterį, 

ti ten sau vainikėlį. i
Čia kiekvienas iš svečių j mosi dėl blogo anytos ei- bandažus,

4-11 rivc’ /■! /-x4* i imi 1 _ J — ‘  • _ J —  _  • v

Dėkojam Dievui už sve
čius. pasiųstus mums iš 
dangaus — mūsų džiaugs
mui.

Jaunasis kiekvienam že-

jaunąją aprengtą nuota
kos rūbais, kuri pirmiau
sia lenkiasi tėvams, pas
kui kiekvienam svečiui, 
pagaliau praeidama pro 
atvažiavusį jaunimą ir 
lenkdamos kiekvienam iš 
jų dalina jiems dovanas: 
draugams skareles, o svo
tui ir muzikantams po 
rankšluostį. Jaunajam ne-

ponas, — tiek mūsų jau- silenkia ir neduoda jokios 
nų. gyvų vyrukų, turtin- dovanos, paskui sėda ša-

niekados jo 
kiti nori 

jaunoji žmona 
visomis savo

jai vainiką, at-

Maironis.

Savanorių Reikalinga

puikų rekordą. Dabar, ka
da vasara baigiasi, Raud.

T

i
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Draugijų Valdybų Adresai
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I MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

1
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- 

t menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

i
I

dieniniai vargeliai. Kartu

/ąXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-

jai imti savo daiktų, ir ji 
turi palenkti juos dovano
mis. Prieš pat išvažiuoda
ma jaunoji sėdasi ant 
slenksčio ir verkia. Lydin
čios ją moterys pamatę 
tatai dainuoja. Jaunoji 
joms atsakinėja.

Pagaliau
i su

vėl dainuoja. Ir vėse ir kitur, ir dar kitos

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vlce-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

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

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

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

Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
177 We8t 7th St., So. Boston. Mass. 

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
na* protokolu raštininke

tV. JONO EV. BL. PATALPINĖS 
DRAUGIJOS VALOYBA

Pirmininkas — Juozas švagždya,
601 6th SL, So. Boston, Mass.

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

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

Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka,
440 E. Sixth St., So. Boston. Mass. 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So Rnston. Mum

Po kelių dienų jaunosios zacija galėtų tęsti jos

turi ką nors dovanoti jau
najai. Surinkę dovanas, 
deda jai ant galvos kepu
rėlę ir sodina prie vyro, į 
kurį ji tą visą vakarą ne
žiūri.

Kitą dieną jaunavedžiai 
nuvažiuoja į vyro namus, 
ir paima su savim visą 
jaunosios kraitį. Jos gimi
nės tarytum ir neleidžia

kuri sutikda- metą. Dideli skaitliai mo- 
ma juos, tarytum skųsda- terų gamino chirurgiškus 

, drabužius ir į- 
gesio, dainuoja dainą apie vairių rūšių mezginius ne
žiemos pavasarį ir vasa
ros sniegą. Nors tos dai
nos prasmė labai nemalo
ni anytai, bet gi tačiau ne
sudaro nemalonaus įspū
džio, ir laikoma tik vien 
papročiu pasveikinimo, narių Norway Sočiai Club 
kuriuo duktė sutinka savo regulariai susirenka Nor- 
tėvus.

tik mūsų kareiviams ir jū
reiviams, bet nelaimin
goms karo aukoms visame 
pasaulyje.

Portlande, Oregon vals
tybėj, daugiau negu 5,000

se svetainėje siūti ir meg-
XIŠ “ S-nls”)jsti. Pačiame mieste, da-

>.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W j
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮM^-R

JSX%%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI
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mo pamokos teikiamos tiems, 
kurie nelankysis šeštadieniais. 
Mažiems vaikams yra pamokos 
kas rytą nuo 9 v. iki 12-tai.

ŽINUTES
PASITIKO SESELES. Trečia

dienį, būrys moterų suruošė 
mokytojoms sutiktuves. Jų re
prezentantas buvo ponios An- 
čiukaitienė. Nevierienė ir Niau- 
ronienė. Ponia Ančiukaitienė 
laukė Seselių su šilta vakariene 
ir dovanomis iki 6:45 P. M., 
kuomet Seselės su bagažais ar
tinos prie vienuolyno. Seselėms 
tai buvo linksma valandėlė.

Sekmadienį, seselės, prie baž
nyčios durų, rinko pragyveni
mui aukų. Parapijiečiai jas 
gausiai apdovanojo. Tiesa, kuo
met tik Seserys renka aukas ar 
ruošia kokį parengimą, tuomet 
South Bostoniečiai gražiai atsi
liepia. Seserys už tai yra links
mos ir dėkingos jiems. Jos atsi
moka maldomis ir darbu.

vaikų altoristų ir vakare —Šv. 
Teresės Novenos 
Ketvirtadienį, Šv.
Pauliečio, Vyčių ir 
Kryžiaus grupės.

pamaldos. 
Vincento 

Raudonojo

Trečiadienį, penktadienį ir

Sekmadienį, tapo pakrikštyta 
Dijana Karolio - Onoą (Duse- 
vičiūtės) Cambell.

KONCERTAS
Kun. Virmauskis, sekmadienį, 

bažnyčioje, pranešė ruošiamą 
i parapijos naudai koncertą. Ir

šeštadienį įpuola ketvirtmečio1 prašė visų, galinčių dainuoti, Į 
pasninkai. Gera proga pasnin-l sueiti į chorą, kad paįarius di-, 
kauti ir pasimelsti Bažnyčios delį chorą ir gerai koncertui 
intencijoms, kurių tarpe yra1 prisiruošusį. Koncerte dalyvaus 
minima ir taika.

Prasideda pamokos vaikams. 
Penktadienį, 4 v. p.p., parapi
jos bernaičiai ir mergaitės pra
dės lietuviškas pamokas, šeš
tadienį, 9 v. r., parapijos vaiku
čiai stos į katekizacijos darbą. 
Abi sesiji bus laikomos parapi
jos salėje, 492 E. 7th St. Sek
madieniais, 1 vai. p. p. katekiz-

i

ir viešnia artistė Sue Griška.
So. Boston High School salė 

jau paimta, lapkričio 21 d., į
1943. Pirmas choro susirinki
mas buvo po sumai. Kitas įvyks 
trečiadienį 8 vai. vakare, para
pijos salėje, 492 E. 7th St.

Kun. Virmauskis prašė ir vi
sus parapijiečius prisidėti prie 
koncerto. Jį garsint ir platinti 
įžangos tikietus.

i

i
........

i THIRD WAR LOAN

f
Vokiečių Radio Saukia: 

"Išdavimas"
6^/
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DAUG SUSIRINKIMŲ. Apart 
visuomeninio susirinkimo, įvy
kusio, sekmadienį, dar šie susi
rinkimai vyksta šią savaitę. Šv. 
Kazimiero draugijos susirinki
mas ir Susivienymo kuopos įvy
ko sekmadienį. Pirmadienį, Sal
džiausios. Širdies V. J. L. R. K. 
draugijos. Antradienį, Lietuvos 
Dukterų. Trečiadienį, 4 v. p. p.,

I Lietuviai Išpirko Karo Bonų 
Už $12, c:II .00

DAKTARAI

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Kaika, Amelija Pavilionienė.; 
Paulina Benzinienė, Magdalena 
Petravičienė, Katrė Juodgu- 
džiūtė, Anielė Grabijolienė, ir 

iV. Grudzinskas. Pridėjus perei-
■ to sekmadienio, bažnyčioje rin-
■ kliavą $337.65 ir N. N. $100.
i Susidaro 8483.65. šią sumą ir: 
' kitas dar priduodamas aukas 
! Federacijos skyrius pasiųs Lie
tuvos Gelbėjimo Fondan. Chi
cago, III.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

PARSIDUODA geras pianas 
už $25.00 ir Klevinis Stalas ir 
4 kėdės, už $15.00. Parduodu 
pigiai, nes turiu išvykti į Cali- 
fornią. Atsišaukite tuojau: — 
328 E Street, So. Boston, Mass. 
ant 3-čio floro. (14)

REIKALINGA Moterų 
ir Merginų

Geros valandos, pastovus dar
bas, geras atlyginimas. Priima
me patyrusias arba be patyri
mo. Atsišaukite:
DAGGETT CHOCOLATE 

COMPANY
400 Main St., 

Cambridge, Mass. 
(Arti Kendall Square) 

(13-16)

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

ŠOU 4682.

Sekmadienį, 3 v. p. p., suėjo 
žmonės bažnytinėn salėn pasi
klausyti raportų iš Amerikos 
Lietuvių Konferencijos, Pitts- 
burghe, Pa. Muz. R. Juška, kurs 
atstovavo vietinį Federacijos 
skyrių, Maldos Apaštalavimo 
Draugiją ir Pranciškonų Bro
liją, gražiai skaitė apie svar
biuosius konferencijos darbus. 
Antras kalbėjo redaktorius A. 
Kneižys apie konferencijos tai
kingumą, ir apie Karo Bonus. 
Gražiai lietuviškai kalbėjo adv. 
Kastas Akstinas iš Worcesterio 
apie Karo Bonus. Kalbėjo kun. 
Jenkus, kun. Virmauskis ir 
kun. dr. K. Urbonavičius. Ku
nigas daktaras savo gražioje 
kalboje palietė reikalą remti 
finansiškai Ameriką, ir taip 
pat Lietuvos reikalus. i

Prakalbų bėgyje žmonės pir-j 
ko Karo Bonus. Išpirko už dvy
lika tūkstančių dolerių. Dėka ‘ 
už tai kalbėtojams ir Mt. Wa-; 
shington Cooperative Bankus. ~ 
trims vyrams ir keturioms • ProeramoJe pasakojo savo į-j 
merginoms už aptarnavimą. įspūdžius iš Amerikos Lietuvių

Lietuviai, norintieji pirkti! Konferencijos. Pittsburgh. Pa. 
Karo Bonus šioje bankoje, gali,Jis to3e konferencijoje nematė; 
paprašyti, kad priskaitytų prie *r ne&irdėjo nieko gera. Toji 
šių išpirktų Bonų. Ir Bankas konferencija nebuvo visų lie
tai mielai padarys. Lietuviams fUV^U > sako p. Minkus; nebu- 
teks prideramas kreditas. Įvo demokratiškų rinkimų’,

Gale susirinkimo buvo skaito-jvienu žodžiu nebuvo “tvarkos”. 
—;----j-- —«■—-- t kokios jis norėjo matyti: nebu-

i vo peštynių.
p. S. Minkus atvyko tik į ant

rąją konferencijos sesiją. Ka- 
į da jis įėjo į salę, tai nei vienas 
: atstovas neatsistojo, neplojo.! 
!rn dar turės būti

yi 1 viena konferencija, kurioj galės 
po $1.00 _  A.; dalyvauti ir Mizara. ir tik tuo-

Baronas, Apalionija Antanelie- ’ met bus galima pasakyti, jog 
nė, E. Kleponienė, Petras Ka<“buvo vjsų lietuvių konferenci- 
roblis, Petronėlė Stukienė, Ale-’Ja • 
na Rusienė, Agota Palaimienė,! 
Ona Jakimavičienė, Petras

merikos Lietuvių Konferenci
ją išniekino dėl “tautos labo”; 
jis kaikuriuos lietuvius skelbė 
per radio “penktakolonistais”,' 
ir žadėjo išleisti knygą su 

; “penktakolonistų” vardais, ir 
vis dėl “tautos labo”.

Tas “tautos labas” išveda 
žmogų iš kantrybės, sunervina 
ir sukelia skandalą. Žmogus ei
na, dirba, prakaituoja dėl “tau
tos labo” ir štai to viso darbo 
“dėl tautos labo” nenori pripa
žinti, įvertinti. Tautos Labas.

...;M r

Šiomis dienomis lankėsi Law-i 
rence, Brocktone ir So. Bosto
ne daktaras leitenantas Petras 
Zareckis.

PADĖKA

Vokietijos karo vadovy
bė ir propagandos virši
ninkai tik po kelių valan
dų paskelbė, jog Italija 
kapituliavo (pasidavė),
bet sako, kad Vokietija 
buvo tam pasiruošus.

Vokiečių radio šaukia, 
jog tai “išdavimas”. Ber
lynas sako, kad Ameri
kiečių - Britų “sąmokslas” 
nuvertė premiero Musso
lini rėžimą, kurį skaito 
buvusiu lojaliu Berlynui, 

į DNB, oficiali vokiečių 
žinių agentūra, aiškiai 
duoda suprasti, jog vokie
čiai Italijos karalių ir pre
mjeru nepasitikėjo.

Šis smūgis Ašiai nėra 
paskutinis. Alijantai yra 
pasiruošę naujai invazijai. 
Alijantų militariai žiūro
vai yra įsitikinę, kad na
ciai negaus progos nei at
sikvėpti. Kur ir kada kita 
invazija įvyks, aišku iš 

V1_ anksto neskelbiama, bet ji

ĮVAIRUS skelbimai
MOKYTIS

REIKALINGA mokiniai stiche-
■ riai arba operatoriai. Nėra rei
kalo turėti patyrimą. Mes iš
mokysime ir į savaitę iki iš
moksite mokėsime po $20.80. 

I Atsišaukite nuo 9:30 iki 5:30. 
į Wolff-Fording, 46 Stuart SL,
Boston, Mass. (10-14)

Dorchestery, 
pavienis 10 
Galima nau- 
atskirai. Bal-

PARSIDUODA 
97 Pierce Avė., 
kambarių namas, 
doti antrą aukštą
ta sinka, steam heat aliejum 
šildomas, garadžius. 10,000 pė
dų žemės, 15 minutų iš Lawleys 
shipyard. Kaina tik S4.000. At

sišaukite pas p. Dempsey, tar
pe 8 ir 10 vai. ryte. Tel. COL 
9141. (1—1)

PARSIDUODA gražus dviejų 
šeimynų namas, Dorchesterį, 

j arti Shawmut Station. 6 ir 8 
kambariai ir garažus. Pirmas 
aukštas tuščias. 8800. cash. Ba
lansas Savings Bank morgičius 
su 5%. F. T. Keefe, 50 Congress 
St. HUBbard 8157.

Nuoširdžiai dėkojame 
siems aukotojams ir dalyviams jau yra Alijantų supla- 
“Pyragų Kermošiuje”, rugsėjo nuota.
5 d., parapijos kieme, E. Se- 
venth St., kurį suruošė Šv. Pet
ro lietuvių parapijos Moterų ir 
Merginų Kareiviams Remti 
skyrius. Liko nemažai pelno, 
kuris skiriamas lietuviams ka
reiviams - jūreiviams, kaipo 
Kalėdinė dovana.

Prašome visų kurie dar nesą- Marine inspektorius gali 
te padavę savo kareivių - jūrei- priimti ir su kitokiu pa- 
vių vardų ir adresų, tuojau juos tenkinančiu patyrimu, 
priduoti “Darbininko” svetai
nėje, 330 E St., So. Boston. 
Mass., ateinantį ketvirtadienį, 
rugsėjo 16 d., po pietų ir vaka-Į

Diskusuojant So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos su
sirinkime Am. Eietuvių Kon
ferencijos reikalą atsirado vie
nas “pranašas”, kurs neša (M. 
D. titulą) su juoda pranašyste, 
kad ši lietuvių konferencija iš 
anksto pairsianti, o jei iš anks- 

j to nepairsianti, tai pairs kaip 
1 susirinks. Piliečiai nepaklausė 
šio “pranašo” ir išrinko net 5 
atstovus ir paskyrė 850.00 au
ką. Keista, kad į delegatus kan
didatavo ir pats “pranašas” tik 
juokingai mažai balsų tegavo...

Bet vis tiek važiavo. Ką ats- 
I tovavo nežinau. Atvažiavęs 
pats savo akimis pamatė, kad 
jo “pranašystę" šuo ant uode
gos į Maskvą nunešė...

Konferencija buvo viena iš 
sėkmingiausių, kur už $150.- 
000.00 karo bonų išpirkta ir 
$6,157.00 aukų sudėta. D-s.

ŠIOKIOS TOKIOS 
PASTABOS

Juodoji Pranašystė
Neišsipildė...

I Iš VVashingtono prane 
šama, kad apie Italijos be
sąlyginį pasidavimą buvo 
pranešta 18 kalbomis, ku
rios buvo užrekorduotos 
New Yorke.

kykloj. Tačiau, Merchant

I 
Į

II
ačiū vi-1

Pereitą ir šią savaitę kun. J. 
Žuromskis, Haverhillio uolus 
veikėjas, vieši pas savo tėvelius 
So. Bostone.

re.
Dar kartą tariame 

siems už paramą.
B. Cunienė,

Šv. Petro Lietuvių par. Moterų 
ir Merginų Kareiviams Remti 

skyriaus pirmininkė.

I 
i * ~ ’i Aplikacijas galima išpil
dyti ir paduoti U. S. Mari-Į 
time Service Enrolling Of- 
fices, Bostone, 177 Milk 
St.; Portland, Maine, 443 
Congress St.; New Haven, 
Conn., 1044 Chapel St.

PARSIDUODA trijų šeimynų 
namas, Bellevue St., Dorches- 

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

DĖL TAUTOS LABO
Užpereitą sekmadienį, rugsė-

Bankos J° d- P- S. Minkus savo radio

m i vardai aukuoto jų Lietuvosį 
Gelbėjimo Fondui.

Šie patrijotai dar paaukojo: 
Kun. dr. K. Urbonavičius $10.. 
Ona l/ačinskien $5., ponai Gri- i 
niai $3.; po 2.00 — Pazereckie- 
nė, M. Jankienė, Ieva Matačiū- į Todėl, jis sako, 
nienė, Jonas Raškauskas, 
Treinavičiūtė;

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

Svetimtaučiai Studen 
tai Šoko Kalveli Su 
Lietuvių Vaikais

KOKS SKIRTUMAS?

Kartą pasidalino minti
mis patriotingas lietuvis 
ir komunistuojantis lietu
vis. Patriotingas lietuvis 
užklausė ano sėbro:
— Koks skirtumas tarp 

rusų komunistų ir lietuvių 
komunistų?—

Komunistuojantis lietu
vis atsakė:
— Nėra jokio skirtumo.
Gi patriotingas lietuvis 

stotyje tam sėbrui paaiškino, kad:

U. S. Maritime Service 
siūlo kursą jaunuoliams, 
mažiausia 18 metų ir 8 
mėnesių amžiaus, netu
rintiems patyrimo jūroje, 
kad gautų trečio inžinie
riaus asistento leidimą. Į- 
sirašiusieji jaunuoliai per 
vieną mėnesi gaus pa
grindinį mokslą Maritime 
Service lavinimo < 
arba laive, ir prie to dar — Rusas komunistas ko
du mėnesiu praktiško dar- voja už savo tėvynę Rusi- 
bo ir instrukcijų. Besimo- ją, gi lietuvis komunistas, 
kinant gaus S126 mene-j savo tėvynę Lietuvą par- 
siui algos, gyvenimui vie- duoda Rusijai. Iš to seka, 
tą, maistą, uniformas ir kad lietuviai 
medžiagą studijavimui.

I

I

BALUSI TUBES
POPULAR EACH
NUMBERS

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

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

WILL ALSO SUPPLY DEALERS
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction quaranteed or your 

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

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

£

Horth Brighton Bakery, 
Ine.

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

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.

GRABORIAI

Man, rodos, konferencijos da
lyviai padarė didelę klaidą. Kai 
į konferenciją atvyko Lietuvos j 
ministras pulk. Žadeikis, gen. 
kon. J. Budrys ir kiti įžymūs 
asmenys, tai visi sustojo ir gar
siai plojo, 
poracijos 
niekas nei 
tvarka.

Vienas i 
lo tuojau 
Bostone.

o čia “didelės” kor-! 
prezidentui įėjus, 

krust. Tai tikrai ne-

komunistai 
“j ‘ \ yra išdavikai savo tėvy-

Tokiam kursui būti tin- nes...
kamu, kandidatas turi 
būti užbaigęs trijų metų 
kursą technologijos mo- dien. Jie tave ryt išlaikys.

Pirk Karo Bonus šian-

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE

Lietuvių Graborius ir 
Baisa m uoto jas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2980
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Rugsėjo 8 d.. Lietuvių Jauna- 
mečių šokėjų grupė buvo nu- £ 
vykus į Cambridge. Mass., j [ 
Harvard Sq., kur vienoje salėje ' * 
demonstravo suinteresuotiems i • 
Harvardo ir kitų mokyklų stu- j Į 
dentams lietuvių tautinius šo- | | 
kius,' būtent: Kalvelį, Mikitą. ! I 
Suktinį. Noriu Miego ir Kubilą. į •

Minima studentų grupė jau Į j 
nuo seniau mokinasi įvairių ; [ 
tautų tautinius šokius. Iš lietu- ! 
viškų jie jau, puikiai šoka — i 
Noriu Miego ir Kalvelį.

Šį kartą Kalvelį šoko ben- | | 
drai. Lietuviai jaunamečiai (su i I 
tautiniais kostiumais) sudarė ' » 
ratą vidury, o studentai aplink ; [ 

l Ir puikiai išėjo.
Dabar, jų instruktorius Na- ! ! 

dėl, susirašė visus 
is p. O. Ivaškienės, 
niau apie Kalvelį)

I ir pradės juos mokinti šokti šį) 
senovės žemaičių šokį. Rap.

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

. mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

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

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

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

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567

I

CASPER
FUNERAL HOMB
187 Dorchester Street 

South Boston, Mm 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laldotąvių Direktorius Ir 
Bafsamuotojaa 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

tBostono atstovas siū 
sušaukti konferenciją 
Jeigu tai būtų daro

ma, tai reikėtų vengti tokių 
klaidų, kokios įvyko Pittsbur- 
ghe, kad nereikėtų užimti de
šimt ar kiek minučių radio lai
ką aiškinimui apie tą “didelę 
netvarką”. Radio laikas bran
gus. Juk, girdėjome p. Minkų 
skundžiantis, kad jam kas tai 
ne tiek, kiek kitam užmokėjo 
už radio laiką. Vis tai dėl “tau
tos labo”. Jis pavyzdžiui ir A-

738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

CASPER’S BEAUTY SALON

nurodymus 
(kaip se- 

apie Mikitą!

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

11 I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną, ir naktį 
Koplyčia iermenims dykai 

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

. • »
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Laimė !r Kantrybė f

**** I
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NAUJAS a. a. Kun. JONO NA- ir
VICKO FONDO ŽYMUS NARYS 4

Kartą Dievas pasiuntė himną. Bet — ak — ši lai- 
žemen angelą — Laimę, mė buvo tik alkoholio įta- 
kad padarytų žmones lai- koje; po kelių valandų tie 
mingus. patys žmonės nusivylimo

Praėjo daug laiko. An- ir liūdesio bangose nar- 
gelas ne tik negrįžo dan
gun. bet ir jokios žinios a- 
pie save nedavė.

Siunčia Dievas kitą an-! 
gėlą kuriam įsako surasti 
dingusį draugą.

Dievo pasiuntinys, nusi-! 
leidęs ant žemės, tuojau 
nuvyko į kunigaikščio rū
mus, manydamas, kad ten 
Laimė apsirinko sau vietą. 
Bet — dideliam savo nusi
vylimui — pamatė, kad 
kunigaikščio sostas erš
kėčių vainiku apipintas. 
Eina pas kunigaikščio mi- 
nisterius: bet ir
no. kad valstybės vairuo
tojai nėra laimingi, nors; 
jų lūpose šypsena.

Iš čia dangaus pasiunti-! 
nys pataiko pas kunigaik
ščio ir jo vyriausybės prie-' 
šus. tikėdamasis pas juos 
rasti džiaugsmo, pasiten
kinimo. Deja, vėl apsiriki
mas.

Angelas, beieškodamas 
draugo ir laimingų žmo
nių. patenka į turtuolio iš
kilmingą pokylį: orkestro 
linksmi muzikos garsai ir 
svečių triukšmingas valio 
atrodė panašus į laimės
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dysis.
O. gal būt, laimė randa

ma nuodėmėj? — Užeina 
pas šmeižėjus. pavydinin- 
kus, kurie džiaugiasi arti
mo nelaime, kurie teršia 
artimo gerą vardą. Prisi
klausęs šmeižto, pavydo, 
neapykantos žodžio, su
prato. kad Laimė tarpe 
tokių negalėjo apsigyven
ti. nes kur šmeižtas, pa
vydas, neapykanta, ten 
laimei vietos nėra.

Susitinka su uoliais ir 
linksmais medžiotojais,

čia įsitiki- kurie užmiršę savo parei
gas ir šeimų reikalus, jau
čiasi laimingais. —
— Mano draugas jų tar

pe negalėjo apsistoti, jei; 
jie savo šeimų židiny ne
randa laimės, — pamanė 
pasiuntinys. Pakliūva an
gelėlis į aukštą mokslo, 
kultūros įstaigą— univer
sitetą. Klauso, kaip profe
soriai ginčinasi su studen
tais mokslinėmis temo
mis. bet kartu visų vei
duose pastebi susinervavi
mą, nepasitenkinimą. Iš 
jų veidų matyli, kad toji 
dangaus pasiuntinė— Lai-
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ŽVAIGŽDE
YE A 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 pagy
rimas mums aiškiai sako, jog ten. kur tik įžengia Jė
zaus Širdies laikraštis, ten ir žmonės greičiau susi
draugauja su meilės ir pasiaukojimo mintimis. Kas 
platins Jėzaus Širdies laikraštį tikrai sulauks mūsų 
Dievo Širdies palaimos.

REMKIME 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 St., So. Boston, Mass.

švilpukai buvo pastaty- 
tas, vadinosi “Samson”| 
Mat, anais laikais garve
žiai nebuvo numeruojami, 
kaip kad dabar, o turėjo į- 
vairius vardus.

Aprūpinti garvežius sig
naliniais švilpukais pa-

GYVULIŲ POJŪČIAI i GARVEŽIŲ ŠVILPUKO 
Apie paukščių ir gyvu- SUKAKTUVĖS 

lių regėjimą ir uoslę yra šiemet suėjo lygiai 110 
visokių nuomonių. Mano- metų [ • - -
ma, kad paukščiai, kaip vežiucse buvo įvesti švil- 
antai: varna, vanagas, sa
kalas turi labai gerą uos-! 
lę. Jie iš tolo suuodžią dvė- ■ 
seną ir paraką, kadangi j mentų meisteris Leiceste- 
tuojau sprunka, nuo ei-; 
nančio su šautuvu žmo-, 
gaus. Tačiau tai yra ne-; 
teisybė. Paukščiai tik la-' 
bai gerai mato, o nesuuo- 
džia. Paukščių regėjimas 
yra nuostabaus aštrumo. 
Padebesiuose skraidąs a- 
relis pamato žolėje begu
lintį kiškį, vanagas iš auk-' 
štumos pastebi ramiai tu
pinčias vištas, ar lizdelyje 
paukštelį.

Taip pat klaidingai kal
bama, kad pelėdos ir 
apuokai dieną nematanti. 

Iš kitos pusės, daugelis 
kuris didžiai gerbė a. a. kun. J. dieną blogai ma

to, o geriau suuodžia ir 
girdi. Pavyzdžiui, stirnos 
dieną blogai mato ir me-| 
džiotojas gali prieiti prie j 
jos per kelius žingsnius.I 
Bet stirnos akis, silpnai 
skirdama vieną nuo kito 
daiktus, yra labai jautri 
judesiams. Pakanka nors 
truputį sujudėti, mostelti 
ranka, kai stirna tuojau 
pajunta pavojų ir pabėga. 
Tas pats yra ir su kiškiais, 
nors kiškiai daugiau va
duojasi klausa, kadangi 
yra gamtos nuskriausti 
tiek regėjime, tiek uoslė
je. Bet užtat visi laukiniai 
gyvuliai ir kaikurie nami
niai gerai mato 
Žmogus miške 
naktį labai blogai

D. Gerb. p. JONAS BUDRYS, Generalinis Lietu
vos Konsulas U.S.A
Navicką, ir, norėdamas prisidėti prie jo vardo įamži
nimo, jo mirties dvejų metų sukakties proga, įsirašė 
su savo žmona ponia Regina, į Kolegisto Fondo Narius 
ir įmokėjo šimtą dolerių.

Fondo Administracija nuoširdžiai dėkoja pp. Bud
riams už gausią auką.

•?

mė dingo, kaip Tiesa, be
dugnės gilumoje.

Atsiranda pas artistus, jau kartu su Jono žmona, 
— teatrų salėse ir mano, bet matau, kad jų dviejų 
kad žmonės, gyveną links- tarpe neilgai viešpataus 
ma meno nuotaika, priva- šventoji ramybė. Vakar 
lo būti patenkinti savo Ii- jau užgirdau, kad perilgai 
kimu. Bet — nugirsta kas aš viešiu pas juos, manau, 
dedasi už kulisų: intrigos, šio mėnesio pabaigoje rei- 
barniai, nepasitikėjimas, kės kraustytis...
šmeižtas. Ir iš čionai, ne- Po to angelai praskėtę 

: radęs draugo, turėjo pasi- sparnus pakilo nuo žemės 
■ šalinti.

Tyrinėjo žmones
Į raus amžiaus,

— Jau du mėnesiai, kaip 
jie vedę. Į šią bakūžėlę įė-

I

kai traukinių gar- skatino pirmoji geležink
lių istorijoj traukinio ne-

pūkai signalams paduoti. laimė. 1833 metų gegužės 
Pirmą signalinį švilpuką 4 d. netoli Throntono miel 
pagamino vienas instru-|sto> ant vienos pervažos 

’ į traukinys susidūrė su ūJ 
rio mieste, Anglijoj, o pir-‘ kininko vežimu, kuriuo 
mas garvežys, kuriame bUVo gabenami į Leices- 

1 terio turgų sviestas ir 
į kiaušiniai. Vežimas nuo 
Į traukinio smūgio apvirto, 
j ir kiaušiniai, žinoma, pa
virto į kiaušinienę. Bet ir 
traukiniui susidūrimas su 
vežimu išėjo ne į sveikatą, 

J — jo garvežys ir pirmas 
vagonas nuėjo nuo bėgių. 
Iš to galima spręsti, kokie 
tuomet buvo garvežiai ir 
bėgiai.

Po šito įvykio garve
žiuose buvo įvesti garsūs 
signaliniai švilpukai, ku
riais iš toli perspėjama a- 
pie besiartinantį traukinį. 
Tie švilpukai nuo garvežio 
vardo buvo pavadinti 
“Samsonais”.

Žinoma, mūsų laikais 
signaliniai garvežių švil
pukai nepalyginamai sti
presni, negu anie “samso- 

I nai”.

O. Aš VIENA

i

O, aš viena dukrelė 
Pas motulę augau, 
O, aš viena dukrelė 
Pas motulę augau. 
Ketin mane motulė 
Labai toli duoti — 
Už dviej’ šimtų mylelių. 
Už žalių girelių. (2) 
Ir nudavė motulė 
Tolimon šalelėn. 
Pabuvau aš metelius, 
Pabuvau ir antrus. 
Sumislyjau mįslelę, 
Nelabai tai gerą. 
Kad pavirsčiau gegule, 
Skrisčiau tėvo sodan. 
Ir pavirtau gegule. 
Skridau tėvo sodan. 
O jau mano brolelis 
Po sodą vaikščioja. 
O jau antras brolelis 
Žirgą muštravoja. 
O jau trečias brolelis 
Ketin mane šauti. 
Palauk, palauk, broleli, 
Palauki, nešauki. 
Čia ne girios gegulė, 
Čia jūsų sesulė.
Tai kad mūsų seselė. 
Prašom kambariuosna. 
O kad girios gegulė — 
Skriski sau šiluosna.

vežimu,

MEDUS
Grynas bičių medus, kurį bi

tės sunešė iš žydinčių javų, gė
lių, pievų ir medžių yra tikras 
vaistas. Taigi, įsigyk kvortą 
medaus ir gerk jį su arbata ar 
kava vietoje cukraus. Kas var
toja medų — to slogos nevar
gina. Kvorta kainuoja S1.00.

naktį, 
tamsią 

mato, 
luomo, pa- — Dar grįši pas žmones, Tuo tarpu giriniai gyvu-

į dangų pranešti Viešpa- 
įvai- čiui apie savo darbus. i

šaukimo ir visur apie lai- — tarė Sutvėrėjas, išklau- liai ir šunes net tamsiau- 
mę nieko negirdėjo. Sę pasiuntinio pranešimą, šia naktį bėga tankiausiu

Ir taip neužėjęs nė pėd-Ir taip neužėjęs ne ped- — šjuo kartu paimsi mišku lygiai taip pat ge- 
sako savo draugo — Lai- su savim draugą Kantry- rai, kaip ir dieną, šikšno- 

bę, kurį ir paliksi žmo- sparniai 
nėms. Tai bus vienintelė yra tikri nakties gyvuliai,; 
dangaus pasiuntinybė, 
kuri užtikrins žmonijai šiems akys yra beveik ne
laimę, nes jų gyvenimas -S1—11----- -------- -
tik kratinys nesantaikos, 

pasiuntinys nutarė užeiti, kivirčių. nuliūdimų ir ki- 
Joje randa šeimininką be- tokių nelaimių, paeinan- 
sidarbuojantį apie kros- čių iš jų pačių kaltės.

mės pavargęs ilsėjosi.
I Staiga netoli pamato 
molinę šiaudais dengtą 
bakūžėlę, kurios lauke ga- 

Ž3 nesi banda. Bakūžėlė darė ĮUC 
fe malonų įspūdį, ir Dievo 
Ei

:ani 
iŠ

tuo tarpu nors
. i 

bet labai blogai mato.

• reikalingos. šikšnospar-
1 niai, mikliai skraidydami 
ore, vaduojasi nepapras
tai gera klausa ir dideliu 

g sidarbuojantį apie kros- čių iš jų pačių kaltės. Ne-' snukučio plaukelių jaut
ai nį. Jo rami išvaizda, šva- norėjo turėti be jokios dė- rumu. Galima šikšnospar- 
§ rūs drabužiai kalba apie mės laimę, tat lai būna jų niui užlipdyti vašku akis 
§ savystovų gyvenimą. Be- likimo žemėje draugu ir paleisti jį skraidyti 

verpiančios žmonos malo- Kantrybė. Tuomet nustos kambaryje, kur būtu nu
lį nūs žvilgsnis ir rimta iš- skųstis ir dejuoti. • tiesta daug siūlų siūlelių.

“M -ris”, šikšnosparnis laisvai la
kios, neužkabindamas nei 
vieno siūlelio. Tai rodo, 
kad šikšnosparnis naktį 
naudojasi ne akimis, o tik 

itr r ausimis ir ūsų jautrumu, 
p ASTA P- TaiD Samta apdovanojo 

TYS” knvsrutės formoje. " Kiek- kiekvieną gyvj tokiais ju-

t—y* n 1 ZYr, VM n 1 Ą’i

fe vaizda liudijo apie jo mei- 
lę ir darbštumą. Ir staiga 
jų tarpe pastebėjo savo 
besišypsantį draugą Lai- 
mę. Apsidžiaugė dangaus 

fe pasiuntinys, kad jo kelio
nės tikslas pasiektas, kad 
Laimė apsigyveno toje 
bakūžėlėje šių dviejų žmo
nių tarpe 
kinti tuo, ką turėjo.

V.

oi jie taip paten-

toje bakuzeleje kartu 
Jonu ir Ona?

Gyvoio Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido
TO ROŽANČIAUS

’__ ___ __________ ... . .
viena paslaptis iliustruota pa- timais, kurie yra jam rei- į 
veikslais, šioje knygutėje taip- kalingiausi kovoje dėl bū-' 
gi yra ir narystės mokesčių la- vj0

sakymus siųskite: “Darbinm-1 
su, kas”, 366 W. Broadway, So 

1 Boston, Mass. i
Pirkite Karo Bonus ir 

Štampas

Naujas išradimas, kai malkomis vietoj gasolino 
pagaminta jėga varo troką. Tai Herman Reese iš New 
Yorko išradimas. Sakoma, kad veikia gan gerai.




