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Mūsų militariniai vadai 

pareiškė, kad didžioji o- 
fensyva prieš mūsų prie
šus jau prasidėjo. Žinios 
iš daugelio kovos frontų 
rodo, kad atakos tempas 
greitėja. Tai reiškia, kad 
mūsų namų fronte tempas 
taip pat turi didelėti.

Tai reiškia, kad mes tu
rime didinti lėktuvų, tan
kų, laivų ir ginklų gamy
bą. Kad tą atsiektume, tu
rime taupyti mūsų darbo 
jėgas, kurą, medžiagą, į- 
rankius.

Kiekvienas namas ir 
kiekviena biznio įstaiga A- 
merikoje gali ir turi daly
vauti šioje programoje. 
Kiekvienas, kad ir mažas 
taupymas yra svarbus 
taupymas.

Mes turime taupyti mū
sų aliejų, anglis, gazą, e- 
lektrą, vandenį ir perveži
mo bei susisiekimo prie
mones.

Šių svarbių dalykų tau
pymu paremsime mūsų 
vyrus karo fronte. O.W.I.

Svetimšalių Samdymas 
Svarbiems Karo Darbams 
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Alabamos Angliakasiai 
Neklauso Savo Vadų

Birmingham, Ala., spa
lių 18 — Praneša, kad Ala
bamos 22,000 angliakasių 
darbininkų neklauso Karo 
Darbo Tarybos (WLB) 
nei savo unijos vadų nu
traukti streiką ir grįžti 
darban.

Angliakasiai sako, kad 
jie negali dirbti neturėda
mi sutarties su kompani
jomis.

Kaip žinoma, J. V. vy
riausybė grąžino kompa
nijoms Jcasyklas. Darbi
ninkai sako, kad jie neturi 
su kompanijomis sutarties 
ir todėl negalį dirbti be 
susitarimo. Reikalauja,! 
kad kompanijos pasirašy
tų naują sutartį.

IAmerikiečiai Sunaikino 
7,312 Ašies Lėktuvų

ANTRADIENIS (Tuesday) SPALIŲ (Octoberl 19 D.. 1943 M.

VVashington, D. C., spa- 
, lių 18 — Jung. Valstybių 
bombonešiai ir kovos lėk-, 
tuvai sutiko geriausius 
Vokietijos ir Japonijos 
lėktuvus ir bombonešius, 

į kokius jie tik turi, ir nuo 
ĮPearl Harbor iki rugsėjo 
' 1, 1943 m. sunaikino 7,312 užsiregistruoti

Karo korespondentai dalyvaujantieji karo frontuose, kaip ir šis vaiz
das parodo, labai rūpestingai ir skubiai pranešdinėja žinias iš karo veik
smų. Korespondentai kartais išžygiuoja net pirm pirmųjų karo linijų, 
kaip buvo pastebėta Italijoj, ir jų gyvybės esti pavojuje ir daug jų žūna. 
Šis vaizdas parodo, kaip karo korespondentai ruošia savo pranešimus, ne
atsižvelgiant, kad čia pat japonai juos apšaudo.

Registruoja Lietuvos Gydy
tojus, Karininkus

(LKFSB) Okupacinė vo
kiečių vyriausybė įsakė 

visiems 
Washingtonas _  Dabar priešo lėktuvų, o tuo pa- Lietuvos karininkams, gy-

nepiliečiai gali gauti leidi- čiu laiku prarado savo dytojams, veterinarams, 
mą dirbti svarbiuose karo 1,867 lėktuvus. atsargos karininkams ir
darbuose per 48 valandas' J. V. Laivynas pažymėjo, kariams. Buvo numatoma 
nuo to kai jų aplikacijos kad japonai po vieno ban- juos pašaukti į, vadina- 
pasiekia įstaigą, kuri ta7 dymo pulti mūsų laivyną mus, “statybos batalijo- 
sprendžia. Ankščiau pra- Pacifike, dabar vengia nus”. Registracijos punk- 
šymų patvirtinimas imda- stoti į kovą. 'tai įrengti visame krašte,
vo keturias savaites. 1

Karo Departmentas tik 
ką pranešė apie šio proce
so paskubinimą, pareikš
damas, kad tai decentrali
zacijos išdavos.

Daugiau kaip metai Pro- 
vost Marshal General 
tvarką šią programą Karo 
ir Laivyno Departmen- 
tams, imdamasis veiksmų 
daugumoje atvejų laike 48 
valandų po to kai svetim
šalių anketos buvo gautos. 
Didžiausia problema buvo

mą dirbti svarbiuose karo 1,867 lėktuvus.

Rusai Pasivarė Pirmyn 15 Mylių
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Iš Alijantų Centro, Piet- ir ankščiau duotų pažadė- 
vakariniame Pacifike, jimų visoms pavergtoms 
spalių 18 — Gen. Douglas tautoms, būtent, laisvę ir 
MacArthur’o karo jėgos nepriklausomybę, tai aiš- 
smarkiai puolė priešą — ku, kad karas bus laimė- 
japonus Rabaul, Wewak, tas ir taika užtikrinta. Bet 
Naujoj Gvinėjoj, ir Solo- jeigu Rusija laikysis savo 
mon salose. Sunaikino reikalavimų pripažinti jai 
šimtą ir keturius japonų Pabaltijo valstybes, dalį 
lėktuvus ore ir ant žemės Lenkijos, Rumunijos ir ki- 
ir gali būti sunaikino dar tų kraštų, ir jeigu kitos 
kitus 43 lėktuvus, o savo valstybės padarys nuolai- 
prarado tik du lėktuvu.

-------- ■

Britai Pasitiki Trijų 
Valstybių Deryboms

jdą, tai karas, kad ir bus 
i laimėtas, bet bus taika 
i pralaimėta. Tačiau norė- 
, tusi tikėti, kad Rusijos vy
riausybės išsižadės savo 
reikalavimų pavergti Pa- 

— baltijo valstybes, nes irLondonas, spalių 18
Britų oficialai tikisi, kad Stalinas, spalių mėn., 1942 
trijų valstybių atstovų m. yra pareiškęs: “Tautų 
konferencija Maskvoje lygybė ir jų teritorijų ne
bus sėkminga, nežiūrint liečiamybė. Išlaisvinimas 
kalbų Maskvoje, Londone pavergtų tautų ir atstaty- 
ir VVashingtone apie skir- mas jų aukščiausių (sove- 
tumus kaikuriais klausi- reign) teisių.
mais. j Pabalti jos valstybės po

Britai sako, kad ji bus pirmojo didžiojo karo at- 
sekminga todėl, kad tu tri- gavo nepriklausomybę ir ... ___ I—.-. '1 4.Z Inreoo iv.

Į KOMUNISTAI BANDO PA-
i\7T7DnTT A1VTPDTVCIC TATTbJTIVTA jM valstybių pareigūnai ti-laisvę, ir per 22 metų jąja • ▼ EIVJ X X /^lVl£H\.±rv.Vzo J/AUJIN1 LVlr^. jog vįenybes jos yra naudojosi. Sovietų Rusija 
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Washington, D. C., — Fašizmas, nacizmas
Kun. Paul F. Tanner. Na- komunizmas yra trys pa- apie pagrindinius skirtu- 
tional Catholic Welfare šaulio blogybės, prieš ku- mus ir juos išspręs, tai ir 
Conference Jaunimo de- rias visas civilizuotas pa- karo tikslas nebus nugalė- 
partmento direktorius, į- saulis kovoja ir turi kovo- tas. 
spėja katalikų jaunimą ti. Mes turime apsaugoti Taip mano Britai. Jeigu 
nuo komunistų, kurie ban-; jaunimą nuo kuuiuuuiuu 
do pasigauti jaunimą savo vergijos, lygiai kaip ir nuo A * —:-
kontrolėn — būtent — į 
traukti į Jaunų Komunis 
tų Lygą.

; “Komunistų spauda pra
nešė”, sako kun. Tanner, j 
kad Jaunų Komunistų Ly- 
ga pasirenka naują vardą 
ir kad imsis vadovybės 
naujame jaunimo judėji
me kooperuojant su ne

gru pė-

fašizmo ar nacizmo.

idaug galingesnės, ir ant- atsisakė nuo teisių prie tų 
ir ra, kada aiškiai išsikalbės valstybių ir buvo pripaži- 

' nusi jas nepriklausomo
mis ir pasižadėjusi nesi
kišti į jų vidujinius reika
lus. Taigi Rusija kaip tik 
turėtų laikytis sutarčių, 

komunizmo tų trijų valstybių atstovai i jeigu ji nori kitų pasitikė- 
laikysis Atlanto Čarterio1 jimo.

i I I
Šv. Tėvas Užmokėsiąs Žydų 

Išpirkimą

ŽIAURIOS KAUTYNES 
ITALIJOJ

Algiers, spalių 18 — / " 
jantai smarkiai spaudžia 
priešo - nacių karo jėgas 
nuo Volturno žioties šiau
rės srityje ir taip pat šiau
rės rytuose nuo Capua.

Naciai atkakliai gina sa- 
gramų (110 svarų) aukso vo pozicijas, ypač artileri-

Ali-j pozicijas palei Carigliano 
upę 18 mylių už Volturno 
upės.

Londonas, spalių 18 — 
Bari radio, Italijos premje
ro Badoglio kontroliuoja
mas, praneša, kad Šv. Tė
vas, Popiežius Pijus XII ir 
Romos diduomenė esą pa
siruošę sudėti iki 50 kilo-

Kautynės Tęsiasi Melitopolio Gatvėse ......
me kooperuojant 

kad komunistinėmis
mis religijos, švietimo, at- 
rę nuo Dniepropetrovsko 
(etikos, socialiuose ir ki
tuose veikimuose.

“Jos kovos šūkis bus tre
jopas: ‘Prieš - Fašistus’, 
‘Gink Demokratiją’, ir 
‘Kovok anti-komunizmą’,” 
išaiškino kun. Tanner.

Kun. Tanner įspėja jau
nimą apsisaugoti komu
nistų, kurie nori jį įtrauk
ti į komunistinį veikimą.

Londonas, spalių 18 — mis spausti nacius, 
Dabar eina žiauriausios prieiti prie Krimėjos. 
kautynės į šiaurę nuo į Vokiečiai sako, kad dau- 
Dniepropetrovsko ir Mėli--1 guma rusų puolimų į šiau- 
topolyj. Rusai, matyt, no- j buvo atmušta, bet toje a- 
ri sudaryti žnyples ir jo-' pylinkėje rusai panaudoja 
--------------------------------- j 225,000 kareivių, kuriems 
kad atidėliojimai kritiš- gelbsti tankais, kanuolė-

tas anketas persiųsti galu- kuose atvejuose buvo neiš- mis ir lėktuvais.
tinam sprendimui į Pro- vengiami, 
vost Marshal General į-

____ c 1 

staigą. Yra reikalinga, kad 
būtų informuoti valdinin
kai, kurie priskirti perso
nalo saugumą liečiantiems 
reikalams. Dėlto buvo rei
kalaujama, kad visos sve
timšalių anketos praeitų 
pro atitinkamus valdinin
kus. Procedūra buvo neiš-

Tarp Kremenčug ir 
Dniepropetrovsko rusai 

kio apribojimo'prieš’sre- Perėi° Dnieper upę ir Pasi- 
timšalių samdymą, nežiū- varė P‘™yn » vakarus 15 
rint ar jie yra piliečiai są.'mylių, 
jungininkų, neitralių, ar I 
priešo šalių. Tačiau to- j 
kiais atvejais reikalauja
ma, kad darbdavys gautų 
Karo ir Jūrų Departmento 

vengiamai “lėta“ir anketų sutikimą prieš samdyda- 
skaiėius buvo toks didelis, mas svetimsal, jurų avia- 
--------------------------------  cijos užsakymų darbams 

ir taipgi tų dviejų depart- 
mentų 
mams, 
kaipo slapti bei konfiden
cialūs.

Bendrai imant nėra jo-
v •

TRAUKINYS NUBĖGO NUO
BĖGIŲ

Užmušė Vieną Kareivį

Darbai Trakų Pilyje
(LKFSB) Nežiūrint ka

ro sąlygų, buvo vykdomi 
pilies atstatymo 
Jau sutvarkyta 

Amerikiečių penktoji ir viena salė su ypatingai 
Anglijos aštuntoji armijos gražiomis freskomis. Kiti 
varosi pirmyn. Naciai pri- darbai dar kurį laiką užsi
versti trauktis į naujas tęs.

išpirkimui Italijos žydų, Ja; tačiau jie nepajėgia at-;Trakų 
kuriuos naciai yra pasi- laikyti alijantų spaudimo.; darbai, 
grobę ir laiko kaipo užsta- 
tą.

Britai Atnaujino Prancūzi
jos Puolimą

Londonas, spalių 18 — 
Alijantų karo lėktuvai, sti
priai susiformavę, perlėkė 
anglų kanala. Jung. Vals
tybių karo lėktuvai leido
si link Vokietijos, o Britų 
lėktuvai bombardavo na
cių centrus Prancūzijoje.

Lietuviai Studchoffo Kon
centracijos Stovyklose

I
Jugoslavai Partizanai Kovoja

veikti prieš bendrą priešą 
nacius.

Cairo, Egiptas, spalių 18 
—Gen. Draja Mikhailovitč 
savanoriai, laikydamiesi 
naujos politikos, kurią yra 
nustatęs ir įsakęs pildyti 
karalius Petras II, užėmė 
du miesteliu — Gačko ir 
Trejinje, Hercegovinoj.: 
Taipgi suėmė kroatų ir vo-į 
kiečių fašistus, ’
nė tas pozicijas. i

Tuo pačiu kartu prane
ša, kad Mikhailovitčo ka
riuomenė pasiekė Adriati- 
ko pakraščius Ragusa pie
tinėje dalyje.

Karalius Petras II pata
ręs gen. Mikhailovitč’iui 
nesipešti su gen. Tito, bet

Du Lenkų Pulkai Suvalkijos 
Miškuose

Pietinė Italija, spalių 18

Italija Siūlo Uniją Su 
Prancūzija

Italijos premjeras Bado
glio atsišaukia j visus, kad 
pagelbėtų apsiginti nuo 
komunizmo, kurio vadai 
kėsinasi pavergti Italiją.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

viena kitus kraštus. Vadinasi, 
siūloma sudaryti Latynų 
bloką.

Richmond, Va., spalių 18 — Italijos įžymieji laik- 
— Atlantic Coast Line’s'raščiai, kurie atstovauja 

i “Havana Spe-Įir remia Badoglio valdžią, 
cial”, važiuodamas į šiau-Įišėjo su pasiūlymu suda-

Tarnybų! 
Aviacijos į 
rajonams

tiems užsaky---- '
kurie pažymėti traukinys

rę, nušoko nuo bėgių. To-;ryti uniją su Prancūzija iri 
je katastrofoje užmuštas vėliau įtraukti Ispaniją ir 
vienas kareivis, 1___ ’
slaugė ir šeši kiti žmonės’ 
sužeisti.

•»
Duodant teisę 

Komandoms ir 
Aprūpinimo 
veikti už Karo ir Jūrų De- 
partmentus svetimšalių 
samdymo programoje, il
ga eilė įvairių valdininkų 
veiksmų panaikinama.

O.W.I.

(LKFSB) Iš Londono 
mums praneša, kad dalis 
vokiečių iš Suvalkijos iš
vežtų gyventojų esanti su
grūsta į Studchoffo kon
centracijos stovyklą, neto
li Dancigo; čia lietuviai 
kenčia neišsakomą vargą 
ir prižiūrėtojų žiaurumą.

II
(LKFSB) Slaptoji lenkų 

kurie gy-'radijo stotis “Swit” prane- 
j šė rūgs. 21 d., kad du len
kų pulkai, prievarta suda
ryti iš pajūrio lenkų ir mo
zūrų, atsiradę Suvalkijoje, 
išsiskirstė po miškus. Su 
savim paėmę ginklus ir at
sargas. Suvalkijos jauni
mas prie jų dedasi. Taip 
teigia slaptoji lenkų radijo 
stotis.
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■VAIRIOS ŽINIOS
C

Jugoslavų Partizanai Išvys
to Svarbų Frontų

ilerį — smogti su pasėk- 
j minga drausme ir su pa- 
■ galba ir patarimu alijantų 
karininkų. — tai kas da
bar yra daroma. O.W.I.

Plaukia Lietuvos Miškus 
Upėmis | Vokietiją

DARBININKAS

Praėjusios savaitės As-' 
sociated Press pranešimai, 
iš Londono nurodo, kad 
jugoslavų pasipriešini- į
mas vystosi į svarbų fron
tą. Nuo pat vidurinės Ad- 
riatikos jūros iki šiaurės 
rytų Italijos dešimčiai 
tūkstančių jugoslavų pat
riotų įtūžę muša vokiečių 
pulkus, kirsdami į Hitlerio 
įtemptai ištysusią pietinės 
Europos liniją.

Pagal A. P. koresponden
to VVilliam Smith White 
pranešimus, sunkios kovų 
centrais buvo: Split, jugo
slavų, Adriatikos pakraš
ty: Susak’o uostas, 175 
mylios į šiaurę: netoli Ita
lijos Fiume ir Gorizia apy
linkių: apie 25 mylios virš 
Italijos Triesto. Į tas ko
vas buvo įtraukta daug 
nacių divizijų. Kovos taip 
pat vyko keliose mažiau 
Kritiškose vietovėse.

✓

Vokiečių vyriausioji ka
ro vadovybė nurodė į mili- 
tarinio uždavinio, staiga 
iškilusio dėl rimtų nepasi
sekimų Rusijoje ir Italijo
je. dydį, pareikšdama, kad 
dabartiniuose įvykiuose 
vien tiktai Gorizia apylin
kėje “Slovėnų ir komunis
tų gaujos” nustojo virš 
1.000 užmuštų ir “kelių 
tūkstančių belaisvių”. Na
cių pulkams, kaip prane
šama. įsakyta nebeimti 
belaisviu.

Berlyno radijas praneša 
apie aštrius mūšius tarp MAŽIAU BRUKNIŲ 
Venecijos ir Triesto Dolo
mitų papėdėje ir pareiškė.’

Reikšmingos Sukaktys

(LKFSB) Šiemet sueina 
25 metai, kaip buvo įkurta 
“Saulės” mokytojų semi
narija. per eilę metų pa
ruošusi daug Lietuvos mo
kytojų. ši graži katalikų į- 
staiga, kuri įsikūrusi A- 
merikos lietuvių pinigais 
statytuose puikiuose rū
muose. paskutiniu laiko
tarpiu Lietuvos valstybi
niame gyvenime įsigalint 
diktatūros veiksmams, 
buvo uždaryta.
— Spalių 16 d. sueina 35 

metai nuo to, kaip išėjo 
pirmas numeris lietuviš
kojo, Vilniuje leidžiamo 
laikraščio “Viltis”. Be kitų 
jos redaktorių buvo ir Tu
mas - Vaižgantas. Tą besi
kuriantį lietuvišką dien
raštį gausiai savo pinigais 
parėmė Lietuvos dvasiški- 
ja. Tarp jos pirmųjų ben- / 
dardarbių. šalia Basanavi- ' 
čiaus, Jablonskio, buvo ir 
kunigai: Balvočius. Geru
tis. Bajorinas. Gaigalas. : 
Gustaitis, Kaupas, Mairo
nis, Ragaišis, Margalis. 
Tilvytis. Turauskas ir 
daug kitu. Vėliau visa eilė 
“Vilnies” nuomonių nebe- 
sutapo su katalikų nusi
statymu. tačiau lietuvy
bės srityje “Viltis” savo 
reikšmę turi.

_______
' (LKFSB) Stokholme 
gauta žinių, kad okupan
tai skubiai plukdo sielius 
Baltijos kraštų upėmis. Y- 
pač daug medžių plaukia 
Dauguva. Estijoje ūkinin
kai. nebepajėgdami pa
tiekti be galo didelių rei
kalaujamų pyliavų, eina iš 
kantrybės. Pasitaiko, kad 
nekulti javai sudeginami 
lauke. Okupantai iš 
jos valstybių veža 
ką tik sugriebdami, 
gi ūkio gaminius.

Balti- 
viską, 
ypač

1

I

Mažas Lietuvio Nuotykis 
Londone

USA Lietuviai Kariai Londo
no Lietuvių Bažnyčioje

USA karys 
Kampelis iš 
Mass., gavęs

(LKFSB)
Antanas 
Brockton, 
penkias dienas atostogų, 
atvyko pamatyti Londono. 
Jis buvo Pietinėje Britani
jos dalyje, bet ten jam pa- 
bodęs nuolatinis lietus. 
Kai į Londoną atvyko, bu
vo graži vasaros diena. 
Nežinojo, ar yra lietuviui 
bažnyčia Londone. Klausi
nėjo 'ką sutikdamas, tik 
pamiršo užeiti į telefono 
būdelę ir pasižiūrėti į są
rašus. Tikrai būtų radęs. 
Bet jis sutiko žydelį, ku
ris jam pasisakė esąs balt- 

{gūdis iš Kauno. Su tuo 
I “baltgudžiu” buvo mergi
na, kuri gražiai kalbėjo 
lietuviškai ir toji davė jam 
Londono lietuvių bažny
čios adresą. Pusę dienos 
klajojęs, visgi surado. Ji
sai sveikas ir stiprus vy
ras. Turi sesutę Floridoje. 
Tėvai ir brolis 
ninke. Nors ir teiravosi a- 
pie juos per Raudonąjį 
Kryžių, bet iki šiol peri 
penkis mėnesius negavo 
žinios. Jisai pasakojo Lon
dono lietuvių klebonui 
kun. Dr. K. Matulaičiui, 
kaip pietų Anglijoje vieno
je aludėje netikėtai suti
ko Pr. Jakaitį iš Brockto
no. Abiem buvę džiaugs
mo.

’•>

(LKFSB) Amerikos lie
tuviai kariai: leitenantas 
Kaz. Lunskis iš Elizabeth, 
N. J., Juozas Kairys iš 
Clevelando, Ohio, Ant. 
Kampelis iš Brockton, 
Mass. ir pora kitų kartu su 
londoniečiu Įeit. J. Naike- 
liu aplankė Londono lietu- 

• vių bažnyčią. Jiems ypač 
i patiko Londono lietuvių 
į karių atvaizdų galerija. 
■ Pažymėtina, kad Įeit. K. 
j Lunskis tarnauja Ameri- 
: kos kariuomenėje daugiau 
trylikos metų. Dabar jisai 
yra mokytojas karo mo- 

! kykloje.

Jurgis Baltrušaitis 
Paryžiuje

Nauja Nadų Taktika 
Vilniaus Krašte

(LKFSB) Nuo kaikurio 
laiko mes gauname žinių 
apie naują vokiečių Gesta-: 
po politiką Lietuvoje. Ker-! 
šydami už lietuviškos vi-j 
suomenės griežtą atsisa-! 
kymą stoti į vokiečių su
galvotus SS Legionus, bei 
kitas “Hilfswillige” for
macijas, Gestapo pradėjo 
savo simpatijas pabrėžti
nai rodyti lenkiškai kal
bantiems gyventojams. Y- 
patingai ryškiai tas paste
bima Vilnijoje, kur visa 
eilė vokiečių kontroliuoja
mos administracijos pa
reigūnų - lietuvių, pasta
ruoju metu, liko pakeista1 
lenkais. |

Lenkiškai kalbančios gy-I 
ventojų dalies simpatijos 
įgyti vokiečiai net ryžosi 
paliuosuodami iš kalėjimų 
eilę lenkų - veikėjų, tame 
skaičiuje keliasdešimts 
kunigų ir vienuolių. Kaip 
matome, vokiškoji taktika) 
nesikeičia: divide et impe- 
ra, nors, lygiagreta, mes 
nuoširdžiai džiaugiamės, 
kad naujos taktikos pasė
koje keliasdešimts nelai
mingųjų galėjo išsilaisvin
ti iš Gestapo nasrų.

“Naujo klimato” vėjai 
ypatingai ryškiai pradėjo 
reikštis nuo šios vasaros 
galo, kai vokiškoji karo 
vadovybė, Suvienytų Tau
tų spaudimo verčiama, nu
tarė savo rytų frontą 
traukti atgal. Kaip tik, 
ryšium su pašlijusia stra
tegine pasėtimi, reikia aiš
kinti ir lietuvių bei ukrai
niečių policininkų sušau
dymą. nepersenai atliktą 
Choinowkoje.

Matomai, Gestapo tikisi 
tuo būdu galėsiąs sušvel-į 
ninti savo santykius su į 
lenkais. Veltui vokiškojo 
okupanto pastangos! Nei 
lietuviai, nei lenkai nesi
duos gaudomi, kad ir nau
ja,

I

.

KELIAI Į ROMĄ — Suvienytų Tautų kariuomenės 
laipsniškai žengdamos pirmyn artinasi prie Romos. 
Žemėlapis parodo kryptis ir padėtį karo fronto, kuris 
nusitiesė paskutiniomis dienomis, nors paskutinių mo
mentų karo žygiai pasistūmėti arčiau Romos.

Kauno Laikraštininkas Sve- 
timšafiy Legi jone Afrikoje

KAI Afi BUVAU 
MAŽUČIUKAS

Vabal

Agrikultūros Depart- 
kad visa apylinkė" yra ne- mento apskaičiavimu šiais 
saugi vokiečių pulkams, metais yra tik 720.500 sta- 
Pranešama, 
cijos pajūrį skubiai yra Pereitais 
siunčiami < 
naviams. 
spaudimą 
pulkų, kurie po 15 dienų šiais metais, 
sunkaus mūšio atsiėmė* 
Split. Visos gaunamos in-Į 
formacijos, kaip Londonas 
praneša, rodo į tai. kad ne
trukus 25 ar daugiau vo
kiečių divizijų bus šio pu
siau paslėpto karo Balka
nuose atitrauktos nuo ali
jantų.

Kaip pranešama, tų įvy
kių reikšmė yra tuo svar-! 
besnė. kad jie parengė pir-Į 
mą didesnio mąsto bandy-i 
mą galimybės prislėgtųjų 
žmonių smogti atgal į Hit-

I
kad į Dalma- tinių (barrels) bruknių. 

~ ’ ' > metais buvo
sustiprinimai 813.200 statinių bruknių. 

Vadinasi, vienuoliktu nuo- 
mažiau bruknių

kad atitraukus
nuo vokiečių šimčiu

KAI Aš BUVAU...

Kai aš buvau mažutėlė. 
Man mylėjo motinėlė (21 
Kai truputį pasiūgėjau. 
Bernužėlį pamylėjau. (2) 
Man motutė barė. barė. 
Į darželį man išvarė. (2) 
Aš darželį nusravėjau. 
Su rūtelėm ten kalbėjau (2» 
Man bekalbant su rūtelėms 
Ir atjojo bernužėlis. (21 
Motinytę perkalbėjo. 
Man motutė pažadėjo. (21

(LKFSB) Afrikos, Mo- 
roco, pasiekė mus žinios, 
kad tenai, svetimšalių le
gione tarnauja Vytautas 
Gedgaudas. Jisai prieš ka
rą gyveno Kaune ir dirbo’ 
prie įvairių laikraščių,1 
paskutiniu laikotarpiu per; 
keletą metų dirbo dienraš-* 
čio “Laikas” redakcijoje. I 
Artėjant karo audrai Ged-i 
gaudas išvažiavo į vakarų 

i Europą, norėdamas para-1 
šyti keletą reportažų iš 
pasiruošimo karui. Karo 
paskelbimas jį užklupo 
Prancūzijoje ir, nebegalė
damas sugrįžti į Lietuvą, 
1939 m. rugsėjo pabaigoje 
įstojo į svetimšalių legio
ną. Pradžioje dar su juo 
buvo keletas lietuvių, ta-' 
čiau karui besitęsiant vie
nas po kito jie žuvo ir be-i 
liko tik jisai vienas, kaip 
apie save atsiliepia, “pas
kutinis mohikanas”. Legi- 
jonuose gyvenimas kietas. 
Tenka ir miegoti ant šiau
dų, ir žygiuoti per karštą 
smėlį ir būti tropikų sau
lės kepinamam. Jisai yra 
apsiėmęs ištarnauti ketve
rius metus ir jau daugiau 
kaip trejus ištarnavo, gau-j 
damas korporalo laipsnį.) 
Kartkartėmis jaučiasi la-į 
bai išsiilgęs savo tautie
čių.
I
I Baltijos Tautų Koncertas 

Londone

Kai aš buvau mažučiukas, 
Po žemelę rapinėjau, 
Rata ti ta, drata tadra, 
Rata tita. dra ta ta.
Kai sulaukiau dvejų metų 
Ir kalbelės išsimokiau... 
Džiaugias tėvas ir motina. 
Kad sūnelis kalbėt ima... 
Penkių metų piemenukas. 
Penkiolikos pusberniukas... 
Dvidešimt pirmų metelių. 
Šaukė mane į kareivius... 
Verkė tėvas ir motina. 
Kad sūnelį karan ima... 
Neverk, tėvai ir motina, 
Mano laimė ir ten yra...

Lietuvos Diena Atstovybėje 
Londone

(LKFSB) Neseniai gau
ta žinia, kad lietuvių žy
mus poetas Jurgis Baltru- 

I šaitis gyvena Paryžiuje, 
i tuose pat namuose, kur se
niau gyvenęs. Paryžiuje 
taip pat yra jo sūnus, žy
mus meno-istorininkas, su 
žmona, kuri yra garsaus 
prancūzų meno istorinin
ko — Henri Focillon — 
duktė. Henri Focillon, ku
ris šiemet mirė New Ha- 

'vene, prieš karui praside
dant su žmona rengėsi ap
lankyti Lietuvą. Jau ir do
kumentais buvo pradėję 
rūpintis, bet karas jų ke
lionę sutrukdė.

i 

i 
i

w.
<z

Armijos daktaras Kapitonas Carl McKinstry, De 
Sota. Mo.. ir Lieut. Harry L. Rubenfield, Jamaica, N. 
Y., atrado, kad helmet’as daugiau talpina barščių ne
gu tam skiriamas bliūdukas. Taigi jie ir valgo iš plieni
nių kepurių, būdami kur nors Naujos Gvinėjos salų 
džiunglėse.

Himmlerio meškerimi.

Lietuvaitė Mokytoja 
Kanadoje

(LKFSB) Spalių 
Londone ruošiamas 
jos koncertas didelėje šve
dų salėje. Programoje pa
sirodys lietuvių parapijos 
choras. Estų ponia minis- 
terienė ruošia estų chorą, 
o

I
(LKFSB) Vienoje Mon- 

trealio mokykloje sėkmin
gai dirba lietuvaitė moky
toja Marija Arlauskaitė. 
Šiemet ji savo skyriuje tu
ri 43 mokinius. Nežiūrint 
darbo mokyklos ir nežiū- 

i rint rūpesnių namuose 
; (jos tėvelis jau penkti me
stai guli ligos patale), mok. 
M. Arlauskaitė uoliai pa- 

| deda vietos lietuviškame 
veikime. Ji taipgi yra nuo
širdi katalikė.

31 d. 
Balti-

latviai duos solistų.

Lietuviškai ■ Angliškas 
Angliškai ■ Lietuviškas 

Žodynas

(LKFSB) Rugsėjo 12 d. 
Lietuvos atstovybėje Lon
done buvo švenčiama Lie
tuvos diena, atkelta iš 
rūgs. 8 d. Dalyvavo Latvi
jos, Estijos ponai ministe
riai su savo patarėjais ir
poniomis, visų lietuviškų i 
draugijų pirmininkai, vei- 

(LKFSB) Spalių 12 d. y-lkėjai, choras “1_______
ra Ispanijos šventė. TasĮca”, naujai kunigu įšvęs- 
kraštas turi arti 26 mil. į tas jėzuitas latvis tėvas P. 
gyventojų ir užima 196.- Cirsis, kun. Dr. Matulaitis' 
607 kvadr. mylių. Naudo- ir daug kitų svečių. Iškli
bamos žemės yra apie mės dalyviai salėje išklau- 
90%, bet didžioji jos dalis sė min. Balučio gerai pa- 
—ganyklos ir kalnai, daug ruoštos kalbos, patiektos 

; kur apaugę miškų. Dau- angliškai ir vertime. Dai
giausia Ispanijoje augina- nos padarė gero įspūdžio 
ma kviečiai, miežiai, avi- ir lietuvių choras gavo pa- 
žos, rugiai, alyvos, vynuo- kvietimą dalyvauti atei- 
gės, orendžiai, ir kiti vai- nančioje Latvijos šventė- 
siai. Ispanijoje gana daug je; kažkuriuos dalyvius lie- 
žemės turtų, kaip geležies, tuviškoji daina tiek sujau- 
vario, cinko, švino, net gi dino, kad net nuoširdžiai 
sidabro ir karo pramonėje apsiverkė.
taip reikalingų sieros 
junginių. Ispanija — kata
likų kraštas, ten arti 25 
milijonai katalikų. Kraš
tas nepaprastai daug nu-. . .
kentėjo per civilinį karą. Į 
Ir dabar dar daug kur ma
tyti griuvėsių. Kaip 
metų pradžioje p“ 
laikraštis “Pueblo”, rau
donieji Ispanijoje nužudė 
20 vyskupų, 17,000 kuni
gų, ir vienuolių, sunaikino, 
apiplėšė ar išniekino 20.- 
000 bažnyčių.

I

Reikalinga Vyrai
Boston Port of Embar- 

kation reikalauja vyrų, 
kurie dirbtų prie vežamų 

j užjūrin U. S. daiktų apsi- 
i gynimui. Ypatingai reika- 
I linga vyrai prie frightų 
dirbti, siunčiant bundu- 
lius kariuomenei. Pradžio-

Lithuani- j® mokama $37.96 j savaitę

i
I

už 48 valandas į savaitę. 
Čia yra Civil Service dar
bas. Laikas ir pusė moka
ma po 40 vai. darbo savai
tėje. Čia yra proga įsidirb- 
ti ir pakilti aukšyn.

Dėl darbo užsiregistruo
kite, Employment Office, 
Boston Port of Embarka- 
tion, 683 Atlantic Avė., ar
ba U. S. Employment Ser
vice ofise.

Novena Stebulclinaoio 
Medalikelio

Italijos Fašistai Kaune
(LKFSB) Italijos fašis

tų partija paskyrė savo 
j komisionierių 

Ostlandui”. Visi italų pi- 
v^’lliečiai privalo užsiregis- 
s!_ truoti nacių partijos būs- pranese. t-n_Kaune>

“Darbininke” dabar galima 
gauti “Novena Stebuklingojo 
Medalikelio Dievo Motinos 
Garbei. Kaina 15c. Užsisakyda
mi minėtą knygutę, prisiųski- 
te 15c. įdėję į konvertą ir gau
site minėtą knygutę. Užsaky
mus siųskite: “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Apie lietuvius. Gyvenančius 
Romoje

(LKFSB) Teko sužinoti, 
kad dar šios vasaros pra
džioje min. Lozoraičio šei
moje visi buvo sveiki. Vy
resnysis Lozoraičių sūnus 
Romoje baigė gimnaziją. 
Kun. Pavalkis Romos vie
name universitete gavo 
daktaro laipsnį. Vasarą 
Romoje turėjo būti dviejų 
lietuvių jėzuitų primicijos. 
Šios žinios gautos dar 
prieš Romos bombardavi
mą.

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

. tress, B. A., B. D., ir Rev.
T. Gėrikas. Turi 333 pus
lapius ir nemažo formato. 
Kaina $6.00.

Užsakymus siųskite —
DARBININKAS

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

I

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

Alice Marble, moterų pasaulio tennis čempionė ir 
kitos žymios asmenybės prieš pradedant savo žaidimą 
parduoda karo bonus. Vaizde matomas New Yorko 
miesto mayoras La Guardia, kuris pasirašo savo įžan
gos duoklę pirm negu bus įleistas užimti žiūrovų vietą.

•
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Šiurpu Tai Prisiminti

Į

Tarp kitų Jungtinių Tautų, Victory Garden Harvest Festivai’yje, 
Chicago, buvo ir lietuvių pavilionas, kuriame išstatyta įvairių audinių 
ir kitokių dirbinių, kurie kalba apie Lietuvą, lietuvio savistovumą ir tei
singumą. Prie eksponatų stovi lietuvaitės (S. Dagytė, S. Samaitė, Mile- 
riūtė ir I. Mankiūtė) taip pat puikiuose tautiniuose kostiumuose. Lietuvių 
pavilionas susilaukė daug komplimentų iš lankytojų, kurių tarpe buvo ir 
pats Illinois valstybės gubernatorius Green ir U. S. Agrikultūros Depar
tamento Sekretorius Wickard. Šis pergalės darželių derliaus festivalis į- 
vyko Soldier Field aikštėje, Chicago, III., rugsėjo 9 ir 10 d.d., š. m.

Visai Vyskupijos dvasiški jai ir tikintiesiems ka- 
i talikams sveikatos ir Dievo palaimos.

Sekmadienį, spalių 24, visame pasauly bus mini
ma Misijų diena. Kuomet šių dienų katalikiškų Misijų 
istorija bus parašyta, ji sudarys garbingą lapą Bažny
čios metraščiuose. Rinktiniai pasišventėliai, vyrai ir 
moterys, savęs išsižadėję ir iešką vien Kristaus garbės 
ir sielų išganymo, susiduria su didžiomis sunkenybė
mis ir kančiomis savo kilniose pastangose supažindin- 

j ti stabmeldžius ir netinkinčiuosius su Kristaus moks
lu. Prie paprastų misijonieriavimo sunkių kliūčių ir 
nepatogumų prisideda dar pavojai, plaukią iš žiauraus 
ir viską ardančio karo, kurs visiškai sunaikino dauge- 

i lio didvyriškų misijonierių gyvenimo darbą ir uždarė 
daug įvairių pašalpos šaltinių. Bet nežiūrint tų sunke
nybių ir pavojų, tie drąsūs Kristaus kareiviai, pamiršę 

■ savisaugą, toliau tęsia tą Dievo darbą visuose pasau- 
i lio kraštuose.

Tie už tikėjimą kovotojai pilnai užsitarnauja mū
sų skubios ir gausios paramos. Tūkstančiai jų yra a- 
merikiečiai; šimtai yra iš mūsų Vyskupijos ir daugelis 

: jų yra mūsų geriausi draugai ir giminės. Mes negali
me jiems atsakyti pagalbos. Jie prašo ne sau, bet tam 
didingam tikslui, kuriam jie taip ištikimai, atsidavu-

1/ \/ I/—.1—.1*1 v* 0 to, gerasis Kristus žinoda- siai ir ryžtingai tarnauja.KžK Yra l\mfl IKIl nA7nV(!3/ Imas jų sunkų uždavinį ir! Jų vardu aš prašau kunigų ir žmonių teikti para-
l\Qj IIU l\UIUlir\U UUZ.I IjL.'U. silpnas pajė gas, įsteigė šv.! mos JU vertingam darbui ir melstis už musų brangių 

----------------------- I Sakramentą ir atsiuntė šv.! MisiJU gerovę. Jūsų gausi Misijoms labdarybe yra ge- 
Pasakojama, kad vieną kaip atsakome: 'Dvasią. Kam tat Jis visa rai žinoma namie ir svetur. Ji iškalbingai liudyja apie

kartą du rusai nuėjo ap-’ Katalikų Bažnyčia yra tai dapė7 Gi, kad paskleis-' gUV tikėjimą ir gerą širdį šios Vyskupijos kunigų ir 
žiūrėti garsųjį zoologijos mumyse gyvenantis Kris- savo dieviškas malones pamaldžiųjų katalikų. Esu įsitikinęs, kad ir dabar, 
sodą Berlyne. Viską apžiū- tus; 'žmonių tarpe. Taigi Baž- kaiP ir visada> gausiai atsiliepsite į šį mūsų prašymą,
rėie ir pamate, griže namo' Katalikų Bažnyčia yra Vita Vain VVILLIAM CARDINAL O'CONNELL,

Bostono Arkivyskupas.

“Matuška Raseja” eina savais keliais. Iš bėdos 
prisiplakė prie demokratijos, bet kai reikia tartis su | 
demokratinėmis valstybėmis dėl pokarinio tautų su-! 
tvarkymo, tai subolševikėjusi Rusija nė kalbėt apie 
tai nenori. Amerika ir Anglija kviečia sovietų vadus į 
bendrą konferenciją būsimos taikos sąlygoms aptarti. 
Gi sovietų vyriausybė griežtai pareiškia, kad Rusija 
dalyvaus konferencijoj vien karo reikalais, būtent 
antrojo fronto klausimu, bet į politines diskusijas vi
sai neįsileisianti, nes sovietų politika jau nustatyta. 
Apie Rusijos sienas negali būti jokių sprendimų, nes 
tos sienos jau nustatytos, lygiai kaip esą netenka kal
bėti apie Jungtinių Valstybių sienas. Nieks, sako, ne
kelia klausimo, ar California priklauso Amerikos vals
tybei, ar ne. Tuo dėsniu, girdi, nieks negali ginčyti, kad 
Rusijai priklauso rytinė Lenkijos dalis ir Pabaltės 
valstybės. Tuo primygtinu teigimu sovietai nori už
fiksuoti tariamą juridinę teisę prie Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos. Tuo būdu, “matuška” darosi vis sudėtinges
nė, mėgindama suderinti komunizmą su carišku impe- j 
rializmu.

Prie carų Rusija skaitėsi pusiau azijatišku milži
nu, siekiančiu pasigriebti vadovaujančią Europoj rolę. 
Dar XIX šimtmety Anglijos premieras, lordas Bea- 
consfield - D’Izraeli (1804—1881), yra pasakęs, kad 
Rusija tai tarsi koks milžiniškas ledo kalnas, nuola
tos gręsiąs Europos civilizacijai. Jei taip buvo carams 
bevaldant, tai dabar kur kas blogiau. Tuomet nepa- 
kenčiamiausias Rusijos ypatumas buvo pravoslavija 
bei caroslavija, dabar bolševizmas ir pasaulinė revoliu
cija. Nors bolševikai neigia Rusijos praeitį (pradžioje 
keikė, dabar tik neigia, juo tolyn, juo švelnyn), bet 
yra trys ypatumai, kurie caristinę Rusiją daro tapa- 
tingą su bolševistine: 1) despotizmas; 2) griežta ne- 
prietelystė demokratijai ir 3) nesvietiškas gobšumas 
grobti svetimas žemes. Čia tai jau “matuška” tikra 
besotė. Sakysim, jos pretensijos prie tos dalies Baltgu- 
dijos, kurią lenkai buvo paveldėję, gal dar kiek su
prantamos: mat, baltgudžiai esą maskoliams giminin
gi. Pretensijos be abejo nepateisinamos, nes ir baltgu
džiai nori ir turi teisės susilaukti nepriklausomybės — 
sakau, nepateisinamos, bet paviršutiniškai bent kiek 
suprantamos. Bet ką rusai turi bendra su lietuviais, 
latviais, estais ir suomiais? Absoliučiai nieko, išsky
rus pasibaisėtinus atsiminimus. Pabaltės gyventojai 
purtosi nuo bolševikų globos, kaip nuo mirties. Ir iš 
tiesų, kruvinas bolševikų šeimininkavimas Pabaltėje 
paliko žmonėse pasibaisėtinus įspūdžius. Okupantai 
elgėsi su gyventojais lyg laukiniai barbarai, neturį nė 
mažiausio žmoniškumo pojūčio. Jokio teisingumo, jo
kių teisių, jokių įstatymų nepripažino. Šalies gerbūvis 
suparaližuota, ūkis nualinta, skurdas ir badas siste- 
mačiai įgyvendinta, tautinis ir religinis gyvenimas pa
smaugta, desėtkai tūkstančių žmonių nužudyta, įka
linta, ištremta. Ir tas barbariškas operacijas bolševi
kai rengiasi pakartoti. Sakosi turį pilną teisę ir be a- 
bejo malonumą laukinių žvėrių vaidmenį vaidinti. 
Šiurpu tai prisiminti... K.

sodą Berlyne. Viską apžiū- tus; ___ __ __ ____ _
rėję ir pamatę, grįžę namo! Katalikų Bažnyčia yra nyčia yra niekas kita kaip 
didžiuodamies savo patir- mystinis Kristaus Kūnas, Kristaus Karalvstės įsi- 
timi ir įspūdžiais pasako-! Katalikų Bažnyčia yra viešpatavimas žemėje tai . . _ . , ,’ • ’ c..-, .r j > Kristaus Įsteigta Bazny- pagarbą ir meilę, bet taip-

i čia, tas neina nei su Kris- gi ir pats pasišvenčia, kad 
tumi, kur tą Bažmyčią ne- 

j tik įkūrė, bet ją nuolat pa- 
1 laiko ir duoda gyvybę.

Jeigu Kristus yra Bažny- 
' čios Galva — tai mes, ti
kintieji, esame to Mystinio 

Tai draugija globo-'Kūno nariai. Tą giilą tiesą 
vaizdžiai išreiškė 

mūsų Išganytojas.
' “Aš esu Vynmedis — jūs 
gi šakelės”. Kaip šakelės

ja, kaip nuodugniai ir sis- Kristaus Sužieduotine. 
. tematiškai juodu išstudi- BAŽNYČIA — 
javo tą žvėryną, kad net ir rvuflęK VRICTTIC 
mažiausių vabalėlių ir GYVASIS KRISTUS 
skruzdėlyčių neaplenkė 
neapžiūrėję. Tada vienas

Jeigu paklaustume Kat.
Bažnyčią, kuo ji pati save 

iš draugų, kuris jau ankš- Iaiko» kas sudaro jos pa- 
! čiau buvo matęs tą vietą, grindinę žymę arba esmę 
! . , - _ -U YYinma Q f V \ H" 11 ’7XT-jų paklausė:

— O dramblius 
kos liūtus prie 
vartų ar matėte?

— ji mums atsakytų žy- 
ir Afri- miaus^° PenktoJ° amžiaus 
pirmųjų mokytojo šv. Augustino 
_  * lūpomis: “Bažnyčia yra

— Dramblius - ir liūtus... Diev» Karalystės įvykdy- 
Tų tai, tiesa pasakius, tai .^”1 ,^^7" 7 ’77” >7 
ir nepastebėjome — susi- 
gėdę atsakė “žinovai”...

I 1

; tai realus ir 
matomas Kristaus mokslo 

zmuvm ... j įr m.ellė,s įgyvendinimas 
Panašiai yra ir su kaiku-,zrt^nJ;ser;^_t 

riais katalikais. Jie jau
čiasi viską žiną. Dievas, 
Bažnyčia, tikėjimas — 

j jiems atrodo labai žinomi 
; dalykai, tačiau paklausus, 
kad ir papraščiausią klau
simą, vargu ar atsakytų. 
Vienas iš tokių klausimų 
pav., gali būti — kas yra 
Katalikų Bažnyčia?

Mes į šį klausimą štai

yra išorinis ir matomas 
Kristaus veikimas mūsų 
sielose. Bažnyčia užtat yra 
sykiu matoma ir nemato
ma. Matoma ji yra tada, 
kai mes žiūrime į jos įsta
tymus, santvarką, įvairias 
išorines formas ir tradici
jas, 
janti milijonus savo narių,! labai 
tvarkanti juos savais įsta- pats 
tymais, ir vedanti į galuti 
nį tikslą — išganymą.

Bažnyčia taipgi gali būti Yra gyvos tik tol kol gau-

KAS YRA LIUDAS GIRA?
dienomis New-ra, kurio “darbais” taip di- 

imes laikraštyj til- džiuojasi ir Maskva ir lietuviš-
Šiomis

York T
po iŠ Maskvos laiškas su'kieji bolševikai?
Liudos Giros parašu, ku-Į “Taj yra nenormalus žmogus, 
riame pasako tai ką ir visi jįg, nors jau ir paseno, bet nei 
Sovietų agentai sako, kad fiziškai nei protiškai, nesubren- 
Lietuva ir kitos Pabaltijo j0 Savo gyvenime jis mainė 
valstybės turi pasilikti So- savo politinį nusistatymą net 
vietų vergijoje. 1...............

Kai kam gali atrodyti, kaip čigonai 
kad Liudas Gira yra auto--Jam nebuvo 
ritėtas ir kad jo balsas tu- bent pastovus, nei religinis.

keliolika kartų. Mainė taip, 
arkliais maino, 

nei šventas, nei 
, w . nei

ri svorį. Komunistai da- politinis, nei bet koks kitas nu- 
bar juo labai didžiuojasi, gistatymas. Pirmojo karo metu 
Tačiau kada Lietuva buvo jįg matė reikalo tarnauti ir šni- 
nepriklausoma, tai komu- pinėti ir okupantų vokiečių 
nistai jo nematė ir nepaži- naudai ir vėliau buvo lenkams 
no, o Liudas Gira yra tas parsidavęs. Kai pajuto, kad Lie- 
pats, kokiu jis buvo praei- tuva vis tik bus laisva ir nepri- 
tyje« ' klausoma valstybė, L. Gira mo

stai ką apie Liudą Girą įėjo prisitaikyti prie naujų gy- 
sako dienraštis “Drau-!
gas”:

“Kas gi, pagaliau, yra L. Gi- jiems mėgino įtikti; užėjo liau-

venimo sąlygų. Ir prisitaikė. 
Valdė Lietuvą katalikai, jis

tik jai labiau patikus. 
Kristus taipgi atsidavė 
Bažnyčiai; už ją jis net sa
vo gyvybę paaukojo... Baž
nyčia gi iš savo pusės irgi 
tik Kristui savo Valdovui 
tarnauja. Jos tarnai popie
žiai, vyskupai ir kunigai 
dirba ne sau, bet gerajam 
Išganytojui. Šventieji, di
dieji asketai ir kankiniai 
— tie brangieji Bažnyčios 
papuošalai — savo gyveni
mą atiduoda Bažnyčiai, ži
nodami, jog tuomi jie pa
gerbia patį Kristų, žodžiu, 
Bažnyčia gyvuoja, nes jo
je yra gyvasis Kristus; gi 
Kristus yra gyvas žmonių 
širdyse tik dėka Bažny
čios. Kaip Betliejuje Mari
ja pagimdė Kūdikėlį Jėzų, 
taip ir šv. mūsų Motina 
Bažnyčia mus pagimdė 
per krikšto sakramentą. 
Ir kaip Marija globojo, 
vargo ir kentėjo dėl Kris
taus, lygiai taip pat ir šv. 
Bažnyčia dirba, kovoja ir 
pasišvenčia mūsų labui ir 
mūsų išaukštinimui...

Pranašas Ižai jas kartą 
vienoje savo vizijoj matė 
tūkstantines minias žmo
nių kopiančias į šventąjį 
Sinajaus kalną. Beabejo- 
nės tai buvo begalo gražus 
reginys. Tačiau šiandie 
mes matome dar gražesnį 
reginį, šiandie šimtai mili
jonų moderniųjų XX am
žiaus žmonių nebodami jo
kių audrų ar priešų kopia 
į dar didesnį kalną, į di
džiąją išganymo Saulę — 
Kristų' Ta didžioji proce
sija yra nekas kita kaip 
mūsų šventoji Bažnyčia, 
ta gražioji Jėzaus Sužie
duotinė, kuri mus pagim
dė, išaugino ir gyveniman 
palydėjo...

Tikiu tat į šventąją, vi
suotiną Katalikų Bažny
čią! K. J. Bogušas.

ir nematoma. Ji yra kiek- na syvų iš kamieno, taip ir 
iveno gero kataliko sieloj, mes esame gyvi tik per 
kurioje rusena dieviškoji nuolatinį ir betarpinį Je- 
malonė. Siela be mirtinos zaus buvimą su mumis, 
nuodėmės vra Dievo šven- ^ai priimame šv. Sakra- 
tykla ir šv. Trejybės busti- inentą, Viešpats Jėzus tik- 
nė, pagal šv. Povilą. O kur rai ateina pas mus, Jis su- 
Dievas — ten yra ir Baž- įsijungia su mumis po duo- 
nyčia. 'nos pavidalu, ir Jo šv.

I Kraujas susijungia su mū- 
.... isų kraujumi. Mes tada

NIS KRISTAUS KŪNAS I tampame tikri Jojo dieviš- 
’^j Niekas kitas tik didysis į kos prigimties dalininkai, 

tautų apaštalas šv. Povilas ir galime pasakyti su šv. 
atskleidė mums tą giliąją Povilu: “Gyvenu jau nebe 
paslaptį, kad Bažnyčia yra aš, bet manyje gyvena 
Mystinis Kristaus Kūnas. į Kristus...” (Kor. 11, 6). 
Laiške Korintiečiams jis BAŽNYČIA — KRIS- 
sakoj “Mes visi esame pa- y^US SUŽIEDUOTINE 
krikštyti vienoje Dvasio į vmšpats Jėzus yra mūsų 

a uu01*.111 vienas dvasinio gyvenimo davė-Kunas, ar tai žydai ar pa-| .p Jįg
gonys, ar vergai ar laisvie- meg

Pat V1S Pa? vaikai. Tą didžią garbę bū-
girdyti viena vašia . i ti Jo sūnumis mes gavome 
Kor’ ’ )• ! ne betarpiniai, bet per

Kristus yra tikrasis Baž- Bažnyčią. Taip kaip kūdi- 
nyčios Aš. Bažnyčia yra kis ima savo gyvybę iš tė- 
Kristaus Išganytojo jėgo-, vo, bet pasaulį išvysta tik 
mis gaivinamas Kūnas.'per motinos malonę, taip 
Šis Bažnyčios susijungi- ir kiekvienas katalikas, 
mas su Kristumi yra toks nors tiesioginiai pareina 

iš Dievo, tačiau Kristaus 
mystinio Kūno nariu tam
pa tik per Bažnyčią ir Jos 
sakramentus. Čia kaip tik 
ir slepiasi ta didžioji Kris
taus ir Bažnyčios santy
kiavimo paslaptis. Kristus 
yra mūsų Tėvas, Bažnyčia 
gi mūsų Motina. Užtat ne- 

nuo pačios Bažnyčios, kuri bereikalo šv. Povilas prisi- 
yra lyg Jo gyvasis Kūnas.! mindamas kaikurių pra-' 
Be Kristaus — nėra Baž- našų išsireiškimą sako: j 

ir labai “Bažnyčia yra Kristaus 
Sužieduotinė, nes tik per 
Ją mes gimstame išgany
mui.” (2 Kor. 11, 2).

Sužieduotinis paprastai 
viską paaukoja sužieduoti
nei. Jis atiduoda jai netik

Kogi Kristus atėjo į šį 
pasaulį? Ar žmones švies
ti, kurti jiems mokyklas, 
universitetus, atidengti 
gamtos mokslų paslaptis? 
Gal Jis atėjo įsteigti naują 
socijalinę santvarką, iš
mokyti valdovus naujos BAŽNYČIA — MYSTI- 
politikos, ; 
kams patiekti naujas filo
sofijas?... Anaiptol, ne!

Kristus atėjo žemėn, kad 
įkurtų Dievo Karalystę 
mumyse. Viešpats Jėzus

dininkų ir socialdemokratų lai
kai, Gira jiems klūpčiojo ir pa
taikavo; kai po 1926 m. gruo- nužengė iš dangaus, tapo 
džio 17 d. A. Smetonos (tauti- žmogumi — tik su vienu 
ninku) rėžimas įsigyveno, Liū- tikslu, kad mus padarytų 

i das Gira to rėžimo paklusniau- panašiais į save, kad žmo- 
sias tarnas pasidarė. Per kelio- nes sudievintų grąžinant 

i liką metų jis aklai garbino tau- juos prie jų Kūrėjo. “Aš a- 
I tininkų diktatūrą, apie kurią tėjau į pasaulį, kad jūs tu- 
bolševikiškieji laikraščiai taip rėtumėt gyvenimą ir kad 

j mėgsta rašyti.

“IR VĖL IŠVERČIA SAVO
KAILĮ

“Kai 1910 m. birželio 15 d. 
raudonoji armija įsiveržė į Lie
tuvą, ją okupavo, L. Gira tuoj 
“susiorientavo”. Nespėjo Mas
kva pamerkti jam viena akim, 
jis jau bolševikų okupantų “mi
nistras” Lietuvoje... Jis spiovė 
į Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę, jis spiovė į savo krašto 
žmonių valią ir troškimus, jis 
juokėsi iš savo brolių ir seserų, 
netekusių laisvės ir nuosavybės, 
ašarų ir skausmų... Gira apsi
vilko tautos išdaviko rūbais.

“Atsižvelgiant į tai, Giros 
laiškai, ar jie bus jo paties ra
šyti ar kiti jo vardu rašytų, yra 
išdaviko balsas, iššaukiąs lie
tuvių tautoje didžiausio pasi
piktinimo ir tuo pačiu kartu 
pasigailėjimo, nes. juk, ir L. 
Girą lietuvė motina yra pagim
džiusi”.

glaudus, toks neperskiria- 
jog šv. 

Povilas laiške Kolesie- 
čiams Kristų tiesiog vadi
na to Kūno Galva. Kaip 
galvos negalima atskirti 
nuo kūno, lygiai taip pat ir 
Kristaus, Bažnyčios Gal
vos — negalima atskirti

apsčiau jo turėtumėt...” 
(Luk. 13, 7). Gyvenimas 
gi, kurį Kristus mums at
nešė yra dvasinis, antgam
tinis gyvenimas. Tai gy- 

i venimas, kur ne pinigas, 
garbė ar kūniškumas do
minuoja, bet kuriame es
minę rolę lošia dvasišku
mas, meilė, pasišventimas mas ir natūralūs, 
ir žmonių sielų atnaujini
mas Kristuje.

Beveik kiekvienas šv. E- 
vangelijos puslapis pasa
koja, kaip Viešpats Jėzus 
viską darė, tvarkė ir orga
nizavo, kad tik tą tikslą 
atsiektų. Jis pasirinko a- 
paštalus, išmokė juos die
viškų tiesų, atskleidė
jiems net giliausias savo nvčios, tai senas 
širdies paslaptis. Vėliau, gilus posakis. Veltui užtat 
Jis davė jiems įsakymus, protestonai ir kiti atpuolė- 
išrinko jiems vadą šv. Pet- liai nuo Bažnyčios tvirti- 
rą ir net pašventino juos na, kad jie garbina Kristų 

'vyskupais ir suteikė galią ir atstovauja tikrą religi- 
| stebuklus daryti. Negana ją. Kas neina su tikrąja

i
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būdas. Šitas savotiškas 
mylėjimo būdas apsireiš
kia tuo. kad Šv. Pranciš
kaus meilė įgyja konkreti- 
nę (apčiuopiamą) atsiža
dėjimo formą ir virsta vei
klumu ir neturtu.

Nuo to laiko, kai Spoleto 
grotoje Didysis Karalius 
pažadino Šv. Pranciškuje 
supratimą. 
Pasaulio 
Pranciškus 
neabejojo,
tam didžiajam Valdovui 
tarnauti. Šv. Pranciškaus 
apsisprendime ir savo tar
nybos supratime, žymu 
kilnios riteriškos dvasios 
bruožu. Šis luomas buvo

Pranciškonas Tėvas Au
gustinas Gemelli. pasauli
nio masto mokslininkas ir 
dabartinis Milano Šven
čiausios Jėzaus širdies u- 
niversiteto įkūrėjas ir rek
torius. prieš įstojimą į 
Pranciškonų Vienuolyną, 
buvo veiklus socialistas. 
Pamilęs Šv. Pranciškų, jis 
atsivertė, tapo kataliku ir 
įstojo į Pranciškonų Ordi
ną. Iš fanatiko socialisto 
kovotojo. Gemalli virto 
užsidegusiu Kristaus ko
votoju. Iš meilės Šv. Pran
ciškui. T. A. Gemalli para
šė apie didįjį Asyžiaus At
gailotoją ir Jo dvasią įdo
mią knygą, kuri šiandien 
yra išversta beveik į visas veiklumo luomas. Pranciš- 
kalbas. Yra tos knygos 
vertimas ir anglų kalba. 
Knygos titulas "The Fran- 
ciscan 
World.” 
ris nori 
didelės reikšmės XX am
žiui turi Asyžietis, turėtų 
būtinai šią knygą perskai
tyti. Čia šiame straipsne
lyje paduodame šios kny
gos trumpą santrauką, ir 
kaikurias ištraukas.

Pranciškonizmo Reikšmė
į

Dar ir šiandien — rašo! 
Tėv. A. Gemalli — mūsų' 
pasauliui pranciškonizmas 
gali tarti šviesos, jėgos ir 
išganymo žodį. Pranciško
nizmo istorinė misija ir 
tuo pačiu jo aktualumas 
mūsų laikams, randasi jo 
savotiškoje krikščionybės 
interpretacijoje - išaiški
nime. Modernusis pasau
lis ir moderniojo žmogaus 
dvasia savaime ilgisi pran
ciškoniško gyvenimo su
pratimo ir jame randa sa
vo sielos patenkinimą. Mo
dernusis žmogus turi tam 
tikru būdu supranciškonė- 
ti. turi pasisavinti ir su
tapti su ta gyvenimo, pa
saulio ir krikščionybės in
terpretacija - aiškinimu, 
kuri duoda jai šv. Pranciš
kaus dvasia, gyvenanti 
trijuose Ordinuose.

Teokosmonė Šv. Pranciš
kaus Dvasia

(Dievas— Pasaulio
Centras)
Meilė iš esmės yra susi

jusi su šventumu. Šventu
mas yra ne kas kita, kaip 
neroiška Dievo, o per Die
vą ir artimo meilė, šven
tieji skiriasi tik savo my
lėjimo būdu. Šv. Pranciš
kus mylėjo serafiška mei
le. Tai yra _
nepakartojamas mylėjimo' galįs įprasminti ir sujung-

Masage to the
Kiekvienas, ku- 
sužinoti, kokios

kad Jis esąs 
Valdovas. Šv.

ne valandėlės 
kad jis turįs

kus norėjo būti šio luomo 
žymus ir kilnus atstovas. 
Veiklumo pradas gyveno 
jo dvasios gelmėje ir jį 
nuolat stūmė į konkrečius 
žygius, 
pažinęs 
klausia:
—♦Ką

Šv. Pranciškus, 
Valdovo didybę.

Šie YANKEES, American League čampionai. Iš dešinės į kairę: Niek 
Etten, Joe Gordon, Bill Johnson, Frank Crosetti, George Stirnweiss ir Os- 
car Grimes.
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ti pasaulio balsus ir iš jų 
sukurti dievybei himną.

Iš Šv. Pranciškaus savo
tiško mylėjimo būdo, kilo 
ir jo savotiškas nusistaty-

turiu daryti? E- 
vangelija atsako:
— Kas myli Dievą, 

laikosi Jo įsakymų.
Šiuo pasakymu pasidarė 

Pranciškui aiškus Jo vei
kimo plotis ir visas planas.

Iš tos savotiškos Pran
ciškaus meilės formos ki
lo ir jo savotiška malda. 
Šv. Pranciškaus malda vi
sų pirma buvo garbinimo 
malda. Artistiška Šv. 
Pranciškaus fantazija 
maldas pakeisdavo į gies
mes. himnus. Asyžietis 
nuolat garbino Dievą ir 
Jam visa širdimi dėkojo. 
Tėvas Gemelli rašo:

— Nieko neprašydamas. 
Pranciškus gieda kaip vy
turys saulėj, kartodamas 
tik vieną aukštą natą: Die
vas yra meilė. Dievas yra 
išmintis. Dievas vra lais- 

j _ ’ ve.
— Sv. Pranciškus myli 

maldą, bet jos nepririšo 
prie vienos vietos, nors ši 
vieta ir būtų bažnyčia. Kai 

■ ateina maldos laikas, tai 
Į vistiek, kur ši valanda 
I Pranciškų užklupdavo, 
’ grotoje ar miške, gatvėje 
ar pievoje, saulėj ar lietu
je. jis kalbėdavo maldas 
nieko 
nieku 
Tuo savo būdu jis panašus 
į atsiskyrėlius. Bet nuo jų 
skyrėsi tuo. kad jis nesi- 
žegnojo, nesimušė į krūti
nę, neužsikimšo ausų, kai 
išgirsdavo žiogą ar lakštu
tę giedant sykiu su juo. Iš 
jų jis sudarydavo chorą, 

jo savotiškas nes jis jautėsi laimingas

tas

i

i

i

Jo

- žmogystę. Pranciškaus 
stigmatai - žaizdos yra 
simbolis visam pranciško-i 
niškam religin g u m u i. j 
Stigmatai yra tai susijun-i 
gimo su Kristumi paseka. 
Kai žmogus pergyvena 
Kristų ne tik kaip Dievą, 
bet sykiu, ypatingai, ir 
kaip žmogų, jis išryškina 
Kristaus vaizdą savyje ne 
tik dvasiniu, bet ir kūniniu 
atžvilgiu. Stigmatos duo
damos tiems, kurie ypa
tingai pergyvena Kristaus 
žmogiškumą.

Dėlto pranciškoniškas 
gyvenimas taip daug dė
mesio ir krėipia į žemišką 
Kristaus gyvenimo supra
timą, į Jo Kryžiaus kelius, 
Vardo garbinimą, į Kris
taus kraujo ir žaizdų gar
binimą.

Savo Kristocentrizmu 
pranciškonizmas darosi 
artimas mūsų laikams. 

„ . Šiandien einame į ben-
1F _nUZem1—^^ druomeninio religingumo 

’ sir" | tarpsnį, kada kiekvienas 
' asmuo jaučiasi esąs gyvas 

i Kristaus Kūno narys, tu- 
rys, ankštų ryšių su kitais 

i asmenimis, dalyvaujan- 
. _____ _____ s mistiniame

ir save kaip dieviškos jnei- Kristaus Kūne. Mokslas a- 
lės ir garbes išraišką. įe Bažnyčią, kaipo misti- 

Kristaus Kūną. Kris- 
taug Karaliaus šventės į- 

- . vedimas, liturginis sąjū-
ti pasaulį, bet Jis Pranciš- venimo vigiliją. Žemes visa tai rodo bendrą

’ ’ religinę sąmonę. Šis reli
ginės dvasios visuotinėji- 
mas, turi savo centre Kris
taus asmenį. Kristus da
rosi ne tik pasaulio Atpir
kėjas, bet ir tikras Vadas, 
jo Karalius, Viešpats. Štai 
dabar kaip tik ateina

i

v I

to visuotino sumašinėjimo galinio Grožio atspindžiu 
ir sykiu vienintelis būdas ir taip ją pergyvena, 
grąžinti žmogui taip labai 
jo ieškojimą ir išsiilgstą 
viešpatavimą visame visa-

Tai grynų i 
širdžių džiaugsmas, 
džių, kurios jaučiasi esan 
čios mažos ir menkos vi
satos didybėje, ir kurios 
šitoje savo menkystėje re
gi savo didybę, nes jaučia ^'"šitame

mas pasaulio atžvilgiu. Tą tos gyvenime, 
savotišką nusistatymą ga
lima pavaizduoti himno 
žodžiais: Pilnas yra dan
gus ir žemė Tavo garbės. 
Visas pasaulis, žemė ir 
dangus, visa gamta, visas 
žmogaus gyvenimas, Šv. 
Pranciškus buvo ne kas 
kita, kaip vienas nuosta
bus Dievo veikalas. Jis su
prato. kad Dievas gyvena 
ne tik už pasaulio, bet ir 
pasaulyj — Deus in nobis 
etsupernos. LL --------- _

Pasaulio sutvėrimai šv. vo kilnumu. Tą Kristocen- malonios ir džiaugsmin- 
Pranciškui nebuvo nei pa- triškumą Šv. Pranciškus gos. 
vojus. nei žaislas, nei die- įspaudė ir savo Ordinuose. į 
valčiai. 1 
liudytojai, laiptai į Jį. Šv. me ypatingai Kristocent-

Kristocentrinė Šv. Pranciš
kaus Dvasia

(Kristus— Pasaulio
Valdovas)
Kristus Šv. Pranciškui 

nėra humanizmo Valdo- džiaugsmo, nes jie pergy-, 
vas, kuriam reikia paverg- vena jį kaip ateinančio gy-

kui yra tas vidurinių am- venimas pranciškonams y- 
žių Pateptasis Karalius, ra amžinos Sabathos išva- 
kuriam valdiniai tarnauja karės, kuriose yra daug 
ne tiek priversti jėga, kiek darbo ir nuovargio, bet ku- 
patraukti meile ir Valdo- rios yra sykiu savotiškai

. - -. . . Pranciškonizmas, kaip------  —r — -------
bet gyvojo Dievo Ir jei šv. P. Ordinus laiko- džiaugsmo askezė krypsta pranciškonizmo valanda. 
’ -—-i—-.-. -.-u. «. į tokįus dalykus, kurie yra

I ranciškus mylėjo gamtą, rišku, tai tik todėl, kad jie tarsi apčiuopiami ir priei- 
kaip amžinojo Dievo iš- savo religingumą yra iš- nami žmogaus fantazijai, 
raiška. Pranciškus buvo laiko ta saviti ai-a čir __ x-itą savotišką Šv.

zaus Širdies garbinimas y- 
ra moderniškas. Dabarti
nio amžiaus žmogus yra 
pasiilgęs žmogiškojo Kris
taus gyvenimo. Humaniz
mo įtaka ir šiandien nėra 
išnykusi.

Šiandien žmogus yra su
vokęs save kaip žmogų ir 
šitas suvokimas, šita žmo
giškumo sąmonė pasiliks 
visados. Ji turės didelės į- 
takos ir religiniame gyve
nime. Kristaus žmogybės 
garbinimo plitime ši įtaka 
kaip tik ir apsireiškia.

— Reikia tikėti, kad Kris
taus Širdies garbinimas, 
jeigu ateityje bus daugiau 
kreipiama dėmesio į Vieš
paties gailestingumą, ma
loningumą, sielos grožį, 
suteiks katalikų pamal
doms daugiau paraginimo 
prie sielos kultūros išto
bulinimo. Prakilnios ir 
šventos sielos įsigilinda- 
mos į mūsų Išganytojaus 
žemės gyvenimą, pajus 
savyje didesnio noro Jį 
sekti. — A. Rademacher.

Pranciškonizmas, platin
damas Kristaus žmogybės 
garbinimą, ir tuo atžvilgiu 
darosi artimas mūsų lai
kams, kaip konkretumo 
atstovas žmogaus santy
kiuose su Dievu.

— Pranciškonizmas yra 
pilnai įgyvendinta Evan
gelija. Tai meilė, kilusi iš 
konkretumo ir aukos. 
Kiek ji yra konkreti, ji 
virsta veiklumu, kiek ji y- 
ra auka, ji virsta netur
tu. — Gemmelli.

Pranciškonizmas yra gy
va istorinė jėga. Jis gali 
keistis amžių bėgyje, bet 
jo esmė yra visuomet ta 
pati. Pranciškonizmas — 
tai konkrečios 
aukos dvasia, 
dvasia atrodo 
nuo gyvenimo
nieko jam pasakyti. Bet 
kai gyvenimas pasiilgsta
Tęsinys 6-tame puslapyj

Kristaus Karaliaus šven
tes amžiuje Didžiojo Val
dovo šauklys pradeda ap
reikšti visą savo galią.

Šv. Pranciškaus iškeltas 
Kristaus žmogybės garbi
nimas šiandien turi taip 

Švč. Jė-

raišką. Pranciškus buvo laikę 
nukryžiuotas su Kristumi. Pranciškaus 
oet nemekino ^pasaulio. _ Ir. mo būdą su Kristumi, tą labai didelę rolę. Pranciš-

savotišką trubadūrizmą, toniškas religingumas y- 
tą nekaltai vaikišką pas-- patingai mėgsta Kristaus'didelės reikšmės.

nes iš viso, vaizduote 
santykiavi- pranciškonizme vaidina

i

meilės ir 
Kartais ši 
atitrūkusi 

ir neturinti

nepaisydamas ir 
nesivaržydamas.

Yankių baseball ratelio antro base žaidikas, atvykęs 
i New Yorką žaisti World Series, linksmas atsiradęs 
valandėlei prie savo šeimos, kuri ten pat New Yorke ir 
ovvena. Tai Joe Gordon ir jo šeima.

juo labiau Jis tobulėjo 
Dievo meilėje, juo labiau 
jis mylėjo gamtą. Jo su
kurtoji saulės giesmė 
prieš pat mirtį tai paliudi
ja.

Šv. Pranciškaus santy
kiavime su gamta atsinau
jino prarastojo 
santykiai.

Šiuo savo savotišku pa- nimo būdas, siekiąs ne iš- 
saulio pergyvenimo ir my- sižadėti ir pamesti, bet įsi- 
lėjimo būdu. šv. Pranciš- gyti meilės ir džiaugsmo, 
kus yra labai artimas mū- Pranciškonizmas nori ap- 
sų likimas. Mūsų amžius, gyvendinti žmogų tik Die- 
kuris labiau negu kuris ki- vuje ir tik Dievui skirti Vi
tas amžius, yra pergyve- są savo būtybę. Jis negai- 
nęs Dievo nuo pasaulio ir voja apie tai, ko jis neten- 
nuo žmogaus atsiskyrimo ka, bet galvoja tik apie tai, 
tragediją, yra pasiilgęs to- ką gauna. Pranciškoniška 
kios gyvenimo interpreta- askezė yra Dievo meilės ir 
cijos - aiškinimo, kuri jam Dievo garbinimo askezė, 
vėl nurodytų Dievo—žmo- todėl sykiu ir džiaugsmo 
gaus — pasaulio, vienybės askezė. Svarbiausias pran- 
ir taikos gaires. Šiandien ciškoniško džiaugsmo šal- 
pasaulio gaivalai pavergė tinis yra savotiškas gam- 
žmogų, žmogus tapo tech- tos pergyvenimas. Gam-Į 
nikos vergu. Gamta pabė- tos grožis Šv. Pranciškui į 
go nuo žmogaus ir žmogus buvo Dievo grožio išraiš-i 
atsivertė nuo gamtos. ka, todėl gryno bei skaid-i 

Pagal Šv. Pranciškų, mo- raus džiaugsmo šaltinis.
dėmusis žmogus gali tapti Savo sunkios ligos t—*” 1 
gamtos valdovu ne
bet per meilę, kuri įpras- ir gėrėdavosi gėlėmis, me- 
mintų visą taip gudriai iš
vystytą techniką ir sykiu 
padarytu gamtą žmogaus 
draugu. Pranciškonizmas 
yra gamtos meilės ir drau
giškumo filosofija. Pare
gėti Dievą pasaulio visato
je, mylint Dievą, mylėti 
sykiu ir visatą, kaipo Die
vo didybės ir garbės apsi
reiškimą — štai Šv. Pran
ciškaus dvasios pirmuti
nis bruožas ir sykiu mūsų 
amžiaus pasiilgimas.

Mūsų laiko dvasios su- 
pranciškonėjimas yra vie
nintelis išsigelbėjimas iš

tikėjimą Kristaus globa ir 
Jo apvaizda.

Šv. Pranciškaus askėzės- 
dvasios mokslo ir lavybos 
centru, yra taip pat Kris
tus.

rojaus Pranciškonizmas yra vi
sų pirma pozityvus gyve-

\

Visos pastangos yra daromos, kad Jūsų dyleris užtektinai turėtų

i

metu | 
jėga, šv. Pranciškus guosdavosi!

džiais, žvaigždėmis, van
denim!, ugnimi. Nemigos 
naktimis jis trokšdavo iš
girsti gitaros garsų. Pran
ciškus nuolat giedojo gar
bės himnus ir šitą nuolati
nę giesmę užbaigė tik savo 
mirties valandoje.

Iš šiandien vietoj skun-į 
dęsi ir dejavęs dėl savo 
kančių, pranciškonas pasi
neria visatos harmonijoje, 
bet nekaip gamtos dievin
to jas, tik kaip Dievo regė
tojas kiekvienoje gėlelėje, 
kiekviename paukštyje. 
Jis grožisi gamta, kaip be-
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Antradienis, Spalių 19,1943

Pas Kanados Lietuvę Poetę 
M. Aukštaitę

— Vienas privatus rašytojos laiškas. — Svečių 
kambarys ir poetės albumas. — Apie skaista- 
kasę našlaitę ir senų generolų. — Slaptieji susi
rinkimai vokiečių okupacijoj. — Viena tarp 11 
vyrų. Taryboje. — Nuotykis su savanoriu. — 
Posmelis iš poetės dienoraščio. — Apie rožes ir 

džiovininkės kapų.

LIETUVOS MIŠKAI UGDĖ JAUTRIĄ SIELĄ
Gana sunku buvo iš jos ištraukti žodį apie jos pa

čios praeitį, bet vis dėl to iš jos artimųjų, iš kitų, su
rinkau pluoštą žinių.

— Skurdžioj Stanaičių kaimo lūšnelėj, — šitaip ga
lėtų prasidėti jos biografija, — 1896 m. liepos 18 d., 
Kauno apskr., Garliavos parapijoje, sučirškė naujas 
sutvėrimėlis. Džiaugsmu ašarota motina Katarina 
Baltrušytė - Ratkevičienė, glaudė jau aštuntą ir pas
kutinį kūdikį — dabartinę Mariją Aukštaitę, kurią pa
krikštijo Marija - Katriute. Tėvas — Baltramiejus 
Ratkevičius — nuo prosenių paeinąs iš bajorų, bet 
daug vargęs, daug mėtytas, geležiniai užgrūdintas, vi
same teisingas ir tiesus žegnojo arto jaus pūslėta ran
ka žilvyčių lopšį. Tylus ir susikaupęs apžvelgė lūšną... 
o ir toji buvo svetima...

Marijos motina buvo stambių ūkininkų duktė, bet 
tėvui mirus — žmonių klastos našlaitę išgujo ieškoti 
duonos. Ji augo ir brendo patekus inteligentiškon 
dvarponio šeimon. Buvo skaistakasė, jai piršliavosi se
nas generolas provoslavas, už kurio dvarininkai naš
laitę brukte bruko. Dievą mylėdama ir bijodama keis
ti savo tikybą, mergaitė pabūgo ir nuo šios ponų šei
mos pasitraukė. Ji sutiko tylų, bet darbštų Baltramie
jų, nors ir beturtį, bet pramokslintą — už jo ir ištekė
jo. Iš šios šeimos ir kilo Marija Aukštaitę - Navikevi- 
čienė, tikroji jos pavardė būtų Ratkevičiūtė, bet raš
tuose ji vartoja slapyvardę — Aukštaitę, kuria dau
giausiai ir yra žinoma. Busimoji poetė augo tėvams 
gyvenant svetimuose namuose, be savos žemės pėdos. 
Ji pati taip savo gimtinę aprašo:

— Aplink namelį mano gimtinį.
Kerojo puikūs ąžuolai. 
Spindulį saulė tiekė auksinį. 
Zirzė bitutės ten linksmai.

Ir paviliojo širdį jaunutę,
Miško dainelė maloni. 
Ir traukte traukė mane silpnutę 
Eglių žalybė toj graži.

Šimtmetė eglė ją išmokino svajot tarp vėveršių:
Kasdien skambėjo ūksmingas gojus.
Nuo dainų mano ūžė jis. 
Klausė eglelė įsisvajojus, 
0 dainos plaukė naujos vis.

SLAPTOJI KOVA SU VOKIEČIAIS
Berods jos tėvas ėjo kaimo mokytojo pareigas, ir 

jaunai Marytei teko mokytojos darbo ragauti. Vokie
čių okupacija ją užtiko Prienuose. Čia jau budo lietu
vių laisvės troškimas, buvo daromi slapti susirinki
mai, kuriuose dalyvaudavo ir jaunutė apie 20-ties me
tų Marija Aukštaitę. Sulenda, būdavo, lietuviai į rūsį, 
į pogrindį, sargybas išstato ir svarsto lietuviškuosius 
reikalus. Už tat, kai Lietuvoje pradėjo laisvės aušra 

„ brėkšti, kai kūrėsi savivaldybės, Marija buvo išrinkta 
Prienų Miesto Tarybos nariu, net gi vicepirmininke, 
ir taip išdirbo septynetą metų viena moteris tarp ko
kios 11 vyrų. Ji drauge vadovavo ir katalikių moterų 
skyriui, kurs buvo pagarsėjęs savo narių gausumu ir 
veiklumu. Ji buvo drauge ir Lietuvos gynimo komiteto 
narys, ir šaulė.

Nepriklausomybės kovų metas teko sunkiai per
gyventi. 1919 metais ji jau buvo ištekėjusi. Organiza
vosi lietuviškieji pulkai ir ji savo vyrui pritarė:

— Atėjo laikas pasiaukoti, reikia imtis ginklo...
Vyras išėjo savanoriu. Ji liko su mažu kūdikiu. 

Pristigo ir valgio, ir malkų. Bolševikai galėjo bile va
landą ateiti. Išvažiuoja vyro aplankyti. Nuvyksta į ka
reivines. Užlipusi laiptais mato civiliniais drabužiais

Notre Dame smarkus žaidikas meta futbolo bolę.
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Iš SSSR Išlaisvintieji Tremtiniai, 
Kilę Iš Lietuvos

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

i — Persija.
Los Vladislava 1881 Eišiškiai— 

Persija.
Felkisas 1893

Disna— Persija.
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Kai mamytė užimta darbu, tai mažytis pats pasida
bina. Kas sako, kad maži nesupranta meno?..

kareivį (tada dar tikrų uniformų neturėjo), suvargu
sį, daugiau panėšinti į senelį.

— Ar tai tu ?
Taip, tai buvo jos vyras. Apsiverkė abu. Ir vado

vybė suprato jų vargą ir paskatino vyrą grįžti į namus.
SUŽEISTA ŠIRDIS

Aplinkybės taip susidėjo, kad visa šeima išvyko į 
Kanadą. Tas buvo, berods, prieš tryliką metų. Tas iš
vykimas paliko giliausią žaizdą, kuri lig šioliai nėra 
užgijusi poetės sieloj. Nuo jos širdies buvo atplėštas 
sūnelis, kurį buvo nutarta palikti baigti mokyklą. Sa
vo kelionės dienoraštyje ji rašė:

— Ak, kad taip galėčiau išsiverkti... Arba, kad iš
augtų tokios rankos, kuriomis apvyniočiau pasaulį ir 
pasiekčiau tave, Joneli, savo motinišku glėbiu apka
binti. Dabar jau nieks man tavęs neišvogtų... Ir kam 
pasileido šis laivas iš krantų, kam pirmais jo motorų 
urzgimais pravirko mano siela, — kam gimta miela 
žemė tave pasiliko, o mane, kaip nereikalingą šapelį, 
neša vandenai banguotais kalnais į nežinomą akmens 
šalį”.

Kitą širdgėlą jai sudarė atsiskyrimas su savo 
tute. Tą ji išreiškė eilėraštyje “Išeivės elegija”:

— Palikau ją baltą, kaip marmuras tylią... 
Man lyra iškrito arti jos pėdų... 
Bučiavau jos kojas ir verkiau per mylią — 
Į širdį pribiro ilgesio žiedų...

APIE KŪRYBOS SĄLYGAS KANADOJE
Trumpą laiką pasisvečiavęs įsitikinau, kad retai 

kur galima rasti tokį savytarpį gražų sugyvenimą, 
kaip tos Kanados lietuvės - poetės šeimoje. Vyras daug 
dirba ir atjaučia, įvertina savo žmonos — rašytojos 
kūrybinį darbą, susirūpinęs jos sveikata. Jos du sūne
liai — jau vyrai. Dalyvauja lietuviškame veikime. Abu 
veržiasi į dar gilesnį mokslą. Mane tiesiog stebino ta 
didi jų Lietuvos meilė. Vienas jų kalbėjo:

— Mes norime grįžti į Lietuvą, mes norime ten va
žiuoti baigę mokslą, pasiruošę naudingam darbui... 
Jais labai džiaugiasi motina:

— Daug gyvenimo klausimų mes galime kartu ap
svarstyti... Kaž kaip džiugu, kai jauti, kad lyg įpili 
dvasios eleksyro, kurs gali liepsnoti vaikų širdyse...

— O kaip iš viso kūrybos sąlygos Kanadoje?
— Būtų palankios. Ne taip seniai buvau išvykusi a- 

tostogų. Išvažiuodavau laiveliu, tokia graži gamta, su- 
sijimu rankas, rodos, ne žemėje gyveni... Kad būtų ga
limybė daugiau pamatyt, pavažiuot, tada kažkaip dau
giau kūrybinės nuotaikos ir jėgų atsiranda. Be to — 
čia mums ir su atspausdinimu kūrinėlių nelengva.

LIETUVOS ILGESYS
— Ką gi apie Lietuvą manote ?
— Daugiau kaip 10 metų gyvenu ilgesiais ir trošku

liais. Ta kančia lyg pervargino. Apie Lietuvą?.. Dieve 
mano, ką gi gali pasakyti ateitį, kas bus...”

Tą sakydama ji parėmė ranka galvą ir tęsė toliau:
— Tikiuosi, noriu grįžti, o gal priglaus kapai Mon- 

trealio kalne... O vis dėlto visos mintys ir jėgos apie 
(Lietuvą... Jei laikinai ir užgniaužtų, atsikariautume... 
Lietuvos miškai juda partizanais, ir plunksnos žmo
nės nerimsta...”

Neveltui ji ir savo viename eilėraštyje rašo: 
Lietuva,

— Tu uždaryta tarp sargų, — 
Kruvinas kūnas nuo plėgų. 
Sutemo dienos, vakarai. 
Užgeso laimės aukurai”.

Ir Kanadoje jai taip gyvai prisimena Lietuva:
— Stoviu išblyškus šiapus kranto.
Praviram rūpesčio grabe...
O bangos ūžia, šniokščia, trankos 
Ir vis man primena Tave.

Poetė gerbia Lietuvos didvyrius. Dariui ir Girėnui 
pagerbti ji eiliuoja:

(Tąsa)
Leskievič Marijonas 1936 Mar-. 

cinkonys — Persija.
Leškovič Božena 1937 Vileika Lovčynovskis

— Persija.
Leškovič Miroslava 1934 Vilei- Lozdovska Stasė 1917 švenčio- 

ka — Persija. nys — Persija.
Leškovič Zenaida 1907 Vileika Lozdovskis Motiejus 18/0 Vil-

— Persija.
Levandovska

Persija.
Levandovskis

—Persija.
Levandovskis

—Persija.
Lisevska Marija 1888 Vilnius— Lukovska Barbora 1933 Vilnius 

Persija. ' Persija.
Leligdovič Teodozija 1902 Vili-'Lukša Monika 1936 Švenčionys 

ja — Persija.
Leligdovič Juzė 1929 Vilija

Persija.
Leligdovič Vanda

— Persija.
Lubčynska Elena

— Persija.
Leškovič Danutė

— Persija.
Leščinskis Danielius 1893 Šven

čionys — Persija.

Stefa 1908

Jurgis

Tadas

1933

1929

nius — Persija.
Lyda Lozovska Bronė 1901 Vilnius— 

i Persija.
Lyda Lukaševskis Vytautas 1932 

, Disna — Persija.
Lyda Lukaniec Elena 1903 Druja — 

į Persija.

Molodeckis Edvardas 1892 Su- 
batninkai — Persija.

Markievič Vincas 1887 Apanu- 
sinkai — Persija.

Milulska Aleksandra 1895 Vil
nius — Persija.

Moško Marija 1908 Jesiškiai — 
Persija.

Mordas Bohdan 1929 Vilnius — 
Persija.

Mordas Kristina 1932 Vilnius— 
Persija.

Mordas Rožė 1904 Vilnius — 
Persija.

Matys Elzbieta 1878 Gardinas 
— Persija.

Mirončyk Marija 1932 Radviliš
kis — Persija.

Moroz Stasė 1904 Dardiškiai — 
Persija.

Mackievič Kristina 1935 Vilnius 
— Persija.
(Numatoma, kad vardų bus 

dar daugiau).

Mietus Koste 1912 Vilnius —
Persija.

Mikus Irena 1929 Krosna —
Persija.

Mikus Jonas 1895 Krosna —
Persija.

Miloš Vanda 1923 Vilnius —
Persija.

mo-

— Persija.
__ Lukša Vanda 1932 Švenčionys1

• — Persija.
1927 Vilija Lozovska Alicija 1930 Vilnius

| — Persija.
(Matejko Irena 1930 Vilnius — 

Persija.
Matejko Jadvyga 1907 Vilnius

— Afrika.
Matejko Jadvyga 1929 Vilnius

— Afrika.
Leščynska Eleonora 1933 Šven-j Matejko Zbignievas 1935 Vil- 

nius — Afrika.
Matkovska Apolonija 1899 Eže- 

rėnai — Persija.
Mazurkievič Halina 1935 Vil

nius — Persija.
Michalska Alicija 1935 Molo

dečno — Afrika.
Michalska Veronika 1912 Molo

dečno — Afrika.
Modzelevska Danutė 

nius — Afrika.
Modzelevska Janina 

nius — Afrika.
Modzelevska Kristina 

nius — Afrika.
Mroz Renata 1934 Vilnius — 

Afrika.
Medeška Aleksandra 1896 Ra- 

dziškiai — Afrika..
Medekša Kristina 1937 Vilnius 

— Afrika.
Medekša Marija 1924 Vilnius— 

Afrika.
Mišuta Arkadijus 1925 Mykola- 

jaya — Afrika.
Muskus Gražina 1928— Afrika. 
Michnicka Elena 1915 Vilnius

— Afrika.
Miotla Irena 1929 Disna — Af

rika.
Miotla Jonas 1928 Disna — Af

rika.
Miotla Jurgis 1935 Disna — Af

rika.
Mišuta Marija 1934 Disna — 

Persija.
Molodecka Sefa 1900 Vilnius— 

Persija.

1903 Vilnius

1939 Vilnius

čionys — Persija.
Lesnikovic Jadvyga 1913 Smur- 

gonys — Persija.
Linovska Ona 1933 Varėna — 

— Persija.
Lisevska Halina 1924 Vilnius— 

Persija.
Litvin Ona 1924 Ignalina — 

Persija.
Litvin Eleonora 1926 Iganalina 

— Persija.
Litvin Emilija 1902

— Persija.
Litvinionek Kristina 

nius — Persija.
Lodė Marija 1928

Persija.
Lasocka Marija 1928 Vilnius— 

Persija.
Lemiza Jonas 1890 Alšėnai Vil

nius — Persija.
Labendskis Boleslovas 

Vilnius — Persija.
Lukaševska Teresė 1939 

nius — Persija.
Labicka Danutė Ter. 1939 Vil

nius — Persija.
Laganovska Danutė 1939 N. 

Švenčionys — Persija.
Lazarz Ludomiras 1930 Vilnius 

— Persija.
Lącka Halina 1919 Vilnius — 

Persija.
Lopato Emilija 1893 Dieveniš- 

kis — Persija.
Lopato Elena 1917 Alšėnai — 

Persija.
Los Vytautas 1897 Vilnius —

Skaudvilė;

1938 Vil-

Vilnius —

1902

Vii-

1937

1912

1938

Vil-

Vil-

Vil-

— Kiek miestų, rūmų, lūšnų, akių ir sielų jus lydėjo...
Su kiekvienos širdies pulsu skubėjom pasivyti... 
Dėlko jums audra žydinčio gyvenimo pavydėjo? 
Ir kodėl, ir dėlko jūs dabar į granitą uždaryti ?

Bet labiausia jos širdį veria dabartiniai Lietuvos 
kentėjimai, ji taip juos atjaučia ir moka pavaizduoti:

— Aplinkui patrankos... Kapų gretų, gretos... 
Kiek akys užmato, vis apkasai platūs... 
Kapeliai be kryžių, tik lentos ir smilgos. 
Gretoms išrikiuotos amžių pilys ilgos.

Ir iš poetės moteriškai jautrios širdies 
malda:

— Palaimink, Viešpatie, tėviškės sodą. 
Ten, kur liūdi trys kryžiai nusiminę... 
Jie liudija visos tautos godą. 
Ak. nulenk mums laisvės saulę auksinę.

t

«

veržiasi

K. J. Prunskis.
(Bus daugiau)

Boston Edison Company 
sako:

... Neapsunkink elektros dra- 
tų — junginiu, savo namuo
se. įjungiant daug elektriki- 
nių įrankių prie plūgo. Lai
kykis atsargumo.

Boston Edison Company

hugged

uJAICH OUT, JANČ'\

LOVELY ANN—Lovely Ann 
Sheridan, Wamer Bros. star, 
arrives in New York aboard 
train. She wears corsage of 
War Bond pledge lapels pre- 
sented her by Women's Divi- 
sion of New York’s NationaI 

War Fund Committee.

*

*
- - —•
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Vytautas Vokiečių
rlelaisvėįe

1 > r>'?S:Ci. Mass. — pp. S 
lai. gyveną 7S Arlington 
gavo iš Vashingtono praneši
mą. kad jų sūnus. Staff Sear- 
yritt Vytautas F. Sibai’a yra 
paskęs vokiečių nelaisvėn. 
Kiek ankščiau buvo pranešta, 
kad jis dingęs mūšyje.

Prieš 500 metų Vytautas Di
dysis. Lietuvos Kunigaikštis

bai-
• d

buvo ir-gi patekęs vokiečių-kry- 
žiuočių nelaisvėn. Reiškia ir po 
pusės tūkstančio metų jo ainiai 
tebeveda kovą 
lietuvių tautos 
kiečiais, ne tik 
iš užjūrio, po 
liava.

su tais pačiais 
priešais — vo- 

Lietuvoje. bet ir 
žvaigždėtąja vė-

CAMBRIDGE, MASS.

S c

DARBININKAS 6

Model Housewife Prezidentas Ragina Aukoti 
Į Tautinį Karo Fondą

"Touch Typing In 5 Easy
Lessons"

Vakarinė mokykla prasidės 
ši vakarą, spalių 19 d.. Lietuvių 
Piliečių klube. S23 Main St. Pa
mokos bus antradienių ir ket
virtadienių vakarais dėl gavi
mo pilietybės popierų.

» I

Miss Grace Joyce, popular New York model is also a conscientious 
housevvife. Every drop of cooking grease that she cannot re-use is re- 
ligiously saved and turned over to the Fat Salvage Campaign. Giri Scout, 
Lucille Ordemann, knowing how precious this grease is in the manufac- 
ture of war materiali, does her good deed by making sure that salvaged 
kitchen fat is turned over Immediately to the neighborhood meat dealer. 
Just one tablespoonful of Inedible fat, which can be easily salvaged by 
every housevvife, every day, will supply the glycerine necessary for 73 
small-pox innoculations. One pound wiil Are ten 50 caliber bullets.

Sv. Pranciškaus Asyžiečio Misija 
Dvidešimtame Amžiuje

Raktas I Pasisekimą

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

Savaitraštis "Amerika". lei
džiamas Lietuvių Universalio 
Biuro. Ine.. 222 South 9th St.. 
Brooklyn. N. Y., minės savo de
šimtmetį gruodžio 5 d. š. m. 
šaunia vakariene. Apreiškimo 
par. salėje. Brooklyn. N. Y.

Spalių 10 d. susirinkime į- 
kūrtas "Amerikos" Dešimtme
čio Minėjimo Fondas. į kurį jau 
plaukia aukos, kurias panaudo
sią "naujų mašinų i intertipo ir 
automatinės spausdinimo ma
šinos) skoloms išmokėti ir į- 
staigos padėčiai pagerinti, 
spaustuvei padidinti”.

Linkime "Amerikai" geriau
sių sėkmių i

į

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

So. Boston 27. Mass.

Kraštutinųjų tautininkų laik
raštis "Dirva" turi būti yra pa-1 
dariusi sutartį su komunistais 
šmeižti lietuvius, kurie kovoja: 
aėi Lietuvos nepriklausomybės 
ir laisvės. Komunistai rašo, kad^ 
Amerikos Lietuvių Taryba yra' 
"smetoninė". o kraštutinieji 
tautininkai rašo, kad toji tary
ba yra "anti-smetoninė".

Parašiutų Daliniai Išvystyti 
Amerikos Eksperimentais

Sako:
"The National War Fund has 

the hearty approval and sup- 
port of all the Government 
agencies cencerned with our 
management of the war... I ask 
you to remember that the ŪSO 
is your share of what we are 
doing for our own flghting men, 
and the forces behind the lines. 
I ask you to consider that War 
Prisoners Aid does vvhat no 
Government can dc. I ask you 
to think of United Seamens 
Service in terms of the people’s 
dėbt to the men who took our 
ships aeross in the darkest 
hours of the war. And I ask you 
not to forget that the people of 
Russia and China and of all the 
other United Nations — and 
especially the unfortunate, hun- ‘ 
gry men. women and children 
of all the overrun and enslaved 
countries — see in your perso
nai and friendly concem the 
brightest ray of hope and the 
greatest power for good in the' 
world today — the sovereign 
voice of the people of the Unit
ed Statės. And so I ask you to 
give thoughtfully, and gene-

ir ’ nusileistų užpakalyje Vo- rously, and proportionately — 
gyrėsi, i kiečių linijų, bet niekas iš remembering. as you give, that 

a share in the National War
Dešimt metų vėliau, ba- Fund is a share in winning the 

__ _L_ _ Z.J., 1928 m. A- war, and in winning the right 
apie merikos kareiviai Chanute of free men to live in a better

(Pradžia 4 pusi.)
konkretumo, ši dvasia 
tamoa moderniška, nes 
joje glūdi gyvenimą at
naujinanti jėga. Jei mūsų 
amžius y. a pasiilgęs kon
kretu mo. labiau negu ki
ms. iš ’’ltcs pusės — 
o .-ane..J c izmas kaip tik L. 
yra to' 
-auilživra tai iš to aiškėja 
jcjo išvid. lis santykis su 
mūsų amžiumi, ir sykiu 
gyva Šv. Pranciškaus mi
sija moderniajame 
lyje-
— Atverk akis, 

savo dvasios ausis, 
lūpas ir pakelk savo širdį, 
kad visuose sutvėrimuose 
galėtumei matyti, jausti 
garbinti, mylėti Viešpatį

•o

IP.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 VVashington Blvd. 
BALTIMORE. Md.

| Tel. Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų

£ Iš to ką kraštutinieji ir parsi- 
davėliai komunistai rašo savo 

ž laikraščiuose kiekvienas gali 
X pasidaryti išvadą, jog Ameri- 
į kos Lietuvių Taryba atstovau- 
4 ia tautiniai - demokratinius lie- 
X tuvius, kurie dirba dėl Jung. 
X Valstybių karo pergales ir Lie- 
4 tuvos nepriklausoinvbės atga
li ■-» vimo.

Nacių karo “lordai” 
propagandistai 
kad parašiutų daliniai bu- to neišėjo, 
vo pagaminti Vokietijoj I 
(made in Germany), bet landžio mėn., 
kaip jų pasigyrimai 
išvystymą įvairių kitų mo- Field, Illinois, darė ekspe-' world”. 
derninių karo technikų, šį rimentus masiniais šoki- — Common Council —
“patvirtinimą” galima už- mais iš lėktuvų: po dešimt 
ginčyti.

Ašis pirmiausia vartojo 
“paratroops” ] 
biuletinas National Geo- 
graphic Society, bet šie 
kareiviai, kurie krito iš o- 
ro yra tikrai amerikonų 
kilmės, kaip “ice-cream 
cones” ir obuolių pajus, ir 
parašiutų daliniai, kurie 
pirmiausia įėjo į Siciliją ir 
demonstravo moderninio 
karo techniką, kuri buvo 
pirmiausia išbandyta 
Jung. Valstybėse.

1 */* «r* ***** ww***-w*******p i

Benj. Franklin numatė vo vartojamas 20 sekun- travo, ir vėliau eskadronas 
juos, Generolas Billy Mit- džią po nusileidimo.

asmenų nusileido parašiu- periai užėmė Rotterdamo( 
tais žemyn. aerodromą gegužės mėne

sį, 1940 m. įrodydami, kad 
parašiutas yra sėkmingas 
ginklas moderninio karo, 
Jung. Valstybės neturėjo 
nei vieno paratruperio. 
Bet Jung. Valstybės, pa- 
vartodamos tą patyrimą, 
kurį įgyjo prieš kelis me
tus, suorganizavo parašiu-1 
tų batalijoną Fort Ben- 
ning, Georgia.

1941 metų vasarą per ka-

kovoj sako Taip vadinamas ‘‘special 
delivery parachute” pris
tatymui ginklams ir reik
menims kartu su paratru- 
periais buvo užpatentuo
tas Amerikos Armijos ser- 
žento ir jo ‘article carrier’ 
buvo demonst r u o t a s 
Brooks Field, Texas, 1929 
metais. Ši demonstracija, 
kurią stebėjo Armijos na
riai, parodė, kaip kulko-

chell reme juos ir Jung.

I

svaidis nuleistas parašiu- ro paradą Dėdes Šamo į 
tu su trimi asmenimi, bu- “umbrella boys” demons-

I lėktuvų nuleido 127 para-
Paratruperių idėja kelia- šiutistus, kurie “užėmė ’

Valstybių armija darė iš- vo įVaįrįaįs keliais į Na- ^auM Lousianos valstybė- 
handvmiis su iais nrieš 15 • • iobandymus su jais prieš 15 
metų. Kada Franklinas 
buvo r
sadorius iš jaunų Jung.

★ ★

*

Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Žurnalas

“V Y T I S”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiausia jauni

mo organizacija—Lietuvos Vyčiai.
“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai paveiks

luotas ir deda įdomių straipsnių, žinių 
iš Amerikos ir užsienio.

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

mo judėjimą.
“VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redak

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

“VYTY J” rasite įdomių pasiskaitymų tin
kamų seniems ir jauniems.

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

“VYTIES” kaina metams tik S2.00.
Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

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

cių mintis. Biuletinas pra- Je’
_ . neša, kad Naciai buvo pir-' Nuo to laiko išvystymas

Prancūzijos amba- mjausį pavartoti parašiu- parašiutistų Jung. Valsty- 
j t bese eina plačioj skalėj. Ši

technika pavartota Sicili
joj yra tiktai pradžia. Ji 
bus dar daugiau išvysty
ta, kada mes pramušime 
sienas Hitlerio tvirtovės.

FLIS.

. .. tus kare. Rusai vartojo pa-
\aistybių jis mate balių- rašįutus sportuose, kada' 
n° , Rusų karininkas pasiūlėno ! 
lapkričio 21 d., 1783 m. Šis 
įvykis yra užrekorduotas 
istorijoje, kaipo pirmas 
žmogaus skridimas ore. 
Vėliau, jis kalbėjo su tais, 
kurie darė eksperimentus 
parašutais. Jo vaizduotė 
permatė ateitį ir jis tuomi 
laiku parašė, kad už kelio
likos metų šalys turės ap
saugoti savo jėgą nuo “de
šimt tūkstančių vyrų, ku
rie kris iš debesų”.

Pirmas parašiuto nusi
leidimas iš lėktuvo — nors 
nusileidimai iš baliūnų į- 
vyko prieš šimtą metų — 
buvo padarytas vieno 
Jung. Valstybių Armijos 
kapitono, Bert. Berry. Jis 
nusileido iš seno Benoit 
lėktuvo, kovo mėn., 1912 
m., kurio pilotas buvo To- 
ny Jannus. Tada buvo ma
nyta. kad parašiutas galė
tų būti vartojamas tiktai 
kaipo apsisaugojimo prie
monė, jeigu kas nors atsi
tiktų lėktuvui ore.

Generolas Mitchell pro- 
ponavo, kad parašiutas, 
kuris buvo vartojamas 
kaipo išgelbėjimo ore prie
monė, būtų pakeistas į ka
ro ginklą. Pirmame pasau
lio kare, jis pasiūlė, kad 
20,000 Amerikos kareivių

įdėja, kaipo priemonę pri
traukti sovietų jaunimą 
prie skridimo. Jis gavo tą 
.idėją stebėdamas susi jau- 4 
dinimą žmonių per paradą 
Amerikoje, kada parašiu- 
tistai leidosi žemyn iš oro. 

Į 1935 m. Rusų Armija sa
vo paradoje, kurioje lan- 

(kėsi užsienių attaches, pa
rodė kaip aerodromas ga- 

I lėtų būti užimtas 3,500 pa
rašiutų brigados, kurie 
gavo savo ginklus, artile
riją ir net lengvas tankas 
parašiutais. Vokiečių atta- 
che raportas apie šį inci
dentą inspiravo nacius 
traineruoti parašutų dali
nius. Kada Nacių paratru-

I

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

I

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galva, 
i nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
■ modemišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
, MINT, ši skoninga kramtoma guma vl- 
į durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 

nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 

j pakelio. Sekantį ryta malonus palengvi- 
[ nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERVLSK1S, Namų Tel. Dedham ĮSOlf-R

I

i

. ir kad visi sutvėrimai ne- 
1 susitelktų prieš tave. Pa
saulis sukyla prieš neiš
mintinguosius, tuo tarpu 
išmintingiesiems jis tam
pa garbinimo padėdėju. — 

j Šis Šv. Bonventūros kvie
simas ir perspėjimas pa-

J am- 
žiaus širdį. Jeigu moder
nusis pasaulis nenori, kad 
visi sutvėrimai sukiltų 
prieš žmogų, jis turi juose 
visuose matyti savo Dievą 
ir su jais visais apreikšti 
Jo garbę ir didybę. Jis turi 
tapti pranciškoniškas.

Dr. A. Maceina.

ieieu; u. j taiko į pačią mūsų
konkretumo pa-

pasau-

palenk 
atverk

v • ■“ • Infliacija yra priešas, 
Nugalėk ją Karo Bonų 
kurio tu negali matyti, 
su taupomis.

ŠTAI KAIP JŪS GALITE PADĖTI

3

4

5

refregeratoriaus atdarų 
maistų, pirm dėsiant į

Užtaisykite prakiurusias 
vandens tik tiek, kiek

1 Virkite visų valgį pečiuje. Virkite "vie
nų’’ puodų ant viršaus bumerių.

2 Mazgodamas indus ar rankas, neleiskite 
šilto vandens.
vietas, šildykite 
reikalinga.
Niekad nepalik 
durų. Atšaldyk 
refregeratorių.

Dabar yra geriausias laikas peržiūrėti 
savo šildymo sistemų. Nelaukite kol oras 
atšals.

Insuliuokite savo namus dabar su weath- 
er-stripping. Tas padės nevien užlaikyti 
šilumų, bet ir vasarų bus šalčiau.

Taupydami gasą savo namuose pe
reitą žiemą, jūs padėjote mums ir 
kitoms kompanijoms pristatyti be 
galo didelį kiekį jo. kuris buvo reika
lingas statymui laivų, tankų, orlai
vių ir šautuvų.

Jūs galite pasididžiuoti, kad su jū
sų pagalba, nei viena karo dirbtuvė 
netrūko gaso, kad sparčiai varyti ka
ro produkciją — nebuvo namų be 
gaso dėl būtino virimo, vandens šil
dymo, šaldymo ar kambarių apšildy
mo.

Karo dirbtuvės vis šaukiasi dau
giau ir daugiau gaso. Tęskite gaso 
vartojimą, bet nenaudokite jo be rei
kalo. Taupydami gasą, padėsite grei
čiau pasiekti Pergalę.

Boston Consolidated Gas 
Company

SPAUSDINTA. PAREMTI VALDŽIOS PROGRAMĄ. TAUPYTI REIKALINGĄ 
GASĄ KARO PRODUKCIJAI
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VIETINES ŽINIOS!
LINE UP BROTHERI

ŽINUTES
z-*

I

Šv. Petro par. bažnyčioje, Ro
žančiaus pamaldos yra laiko
mos kiekvieną vakarą, šią sa
vaitę.

I

PUIKUS PAVEIKSLAS. Spa
lių 24 d., sekmadienį 3 vai. p.p. 
kun. K. Jenkus rodys puikius ir 
įvairius judamus paveikslus, 
Pranciškonų Brolijos vadovybė-

Artistas Rapolas Juška baigo
je rūgs., išvažiavo į Chicagą. 
Jis ten su artiste Kaskas išpildė 
koncerto programą, T.T. Mari
jonų vadovybėje ir naudai. Ma
lonu yra girdėti, kad koncertas K- 
pavyko. Chicagos didžioji spau
da plačiai abu artistus aprašė ir 
jų talentus įvertino.

Ta proga su p. Rapolu lankė
si Chieagoje ir jo žmona Mari
jona. Jiedu ten atlankė močiutę ' 
ponią Juškienę ir kitus arti-i 
muosius. ■

Art. Rapolas Juška dabar' 
smarkiai ruošiasi koncertui pa
rapijos naudai, So. Boston High 
School salėje, lapkr. 21 d., 3 v. 
p.p. Jis lavina chorą sekma
dieniais, 11 v. r. bažnytinėje sa
lėje, W. 5th St., ir trečiadie
nių vakarais, parapijos salėje, 
492 E. 7th St. Koncerte dai-; 
nuos pats p. Juška ir įžymi ar
tistė panelė Sue Griškaitė.

Bus tai retas koncertas. 
Stengkimės gerai prisirengti ir 
gausiai jį lankyti.

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

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

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

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

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

U. S. Tretsury Dept.

Spalių 17 d., mirė ilgai sirgu
si, Skolastika Talandzevičienė, 

160 metų, gyv. 606 E. 5th St. 
Paėjo Merkinės parapijos. A- 
merikoje pragyveno 30 metų. 
Paliko vyrą Vincentą, dukterį ir 

Į du sūnų, vieną USA, antrą USN 
tarnyboje. Laidojama trečiadie
nį, 9 v. r., iš Šv. Petro par. baž
nyčios su iškilmingomis šv. mi- 
šiomis Naujos Kalvarijos ka
puose.

dėžučių Kalėdinių atviručių.ir praiau prisiųsti manSiuomi siunčiu $

Vardas

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:

Reikalingas Presmanas
“Darbininkui” tuojau rei

kalingas presmanas ir 
rankinis raidžių rinkėjas, 

j Gera alga, darbas pasto
vus. Atsišaukite: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broad
vvay, So. Boston, Mass.

Sodaliečių Suvažiavimas
Spalių-Oct. 31,1943

Nekalto Prasidėjimo P. Švč. lietuvių par. salėje

Cambridge, Mass.tą: ryžius, žuvies galvas, japo-Į 
nu saki vyną ir alų, iki gavo 
daugiau savojo maisto.

Vieną kartą jie užklupę japo
nus pietaujant ir kaip tą gari- 
soną japonų iškloję tai sėdę ir 
pabaigę japonų pradėtus pietus.

Corp. Ivas ant Guadalcanal 
išbuvo 5 mėnesius ir iš viso 15 
mėnesių pietvakariniame Paci- 
fike. Dalyvavo penkiuose di
džiuose mūšiuose (major bat- 
tles): Bloody Knoll, Matani- 
kan, Red Beach, Lunga River 
ir pirmutiniame išlipime ant 
salos. To pažymėjimui jis ne
šioja ant savo tarnybos ženklų 

i 5 žvaigždes. Kadangi tropiškų 
(karštų kraštų) junglių ligos 
susilpnino jo sveikatą, tai tapo 
garbingai iš tarnybos atleistas 
ir dabar svečiuojasi pas savo 
tėvelius Dorchestery.

Masinis Susirinkimas 
Pavyko

Jaunimo misijos, Šv. Petro 
par. bažnyčioje, prasidės spalių 
25 d., 7:30 v. v. Vedėjas šių mi
sijų bus pasišventėlis kun. dr. 
Mendelis iš Baltimorės. Jis ap
leidžia svarbius savo parapijoje 
darbus norėdamas skleisti Die
vo meilę ir garbę ir kitų parapi
jų tarpe. South Bostoniečiai tu-

■ retų įvertinti tokią kun. dakta
ro misionierišką dvasią. %

Skubotai ruoštas So. Bostono 
lietuvių masinis susirinkimas į- 
vyko, sekmadienį, po pietų, 
gražioje So. Boston High School 
salėje. Žmonių prisirinko apie 
800. Kalbėtojai daugumoje bu- 

, vo vietiniai profesionalai jauno
sios kartos.

I

NAUJA LIETUVIŠKA PO
RELĖ. Spalių 16 d., sportinin
kas Vincas Kališius apsivedė su 
mokytoja Alena Palaimaite. 
Liudijo dr. Albertas Kiburis, 
Aldona Šapalis ir kiti.

Spalių 17 d., tapo pakrikšty
tas Viktoras Edvardas Viktoro 
ir Marės (Baliukonytės) Vait
kų.

Jaunimas darbuojasi dėl Lie
tuvos. Bostono Lietuvių Masi
nio mitingo ir prakalbų suren
gimą uoliai ir žymiai pasidar
bavo Amerikoje augęs jauni
mas ir profesionalai. Tai yra 
labai reikšmingas dalykas.

l

Skaityti laiškai nuo Guberna- i 
toriaus, Mayoro, ir Kongres- 
mano McCormack. Išneštos' 
svarbios rezoliucijos Lietuvos ■ 
reikalu. Parduota Karo Bonų 
už apie $2,000.00. Surinkta Lie
tuvai Gelbėt i Fondui $151.17. 
Šis masinis susirinkimas tapo 
suruoštas į porą savaičių.

Rap.

Kelioms dienoms parvažiavo’ 
atsikvėpti USN. kapelionas 
kun. Mykolas Smigelskis, MIC. 
Jis su tėvais tegalėjo trumpokai 
paviešėti. Grįžo tarnybon spa-’ 
lių 19 d.

DAKTARAI i

Adv. A. Jankauskas (Young) 
atsakė Lietuvos išdavikams. Jis 
laiške, vyčių apskričio vardu, 
apgynė Lietuvos poziciją. Tą iš
tisą laišką Worcester Telegram 
patalpino. Visi lietuviai turėtų 
vaktuoti pasikėsinimus prieš 
Lietuvos Nepriklausomybę ir 
juos atremti argumentais.

Tol. TROwbrldgo 9330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Sugrįžo Iš Guadalca 
nal—Valgė Japonų 

Valgį

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

I 
t

BALLAST TOBES
POPULAR EACH
NUMBERS

Also limited supply of OZ4, 
6SQ7, 12X7. 12A8. 6SX7, 6X8, 7F7, 

1LN5, 27, 26, 24 A. 77.
78. 6C6. 35. 51. 2SZ5. 25Z6 

WILL ALSO SUPPLY DEALERS
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLANO 
Satisfaction quaranteed or your 

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

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

kino mašinomis, fonogra
fo plokštelėmis ir kalbėtu- 
vų sistemos, knygoms ir 
kitais daiktais.

Apart darbininkų, kurie 
dirba šiuose klūbuose ir 
klubmobiliuose, Raudono
jo Kryžiaus atstovai tar
nauja mūsų pulkams, kur 
tik jie apsistoję, kad tik 
jiems padėti. Jie rašo laiš
kus vyrų šeimoms ir tei
kia visokią kitą pagalbą 
mūsų kareiviams ir jūrei
viams. Išlavinti Raudono- 

! jo Kryžiaus darbininkai 
dirba prie medicinos vie
netų. Jie aplanko sužeis
tus, sutvarko palinksmini
mo programas, ir daro vis
ką juos palinksminti.

Apie 700 Raud. Kryžiaus 
darbininkai, visi puikiai 

direktorius galėjo greitai išlavinti, dabar dirba ligo- 
A.R.C.

Visos kviečiamos dalyvauti 
suvažiavime.

------------------------------------------------------------------------------------------- —------- -— I

Raudonojo Kryžiaus Veikimai 
Užsienyje

Nepaisant jo Amerikos kos armijoj. Leonardas 
pilietybės — jis gimė Chi- nuvyko pas Amerikos 
cagoje prieš 23 metus — Raudonojo Kryžiaus vei- 
Leonardas Ticcoli buvo I- kimų direktorių, arti jo 
talų armijoj. Su Italijos namų Sicilijoj, 
pasidavimu, kaip ir kiti i-j Leonardas atsiminė vie- 
talai, jis tapo civilis, ir vie- netą> kurioje brolis tarna-

Daug kredito tenka So. Bos- ■ nas iš jo pirmųjų pareigų VQ gu toms informaci- 
tono lietuvių draugijoms bei jų buvo bandyti sužinoti kas -;oms Raudono Kryžiaus 

- - • - ....... su j0 broliu Fili- - - --- - •

I

jei Sandarie- valdyboms už greitą prisidėji- į atsitiko ________ ____________________ ,
pu, kuris tarnavo Ameri- pasįektį jo kolegą tame ninėse užsienyje.

Kas atsitiktų,
čiai savo organe paminėtų adv. mą prie šio masinio susirinki- 
Jono Grigalaus, 
Lietuvių Piliečių draugijos pir- advokatai 
mininko, vardą? Kaput.; Grigalus,

Nesenai sugrįžo į namus Gua- 
dalcanal kovų veteranas. Pir
mos Marinų Divizijos corpora- 
las Stasys F. Ivas, kurs yra sū
nus žinomo S. Bostono biznie
riaus A. Ivas - Ivaškevičiaus, 
Klaipėdos sukilimo dalyvio, ir 
Dr. Paul Jakmauh sesers sū
nus.

Kadangi corp. S. Ivas buvo 
Marinų ryšių skyriuje, tai jam 
vienam iš pirmutinių teko išlip
ti ant pagarsėjusios Guadalca- 
nal salos ir dalyvauti mūšiuose, 
kur pirmą kartą japonai tapo 
amerikonų nugalėti ir galutinai 
iš tenai iškrapštyti. Po pirmo 
išlipimo pasivarius tolyn jų 
maistas pasibaigė, tuomet jie 
valgė iš japonų atimtąjį mais- I

— ■ ■■■ , — - ■■ I 1

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croquignole ir Spirai 

nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

CASPER’S BEAUTY SALON

| - - ' IT
So. Bostono mo. Daug pasidarbavo šį sykį, 

o/iv/dratoi a. Jankauskas, J. 
K. Kalinauskas, J. 

____  i Cunys, p. Romanas, p. A. Knei- 
Tautininkų - socialistų valdo- žys, p. S. Mockus, p. A. Ivaš- 

moj organizacijoj — SLA, kad ka, p. VI. Jakštas, p. VI. Bra- 
ne vienur, tai kitur “broliai bro- zauskas ir k. Sumaniai rinklia- 

i
liškai” pasisveikina. Šiomis die- vą padarė Šv. Petro parapijos 
nomis Pittsburghe (Pa.) SLA Moterų - Merginų 
“broliai“ J. K. Mažukna. centro remti skyriaus 
vice-prezidentas. ’ ~ 
“pasisveikino” 
kad Mažukna turėjęs eiti pas kienė 
gydytoją. Kaikurie sako, 
Mažukna esąs komunistų sim- 
patizatorius, o Jonas Dargis, 
Povilo Dargio, konferencijos 
vedėjo, brolis, yra turi būti ar
timesnis socialistams.

Kareiviams 
atstovės: po- 

ir J. Dargis nios — Cunienė. Gailienė, Kar- 
kumščiais taip, čiauskienė. Čeikienė, Baraus- 

"s ir pp. Čekanauskaitė. II- 
kad kevičiūtė, Julė Burbulytė ir 

Treinavičiūtė.
Valio Amerikos lietuviams už 

nuoširdų pasidarbavimą. Dau
giau tokio judėjimo visų lietu
vių tarpe. Rap.

i

I

I
I

I

738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. : I

LANKĖSI

REIKALINGA DARBININKŲ

GELEŽINKELIUI
REIKALINGA

Prie įvairių šcųx>je ir namų darbų darbininkų. 
Pastovus darbas per visą žiemą.

v

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

Už visą sekmadieniais dieną.

GAUSI UŽMOKESNI KIEKVIENA NAKTĮ. 
DARBAS LAUKIA JŪS KIEKVIENA DIENA-

Ateikite | Darbą Pasiruošę 
Ir Gaukite Užmokesnį Tą Pačią Dieną.

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

pat vienete. Atsakymas 
■gautas, kad Filipas svei
kas, ir be jokių nelaimių 
pergyveno Sicilijos kovas, i 

sujaudintas I

Lietuviai Vašingtono 
ĮstaigoseKetvirtadienį, spalių 14 d.,

“Darbininko” redakcijoje lan- Leonardas !
kėši p-lės Ona ir Mildreda Kli- kuogreičiausia bėgo 
mašauskaitės (Klem iš New mon pranešti tėvams apie Pirmininkas kun. Dr. J?B. 
Jersey). p. Ona Klimašauskai- brolį.

i tė yra L. Vyčių 90 kp.. Kearny. >~ 
įN. J., pirmininkė. Ji labai daug Jarbą 
l veikia Vyčių organizacijoje. Jos 
■sesutė Mildred dirba ir gyvena 
|Long Island. N. Y.
. pp. Klimašauskaitės atvyko į
. Bostoną atostogoms. Vyksta
automobiliu.
stojusios Connecticut. Rhode šio centrus.
Island valstybių lietuvių kolo
nijose. kol galutinai pasiekė 
Bostoną. Pirmiausia aplankė 

! L. Vyčių Centro finansų ir Lie- 
ituvos konsulo sekretorę, p. Fe
liciją Grendelytę.

Tą pačią dieną išvyko iš Bos
tono link namų.

»» (LKFSB) Kunigų Vieny- 
na_ bes Pašalpos Komisijos

Končius ir Kun. Vienybės 
Ta žinia tik pabrėžia sekretorius kun. J. Balkū- 

kurį Raudonąsis nas spalių mėn. pradžioje 
Kryžius atlieka 
ginkluotoms 
Kiekvienoje 
“leave” vietoje, 
sis Kryžius įsteigė tarny- šingtone, tardamiesi svar- 

Pakelyj buvo su- bos - vyrų klubus ir poil- biais — nuo karo nukentė
jusių lietuvių šelpimo — 
reikalais.

su mūsų lankėsi Štate Departa- 
jėgoms, mente. Amerikos Raudo- 

svarbioje nojo Kryžiaus ir Amerikos 
Raudona- Katalikų centruose, Va-

__ Nuo Islandi
jos, aplink pasaulį, ligi A- 
laskos iš viso 290 tokių įs
taigų dabar veikia. Karei
viai paliuosuoti nuo parei
gų aprūpinti lovoms, geru 
maistu ir visokiais palink
sminimais.

Raudonojo Kryži a u s Į 
klubmobiliai aptarnauja 
tuos, kurie negali atlanky
ti tas “leave” vietas. Jie 
aplanko tolimas oro vie- 
tas, ir kitus avanpostus, 
kur kareiviai gauna už- I
„___ _■ ledų. Kaikurie
klubmobiliai aprūpinti su

GRABORIAI

šeštadienį lankėsi Katalikų 
Federacijos N. A. Apskr. pirmi- 

I ninkas Antanas Daukantas, ku
ris yra nuolatinis “Darbininko” 
bendradarbis ir rėmėjas. Atsi-

, lankymo proga įstojo į Liurdo kandžių, kavos, cigaretų 
knygos rėmėjus. aukodamas gumo ir

i $5.00 spausdinimo fondan.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ

Lietuvių Graborius Ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2990
Sūnaus gyvenamoji vieta

839 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia. 2537

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
i Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

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

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

Tel. Parkway—186ą-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

»V. JONO EV. BL. PAŠALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

! Pirmininkas — Juozas švagždys,
i 601 6th St., So. Boston, Mass.
Il Vice-Pirm ir.inkas — Pranas Tulelkls

702 E. 5th St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,

440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass.
Iždininkas — Vincas Zaleskas,

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

601 E. 5th St., So. Boston, Mass.

I
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. Tth St.. So. Boston, Mass.

!

CASPER
FUNERAL HOMl
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt] 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tol. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

i 
ii
i

I

ZALETSKAS '
FUNERAL HOME
564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia iermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tei. ŠOU Boston 2609
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių Atlygi 

nimas Rėmėjams Ir Geradariams
Nėra abejonės, kad plačioji 

lietuvių visuomenė supranta 
svarbiuosius Nukryžiuotojo Jė
zaus Seselių reikalus ir gerai ži
no. kad Seselėms būtinai reikia 
Naująjį Vienuolyną pastatyti. 
Tuo reikalu ir Jo Ekscelencija 
vyskupas VVilliam J. Hafey, 
D. D. sudarė Naujojo Vienuoly
no programą, kad sukelti rei
kiamą Fondą Naujojo Vienuo
lyno statybai. Gi praėjęs Lietu
vių Kunigų Vienybės Seimas 
pritarė svarbiesiems Seselių 
reikalams ir žadėjo tikinčiuo
sius paraginti, iad duosniomis 
savo aukomis prisidėtų kilniuo
sius Seselių užsimojimus reali
zuoti. Pagaliau, kada Naujasai 
Vienuolynas bus baigtas, da
bartiniai vienuoliškieji rūmai 
su erdvia ir gražia koplyčia bus 
paversti į globojamųjų moterų 
senelių prieglaudą, kur jos bus 
rūpestingai prižiūrėtos ir galės 
ramiai gyventi.

Geradariai. Garbės Nariai 
Ir Vienuolyno Steigėjai
Kas Nukryžiuotojo Jėzaus Se

selių Vienuolynui suteiks auką 
$5.00. vadinsis geradaris ir 
gaus tam tikrą diplomą. Kai 
bus pranešta apie geradario bei 
geradarės mirtį. Seselės už jų 
sielą paaukos šventąją Komu
niją ir atkalbės rožančių.

Kas paaukos $25.00. jo arba 
jos vardas bus įrašytas į garbės 
narių skaičių ir apturės garbės 
narių diplomą. Už garbės narį 
arba rėmėją bus aukojamos šv. 
mišios ir vienos dienos maldos 
bei gerieji darbai.

Kas paaukos $100.00. vadinsis 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių 
Vienuolyno steigėju ir apturės 
Vienuolyno steigėjo diplomą. 
Taip pat jo arba jos vardas bus 
įrašytas į marmurinę lentelę. 
Už Vienuolyno steigėją bus au
kojamos trejos šv. mišios ir tri
jų dienų maldos bei gerieji dar-' 
bai.

Galima taip pat paaukot

kryžiuotojo Jėzaus Seselių Vie
nuolynui ir už mirusius, užra
šant aukas jų vardu. Gi miru
sieji naudosis Seselių maldų ir Į 
gerųjų darbų nuopelnais.

Novenos Ir Maldos 
Geradariams

Dievas myli linksmą davėją. 
Aukotojams, rėmėjams ir gera
dariams. kurie duošniomis savo 
aukomis ar kitais būdais prisi
deda Nukryžiuotojo Jėzaus Se
selėms realizuoti Naująjį Vie
nuolyną ir Seneliams Prieglau
dą. Seselės ryžtasi atsilyginti 
karštomis savo maldomis ir už 
juos visus aukodamos geruo
sius darbus, būtent:

Metų bėgyje Nukryžiutojo 
Jėzaus Seselės atlieka už gera
darių intencijas šias viešas no- 
venas:

1. Prieš Naujuosius Metus.
2. Prieš švč. Panelės Marijos 

Įvedybas.
3. Prieš Sekmines.
4. Prieš Dievo Kūno šventę.
5. Prieš Saldžiausios Jėzaus 

širdies šventę.
6. Prieš švenč. Panelės 

jos Aplankymą.
7. Prieš Švenč. Panelės 

jos į Dangų Ėmimą.
8. Prieš Švenč. Panelės 

jos Užgimimo šventę.
9. Prieš Sopulingosios 

nos šventę.
10. Prieš Švenč. Panelės Mari

jos Apreiškimo šventę.
11. Prieš Nekaltojo Prasidėji

mo šventę.
12. Prieš Kalėdas į Kūdikėlį 

Jėzų.
13. Prie Šv. Gabrieliaus 

Sopulingosios Motinos.
14. Prie
15. Prie 

žiaus.
16.
17.

lo.
i is.•
I 
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ATEITININKAI CHICAGOJE Laimėjo Pirmą Vietą Tautų Šokiuose. — 
Ateitininkų Draugovės šokėjų grupė su Lietuvos konsulo žmona prie Lie
tuvos paviliono stalo Victory Garden Harvest Festival’yje, Soldier Field, 
Chicago. Pergalės ženkle (V formoje) stovi visa šokėjų grupė, kuri laimė
jo pirmąjį prizą — sidabrinę pliaką. Festivalį rengė ir nuotraukas padarė 
Chicago Sun dienraštis. Festivalis įvyko rugsėjo 9-10 dienomis š. m.

20. Dvyliką Novenų į Sal- kryžiuotojo Jėzaus Seselių ir gerai patirti, vietiniai lietuviai 
džiausią ją Jėzaus Širdį prieš padėkite joms sukelti reikiamą respublikonai - veikėjai, o ypač 
pirmąjį kiekvieno mėnesio Fondą būtinai reikiamo Naujo- Petras Satinsky’s ir Pranas 
penktadienį. j jo Vienuolyno statybai. Visas Pūkas, gyvenąs antrašu: 609 N.

Be to. Nukryžiuotojo Jėzaus aukas malonėkite siųsti D. G. 12-th St., Phila.. Pa. dirba, vei- 
Seselės 1> kiekvieną šeštadienį Motinos Bonaventūros vardu, 
už geradarius aukoja šv. mišias, arba tiesiog sekančiu adresu:

RYTINIU —
valstybių žinios

&

NEW HAVEN, CONN.

i I 

■ė

taną ir Petronėlę sulaukus šio 
30 metų 
sveikiem 
biliejaus.

jubiliejaus ir linkime 
sulaukti auksinio ju-Spalių pirmą savaitę mūsų 

parapijoj, rūpesčiu klebono 
kun. E. Gradecko, įvyko 40 va
landų atlaidai, arba adoracija 

• Šv. Sakramento. Altorius buvo 
! labai gražiai išpuoštas gėlėmis 
ir žvakėmis. Parapijiečiai ry
tais ir vakarais skaitlingai lan
kėsi į pamaldas, kad atidavus 
pagarbą savo Sutvėrėjuj. pasis
lėpusiam šv. Sakramente, taip
gi kad pasiklausius turiningų 
pamokinančių ir nepaprastai į- 
domių pamokslų, kuriuos Tėvas 

1 Juvenalis Liauba. Pranciškietis.
i
Visi gėrėjosi ir džiaugėsi turė
ję progą atlikti šiuos atlaidus

I t

ir susitaikinti su Dievu, priim
dami Šv. Komuniją.

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras harmoningai giedojo mišpa
rus. Taipgi malonu buvo išgirs- 

; ti solistės p-lės Onutės Dubins- 
■ kaitės giedojimą po trumpų a- 
tostogų.

Atlaidų metu klebonui į pa- 
gelbą atvyko svečių kunigų. 
Taipgi dalyvavo ir Prelatas J. 
Am botas. Gilų įspūdį darė vi
siems klausytojams, kada skai
tlingi kunigų balsai sutartinai 
giedojo Visų Šventų Litaniją.
Už............................. .....

dvasinės puotos padėką reiškia- parapijos palaikymui reikalin- 
ma klebonui kun. E. Gt'bdeckui. ga nemažai lėšų, turint mintyje 

mokyklos dideles išlaidas, ko
mitetas kviečia parapijonus šir
dingai šį parengimą paremti. 
Šiam bazarui vadovauja gerb. 
klebonas kun. J. Simonaitis 
pri'gelbstint kun. dr. J. Starkui.

Mūsų
gyventojai ir geri parapijiečiai 
Vladas ir Gertrūda Norkūnai 
gavo laišką nuo savo sūnaus 
Juozo, kuriame praneša, kad 
jau pasiekė Indijos žemę. Sako 
esąs sveikas, tik tėveliai nesirū
pinkite. Labai buvo susirūpinę 
tėveliai, nes per ilgą laiką nebu
vo

kolonijos ilgamečiai

gavę laiško nuo Juozo. M.

ELIZABETH, N. J.

Parapijos bazaras įvyksta 
spalių mėn. 24 d. parapijos sa
lėje, 2 vai. po pietų. Atidarymas 
bus šeštadienio vakare, spalių 
23 d., po pamaldų. Tikrumoje 
bazaras tęsis vieną dieną. Ti- 
kietų knygutės išsiuntinėtos pa- 
rapiečiams vertės $2. Dovanos 
duodamos $25 bonas, $10 ir $5 
karo ženklai (stamps). 50 ciga
rų dėžė ir S2.50 grynais pini
gais. Komitetas susidedantis iš 
moterų draugijų pirmininkių 
pradėjo darbą. Iš kiekvienos 
moterų draugijos išrinkta po 12 
narių bendram darbui. Kadangi 

ž priruošimą šių atlaidų ir bazaras bus tik vieną dieną, o

kia. kad tik jų partijos kandi
datai laimėtų ateinančiuose rin
kimuose.

Bei trečiadienio vakare. 13-tą 
spalių, pas viengentį Praną Pū
ką įvyko ir specijalis-privatis į

I 
I 
iI
I

už geradarius aukoja šv. mišias. 
Šv. Komuuniją. visas maldas ir 
geruosius darbus: 2) kiekvieną 
dieną už geradarius kalba ypa
tingąsias maldas: 3) kas mėne
sį už gyvus ir mirusius gerada
rius laikomos šv. mišios, gi 4) 
kovo, gegužės, birželio ir spa
lių mėnesiai visos Seselių mal
dos ir pamaldos aukojamos už 
geradarius.

, Todėl, aukotojai, rėmėjai ir 
Moti-' »eradariai nepamirškite Nu-

I
I

i

Mari-

Mari- I

I
Mari-,

šv. Juozapo.
Šv. Povilo nuo

nuo

Kry-

Prie
Prie

Prie

Šv. Alfonso Liguori.
Šv. Mykolo Arkange-

Sisters of Jesus Crucified 
St. M ar y’s Vilią, 
Elmhurst, Pa.

Jėzaus veikėjų - politikierių pasikalbė- 
aukas be galo jimas.

ir neliaujančiai mel- i -------------
Sekmadienį. 10-tą spalių. Port 

Richmond’o jurgiečių svetainė
je. viengentė Ona Unguraitė pa
pasakojo apie savo įspūdžius, 
įgytus laike dviejų savaičių 
lankymuose po įvairias lietu
vių kolonijas.

P. S. Nukryžiuotojo 
Seselės už visas 
dėkingos 
džiasi. kad Gerasai Dievas šim
teriopai atlygintų visiems duos- 
niosios širdies aukotojams, rė
mėjams ir geradariams.

Kun. A. Tamoliūnas.—
DIDELIS KONCERTAS 

LIETUVIAMS GELBĖTI

iĮ
I

Šv. Teresėlės. Mažo-i
sios Jėzaus Gėlelės.

19. Prie Angelo Sargo.

ŽVAIGŽDE
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS — 

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

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

lams ir pamokinimams;
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 

skaitymui;
Motinos semia iš jos stiprybes 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:

Philadelphia. Pa. — Philadel
phijos lietuviai gerai supranta, 
kaip lietuviai Lietuvoj ir visa
me pasaulyje sunkiai kenčia. 
Todėl jie nutarė pagelbėti. Tuo 
tikslu yra rengiamas DIDŽIU
LIS KONCERTAS, kurs įvyks 
LAPKRIČIO 14. 6 vai., Lietu
vių Muzikalinėj salėj. Visi phi- 
ladelphijiečiai prašomi paauko
ti lietuviams remti po SI.00 ir 
dalyvauti tame koncerte. Kas 
paaukos $5.00 ar daugiau, tas 
bus garbės Rėmėjas. Kitais žo- 

1 džiais tariant šis gražusis Kon- 
■ certas rengiamas kilniam tiks
lui 
I

lU;

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės" kaina 

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

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

[L:

UŽSAKYMAMS ADRESAS:
"ŽVAIGŽDĖ"

488 E. Seventh Si.. So. Boston. Mass.

paremti vargstantiems 
lietuviams. Tai bus Philadelphi- 
jiečių vajus lietuviams sušelpti.

Koncertuos Vieni Įžy
miausių Lietuvių Meni

ninkų Dainininkų
Art. Zuzana Griškaitė, Phila

delphijos Op. artistė, sėkmingai 
koncertavusi New Yorke ir ki
tose lietuvių kolonijose.

Muz. Rapolas Juška, buvęs 
l Philadelphijos operos artistas, 
garsus dainininkas, gražiai at- 

Į likęs koncertą su p. Kaskas

FRANCISCAN FATHERS 
310 Orchard PI., 

Pittsburgh, (10), Pa.

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1943 m.

Chicagoj. spalių 3 d. Tai aukš
tos meno, kultūros dainininkas,! 
kaip sakė kritikai.

P. Margareta Digrytė, garsi 
smuikininkė iš Great Neck. N. 
Y. Ji yra muzikos Supervisor 
vienoj mokykloj, ir yra gražiai 
koncertavusi ir pasižymėjusi 
smuikininkė. Ji ir karšta pairi-i 
jote, lietuvaitė.

Be tų minėtų artistų. Phila- 
delphijiečiai galės dar pasi- 

■ džiaugti ir vietiniais daininin- 
\ kais bei baleto šokėjais, nes bus 
1 pakviesta ir vietos meninės jė
gos. kad koncertas būtų dar į- 
vairesnis.

Visi kviečiami įsigyti tikietus 
iš anksto, nes
trūkti. Tikietus platina rengė
jai. galimi gauti parapijų klebo
nijose. klubuose ir Lietuvių ban
ke,

I

Vienas vietinių plunksnagrau
žių paskiausiuoju laiku, kad 
nors šiek tiek moraliai atlygi
nus už uolią darbuotę vieti
niams bonų pardavėjams, o y- 
pač jų lyderiui Juozui Kava
liauskui, suposmavo sekančio 
turinio eilutes:
Dėl Kavaliausko ir dėl jo 

draugų.
Bendraveikėjų. tą tart’ ne 

baugu.
Bet yr’ malonu, todėl lai žino 
Visi, nes viešai tą ir garsinu: 
Reik’ tarti ačiū! net šimteriopą. 
Kad jis su draugų savųjų kuopa 
Yr’ išpardavęs labai daug bonų. 
Kad tuo supliekus tuntus 

japonų.
Kartu ir pulkus Hitlerio Švobų.

vėliau gali pri-

204 N. Broad St. Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.

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

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

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

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

—
Sekmadienį, spalių 10 d., An

tanas ir Petronėlė Mačiulaičiai 
minėjo savo 30 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Ta proga 
minėtą dieną celebrantų inten
cija buvo atnašaujamos šv. mi- _________
šios, kurių išklausyti susirinko Atostogoms parvyko lt. (J. 
giminės, draugai ir pažįstami: G.) Anna Kašėta, slaugė, tar- 

Į taipgi buvo parvykę abudu sū- naujanti laivyne. Tarnybon į- 
nūs iš kariuomenės, kad pralei- stojo 1940 m. Po Pearl Harbor 

|dus dieną su savo tėveliais.
i Po šv. mišių įvyko pietūs pas 
i pp. Mačiulaičius. kuriuose daly
vavo visa šeima ir artimi gimi
nės. Pareikšta gerų linkėjimų 
dėl ponų Mačiulaičių ir palinkė
ta laimingai sulaukti auksinio siui atostogų. Savo gražių uni- 
jubiliejaus. i formą įneša daug įvairumo mū-

Antanas ir Petronėlė Mačiu- sų kolonijoje. Ji yra baigusi 
laičiai yra susipratę lietuviai, mūsų parapijos mokyklą ir 
geri katalikai, visuomet remia gražiai kalba lietuviškai. Rap. 
parapijos reikalus darbu ir au
komis; taipgi prisideda prie 
tautos reikalų ir labdarybės. Iš- 
auklėjo gražią šeimą ir įsigyjo 
savo jaukius namus.

Taigi prie šios reikšmingos ’ 
progos širdingai sveikinam An-

užpuolimo ji buvo ten pasiųsta 
ilgesniam laikui. Vėliau važinė
jo laivyne Pietiniam Atlantike. 
Aplankė Kiniją ir kitas valsty
bes tarnybos reikalais. Dabar 
parvyko pas savo tėvus mėne-

; Pirmadienį. 11-to spalių gau
tas čia laiškas iš tolimos Aus
tralijos nuo ką tik ten nuvyku- 
sio jauno kario. Antano Čiurlio
nio. Jis rašo kad ten Amerikos 
kariai yra labai puikiai maiti
nami.

Gi tą pačią dieną gautas laiš
kas ir nuo jaunesnio Čiurlionio. 
Petro, šis rašo, kad tapo jau 
priimtas į Amerikos oro laivy
no korpusą mokytis skrajoti pa
dangėse.

O tų gi jaunuolių motina-naš- 
lė, Marijona Bilevičaitė - Čiur
lionienė yra ilgametė Katalikiš
ko Susivienymo 20-tos kuopos 
narė.

I

I

IŠ VIETINIŲ VIENGENČIŲ 
VEIKIMO

Dėka dideliam prielankumui 
viengenčio Juozo Gusčio, leidėjo 
vietinių “Lietuvių Naujienų’’, ir 
įkirėjančiam landumui kito 
viengenčio - veikėjo, vietiniame 
ukrainiečių laikrašty: ‘Ameri
ka’, 9-tą spalių, tilpo atvaizdas 
kunigo Juozo Prunskio ir trum
pas pranešimas apie ką tik įvy
kusį įtartiną užpuolimą Chica- 
goje.

I

kompanijoj. Kaipo visuomeni
nis veikėjas, jis yra energingas, 
apsukrus darbuotojas.

Senas Pisorius.

i

Šv. Kazi- 
atlaidai.

— Tėvas

Šv. Vin- 
lapkričio 
— Tėvas

Išvykus iš Philadelphijos ku
nigui Jeronimui Bagdonui, sa
koma, kad vietinis jurgiečių 
jaunuolių muzikantukų benas, 
tapo veik kaip ir miręs — nete
ko per tą visą laiką girdėti apie 
jo kokį nors veiklumą, arba 
bent nors jo gyvavimą. Bet da
bar gi, paskiausiuoju laiku pas
klydo gandas, kad jis ir vėl iš 
letargo — laikinosiom mirties 
bus atgaivintas ir pastūmėtas 
linkui aktyvumo — j srit. veik
los.

Paskiausiuoju laiku teko suži
noti, kad Lietuviškųjų Ameri
konų Respublikonų Lyga, 31 
spalių Lietuvių Muzikalinėje 
svetainėje rengia taip vadina
mą angliškai: RALLY — pa
juokavimui, pasilinksminimui 
sueigą. Suprantama: bus gera, 
puiki muzika ir geri kalbėtojai. 
Yra kviečiami atsilankyti į tą 
RaUy, kuris prasidės antrą vai. 
po pietų. Įžangos nebus.

Pastaruoju laiku, kaip teko

Spalių 12-tą viengenčiui Pet
rui Satinskiui, lyderiui vietinių 
lietuviškų respublikonų, sukako 
32 metai amžiaus. Jis yra iš 
profesijos chemijos inžinierius 
ir darbuojasi Atlantic Refinery

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 i 

Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, < 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį" ; 

I gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu- i 
' meratų gauna vertingų dovanų.

! "VARPELIS" ;
I Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
i kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- , 

pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.
; Adresas:

FRANCISCAN FATHERS
310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.

Telephone — Hemlock 6567
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