
Lietuvos Vyčių Seimas
Rugsėjo 23-24 dienomis, 

Lexington viešbutyj, New 
York, N. Y. įvyks Lietuvos 
Vyčių organizacijos sei
mas.

L. Vyčių organizacija y- 
ra vienintelė centralinė lie
tuvių katalikų jaunimo or
ganizacija Amerikoje. Ji 
išleido apie 500 jaunuolių 
narių karo tarnybon. Bet 
ji dėl to nesusilpnėjo. Ga
bus vairininkas — pirm. 
Pranas Razvadauskas ♦ į- 
traukė į organizaciją įžy
miausius asmenis, surado 
nuoširdžių rėmėjų, kurie 
finansavo organo “Vyties” 
išleidimą. Šių metų vajaus 
metu gąvo 232 naujus na
rius. Pirm. Pr. Razvadaus- 
kui labai daug gelbėjo 
Centro finansų rašt. p. Fe
licija Grendelytė, ir kiti 
valdybos ir organizacijos 
nariai.

L. Vyčių organas “Vy
tis” ir turiniu žymiai pa
gerėjo, redaguojant vete
ranui redaktoriui p. Ig. Sa
kalui. Jis gavo daug įžy
mių bendradarbių. Sveiki
name L. Vyčių seimą ir 
linkime, kad “Vytis” susi
lauktų dvigubo skaičiaus 
skaitytojų ateinančiais 
metais!
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. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANASAMERIKOS LIE1

TEL. SOUth Boston 2680

Washington, D. C., rūgs. 
21 — Šiomis dienomis pre
zidentas Rooseveltas pas-1 
kyrė ambasadorius Olan
dijai ir Belgijai, ir taipgi 
Jugoslavijos ir Lenkijos 
valdžiom ištremime. J. V. j 
Senatas tuojau tą paskyri
mą užgyrė.

Jung. Valstybės taipgi l 
atidarė diplomatinius ofi
sus Bruselyj ir Paryžiuj, 
nežiūrint to. kad Jung. 
Valstybių valdžia nėra pri- 
Dažinusi Prancūzijos val
džios.

Tačiau Jung. Valstybės 
nepaskyrė ministerių Lat
vijai ir Estijai. Lietuva vi
sai neminima. Gali būti 
todėl, kad Pabaltijo vals
tybės dar nėra išlaisvintos. 
Be to, Pabaltijo valstybės 
neturi nei savo valdžių už<- 
sienyj.

Pabaltijo valstybės grei
čiausia tik pasibaigus ka
rui galės atgauti savo lais- bas į Japonų bazes Pilipi- 
vę ir nepriklausomybę. Į 
Pirmasis Pabaltijo valsty-i 
bių okupantas, būtent, So-j 
vietų Rusija savinasi Pa
baltijo valstybes, nors ne
turi nei moralės, nei lega
lūs teisės. Pabaltijo vals- 

. tybės tebėra nepriklauso- 

. mos, ir jų nepriklausomy- 

. bes pripažįsta Jung. Vals- 

. tybės.
Prez. Rooseveltas yra 

pasakęs 1940 m., kad Lie
tuvos, kaip ir kitų valsty
bių nepriklausomybės yra

Katalikai Planuoja Padaryti 
Drabužig Rinkimo Vajų

Bostono diecezijos ka
talikų parapijos planuoja 
ir ruošiasi padaryti drabu
žių vajų išlaisvintom Eu
ropos tautom per dvi sa
vaites, pradedant sekma
dienį, rugsėjo 24 d., vado
vybėje vyskupo Richard J. 
Cushing, administ r a t o- 
riaus.

Pasitikima, kad Bostono Į^įk laikinai užgniaužtos, 
diecezijos katalikai, kaip 
praeityje, tai ir dabar gau
siai aukos drabužius nuo 
karo nukentėjusiems Eu
ropos žmonėms.

Mes, lietuviai gerai žino
me kaip gausiai Amerikos 
Katalikų Vyskupų Fondas 
yra sušelpęs Lietuvos žmo
nes, nuo karo nukentėju
sius. Todėl ir į šį Bostono 
diecezijos atsišaukimą at
siliepkime duosniai — au
kokime drabužius. Katali
kų pareiga šelpti visus 
vargo ir kančių prispaus
tus žmones.
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Belgai ir jų vaikai jau seniai žinojo, kad ateis valanda, kada draugingi 
amerikiečiai išlaisvins juos iš nacių vergijos. Ir štai ‘žodis stojosi kūnu’, 
— amerikiečiams žygiuojant per belgų miestelį Seloignes, belgai entu
ziastiškai sveikina išvaduotojus.

Vokietijos Naciai Neatsilaiko
Washington, rūgs. 21 — 

Amerikos bombanešiai pa
leido sprogstančias bom-

Tikėkime, kad Jung. Vals
tybės nenutols nuo savo 
principų, už kuriuos yra 
vedamas ir šis karas.

’rieš Alijanlus
nų salose. Bombardavimas j 
yra pirmas žingsnis už
puolimo Japonų Pilipinuo- 
se.

Londonas, rūgs. 21 —Na- kalingi karo reikmenų pri- 
ciai nugalėti į Olandijoje, statymui kariuomenėms, 
bijo, kad Alijantai neap-

— PAT (Polska Agencja eitų vokiečių Siegfried karo fronte Alijantų ka- 
Telegraficzna) praneša, tvirtovių, kuriomis naciai riuomenės kovoja Vokieti- 
kad Varšuvos slaptoji ra- taip pasitiki sulaikyti Ali- jos žemėje, 
dijo stotis perdavė tokį at- jantus. Olandijoje Alijan- 
sišaukimą į Vilniaus ir į tų iš lėktuvų nusileidę ka- kad Hitleris pats paėmė 
Lvovo gyventojus: “Vii-! 
niaus ir Lvovo bendruome
nių nariai. Mes mąstome 
apie jus. Nežiūrint į dide
lius nuostolius, kokius pa
kėlė lenkų tauta, jūsų dvi 
kilnios laisvės tvirtovės 
rytuose bus gyvomis jung
timis su visa lenkų respu
blika”.

Pereitame “Darbininko” 
numeryj tilpo baisios ži
nios apie terorą Lietuvoje. 
Dabar radiograma iš 
Stockholmo (Švedijos) 
praneša, kad iš Latvijos 
šimtai bėga nuo vokiečių 
okupantų ir taipgi nuo 
bolševikų, kurie veržiasi į 
tą kraštą. Pranešama, kad 
pabėgėlių skaičius Latvi
joj padidėjo 200 su virš. 
Jų tarpe yra moterys ir 
vaikai. Visi Latvijos ke
liai, kaip ir Lietuvoje, yra 
pilni pabėgėlių. Pabėgėlių 
padėtis yra apverktina. 
Pabėgėliai aiškiai įrodo, 
kad abu okupantai — vo
kiečiai ir bolševikai panau
doja žiauriausias priemo
nes terorizavimui ir naiki
nimui vietinių gyventojų.

Pavyzdžiui vienas kai
mietis, Jazeps K. liudija, 
kad liepos 12 d. Kalsnavoj 
bolševikai išžudė visus gy- 
veneojus, įimant jo paties

Visame 80 mylių ilgumo žmoną ir tris vaikus. Kals-

Iš Berlyno pranešama.

UNRRA PRALEIS BILIJONĄ
Montreal, Canada, rūgs, ir Atstatymo administra 

21 — Pranešama, kad Su-Į ei jos konferencijoj daly 
vienytų Tautų Šalpos ir vau ja 44 tautų atstovai.
Atstatymo administracija 
yra numačiusi praleisti 
1945 m. mažiausia vieną 
bilijoną dolerių išlaisvin
tose iš Ašies šalyse.

Suvienytų Tautų Šalpos

Sovietų Rusijos Armija 
Suomijoje

reiviai susisiekė su savai- vadovauti kariuomenei. A- 
siais ir smarkiai varosi pie tai, Alijantų maršalas 
pirmyn. ĮMontgomery pasakė: “Ali-;

Kitose vietose Amerikos jantai yra dėkingi, kad 
kariuomenės pasivarė 20 Hitleris pasiėmė būti na- 
mylių nuo Nancy-Metz į cių kariuomenės vyriausiu 
vokiečių miestą Stras- vadu. Taip dabar aišku, 
bourga. j kad priešo kariuomenė y-

Maršalas Montgomery ra vedama pakvaišėlio, 
pareiškė, kad “nėra jokios Hitlerio nutarimas pačiam 
abejonės, jog karas prieš vesti kariuomenę už Vo- 
Hitlerį bus užbaigtas šiais kietijos apgynimą, kaip 

i metais”. tik sutvirtina mano pa-
Naciai pasidavė Brest reiškimą, kad karas bus 

nusiasalvje ir taip pat užbaigtas 1944 metais. 
Boulogne. Alijantams te.- Mes žinome koks genero- 

■ ko svarbūs uostai, taip rei- las yra Hitleris.
Į

i

organizacijos padėtyj, ir 
jie įvairiais veiksmais šlie
jasi prie įsiveržiančių bol
ševikų. Per pereitą savaitę 
vokiečiai sistematiniai iš
laisvino komunistus iš ka
lėjimų, bet padauginan
čiai areštuoja Latvijos pa- 

■ triotus.
gyvena 
Rygoj. 

I kur pirmiau buvo bolševi
kų Čeką, o dabar vokiečių 

: Gestapo.
Gegužės mėnesio viduryj 

vokiečiai areštavo 2.000 
latvių patriotų Salaspils 

! (Kirchholm) ir juos pa
siuntė į koncentracijos 
stovyklas Vokietijon. Ne- 

’ atsižiūrėdami į vokiečių 
baisų elgimasį prieš lat
vius, latviai patriotai he- 
roiškai kovoja prieš įsi
veržėlius bolševikus. Jie 

! bando apginti savo mote
ris ir vaikus. Latvijos pat
riotai išlaisvino kelis mies
telius, jų tarpe Aluksnę ir 
Gulbenę, kuriuos buvo už
ėmę bolševikų parašiut- 
ninkai. Jie taipgi išvijo 
bolševikus iš Jelgavos 

Ue7uws'įii’-i <?IlnUuJ°s? Prieš TOkie-
Latvi "C11* norą- ^"uo to ir SUSIaa_ Trinčo lz/viro torn i11

Areštuotieji per
balsiąs kančias 
Reimers gatvėj,

navoj gyventojai, patyrę 
okupantų žiaurumą, pasi-Į 
davė likimui, nes nebuvo 
kitos išeities. Tas pat įvy
ko Biržuose, !
sėje, prie Lietuvos - a-. _ . v x , . ..
jos rubežiaus. bolševikai re1v‘esa k°va tarP vokl“"» 

I išžudė visus gyventojus, j *.r latvių. Pirmiausia vokie- 
jciai pradėjo naikinti Jel- 

Požemio <------:— , . - , -

Lietuviai, Lietuvos va
duotojai, pinigines aukas 
ir drabužius aukokite Lie
tuvos žmonėms, kurie per
gyvena Vokietijos nacių ir 
Rusijos bolševikų okupaci
jas. Aukokite į Bendrą 
Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondą, kuris yra vieninte
lis fondas, kuris turi Jung. 
Valstybių leidimą ir Su
vienytų Tautų Karo Fondo 
užgyrimą šelpti Lietuvos 
žmones.

Jeigu kurioje kolonijoje

v •

dar nėra Bendro Amerikos 
Lietuvių f
(United Lithuanian Reiief 
Fund of America) sky
riaus, tai tuojau suorgani
zuokite. Platesnių infor
macijų galite gauti iš Cen
tro. Rašykite šiaip: United 
Lithuanian Reiief Fund of 
America, Ine., 19 W. 44th 
St., New York, N. Y.

Stockholm, rūgs. 21 — 
Sovietų Rusijos kariuo
menės įėjo į Suomiją pri
žiūrėti, kad Suomiai pil-

Šalpos Fondo dytų sudarytas taikos są- 
[ ~ lygas. __________

Daug Vokiečių Ali janty 
Nelaisvėje

I

Trijų Alijantų Komisionieriai 
Valdys Vokietijų

VVashington. D. C., rūgs.'tos ir balsavimo gale pa-
21 — Susitarimas tarp tri- stoviu narių tapo aprube-

1 jų didžiųjų valstybių, bū-'žiuota, kuri paliečia jų pa- 
jtent, Jung. Valstybių. Bri-'čių agresija. Tačiau, jeigu 
j . • • • W •• V • « — • a . « •
I

Londonas, rūgs. 21 —A- 
lijantai nuo birželio 6 die
nos paėmė 464,346 nacių 
kareivių į nelaisvę.

Darbininkų Radio Programa

tanijos ir Rusijos beveik kuri iš didžiųjų valstybių 
užbaigtas. Tos trys valsty-'— D. Britanijos, Jung.! 
bės yra nusiteikusios vai-: Valstvbių, Sovietų Rusijos 
dyti Vokietiją. Rusija vai- ar Kinijos taptų agreso-

Požemio organizacijos gavą, o paskui ir bolševi- 
praneša, kad rugpjūčio 6 kai padegė namus. Lat- 
d. bolševikai suvarė į lau- vijos uostuose vokiečiai 
ką visus Laudonės ir iš a- paėmė visus latvių žvejų 
pvlinkės 630 gyventojus ir laivus.

i visus sušaudė kulkosvai-l Pereitame “Darbininko” 
džiais, neatsižiurėdami numervj tilDo žinios apie 
vaiku, nei moterų, nei se- vokiečių ir bolševiku tero- 
natvės ar lyties.

I Matęs savo akimis mo
kytojas K. ir išlikęs gyvas, 
gulėdamas tam lavonu iki 
sutemos nakties, kad iš
vengti kaūu, kurie vėliau 
yra atDažinami tomis kri- bės. kuri tuos baisius žvė- 
minalėmis, kaip 1940-41, riškumus 
bolševikai dabar dažniau- darbų pažinsite juos. t. y. 
šia aplieja nafta*ant nužu- tuos, 
dvtų nelaimingųjų ir sude- teisingumu, meile ir labda- 
gina ių kūnus.

Šiais
tiek nasižvmi (Raudonoji) vergtas tautas, turėtų an- 
armija. kiek Čekos jėgos, saugoti ir tas tautas, 
kurios eina paskui armija, rios buvo pavergtos ir ku- 

Vokiečiai. stovintieji Pa- rios dabar yra pavergia- 
baltijo valstybėse, yra dis- mos.

ra Lietuvoie, o dabar to
kias pat žinias paduoda 
LAIC iš Stockholmo apie 
Latvijos nelaimingųjų 
žmonių likimą.

Argi nėra pasaulyj galv-

sulaikytų? Iš

kurie vadovaujasi

rvbe. Alijantai. kurie 
žvėriškumais ne- riauia. kad išlaisvinti

ka- 
pa-

ku-

'dys rytinę Vokietiją, Jung.'rium. lvgos tarvba turės' 
į Valstybės
i Britanija — vakarinę Vo- žosios tautos tik turės seD- 
kietiją.

Bendrai
džiųjų valstybių komisijo- 
nieriai valdys Berlyną.

Susitarę Su Rusija Dėl 
Lygos

šeštadienį, rugsėjo 23 d., 2 vai. po pietų iš WCOP 
stoties, Boston, vėl turėsime progą klausytis lietu
vių darbininkų radio programos — lietuviškų liau
dies dainų, muzikos, pranešimų ir Tėvo Justino Vaš- 
kio, pranciškono redaktoriaus, kalbos. Prašome pa
siklausyti.

Priduokite arba siųskite vedybų, vedybinių su- praneša, kad Didžioji Bri- 
kaktuvių, karo tarnybos narių ir kitokių sveikinimus, tanija, Jung. Valstybės ir 
pranešimus ir skelbimus iš anksto, kad galėtume šeš
tadienių programose pasveikinti ir paskelbti.

Visais radio programos reikalais kreipkitės 
adresu:

i

šiuo

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449.

— pietinę, o sprendžiamą ji baisa. Ma-
_ | caucvo LU1 V0 OVM-

jtvnius atstovus, taip rei- 
visų trijų di- kalavo Sovietu Rusija.

Sovietų Rusija prisibijo, 
kad tas pats nepasikarto
tu. kai ii užnuolė Suomija, 
tai Tautu Saiun^a išbrau
kė Sovietų Rusiją iš tos 
sa iuneros.

Kodėl Sovietu Riisiia 
tain biioiosi. kad ii nebūtų 
apkaltinta agresorium?

AMERIKIEČIAI NUSKANDINO 
DAR 29 JAPONŲ LAIVUS

Washington, D. C., rūgs. 
21 Vėliausios žinios

Sovietų Rusija išlygino 
skirtumus Dumb a r t o n 
Oaks konferencijoj dėl su
darymo pasaulinės lygos 
taikos palaikymui.

Sakoma, kad mažųjų 
tautų teisės tapo apsaugo-vų sunkos.

VVashington, rūgs. 21 — dvmo lėktuvais) kursas. 
Amerikos povandeniniai)šiais metais 
laivai nuskandino dar 29 
Japonų laivus, tarp kurių 
buvo trys didieji karo lai
vai.

Peleliu saloje eina žiau
rios kovos; Japonai kovo- 

i ja. kad Amerikiečiai neuž- 
i valdytų Palau salų.

akademijoje 
dėstys tikybą net trys ka
pelionai: kun. Urba, kun. 
Gaučias ir kun. Valuckas.

Kainų Administratorius, 
Chester Bowles, praneša, 
kad nuo rugsėjo 3 d. iki 
rugsėjo 30 d. neberacijo- 
nuojama džiovintų pupe
lių, vaisinių sviestų ir sly- 

O.W.I.

— “The New World” pla
tokai ir labai palankiai ap
rašydamas Šv. Kazimiero 
seserų vedamą akademiją 
Chicago je. pažymi, kad, 
tarp kitų- mokslo dalykų, 
šiemet bus dėstomas/pra
dinis aeronautikos (skrai-

Pirk Defense Ronds ir Stampsf



I įvairios žinios
Penktadienio. Rugsėjo 22. 19 P

Rusijos • Suomijos Taikos Sąlygos

I

2

Londonas, rūgs. 21 — ; 
Suomija, kurią sovietų 
Rusija užpuolė 1939 me
tais. buvo priversta priim-l 
ti aštrias Rusijos paduo-1 
tas taikos sąlygas. Suomi-j 
jos ministeris Ernst von 
Born. kalbėdamas savo. 
žmonėms apie taiką, tarė: 
“Tai yra skaudžiausi die
na mūsų šalies istorijoje, 
ir abejotina ar mūsų tauta 
galės išsilaikyti”.

Sovietų Rusija pareika
lavo. kad Suomija sumo
kėtų Rusijai už karo nuos
tolius tris šimtus milijonų 
dolerių per šešis metus. 
Teisingumas reikalautų, 
kad sovietų Rusija sumo
kėtų Suomijai už padary
tus nuostolius Suomijoje, 
kada Rusija, 1939 me
tais, pradėjo karą prieš tą 
mažą valstybę.

Toliau, Suomija turi at
sisakyti savo teritorijų 
dalių, kaip tai, kad sienos 
pasiliktų pagal 1940 metų 
susitarimą, po 104 dienų 
Rusų - Suomių karo. Rusi
ja pasisavina Kareliją, į 
vakarus ir šiaurę nuo La
dogos ežero, geriausiai in-

gius. Jeigu maistas nėra 
tinkamas mokyklų valgy
klose, tai vaikai galėjo 
neštis maistą iš namų, ku
rį motinos pagamina, o ne 
streikuoti ir kelti riaušes.

Kalbės Per Radio

jdustriniai išvystyta pro
vincija Suomijoje, kame 
randasi dešimta dalis Suo- 

; mijos gyventojų. Rusija 
1 pasisavina Petsamo su 
j svarbiu uostu ir turtingo
mis vario kasyklomis. 

; Suomija turi užleisti Rusi
jai Porkkala pusiasalį 50 
metams. Rusai bus valdo
vais beveik visos žemės 
iki pat Suomijos sostinės 
Helsinki. Suomiai turi tuo
jau nuginkluoti nacius ir 
juos atiduoti Alijantams. 
Gi Suomijos kariuomenė 
tuojau turi būti atstatyta į 
taikos meto stovį. Suomi- vaisiniai sviestai bei “spė
ja turi užleisti Alijantams 
aerodromus ir laivyną iki 
karo pabaigos.

Suomijai nebuvo kitos 
išeities kaip tik priimti 
Rusijos paduotas sąlygas. 
Patys Suomiai nežino, 
kaip jie galės išpildyti Ru
sijos reikalavimus, kaip 

’ jie, panaikinę savo kariuo
menę, galės nuginkluoti 
visus vokiečių kareivius. 
Rusijos kareiviai, be abe
jo, bus noriai pasiųsti į 
Suomiją ieškoti vokiečių. 
O kai svetima kariuome
nė įeina, viso gali atsitikti.

Mėlynieji Tokenai Išeina Iš 
Apyvartos Spalių 1 d.

VVashingtonas — Ches- 
ter Boles, Kainų Regulia
vimo įstaigos Administra
torius, praneša, kad nuo 
spalių 1 d. išimami iš apy
vartos mėlynieji tokenai, 
nes nuo rugsėjo 17 d. nebe- 
racijonuojama beveik vi
sos daržovės skardinėse 
dėžutėse ir buteliuose ir

cialties”.
Ateityje konservuoto 

maisto vertė taškais bus 
tokiu būdu nustatyta, kad 
šeimininkė galės naudotis 
vien 10 taškų mėlynaisiais 
ženkleliais, ir tokenai ne
bebus reikalingi.

Karo Maisto Administra
cijos pareiškimu, dabarti
niu metu konservuotų dar
žovių atsarga yra pakan
kamai didelė, todėl jai ir 
netaikytinos racijonavimo 
taisyklės. OWI.

T. JUSTINAS VAŠKYS.
Pranciškonas, šeštadienį, rugsė
jo 23 d.. 2 vai. po pietų iš WCOP 
radio stoties kalbės reprodukci
jos būau. Tėvas J. Vaškys yra 
Lietuvos Pranciškonų Ameriko
je provincijolas ir “Varpelio-’ 
redaktorius. Prašome nepraleis
ti progos, pasiklausyti jo įdo
mios kalbos.

Studentų Sukilimas 
Vorcesteryj

Siųskite Dovanas Užjūriui 
Stipriose Dėžėse

i “Laisvės Savaitę”, kuri la
bai papildė išteklius. Į lie
tuvius buvo paleisti pras
mingi šūkiai, kaip pavyz
džiui:
— Taupyk, bet Lietuvai 

kišenės neuždaryk.
— Aviliui visos bitės išti

kimos.
Gražūs Tautos Fondo at

siekti rezultatai, jo sukel
tos didelės lėšos ir pra ves
tųsi propoganda Lietuvos 
reikalui gali būti pavyz
džiu ir dabar.

Prie to Fondo daug dir
bęs, taigi jį gerai pažinęs, 
prof. K. Pakštas taip apie

(LKFSB) šiemet sueina
30 metų, kaip Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse buvo 
įsteigtas Tautos Fondas. 
Jisai išaugo iš Lietuvių Po
litiškojo Seimo, kurs Chi- 
cagoje buvo sušauktas 
1914 m. rugsėjo 21-22 d. Į 
seimą suvažiavę apie 300 
delegatų nuo katalikiškų
jų organizacijų, paskelbė 
rezoliuciją, reikalaujan
čią Lietuvai plačių laisvių 
ir kovai dėl laisvės įsteigė 
Tautos Fondą. Į pabaiga 
1916 m. Tautos Fondas jau 
turėjo 50 skyrių, o 1918 m. 
pradžioje skyrių buvo net 
150. Nuolatiniai nariai-au- 
kotojai darydavo šitokį ji atsiliepia: .
gražų pasižadėjimą: “Aš — Tai 1 
žemiau pasirašęs(-usi) ži- lietuvių tautos istorijoje

a — Tai buvo didžiausia

VVorcester. Mass., rūgs. 
21 —Po dviejų dienų strei- 

jko ir riaušių aukštesniųjų 
mokyklų studentai grįžo į 
mokyklas.

Streikas ir riaušės kilo 
dėl to, kad mokyklų virši
ninkas pailgino viena va
landa mokslo dieną ir dėl 
Į netinkamo maisto mokyk
lų valgyklose.

Šis įvykis yra tikrai ap
gailėtinas. Sakoma, kad 
net tūkstantis tėvų savo 
laiškais parėmė šį studen
tų streiką.

Kaip ten nebūtų, bet toks 
studentų streikas ir riau
šės yra smerktinas daly- 

į kas. Tėvai, jeigu jie nori 
susilaukti ką gera iš savo 
vaikų, turėjo sudrausti 
vaikus, o ne užgirti jų žy-

I
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grynai privatinė iniciaty
va ir be jokios valstybinės 
paramos išaugusi labda
ringoji lietuvių organiza
cija, kūrusi Lietuvos vals
tybę ir maloningai atsilie
pusi į visus opiausius tau
tos reikalus didžiojo su
spaudimo dienomis”.

nau, kad: 1) Mūsų Tėvynę 
Lietuvą ištiko baisiausia 
nelaimė. 2) Mūsų Tauta 
šiandien be pastogės, nes 
jos namai sudeginti. 3) 
Mūsų Tauta alkana, 
jos maistas išpieštas. 4) 
Mūsų Tauta kenčia nuo 
šalčio, nes ji neturi kuo ap 
sidengti. 5) Mūsų Tautą 
galingi priešai stengiasi 
ištautinti, nes lietuvių ap
gyventame krašte steigia 
nelietuviškas mokyklas.
6) Mūsų Tėvynėje tūks
tančiai nekaltų vaikelių 
tapo našlaičiais ir nėra kas 
juos globotų ir mokintų.
7) Lietuva nuo amžių yra 
nekaltai persekiojama, 
skriaudžiama ir neturi po
litiškos liuosybės. — Todėl 
— vardan Dievo, vardan 
krikščioniškos labdarybės 
ir žmoniškumo tvirtai pa
sižadu nuolat mokėti kas 
mėnuo po... ant Lietuvos 
aukuro, kad:

1) Lietuvą pridengti ir 
nuo bado išgelbėti,

2) Lietuvos našlaičius 
priglobti ir išmokinti,

3) Lietuvai išgauti poli
tišką nepriguimybę”.

Nors šio dokumento kal
ba neišdailinta, bet ji taip 
nuoširdi ir gilia Lietuvos 
meile persunkta.

Ir buvo atsiekta žymių 
rezultatų. Tautos Fondas 
surinko daugiau pusės mi
lijono dolerių. Anais lai
kais, kada doleris dar ne
buvo nuvertintas, tą sumą 
dabartiniais pinigais be
veik dvigubai tektų ver
tinti. Iš Tautos Fondo su
keltų kapitalų buvo skirta: 

Kovai dėl nepriklauso
mybės (diplomatinei akci
jai) .$306,886.47.

Nukentėjusioms nuo ka- 
įro šelpti $115,766.37.

Kultūros reikalams (mo
kykloms, stipendijoms) — 
$56,283,29.

Organizacijos reikalams 
$36,677.73.

Visiems minėtiems rei
kalams kartu $515,613.73.

Buvo leidžiamos knygos, 
biuleteniai, palaikomas in
formacijų biuras ir visais 
galimais būdais veikiama 
dėl Lietuvos atstatymo. 
1918 m. kovo 3—19 Tautos 
Fondas buvo paskelbęs

Pranas ir Genovaitė Razvadauskai ir dukrelė Norma. 
(Naujagimės dukrytės Glorios paveiksle nesiranda) 
Tai jaunųjų pp. Razvadauskų jauna ir šeimynėlė. Čia 
šiuo momentu reikia atkreipti dėmesį į Prano asmenį, ■ 
kad jis yra Lietuvos Vyčių Centro Valdybos pirminin
kas. Jam tos pareigos tenka eiti jau iš eilios treji me-Į 
tai ir tai bene sunkiausieji metai Lietuvos Vyčių orga
nizacijos istorijoje. Juk karo pašvaistė nušlavė iš jau
nimo organizacijos per penkis šimtus veikliausiųjų 
narių, kas palietė netik veikimą, bet apsunkino finan
siniai ir organo “Vyties” išleidimą. Čia Prano pozicija 
atsidūrė nepavydėtinoj padėtyj. Bet kas gali išversti 
iš lygsvaros užsigrūdinusį darbuotėje su jaunimu tokį, 
kaip Pranas Razvadauskas. Jis kaip perdegęs auksas 
— žiba ir tiek. Ir tas kilnus žibėjimas veikloje tarpe čia 
augusio jaunimo atkreipė akis ir anų kiek nusiminusių 
vienetų ir paakstino kautis su likimu. Nors ir gana 
praretintos eilės, bet jaunimas ir vėl pasirįžo veikti ir 
tai su šūkiu — išlaikyti kuopas ligi sugrįš mūsų vai
kinai, — kartojo jaunos ir grakščios vytės. Dirbo ir pa
silikę kuopose jauni ir seni vyčiai. Pasidarė gana gra
žus judėjimas L. Vyčių organizacijoje. Finansiniai pa
dėti atsiliepė ir mūsų garbingi vadai. Kiti dar žada 
valandai išmušus irgi ateiti su pagalba jaunimui. Ir 
štai akivaizdoj viršminėtų faktų renkasi vyčiai į savo 
organizacijos seimą, kuris įvyks rugsėjo 23-24 d.d., 
New Yorko mieste. Ten bus pilni raportai gražios veik
los ir nustatytos gairės ateičiai. Mums malonu svei
kinti jaunimą — vyčius ir jų pirmininką Praną Raz- 
vadauską ir linkėti jam ir jo jaunai šeimynėlei sveika
tėlės ir toliau darbuotis su jaunimu’

nes

t

Darbininkų Balsas, 1919 m. 
Tartas Kaune

(LKFSB) šiemet, rugsė
jo 27 d., sueina 25 m. nuo 
pirmojo Lietuvių Krikš
čionių Darbininkų suva
žiavimo Kaune, įvykusio 
1919 metais, ką tik beatsi- 
statant Lietuvai. Neužilgo 
po suvažiavimo buvo pra
dėtas leisti darbininkijos 
laikraštis, “Darbininkas”, 
gausiau steigti draugijos 
skyriai. Lietuvos darbinin
kija turėjo nuoširdžių 
prietelių, kaip a. a. En- 
dziulaitis, 
sąlygose
persidirbęs, mirė be laiko. 
Nuoširdžiais Lietuvos dar
bininkų prieteliais ir va
dais buvo prof. Dovydaitis 
(dabar esąs baisiai sunkio
se Ištrėmimo sąlygose), 
Dr. Dielininkaitis, kuris 
buvo tiek išvargintas bol
ševikų kalėjimuose, kad ir 
laisvėn išleistas neilgai pa
gyvenęs mirė.

VVashingtonas — Armi
jos ir Laivyno paštas pa
žymi reikalą pakuoti Ka
lėdų dovanas, siunčiamas 
užjūrio karinėms pajė
goms, metalinėse, medinė
se ir stipriose fiberbordo 
dėžėse. Dėžes reikia ap
rišti stipria virvute. Kalė
dų dovanas reikia išsiųsti 
tarp rugsėjo ir spalių 15 d.

Paštas dar pataria fiber
bordo dėžes įvynioti į sto
rą popierį, nes iš patyri
mo žinoma, kad neįvynio
tos dėžės dažnai įskyla ar 
sulūžta, kas gali pakenkti 
turiniui.

Siuntinio turinys privalo 
būti ankštai suvyniotas, 
kad pakeliui neatsipalai
duotų. Kieti saldainiai, 
riešutai, karameliai, vaisi
niai pyragai ir šokolado 
plytelės, kurie yra kiek
vienas atskirai įvynioti į 
vaškinį popierį, privalo 
būti gerai įpakuoti dar į 
atskirą dėžę iš medžio, 
metalo ar kartono. Nesiųs
kite minkštų saldainių, 
vistiek ar namie pagamin
tų ar pirktinių. Įvairūs pei
liukai ir įvairūs smailūs 
bei aštrūs daiktai privalo 
būti atskirai ir atsargiai 
suvynioti, kad negalėtų 
perplauti dėžutės ar suga
dinti kitų siuntinių.

Kalėdų siuntiniai privalo 
sverti nedaugiau penkių 
svarų ir neprivalo būti il
gesni, kaip 15 inčų ir vir
šuje privalo turėti užrašą, 
kad tai “Christmas Par- 
cell”. O.W.I.

RUSAI SUAKTYVINO KARO 
VEIKLĄ PABALTYJ

kuris sunkiose 
begyvendamas,

rugsėjo 24 d. švęs sidabri
nį savo kunigystės jubilie
jų. 10 vai. bus atlaikytos 
iškilmingos šv. Mišios, o 
penktą vai. bus vaišės ir 
programa Lietuvių Audi
torijoje (9-tą gatvė ir Lin- 
coln).

Kun. J. J. Čužauskas 
Waukegane darbuojasi jau 
ilgesni laiką, yra nuošir
dus lietuvis ir atsidavęs 
Bažnyčios darbininkas.

Londonas, rūgs. 21 —So
vietų Rusijos armijos pra
dėjo smarkesnį spaudimą 
prieš nacius, ypač Pabalti
jo valstybėse, ir esą netoli 
Rygos. Rusai norį prieš 
žiemą išvaryti vokiečius iš 
Pabalti jos valstybių.

Nuo birželio mėnesio so
vietų Rusijos kariuomenės 
nepadarė didelės žymės 
prieš nacius. Kodėl rusų 
kariuomenės iš pietinės 
Lenkijos dalies, per Kro- 
kovą nesivaro į Vokietiją, 
nežinia. Čia kaip tik būtų 
tiesiausias kelias į Berly
ną. Kodėl rusų kariuome
nės, užėmusios Suvalkus, 
nepasivarė į Rytų Prūsiją, 
yra paslaptis.

Sovietų armijos sumušė 
nacius Rumunijoje, Bulga
rijoje, pasiekė Čekoslova
kiją, esą netoli Vengrijos 
sienos, o Lietuvoje, pasiva
rė prie Rytų Prūsijos, su
stojo; Lenkijoje, pasivarę 
arti Varšuvos, nesistumm 
tolyn. Su ginklų karu xar 
tu eina ir diplomatinis ka
ras.

Svarstoma Leisti Naujų 
Žurnalų

(LKFSB) Žinomi lietu
viškos spaudos prieteliai— 
kun. Pr. Juras, kun. J. F. 
Boll ir red. Juozas Laučka 
veda susirašinėjimus ir 
svarsto galimybes išleisti 
naują, kas trys mėnesiai 
spausdinamą žurnalą lie
tuvių kalba. •

Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 7S8 puslapius. Minkštas 

odos viršelis: papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėliųt 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms į Švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk:

DARBININKAS
. 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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GULBĖS EŽERE

“Darbininko" Administracija.
Siunčiu S ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu: 
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“Jei aš kalbėčiau žmonių 
ir angelų kalbomis, bet ne
turėčiau meilės, aš būčiau 
žvangantis varis ir skam
bančios kanklės. Jei turė
čiau pranašystės dovaną, 
žinočiau visas paslaptis ir 
visokį mokslą; jei turėčiau 
visą tikėjimą, taip kad ga
lėčiau perkelti kalnus, o 
meilės neturėčiau,—aš esu 
niekis” (I Kor. 13,1-2).

Švęs Sidabrinį Kunigystės 
Jubiliejų

(LKFSB) \Vaukegano 
Šv. Baltramiejaus lietuvių 
parapijos klebonas kun. 
Juozapas J. Čužauskas

Plauko gulbės ežerėly, 
Vilnys vilnija lėnai, 
O j žydrį pasikėlę 
Skraido drąsūs gulbinai. 
Jiems gražu gražu žiūrėt, 
Kaip jos plauko ežere. 
0 krante žilvitis liūdi, 
Lenkdamas žemyn šakas, — 
Kas mane, kas jį, kas mudu 
Čia ateis pralinksmint, kas... 
Vai, tai liūdna liūdna liū 
Liūst tiktai su medeliu...
Ogi kas paguos smūtkelį. 
Vieną kenčiantį kantriai, — 
Žmonės žvalgos tiktai kelio. 
Gulbės plauko ežere.
Vai, tai ilgu ilgu ly 
Bift smūtkeliui pakely... 
Gulbės plauko ežerėly. 
Plauko, tartum negana. 
Žemėn leidžias palengvėle 
Jau nusilpę gulbinai. — — 

‘ Vai. tai liū, vai ly. vai lia
Skaudi vienišo dalia...

K. B-nas.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded
Local & Long

Oistance 
Moving

326.328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

maldaknygę RAMYBES ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusla-

t Kun. P. M. Juro Nauja 
i Maldaknygė

Ką tik gavome jš^ knygrišykjos kun. Pr. M. Juro naują 

E pius, gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukiau- 
R čios išvaizdos. Kaina $2.75.

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu:
/ “Darbininkas”, 366 W. Rroadvay, So. Boston 2<, Mass.
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Lankydami Mokyklą - 
Patarnausite Tėvynei

Washingtonas — Moky
klos lankymo kampanija 
varoma visu smarkumu 
bent 32-sę valstybėse, va
dovaujant valstybės įstai
goms bei įvairioms organi
zacijoms, apie ką jau se
niai buvo pranešę Jungti
nių Valstybių Švietimo Į- 
staiga ir Vaikų Biuras.

Tennessee valstybėje 
mokyklos lankymo kam

panijai vadovauja Tennes
see Auklėjimo Draugija, 
padedant Valstybės Pilie- 

Ičių Apsaugos Įstaigai ir 
Tennessee Valstybės Švie
timo Departamentui.

Ohio valstybėje kampa
niją varo specialus komi

tetas, susidedąs iš 42 ats
tovų įvairių piliečių, reli
ginių, darbdavių, darbi
ninkijos ir labdarybės or
ganizacijų ir Ohio valsty
bės valdžios atstovų. To 
komiteto pirmininkas yra 
Dr. David J. Wiens.

Į “Per anksti nutraukda- 
sijaudinęs, kaip jį netikėtai amerikiečiai pačiupo jau mi mokslą”, kreipėsi laiš- 
nacių krašte. Štai kaip mažas eilinis karys ‘bosauna’ ku į New Yorko valstybės 
ant didelio ‘pono’. ! jaunimą švietimo Komisi-
-----------------------------------: jonierius, George D. Stod- 
sime iš kur jų pradžia. IšI jus metus... Vyras mano dard, “galite labai rimtai 

,"1‘ ! - xt .... ateities
nepatar- 
nei tėvy- 
sakome: 

pasilikite mokykloje kiek 
Ameryka-Echo” atspau- galėdami ilgiau ir sugrįž-

M

I fuotas
South Boston, Mass • mus slaPto

Foreign onee per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart «a-tėj metams $2.50 rioy 

DARBININKAS
866 West Broadway,

Telephone SOUth Boston 2680

(LKFSB) Įtakingi Mek
sikos laikraščiai, kaip 
dienraštis “Excelsior”, sa- 

“Manana” ir 
isidėjo stenogra-

kalbas ir aprašv- 
► komunistų 

kongreso, įvykusio šią va
sarą Bellas Artės rūmuo
se, Meksikoje.

Komunistu kongrese bu
vo pabrėžta, kad komunis- 

„ tų siejimai (pasaulinė re-
1940 m. Sovietams užgrobus Pabaltės kraštą, A- Voliucija). nasilieka nepa- 

merikos Vyriausybė padarė štai kokį iškilmingą pa- teigti, nežiūri kaikurių iš 
reiškimą: • - - - .............

u f - - -- . . - .

resniųjų kaimynų užsimojimai panaikinti Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos nepriklausomybę, sparčiai eina prie litinių aplinkybių. barasi 
užbaigimo. Nuo pirmos dienos, kai tos tautos įsigijo suc|ares labai palankias 
savo nepriklausomybę, Jungtinių Valstybių gyvento- ap|jnkvbes komunizmo in-

Amerikos Principai

Maskvos išeinančių nauju-
Šiomis pastaromis dienomis nelemti vieno stip- m kuriuos daroma tai- 

. kantis prie laikotarpio po- 
Karas

komunistų vadų kongrese 
buvo nusistatyta visomis 
priemonėmis — per orga
nizacijas, mokyklas, per 
oaskaitas, per spaudą pa
brėžti, kad Romos katali
kybė 
kad 
vingi 
dais 
orieš Bažnyčia ir jos atsto
vus. “Mes turime ruoštis, 
kad Meksika ir Pietų A- 
merikos kraštai būtų pasi
ruošę pasiimti vadovauja
mą vaidmenį pasaulio už
kariavime komunizmui... 
Būdami ištikimi Sovie- 

jtams, mes artėjame prie 
'dienos kada (revoliuciios) 
aušra išauš...”, — kalbėjo 

i savo ta
me suvažiavime. Pažymė
tina, kad suvažiavime bu
vo paleista nemažai karčių 4^/4 ii Iv “L I Ir* 4-2

yra stabmeldiška, 
dvasininkai nedoro- 
— žodžiu, visais bū- 

vesti propagandą

jai su giliu ir_ simpatingu susidomėjimu stebėjo tų filtracijai (platesniam pa- komunistu vadai
valstybių stebėtiną pažangą. Mūsų vyriausybės politi- skleidimui) 
ka plačiai žinoma. Jungi. Valstybių žmonės yra prie-į jnte|i tu armijoje. 
singi smurtingiems pasikėsinimams, ar jie butų daro- svarbia°sia _ darbo Ju<_ 
mi jėga ar vien grasinimu Jie taip pat yra priešingi e ta e i5vard ta
tam kad be kokia kad ir stipriausia, valstybe kištųsi į. , sla t
j vidaus reikalus kitos, kad ir silpniausios, valstybes, komunistiniai bran. 
Tie principai sudaro pagrindą ant kurio remiasi pasi-;duo|ia^ k(Jrie d vi|ties 
tikėjimas ir santykiavimas 21-nos Naujojo Pasaulio 
respublikos. Jungtinės Valstybės ir toliau tų principų 
laikysis, nes Amerikos žmonės yra įsitikinę, kad jei tie 
principai iš naujo nebus įterpti į tautų santykiavimą, 
tai nei proto, nei teisingumo, nei įstatymų taisyklės — 
kitais žodžiais, nei pats civilizacijos pagrindas negali 
būti išlaikytas”.

Aiškiau nebegalima pasisakyti. Čia yra griežtai munistų vadams padedant 
pasmerkta bet kokių didžiųjų valstybių groboniški pa- jr diriguojant, ruošiamasi 
sikesinimai, nežiūrint, kaip jie butų daromi — ginkluo- prje revoliucijos. Sovietų 4" r* nn n v* i i w» t i C!lrv»in . *
nepaminėtas. Bet smurto metai (1940) ir vieta — Es- binėmis, 
tija, Latvija ir Lietuva — aiškių aiškiausiai parodo, kultūrinėmis 
kad pasmerkimas buvo taikomas Sovietų Rusijai. Taip 
pat išvardytos ir skriaudžiamosios Pabaltės valsty
bės. Tai vėl aiškus įrodymas, kad Amerika nepripažįs
ta nė įvykusių 1940 m. Pabaltėje “rinkimų” (pravestų 
ginkluota rusų jėga), nei tų nuolankių prašymų, “kad 
teiktųsi priimti” naujas Pabaltės “respublikas” į So
vietų Rusijos “globą”, žodžiu, Amerika puikiai supran
ta tą visą smurtu pravestą “rinkimų” komediją ir jo
kio legalumo jai nepripažįsta.

Tame pareiškime Amerika taip pat iškilmingai 
pasižada tų principų laikytis ir ligi šiol tebesilaiko, nes 
Pabaltijo valstybių pasiuntinybės nėra likviduotos, ne-Į 
žiūrint pakartotinų Maskvos reikalavimų jas likviduo-; 
ti. Kas bus toliau ? Šiuo momentu Lietuva vėl eina kry-: 
žiaus keliu. Pasibaisėtini 1940 m. įvykiai visoj pilnatoj 
kartojasi. Lietuvių tautą užsimota nušluoti nuo žemė
lapio. Vienas kaltininkas jau likviduotas, bet kitas pa
siraitojęs rankoves, skubotai ruošiasi užbaigti pradė
tąjį 1940 m. darbą. Karo laikas naikinimo darbui pats 
patogiausias. Uždarei sienas, užčiaupei karo cenzūra 
tautos burną ir smauk kaip tinkamas. Tad gi dabar 
pats tinkamiausias metas Amerikos principams ne 
vien ant popierio pasirodyti, bet ir gyvenime pasireikš
ti. Kuriais būdais tą visą įvykdyti, tai jau ne mūsų 
dalykas patardinėti. Tokia galinga valstybė, kaip A- lyg centras komunistinės 
merika gali lengvai surasti būdą pavergtosioms tau- itakos į visą Pietų Ameri- 
toms išlaisvinti. Reikia tik geros valios. Bet ir geros ką. Kad palaužti Bažny- 
valios neturėtų pritrūkti. Juk už laisvę kariaujame. K. čios įtaką tame slaptame

sulaukti triumfo (tų orga
nizacijų kontrolės).

Tame slaptame komu- 
’ nistų vadų kongrese Chilės 
. komunistų atstovas Laf- 

ferte pabrėžė, kad Pietų 
Amerikos valstybėse, ko-

ta pajėga, ar vien grasinimu. Skriaudiko vardas, tiesa,' atstovybės, su savo preky- 
, finansinėmis ir 

misijom i s, 
padedančios komunizmo 
mintį plačiau paskleisti. 
Tos diplomatinės įstaigos 
tarp universitetų jaunimo, 
tarp inteligentų populia- 
rindamos rusų kultūrą 
drauge skleidžia ir prie
lankumą Komunizmo idė
joms. Nemažai atsiekiama 
per SSSR draugų organi
zaciją, kuri yra įsteigta 
Brazilijoje, Kolumbijoje, 
Uragvajuje, Chilėje, Costa 
Ricoje, Salvadore, Meksi
koje, Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir Kanadoje.

Komunistinei revoliuci
jai daugiausiai pasiprieši
nimo esą iš kariniu grupių 
ir iš Bažnyčios. Tai, esą, 
priešai Nr. 1. Kadangi 
Meksikoje Bažnyčios gy
venimas gerokai esąs ap
ardytas, tai čia sudaromas

Dėdės Šamo karys saugo pačiuptą fronte nacių ge- 
žodžių ir prieš “kapitalisti- nerolą. Sakoma, kad tas generolas buvo ligi ašarų su- 
nę” Angliją bei Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Žinoma, Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse komu
nistai iki šiol vis laisvai 
veikdami, nėra atsiekę žy
mių rezultatų, nes Ameri
kos darbininkai daugelis 
turi savas nuosavybes ir 
yra susipratę. Vargu ar ką 
ypatinga komunistai ir a- 
teity čia atsieks, bet jei 
susilauksime didesnių puo
limų prieš Bažnyčią, prieš 
jos veikėjus komunizmui 
palankiuose laikraščiuose, 
leidiniuose, tai visgi žino-

kitos pusės, žinant tokias.toli, kariuomenėje. Nore- pakenkti savo 
slaptojo kominterno agen-Į jau jam pasiųsti žinelę, bet karjerai, ir tuo 
tų pastangas, visų pat rijo-'’ sunku su pinigais, prie sa- nausite nei sau,

___: ______ _______________4-ilr- 4-v.io ___ r rn_jri ______Todėl mes

i

tiškai nusistačiusių pilie- vęs tik tris pezus tetų- nei.
čių pareiga yra prisidėti riu...
prie patrijotinės dvasios, _
žmoniškumo jausmų ug- sdi“^laišką vieno" karei-'kite i M, kai tik galimybės 
dymo, kad kruvinos komu- vio kurs dabar yra itali- ^s- Taip elgdamiesi, jūs 
nistinės tiranijos slaptieji jos’fronte bet kurs pirma' geriausiai patarnausite 
agentai nesuklaidintų ge- įUvo ištrėmime. Tasai len- karo pergalei, 
ros valios, bet mažo supra- armijos karys sako, 
timo žmonių.
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DIEVAS IR KARAS
Parašė Fulton J. Sheen Ph. D., LL. D., Litt. D.

Vertė Antanas Tamulis'
(Kunigo J. A. Karaliaus premijuotas vertimas) 

SKYRIUS IV
PASITIKĖJIMAS DIEVO PLANAMS
Tokia tad yra kryžiaus dvasia. Dvasia, ku

ri nori šaukti keršto ugnį iš dangaus tiems, 
kurie nepriima Kristaus, yra blogio dvasia; 
jai trūksta kryžiaus šviesos.

Jokūbui ir Jonui trūko kantrybės. Dieviš
kasis Išganytojas pats buvo pasirengęs kęsti 
paniekinimus lankydamas Samarijiečius, 
vien tik dėl to, kad vėliau galėtų laimėti jų 
sielas. Ir Jo kantrybė dėl Samarijiečių gavo 
savo atpildą, nes Evangelijoje pats pirmiau
sias yra paminimas Samarijiečių miestas. Ir 
kaip tik ne iš kur kitur, bet iš to pačio miesto 
yra kilęs Kristaus pavadinimas “Pasaulio Iš
ganytoju”.

Kantrybės mokina mus ir tas Kristaus pa
lyginimas apie gerąją sėklą. Žmogus dirvoje 
pasėjo gerą sėklą. Atėjo vėliau neprietelis ir 
pasėjo juose kūkalių. Tuomet šeimininko tar

KOKSAI GYVENIMAS
ištremtųjų

(LKFSB) Jau net Meksi
ką yra pasiekę tie laimin
gieji tremtiniai, kuriems 
pasisekė iš Sovietų Rusi
jos išsilaisvinti dėka anks- 
tybesnės sutarties su Len
kija. Dabar kaikurie iš jų 
gyvena Colonia Santa Ro- 
sa, Leon G. 10 Mexico. Iš 
tos kolonijos pasiekė 
Jungtines Amerikos Vals
tybes vienos buvusios 
tremtinės laiškas, kuriame 
ji taip aprašo savo pergy
venimus:

. „ „ > Berniukai ir mergaitės,
kad daug rašoma apie vo-lankykite mokyklą. Ne- 

ikiečių ir japonu žiauru-;parduokite'progos moks- 
mus, bet pamirštama pa- jui įgyti į laikinai gerai 
žymėti, ką ištremtieji per- apmokamą tarnybą. OWI. 
gyveno bolševikų rojuje, ---------------------------------
“kur ne tik žudo ir užmu- beveik vienintelis pasigar- 
šinėja, bet milijonus žmo- dinimas daugelio Rusijos 
nių tiesiog bado mirtimi gyventojų ir gauti butelį 
nukankina”. Jam teko ma-; aliejaus yra didelė laimė, 
tyti vaikų, motinų, seneliųI Daugelyje vietų tenai nėra 
lavonus pakelėse, paliai (tvartų, nes žmonės gyvu- 
gelžkelių linijas, kurie gu-lių neaugina. Galima saky- 
lėjo pūdami ir niekas nesi-' ti, visi yra tarnais, belais- 
rūpino juos palaidoti. į viais... Jei kuris nuteistas 

j —Jūs Amerikoje to viso kaip politinis nusikaltėlis, 
nesuprantate, nes tas ne- jį išsiunčia į baudžiamąjį 

Sibire kurį laiką gyveno- atrodo panašu į tiesą, — koncentracijos lagerį, kū
me iš drabužiu, kuriuos su 
savimi buvome pasiėmu- 
sios, o jau kai važiavome 
iš Sibiro, tai tik su mažy
čiu rišulėliu rankose. Rusi
joje turėjome pakelti bai- jiems tikėję, 
sias ligas, kentėjome ba- vežė į Rusiją, per dvejus 
dą, mitome žolėmis, žio- metus netik negavau su
gaiš, valgėm šunieną ir ka- valgvti nė gabalėlio mėsos, 
čių mėsą... Čia esu su vai-.bet iš viso mėsos nema- 
keliu, kuris dabar turi tre- čiau. Sėmenų aliejus yra

davo ant vagono stogo ir 
mums paduodavo sniego ir 
ledo troškuliui malšinti. 
Aš tada turėjau prie savęs 
vaiką dviejų savaičių. Jis 
nebegalėdavo gauti iš ma
nęs maisto. Vandens gau
davome tik trečią ar ket
virtą dieną...

— Pakeliui į Sibirą mums 
plaukai prišaldavo prie va
gono sienų. Visiškai netu
rėjome vandens gėrimui. 
Kas kelintą dieną berniu
kai per vagono langą išlįs-

nai tarė jam: “Viešpatie, ar ne gerą sėklą pa
sėjai savo dirvoje? iš kurgi atsirado raugių?” 
Jis jiems atsakė: “Tai padarė žmogus neprie
telis”. Tarnai jam atsakė: “Jei nori mes ei
sime ir išrinksime jas?” Šeimininkas atsakė: 
“Ne, kad kartais rinkdami rauges neišrinktu
mėte draug su jomis ir kviečių. Palikite vie
nus ir kitus augti iki piūčiai, o piūties metu 
aš pasakysiu pjovėjams: Pirma išrinkite rau
ges ir suriškite jas į pėdelius sudeginti, kvie
čius gi sukraukite į mano kluoną” (Mato 13:- 
24-31).

Daugelis iš mūsų esame lyg tie tarnai, ku
rie norime tuojau blogą panaikinti, bet Išga
nytojas yra daug kantresnis. Tegul abu auga 
iki ateis piūtis. Tegul tos dvi sėklos auga iki 
ateis laikas ir tuomet bus viena nuo kitos iš
skirta.

Dievo karalystės sūnų pjūtis bus pasaulio 
šviesos pjūtis. Blogos valios sūnų pjūtis bus 
pražuvimas ir Jis atlygindamas jiems vi
siems surinks juos ir pasmerks amžinon ug- 
nyn.

Tegul stato kiekvienas klausimą: Kur mes 
tuomet būsime? Dabar pasitikėk Dievu kol 
gyveni jo valioje! Šv. Povilas rašydamas Te- 
salonikiečiams sako: “Viešpatie tepalenkia

- ■ j ©

rašo toliau tasai kareivis. | riame jisai greit gyvastį 
— Aš pats į tą netikėjau,'pabaigia. Gyvenimas pa- 
bet dabar esu savo akimis našus kaip senovės ponų 
matęs. Reikia pažinti bol- laikais, tik kad dar ir po- 
ševikus, o tada nustosite

Kai mane iš-

jūsų širdis į Dievo meilę ir Kristaus kantry
bę” (2. Tesal. 3:5).

Tiesa, mes gyvename dienose, kuomet ro
dos, kad visur blogis viešpatauja, tačiau tai 
yra ne todėl, kad Dievas yra negeras, bet to
dėl, kad mes patys esame nutolę nuo Dievo.

Vienas trečdalis pasaulio gyventojų yra 
nukryžiavę Kristų; kitas trečdalis Jį yra ap
leidęs ir jokių pastangų Jį grąžinti į pasaulį 
nerodo; o tas trečias trečdalis, nors ir gyven
damas pavyzdingai, neturi pakankamai įta
kos, kad galėtų pataisyti paįrusį politinį, eko
nominį ir moralinį gyvenimą.

Šitas karas, būkime tikri, nėra karas, kad 
užtikrinus “laisvę”, lygiai kaip, kad anas ka
ras nebuvo, kad apsaugojus “demokratiją”.

Daugelis kas mėgina, bet tai yra milžiniš
ko mąsto bandymas, atspėti kaip praėjus 
keliems šimtmečiams žmonija gyvens: ar pa
gal Dievo įsakymus, ar pagal velnio tamsias 
jėgas.

Gali užtrukti dar ilgai iki kol mes įsisąmo- 
ninsim į mūsų kovos tikslo grožį. Visų pir
miausiai mes dar daug galime netekti, tačiau 
reikia pasakyti, kad nors mes ir nesąmonin
gai kovojame už pasaulį, kuriame Dievas bus 
aukščiausias autoritetas, mes vienok, sąmo

nai rūpinosi, kaip daugiau 
turėti baudžiauninkų, o 
čia niekas nesisieloia dėl 
žmogaus gyvasties. Jei ku
ris, bejėgis krinta išbadė
jęs, tai kartais dar durtu
vu pribaigiamas...”

ningai dedame visas viltis Dievuje, kuris tik 
vienas tegali mus išgelbėti iš šių baisenybių.

Ginklai vieni nelaimės karo. Taip jie mums 
yra reikalingi, tačiau mums reikia daugiau 
įsisąmoninimo, kad mūsų priešai savo pusė
je turi patį velnią. Ir žmonėms kovoti su pa
čiu velniu nėra lengvas dalykas. Štai dėl ko 
mes turime arba sugrįžti prie Dievo arba 
pražūti. Ir jeigu grįšime prie Dievo, pirmiau- 
,sia: pagrįskime savo įstatymus Dievo auto
ritetu; antra, ekonomiją taip turime sutvar
kyti, kad ji taptų etika ir, trečia, kad šeimos 
gyvenimą statytume ant moralinio pagrindo.

Visa tai jokiu būdu nebus atsiekta leidžia
maisiais įstatymais, viešais raginimais, atsi
šaukimais per radio ar panašiai. Lygiai taip 
pat, tas negalės būti atsiekta, jei mes užsida
rysime nuo šio pasaulio vien maldoje. Visa 
tai bus atsiekta tik tuomet, kada visi žmonės 
mylį maldą, supras, kad jie yra paženklinti 
kryžiaus ženklu ir todėl, kuomet jie meldžia
si. turi prisiimti su savim visos žmonijos nuo
dėmes ir jos skausmus.

Mes gyvename amžiuje, kada nutolimas 
nuo Dievo ir Jo įstatymų veda prie visiškos 
sielos okupavimo. Toks tad yra totalitariz
mas.

(Bus daugiau^



Penktadienis, Rugsėjo 22. 1944

Viešpatie, kur aš šian
dien einu?... Ko akys įsi
vilko į vandeninius rūbus, 
kam širdis susivystė į bal
čiausią drobę, ir kam visas 
sielos pasaulėlis išsipuošė 
pagarbos vainikais, ir aš 
einu...

Einu... ieškau grabo... 
ieškau jo tarp mūrų, tarp 
piliorių, tarp altorių ir 
žvakių, tarp uolų ir kriptų. 
Klaupiasi širdis tai vienur, 
tai kitur besižvalgydama, 
beieškodama Tos, Kurią 
siela pamilo, Kuri liko mis
terijų misterija, įnešusi 
pasauliui brang i a u s i o 
kraičio ritmus, — tai kuk
li prancūzų tautos merge
lė. Šventoji Bernadeta.

Einu, randu Jos šventų 
pėdų pėdsakus Liurdo gat
velėse, besisukančio malū
no šešėliuose; paskum 
skurdžioj, menkoj lušny- 
tėj: šaltoj, alkanoj, vargų 
pelėsiais grįstoj, ašaromis, 
aimanomis, alkiu ir neda- 
tekliais kaišytoj.

Čia randu tik prisimini-! 
mus... Tik buvusias Šven
tas Akis, žvelgusias į šias 
skurdžias sienas, langus, į 
dažnai ašarotą savo moti
ną, į viso paprasto skurdo 
aplinkumą.

Tarytum matau tūnantį 
išvargusį siluetėlį susirū
pinusį, žvelgianti į išblėsu
sį lūšnos židinį be ugnies ir 
be malkų. Rodos matau., 
kaip smulkutės rankelės 
ima virvelę iš 
motinos rankų,
medines klumpeles, ir bė
ga, bėga į kalnus, kad pri
rinkti ir parnešti žagarų, 
kuriais sušildžius vargo 
lūšnelę.

Masabielio uola ir Mer
laso upė — užtveria kelią
paprastos mergaitės kū- są pasaulį nauja ugnimi— 
neliui ir perneša Jos sielą į švenčiausios Marijos gar- 
šventosios pasaulį. Pasau
lį Antgamtinį. Išrinktųjų 
Išrinktiesiems skiriamą, į 
kurį Dangus pasikviečia ir 
kuklutę piemenaitę — Šv.
Bernadetą.

Bebėgant jai malkučių, 
pastoja kelią Merlaso upė. 
Ji nori perbristi. “Besiau- 
nant vieną kojinę staiga 
suūžė aplinkui lyg staigus 
vėjas, netikėtai pakilęs. 
Bernadeta pakėlusi galvą, 
apsidairė, bet jovarų šakos
nė kiek nejudėjo. Mergai-! 
tė manė, kad tai taip kažin ventoja, 
kas ir ketino baigti 
siauti kojas. Tik staiga vėlininkė. 
kad suūžė! Piemenaitė nu- Bernadetai Švenčiausio 
sigando. bet nelabai. Atsi-'ji Marija apsireiškė net 18
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urvo gilumoje sužibo
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Teofile Aukštikalnytė,
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pergyveni jų dvasia, ne tik 
su prasčiokėliais, bet ir su 
diduomene.

Ligonių privežta, prineš
ta. Su neštuvais, su lop
šiais, su vežimėliais. Juos 
čia suvežti, sunešti pade
da pirštiniuoti ponai, po
nios, inteligentai, didikai; 
kiekvienas čia silpnesniojo 
draugas, prietelius, pagel- 
bininkas.

Autorius atveria Liurdo 
dvasią kaipo kilniausią, į- 
spūdingiausią, vieningiau
sią, draugiškiausią ir pa
vyzdingiausią. Čia tary
tum jau paties dangaus 
slenkstis, kur nusiprausus 
nuodėmes iieki išpirktas, 
ne tik savo maldomis, at
gaila, bet tų, tų tūkstanti
nių šaukiančių lūpų, ku
rios užmiršę žemę, užmir
šę viską, šaukia M’arijos 
pasigailėjimo!

I O Ji. Ta saulių Saulė, vi
sus laimina, visų gaolisi.

“Darbininkas” išleido 3- 
čią ir labai patobulintą lai
dą.

Knyga susideda iš 510 
puslapių, su apie 50 ilius
tracijų ir išgijusių žmonių 
paveikslų. Gerai sakoma, 
kad vienas paveikslas — 
iškalba daugiau, negu 1000 
žodžių. Taip ir šios kny
gos paveikslai, jau nekal
bant apie autoriaus plunk
snos genialumą, — užpildo 
skaitytojo abejones ir iš
kalba tūkstančiais žodžių 
misteriškiausius Antgam
tinius atsitikimus.

Autorius gi, kaipo aukš
to mokslo autoritetas, pui
kus psichologas, tarytummą, 

aiški, maloni šviesa. -Švie
sos viduryje pasirodė mo
teriškė ir truputį linktelė-; 
jo galvą, tartum sveikin
dama Bernadetą.

“Apsireiškusioji buvo vi
dutinio ūgio, jaunutė, ne
apsakomai graži, meilin
ga. Buvo apsivilkusi ilgu 
baltu rūbu, o per vidurį 
persijuosusi mėlynu kas
pinu. Visame Jos veide 
spindėjo neregėtas gražu
mas. Ant smulkios galvos 
buvo baltas didelis nuome
tas. Jis krito gražiais stul
peliais nuo galvos ant pe
čių, o paskui užpakaliu lei
dosi žemyn, apdengdamas 
visą stuomenį ligi kojų.

“Bernadeta žiūrėjo į Ap- 
sireiškusiąją ir atsigėrėti 
negalėjo: veido nekaltu
mas, meilingiausios moti
nos gerumas, akyse spin
dėjo visų žemės amžių ir 
dangaus išmintis. Berna
deta, žiūrėdama jai į veidą, 
užmiršo žiemą, šaltį ir 
drėgnumą. Jai buvo links- 

, ma lyg rojui”.
Ji grįšta iš kalnų ne tik 

su žagarėlių našulėliu, bet 
ir su Dangaus aukščiausia 
dovana. Ne tik krosnelį ga
lės pakurti, bet užkurti vi-

į 
I

sušalusių 
aunasi į

Ignas Sakalas,
“Vyties” žurnalo redakto
rius ir dienraščio “Drau
go” vienas iš redaktorių. 
Ignas Sakalas visada buvo 
žmonių tarpe, visada daly-'

pasiima skaitytoją už ran- vavo mūsų visuomenės 
kos ir širdies, rodos gyvai veikime. jjs dideliu užsi- 

' vedžioja po visą šv. Per- degimu darbuojasi Lietu- 
snadetos tėviškę, po visą vos Vyčių organizacijoj, 
Liurdą, ir taip sugyvendi-Į 
na jį su skaitytojo sielą,1 
kad lieka įsirašęs širdy ir 
Liurdas, ir autorius, ir; 
šventoji, ir tie kalnai, upės! 
ir šaltiniai, visa Liurdo 
valdžios ir visuomenės psi
chologija, charakteristika, 
dvasinių ir pasaulinių ko
vų istorinė grumtynė, ku
ri prieina prie aukščiausių 
Antgamtinių laimėjimų, ir 
pagaliau įduoda skaitytoją 
į pačios Herojės rankas, į 

j švenčiausios Marijos mei- 
Tės glėbį.

Šią Vyskupo Bučio kny
gą skaitant, veikia jaus- 

; mai ir protas. Bet, jaus
mai palydi protą į Aukš
tesnio Pasaulio gyvenimą, 
ir ten jį palieka dar giliau 
susimąstyti, siekti, ilgėtis.

Ilgėsiu palydėdami jaus
mai jnano protą, štai ką 
sako:

Lietuvių Katalikų Federa
cijoj, L. K. Susivienyme ir 
kitur. Tose ir kitose orga
nizacijose dažniausiai tek
davo eiti ;
pareigas. Tiek dirbti ir au
kotis gali tik idealistas. Ig
nas juo ir yra. Tokia pat 
dvasia gyvena ir visa jo 

, šeima. Žmona veikli veikė
ja ir Moterų Sąjungos or
gano redaktorė; duktė Al
dona ir sūnus Vytautas iš
auklėti lietuviškose katali
kiškose mokyklose. Vadi
nas, jei mūsų Ignas rašo ir 
kitų raštus lygina, ragi
nant tuose raštuose būti 
sąmoningais ir veikliais 
lietuviais katalikais, tai 
daro ne tuščiais žodžiais. 
Juos paremia savo veikla, 
savo pavyzdingu šeimyniš
ku gyvenimu.

Turime žinių, kad ir Ig
nas Sakalas atvyksta į L. 
Vyčių seimą, kuris įvyks 
rūgs. 23-24 dd., New Yor- 
ke.

atsakomingas Lietuvos Vyčių Centro raštininkė. Ji šiose pareigose Vienus pagydo moraliai,— 
i t- •  ■ nov* vien lzorn loilro iv* lakai n 11 a i iv* crahiai :Xper visą karo laiką ir labai nuoširdžiai ir gabiai atlieka 

savo pareigas. Panelė Teofilė daug įdeda darbo ir vieti
nėje 26-toje L. Vyčių kuopoje. Ji vis matosi įvairių pa
rengimų komisijose. Ji ir Karo Bonų vajuje, Worceste- 
ry, gražiai darbavosi.

kitus iš kūno žaizdų, para
lyžių, džiovų, raišumų, ak
lumų, ir visokiausių nega
lavimų.

Kur skaitytojas bando 
I . . _ suabejoti, ten knygoje su-

riogso aukštas akmeninis'raidė M — pirmutine M a- šlama dokumentas _ fak-_ __ ____ tas. Tie dokumentalus fak- 
tary- Įaį autoriaus giliai išstudi

juoti, išknaibyti; ministe
rijų, knygynų, kanceliari
jų stalčiuose jam prieiti, 

i ir į šios knygos lakštus 
pernešti.

“ Per tuos dokumentus,

X.

kalnas, samanomis ir me- rijos vardo raidė”, 
džiais apaugęs, vadinamas { Per šią raidę, i 
Espeliugas. Prie Espeliugoitum pro šventus vartus, ir 

įeiname su autoriumi į pa
čių stebuklu vietą.

PRIE ŠVENTOSIOS 
GROTOS

Čia žmogus įsisuki tik 
mažyte dulkele. Pranyksti autorius paduoda visą eilę 
tūkstantinėse procesijose,! 
kurios užpildę visus kelius. 
Visos trys bažnyčios — ap
semtos žmonėmis. Visi 
šaukia, gieda, meldžiasi ir. 
dūzgia. Žvakių žvakelės, ■ 
lempų lempelės blyksi die-j 
ną ir naktį. Skaitytojas su 
autoriumi čia patekęs, vis
ką užmiršti. Įsipini į tas 
mimų minias, eini su jo
mis, meldiesi su jomis,

prisiglaudęs kitas pusiau 
mažesnis akmuo, Masabie- 
lis, ant kurio viršaus su
tilptų kelių ūkininkų tro
bos. Espeliugo kalnas la
bai skylėtas. Jame kažin 
kaip pasidarė daug ilgų iri 
gilių olų. Kai kuriose tilp-į 
tų po kelis šimtus žmonių. Į 

“Tuose urvuose nuo vir-j 
šaus nuolat laša vanduo.1. 
Be to kalnas gana vande-Į 
ningas. Nuo jo pradeda ■ 
bėgti Merlaso upelis. Nusi-i 
leidęs nuo Espeliugo, Mer-- 
lasis apibėga aplink jo a- 
pačią ir ties 
uola įbėga į Gavę. 
Merlaso anga 
uoloje yra dvi skylės: vie
na prie pat žemės, plati iri 
už žmogų aukštesnė, ant-j 
ra aukščiau už šitą, siaura’ 
ir žema. Apatinėje skylėje 
sutilptų apie tris dešimts! 
žmonių, o viršutinėje — 
kaip tik vienam stovėti. ;

, Viršutinė ola akmens gilu- i 
moję įeina į apatinę. Į tą 
viršutinę olą įkeltas dide-

. lis akmuo, tokio didumo ir 

. tokios išvaizdos kaip dėžė.' 
i Spėjama, kad gilioje seno- 
. vėje ant to akmens anos: 

šalies stabmeldžiai žudy
davę savo dievams aukas. Į 

% Ą: %

Per 85 metus, labai “Pa- 
sikeitė akmeninės Liurdo 
uolos, o jo upeliai išsirausė! 
kitas vagas. Medžiais ir 
veja apžėlė tuščios nevai
singos vietos. Iš žemės iš
dygo trys bažnyčios, kele
tas ligoninių, i_______
(gydymo) mokslo įstaiga 
ir vieta susirinkti ligonių 
nešiotojams. Bažny č i ų 
lankus aprieto vienuolynų’ 
vainikas, atsirado spaus
tuvė. Miestas du kartu pa
didėjo, o jo namai savo 
puošnumu visai nustelbė 
senovę.

“Anapus bažnyčių Į va
karus tolyn nuo miesto, 
kur seniau buvo kerpėmis 
apaugęs Masabielio užpa
kalis, ten pasidarė gražia 
veja išklotas medžių pri
augęs daržas. Per tą daržą, 
nuo kalno viršaus žemyn į 
urvą, per žaliuojantį skar
dį eina platus jovarų ir a- 
kacijų medžiais apsodin
tas takas, kuris žemyn be- 
sileisdamas, taip išsiraito, 
kad iš jo vingių pasidaro

Tęsinys iš 5-to pusi.

FRONT PAGE |
ŠVENTOSIOS AKYS
O, gražiausių safyrų ug

nys, o maloniausios vers
mės, o tyriausi perlai, o 
švenčiausi atspindžiai Ma
rijos grožio! Kad galėčiau 
pavirsti skambančia arfa, 
— skambinčiau jums ne
nutrūkstančius himnus, 
nes Marija pasirinko, pasi
skyrė jus —už mus visus... 
Gražiausias, nekalčiausias 
akis, ir kai dabar skuba 
mano plunksna lakštų ta
kais, aš klupau prieš jus, 

i Šventosios Akys, kurias 
radau vienuolės 
tokias dideles, 
tamsias muslinais apsi
gaubusias, bet amžinai 
mums gyvas, satyriniais 
šaltiniais pro dangaus an
gas besišypsančias. •

Myliu jus, šventosios A- 
jkys, kaip dangaus langus, 
pro kuriuos žvelgdamos į 
žemę pasitiksite mus ne 
vieną ir privesite prie Ma
rijos dangaus ir žemės Ka
ralienės, brangiausių do
vanų Dalintojos.

Jūs, šventosios Akys, 
matėte Mariją, kurios ma
no protelis nei neapima. 
Vienog aš trokštu aprašy
ti. apsakyti jos galybę, di
dybę, meilę ir motinišku
mą; jos šventų rankų švel
numą, globą, bet mano 
plunksna nepavirsta dan
gaus žaibu, neįjėgia išreik
šti visą širdies vulkaną 
meile alsuojantį, 
meile, kuri stebuklų’ 
Stebuklas, širdžių — Šir- 

, dis.
Myliu jus, Šventosios A- 

kys, kurios verkėte perse
kiojamos už Mariją, kurios 
liūdėjote ilgėsiu Masabie
lio Misterijai, kurios tryš- 
kote džiaugsmo spindu
liais Dangaus ekstazėje, 
kurios matėte Išganytojo 
Motinėlę — Nekaltąjį Pra
sidėjimą, ir kurias tardė

I (

be ir malonėmis. 
Nesupranta jos tėvai, gi

minės, kaimynai; nesupra-! 
to žmonės. Jie suprato, 
kad žagarėliais galima pa
kurti krosnį, bet kad sie
las užkurti aukštais Ant
gamtiniais idealais ir jų 
dovanomis Ji galės, — 
nieks netikėjo. O vienog į- 
vvko tai, kuo daug kas ne
tikėjo, kuo daug kas abe
jojo. Iš prastos lūšnelės ki
lo Šventoji, katalikų pa
saulio pažiba, dangaus gy- 

Marijos garbės 
nu-1 skleidėja, stebuklų tarpi-

I
i

stojusi apsidairė į visas 
puses, bet nieko ypatingo 
nematė. Medžiai stovėjo 
sau ramiai, tiktai anapus 
Merlaso, kur uolos įdubi
me augo krūmai, ten judė
jo jų viršūnės ir siūbavo il
ga plika virkščia laukinio 
erškėčio, augančio viršuti
nėje oloje, ir nusitiesusi 
per plikus akmens šonus.

“Bernadetai pradėjus 
stebėti to erškėčio siūbavi-

■kartų. Su ja kalbėjosi, peri 
I ia įdavė nasaiiliui dau^'i ją įdavė pasauliui daug 
stebuklingų malonių, ku
riomis ir dabar neretas 
pasinaudoja.

Jfc * *

šias, visas aukščiau 
netas mintis iššaukė 
patiekė istorinė knyga — 
"Švč. F. Marijos Apsireiš
kimai Liurde". kurią para
šė Jo Ekscelencija Vysku
pas Petras Būčys, MIC., o

mi- 
bei

“vyresnieji” šventumo žy
mių neišskaitydami.

Leiskite man, šventosios 
Akys, paviešėti Jūsų Tė
viškėje —Liurdo garsybėj, 
aš paliksiu Jus lig nakties 
apmąstymų, o dabar trok
štu sekti didingą autorių 
ir toliau pasižvalgyti.
AUTORIAUS GLOBOI

“Už daugelio šimtų kilo
metrų nuo Lietuvos, tę
siasi nuo vienų jūrų ligi ki
tų eilė labai aukštų kalnų, 
Pirinėjais vadinamų. Ana
pus jų — Ispanija, o šia
pus — Prancūzija. Kalnų 
aukštis siekia apie du kilo
metrus.

“Šiapus Pirinėjų, pran
cūzų žemėje, kur kalnai 
jau žemesni ir praretėję, 
kur atskiri stūksantieji 
akmens milžinai vien tik 
apačiomis susisiekia, — 
tenai į tuos prieškalnius į- 
simaišęs, prie vienos bu
kos uolos prisiglaudęs, yra 
miestelis, vardu Liurdas.

“Pro tą miestelį teka 
vingiuodamas sraunus u- 
pelis, vardu Gavo. Jis be
veik tokio didumo, kaip 
mūsų Šešupė, Dubysa. 
Venta. Į vakarus nuo mies
to, antroj pusėj Gavės,

karste, 
gražias,

ANGELAS
Marijos Kai angelas skaisčiuoju veidu

i Suspindo rojaus duryse. 
Virš pragaro bedugnės skraidė 
Niūri, maištingoji dvasia.

Dvasia piktoji, abejutė 
Žiūrėjo angelo veidan 
Ir gėrio šilimą pajuto 
Dar nepatirtą niekada.

Ir tarė: “Tu esi kaip saulė. 
Neveltui žavimai sviete:: 
Ne visko nekenčiau pasauly, 
Ne viską niekinau piktai/'

.4. S. Puškinas (‘A.’)

Masabielio
Ties

Masabielio
Naujos Anglijos L. Vyčiu Apskričio

SUVAŽIAVIMAS Į 
į

mą;

įvyks
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SVETAINĖJE 

Casimir St., Westfie!d. Mass.
SEKMADIENĮ,SPALIŲ 1,1944

Prašome visų kuopų siųsti delegatus į su važia vi- 
taipgi kviečiu Dvasios Vadus ir profesionalus da

lyvauti suvažiavime.
SUSIPAŽINIMO VAKARAS

įvyks šeštadienio vakare, rugsėjo 30, 1944, 7:30 vai. v. 
22 Williams St., VVestfield, Mass.

Šv. Mišios bus atnašaujamos sekmadienį, spaliui 
10:30 a. m.

Sesijos prasidės 1 valandą po pietų. Po sesijų į-
vyks programa ir užkandžiai.

Adv. A. J. Young (Jankauskas),
N. A. Liet. Vyčių Apskr. pirmininkas.
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Naudingos Maldaknygės
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

kraštai, 288 puslapiai. Kaina...............
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai, auk

suoti kraštai, 288 pusi. . ---- ----
DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS—Kun. Pr. M. Juras. 

Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, ant viršelio 
įspaustas lietuviško stiliaus auksinis kryžius, 
787 psul. Kaina ............. ..........................................

JĖZAU PAS MANE ATEIKI — Kun. K. Kirvelaitis. 
Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, apvalūs 
kampai, 254 puslapiai. Kaina

MALDŲ RINKINĖLIS — Kun. J. B. Koncevičius. 
Balti celuloidiniai viršeliai. Knyga tinkama mo
terims ir mergaitėms. Kaina

MALDŲ ŠALTINIS — Kun. Pr. Juškaitis. Juodi odos 
apdarai, auksuoti apskritus kraštai, didelės rai
dės, 432 pusi. Kaina ........................... -..................

RAMYBĖS ŠALTINIS — Kun. Pr. M. Juras. Juodi 
odos apdarai, auksuoti kraštai, lietuviško stiliaus
auksinis kryžius ant viršelio, 544 pusi. Kaina .. S2.75 R

Su užsakymais kreipkitės — |
"DARBININKAS” 1

366 W. Broadway, So. BcsSon.- Mass. j

S 1.50

81.50

$3.50

$1.25

81.00

82.50

i
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DARBININKAS '

Pradžia 4-tame pusi.
stebuklingų išgijimų, 
kurių bent vieną čia ir pa
minėsime.

51. NAUJOS TVARKOS TROŠKIMAS
Jau praėjo vieni metai, kaip Mes pareiškėme 

kuriuos pagrindinius dėsnius taikos sudarymui, 
grįstai teisingumu, lygybe ir garbe, kuri turėtų būti 
pastovi. Nors tų nurodymų įvykdymas turėjo būti ati
dėtas vėlesniam laikui dėl dabartinių aplinkybių, ta
čiau tie dėsniai nenustojo savo vertės bei tiesos. Šian
dien mes susiduriame su pagrindiniai svarbiu faktu. 
Iš partijų nusiteikimo kaslink karo ir taikos išsiveržia 
viena bendra mintis. Tai yra, kad Europa, kaip lygiai 
ir atskiros tautos, yra tokiame per sikeitimo periode, 
kad pradžia naujo amžiaus aiškiai permatoma. Euro
pa ir- jos tautų politinė tvarka — yra sakoma — nus
tos buvusi tuo, kuo buvo pirmiau. Joje bus kas nau
jesnio, kas geresnio, kas geriau išvystyta, organiškai 
pastovesnė, laisvesnė ir galingesnė, negu praeityje. 
Pastarųjų laikų įvykiai nurodė visas silpnybes, kurios 
ateityje bus išvengtos. Tiesa, yra skirtingų nuomonių 
ir skirtingų tikslų, bet jie visi sutinka, kad reikalinga 
įsteigti naują tvarką ir jų supratimų grįžimas į senąją 
tvarką yra nei galima nei pageidaujama.

Šitas naujos tvarkos troškimas nėra vien verčia
mas naujų dalykų, bet šiandieninių klaidų pripažini
mas ir rimtu nusiteikimu įsteigti naują ir teisingą tau
tinę ir tarptautinę tvarką, kuri užtikrintų žmonijai 
apsaugą. Šitos naujos tvarkos labiausia trokšta darbi
ninkai žmonės, nes jie skaudžiausia nukenčia, kada iš
kyla tautiniai ar tarptautiniai nesusipratimai bei su
kilimai. Ir Bažnyčiai, kaip Bendroji visų Motina, su
pranta visus reikalus ir girdi kenčiančios žmonijos 
šauksmus, labai rūpi ateitis.

BAŽNYČIOS PASIUNTINYBĖ
Kada yra toks žmonijos minčių pasidalinimas 

Bažnyčios negalima reikalauti, kad ji klausytų vienos 
pusės daugiau, kaip kitos. Dieviški įstatymai yra duoti 
ne tik atskiriems asmenims, bet lygiai taip pat ir tau
toms. Bažnyčia nedraudžia įvairių politinių partijų; 
ji duoda laisvę visiems išreikšti savo nuomones. Vie
noki ar kitoki politinė tvarka priklauso nuo aplinky
bių ir priežaščių, kuri esmėje nėra Bažnyčios srityje. 
Kaip saugotoja ir skelbėja tikėjimo ir dorovės Bažny
čia teturi vieną interesą ir vieną troškimą, būtent, iš
pildyti savo mokytojavimo pasiuntinybę ir nešti tiky
binį mokslą visiems žmonėms, be jokio skirtumo, taip 
kad kiekviena tauta galėtų pasinaudoti Krikščionybės 
nurodytais principais ir įsteigti garbingą ir dvasiniai 
perimtą gyvenimą, kuris yra šaltinis visos laimės.

baugiau, kaip sykį Bažnyčia turėjo skelbti kur
čioms ausims. Sielvartos laikai pasikartoja dažniau, 
kaip laimės laikai; skausmas kartais yr naudingesnis, 
kaip lengvas pasisekimas. Reikia tikėtis, kad žmonija 
ir kiekviena tauta labiau surimtės ir subręs dėl dabar
tinių skaudžių įvykių, galėdama atskirti tiesą nuo klai
dos, paklausys proto balso, ar tai jis bus malonus ar 
skaudus; drąsiai žiūrės į tikrovę ir tikrai nusistatys 
pildyti gyvenimo ir teisingumo reikalavimus, ne tik, 
kad jų pačių reikalai bus paliesti, bet lygiai kada bus 
paliesti ir kitų reikalai.

Tik toks žmonijos nusistatymas tegalės sudaryti 
naują, garbingą ir pastovią tvarką, pagrįsta dorovi
niais dėsniais.

SĄLYGOS NAUJAI TVARKAI
Reikalingos sąlygos naujai tvarkai yra sekančios: 

1. Nugalėjimas neapykantos, kuri šiandien perskiria 
tautas ir išnykimas tvarkos ir veiksmų, kurie ugdo ne
apykantą. Iš tikrųjų, nekuriose šalyse yra varoma ne
varžoma propaganda, kuri nesidrovi iškraipyti tiesą, 
kad pasirodyti priešingoms tautoms apgaulės ir netei
sybės šviesoje. Tačiau, kas tikrai nori žmonijos gero
vės ir nori prisidėti prie ateities tautų bendradarbiavi
mo ir tą bendrą darbą palaikyti, turės sau už šventą 
pareigą išlaikyti prigimties idealus tiesos, teisingumo 
ir artimo meilės.

2. Nugalėjimas nepasitikėjimo, kuris suparaližuoja 
tarptautinį įstatymą ir padaro, kad visokis teisingas 
susitarimas pasidaro negalimas. Teisingumo pagrin
das yra ištikimybė, pasitikėjimas ir tiesa duotojo žo
džio, ir sudarytas sutarimas.

ne- 
pa- Į A. A. Marijona Žukaitienė

Po kelių mėnesių sunkios van- 
■ dens ligos užbaigė savo varaus 
a. a. Marijona Žukaitienė, gy-

MARIJA LIAMARŠAN
DAITĖ,

stebuklingai išgijusi, 
Liurde.

“Kaėno mieste su tėvais 
ir broliais gyveno Marė 
Liamaršandaitė. Jos tėvai 
sirgo ir neturėjo uždarbio. 
Marytė buvo vyriausioji 
duktė. Be jos buvo dar ki
tų daug vaikų. Ji dirbdavo 
daugiau, negu arklys, kad 
tik galėtų išmaitinti tėvus 
ir brolius su seserimis. Ji

saugo josi, kad į savo bur- 
ną nesusiterštų rankų. Vi- 
'sas vagonas žiūrėjo šlykš- 
tėdamasis. Atvažiavę į Pu- 

■atijerso (Pikta vi jos) stotį, 
(visi keleiviai norėjo savo 
į indus prisisemti vandens. 
[Viena ponia ketino nusi
plauti rankas. Priėjusi 
prie vagio, kur bėgo palei
stas vanduo, ir, pamačiusi 
begeriant vilku sergančią 
ligonį, ji tuoj šoko atgal, venusi 1615 Filbert Street, Cur-
Kiti taip pat pasišlykštė- [tis Bay, Md. Velionė buvo tik 52 
ję traukėsi iŠ tos vietos su metų amžiaus. Paliko dideliam 

i tuščiais indais atgal. ' nuliūdime savo vyrą Igną ir už- 
“Tai šitokis ligonis 1802 i augintą šeimą. Jauniausioji 

m. atvažiavo su Zolia į'duktė Mildred turi 14 metų am- 
[Liurdą. Sekmadieny ji no- šiauš ir lanko šv. Alfonso mo- 
rėjo išsimaudyti stebuk- kyklą.

Laidotuvės įvyko šeštadienį, 
'[Tokių norinčių buvo labai rugsėjo 16 d. su trejomis Mi- 
daug. Ties moterų mau
dykle jų stovėjo visa eilė. 
Kiekviena iš jų laukė, ka
da galės įeiti. Nelaimingo
ji Marytė atsistojo gale. 
Bestovint prie jos priėjo 
dr. Ombras. Jis apžiūrėjo 
jos veidą. Apžiūrėjęs jis 
nuėjo sau, o Marytė pasili
ko laukti savo eilės.

i
I
I

jliiigo Česnio vandenyje;
I
I
!

“Maudyklėje stebuklin
gojo šaltinio vanduo, pa
siekęs skaudamąsias vie- 

ėjo aštuonioliktus metus.! tas> sukėlė jai nezmoniš-
kus veido ir galvos skaus
mus. Po skausmų iš karto 
džiaugsmas. Mergaite šo
ko ir suriko: Aš SVEIKA. 
Ir ištiesų, skylės jau buvo 
užsiraukusios, ant supu
vusių vietų buvo užsitrau
kusi naujintelė plonytė 
pievutė, lūpos buvo atsiu
vusios. Liamaršandaitė, 
turbūt, šiek, tiek pasimel
dusi pas urvą (to neužra
šyta), linksma ir girdamo- 

| si, kad sveika, nubėgo į li- 
■ goninę. Ligoninėje ją pa- 
i matė ir pažino dr. Ombras. 
: Jis ją nusivedė į gydytojų

Nelaimė dar pakenčiama, 
kai žmogus iš jos gali 
darbštumu išsisukti.

“Lyg tyčia Liamaršan
daitė negavo ilgai darbu 
džiaugtis. Tėvų liga ją pa
lietė dar baisiau, negu tė
vus. Veidas ėmė pūti. Kas
dien reikėdavo keturis 
kartus perrišti naujomis 
skarelėmis, nes senosios 
permirkdavo pūliais. Bai
sios dvokiančios votys ap
dengė abu veidu, nosies 
galą ir viršutinę lūpą. Lū
pos baisiai išsipūtė. Akių 
vokai apšašo. Toks pat 
puvimas prasidėjo ir ant’biurą, 
kairiosios kojos blauzdos, i “Ten buvo dr. Buasaris, 
Nuėjusi pas gydytoją, ji daugybė kitų gydytojų, 
sužinojo dar naują nelai-: Zolia ir daug iaikraštinin- 
mę, būtent, kad ir abi j kų. Gydytojai Liamaršan- 
plaučių pusės iš viršaus Į daitę apžiūrėjo. Veidą jie 
džiovos graudžiamos. Tie i rado, kaip sakeme, nauja 
patys vabalyčiai, kurie iš- plėve aptrauktą ir užgiju- 
šaukia džiovos ligą, grauž- sį, bet dar labai raudoną, 
darni Marei plaučius, Įsivedę į kitą kambarį, du 
graužė jai ir veidą ir blauz- į gydytoju pridėjo ausis jai 
dos minkštumą. Gydyto- į prie krūtines ir nugaros. 
— <-----——i Klausydami plaučių šla

mėjimo jie rado, kad džio
vos plaučių viršūnėse ne
bėra.

“Dr. Ombras papasako
jo, kaip jis prieš valandėlę 
matęs ją sergančią stovint 
ties maudyklės durimis. O 
dabar štai visi ją mato 
sveiką. Dr. Buasaris tarė 
Emiliui Zolia:

— Na, štai tamsta, turi 
ko norėjai. Visų matoma 
žaizda vienu kartu užgijo. 
Tamsta gerai įsižiūrėk į 
šitą mergelę.

— Aš nenoriu į ją žiūrėti. 
Dar ir dabar ji perdaug 
biauri, — atsakė Zolia, ap

1.
2.

o t>.
4.

Klausimai Apsvarstymui
Kodėl žmonija trokšta naujos tvarkos Europoje? 
Kokių principų naujos tvarkos steigimas turi laiky

tis?
Ar Bažnyčia nurodo koki turi būti politinė tvarka?
Ar tautų ir atskirų žmonių neapykantos trukdo tei

singai taikai?

ant valandėlės užmiršti, kad 
Dievas yra visų mūsų tėvai, 
kaip baltųjų taip ir juodžių; 
kad Jėzus Kristus savo švč. 
Kraują pralėjo už juodžius kaip 
ir už baltuosius, ir kad visi mes 
esame sutverti, kad pasiektu- 
mėm tą patį dangų. Danguje 
nebus vietos skiriamos sulyg 
odos spalvos, bet sulyg dorybių 
ir nuopelnų, kuriuos mes su
krovėme čia ant žemės. Per tris 
dienas geraširdžiai žmones su- 
aukavo Sesutėms arti $1.500.00. 
Dėkingos Sesutės atsimins savo 
geradarius maldose.

r

Juodos Viešnios
Pereitą sekmadienį, pirmadie

nį ir antradienį mūsų bažnyčios 
liemenyje stovėjo Dievo Ap
vaizdos Kongregacijos juodos 
Sesutės, kurios darbuojasi tarp 
; uodžių čia Baltimorėje ir kitur. 
Jos rinko aukas savo skaitlin
goms misijoms. Mūsų kunigai 
perstatydami jas mūsų bažny
čios maldininkams priminė vi
siems, kad yra ne tik garbė 
mums jas turėti, bet taipgi pri
valome būti dėkingi, kad jos at
silankė į mūsų bažnyčią ir lei
džia mums pasidalinti su jomis1 kučiai gražiai giedojo 
Dievo mums suteiktomis dova- šias 8 vai. ryte, 
nomis. Kun. Mendelis ypač pri
minė visiems,

Nuotrupos
Sekmadienį, visose Baltimo- 

rės parapijose prasidės rinki
mas senų drabužių nuo karo nu- 
kentėjusiems Europoje. Kiek
vienoje parapijoj klebonas yra 
pirmininkas komisijos sutver
tos tam tikslui.

Septynių Sopulių Marijos die- 
įnoj, rugsėjo 15 d. mokyklos vai- 
I **—,*««* . ***«*«*• jO per mi

šiomis. Kun. dr. Mendelis giedo
jo Mišias prie didžiojo alto
riaus; kun. Dubinskas laikė prie 
šv. Juozapo, o kun. iš Marijos 
Seminarijos Reilly prie P-lės 
švč. altoriaus. Po mišių kun. dr. 
Mendelis susirinkusiems išaiški
no prasmę laidotuvių apeigų. 
Curtis Bay pašalpinė moterų 
dr-ja dalyvavo laidotuvėse in 
corpore, dalykas kurs šiandien 
labai retai tesimato. Nulydėtas 
kūnas į šv. Kryžiaus kapines. 
Kadangi a. a. Marijona Žukai- 
tienė buvo pavyzdinga katalikė, 
tai jos karstą puošė didelis 
skaitlius dvasinių gėlių, būtent, 
užprašytų šv. mišių už jo vėlę. 
Jos vyras Ignas patsai užprašė 
20 mišių už savo žmonos vėlę. 
Užbaigusi šios žemės kelionę, 
lai ilsisi Viešpaties ramybėje. 
Juozas Kašinskas rūpinosi lai
dotuvių tvarka.

VVeigman—Sakevičiūtė
Sekmadienį, rugsėjo 17 d.. 

prieš mišias 10 vai. ryte, p-lė 
Genovaitė Sakevičiūtė paėmė 
sau už vyrą svetimtautį katali
ką Juozapą Weigman. Net tris 
kunigai buvo prie altoriaus, 
kuomet jaunieji sudėjo gyveni
mo įžadus, būtent, kun. klebo
nas dr. Mendelis. kun. Dubins
kas ir kun. Byrnes. jaunojo kū
dikystės dienų draugas, šv. mi
šių metu kun. Mendelis sveikin
damas jaunuosius, bažnyčioje 
esantiems priminė, kad dviejų 
pavyzdingų katalikų šliūbas vi
suomet privalo būti su mišio- 
mis. Jisai perskaitė angliškai 
palaiminimų maldas, kurias 
Bažnyčia teikia jaunajai jos ve
dybų dienoje. Šv. Komunijos 
metu ne tik jaunieji bet ir jų gi
minės priėmė šv. Komuniją. Iš 
visų atžvilgių vestuvės buvo 
gražios pavyzdingos. Lieka tik 
palinkėti naujavedžiams ilgiau
sių metų ir daug Dievo malonių.

Pirma rudens vakarienė para- 
kad mes katali- pijos naudai įvyks sekmadienį, 

kai niekuomet neprivalome nei spalių 1 d., 5 vai. po pietų.

Aušros Varty Parapija ]

MASS.
[Aušros Vartų Dr., Moterų So- 
[cialio klubo, Moterų Sąjungos ir 
Sodalicijos už gražų patarnavi
mą; kolektoriams ir kitiems vy
rams, kurie sutvarkė stalus ir 
kėdes svetainėje; ir visiems da
lyvavusiems už atsilankymą.

Programa užsibaigė Lietuvos 
ir Amerikos himnais. Vakarienė 
praėjo, bet įspūdžiai visuomet 
pasiliks mintyje.

J ... - .

Šios parapijos metinė vaka
rienė įvyko parapijos svetainė
je rūgs. 10 d. Šiais metais vaka
rienė buvo skirta parapijos ko
lektorių pagerbimui. Dalyvavo 
apie 700 žmonių. Valgiai buvo 
labai skanūs ir visi buvo paten
kinti.

Visi parapijos kolektoriai su i 
žmonomis turėjo vietas prie 
garbės stalo. Du kolektoriai da
bar tarnauja kariuomenėje: 
Bronius Barysas, kurį atstova
vo jo tėvas, ir Vincas Kraune- 
lis, kuri atstovavo jo žmona.

Kleb. kun. Vasys, vakaro ve
dėjas, savo įžanginėje kalboje 
sveikino visus atsilankiusius ir 
gana plačiai nupiešė svarbumą 
ir sunkumą kolektorių darbo ir 
kokią naudą atneša parapijai 
jųjų nuolatinis pasišventimas.

Kalbas pasakė miesto mayo
ras. kun. Pranciškus Juras iš 
Lavvrenco, kun. Juozas Kupre
vičius, MIC., iš Marianapolio 
kolegijos, kurs vyriausybės var
du dėkojo parapijiečiams už 
aukas, suteiktas pora mėnesių 
atgal kolegijai, ir kolegijos pro
fesorius Antanas Vaičiulaitis, 
kurs nupiešė dabartinę sunkią 
Lietuvos ir jos žmonių padėtį, 
ir ragino visus prisidėti prie į- 
steigto parapijoje Lietuvą šelp
ti fondo.

Muzikalę programos dalį iš-j 
Dildė parapijos varg. Vincas 
Burdulis su savo grupe jaunų 
merginų; muz. Povilas Sakas iš 
Lawrence, kurs sudainavo pui
kiai kelias lietuviškas daineles, 
ir panelė Izabelė Zolubaitė iš 
Lawrenco palinksmino visus sa
vo gražiu balseliu, sudainuoda
ma daineles “Ah. kaip gražu”. 
“Kur banguoja Nemunėlis” ir 
“šaltišius”. Vėliau p. Zolubaitė 
ir p. Sakas sužavėjo visus atsi
lankiusius sudainuodami due
tus “Bijūnėlis” ir “Kur sapnų' 
grožybė”.

Klebonas pranešė, kad vaka
rienei nieko nereikėjo pirkti. Vi
si valgiai buvo biznierių, ūki
ninkų ir kitų nuoširdžių parapi
jiečių suaukoti. Kiek tikietų iš
parduota. tiek bus gryno pelno. 
Spėjama, kad bus apie $1000.

Klebonas pareiškė savo gilią 
padėką visiems biznieriams, ū- 
kininkams ir kitiems už suteik
tas aukas; moterims, kurios iš
kepė gardžius keikus; virėjoms, 
Antaninai Vaškelevičienei. An
taninai Sinkevičienei ir Elžbie-

Per vakarienę klebonas pada
rė kitą pranešimą, kurs džiugi
no parapijiečius. Parapijos pik
nikas, kurs įvyko birželio mė
nesį atnešė gryno pelno net 
$2,619.10, o šiais metais jau at
mokėta skolos $15,000. Dabar 
lieka tik skolos $80,000. C.J.

Sv. Kazimiero Parapija
Šios parapijos Sodaliečių GE

GUŽINE įvyks sekmadienį, rug
sėjo 24 d.. Maironio parke, prie 
gražaus ežero. Rengėjos kviečia 
visas Sodalietes ir bendrai visus 
lietuvius šiame parengime da
lyvauti.

Sodaliečių suvažiavimas įvyks 
sekmadienį. spalių-Oct. 8 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijoj. 
Vietinės Sodalietes smarkiai 
ruošiasi prie to suvažiavimo ir 
laukia atstovių iš kitų lietuvių 
parapijų. Sodalietė.

jai tuos vabalyčius vadinai 
tuberkulomis. Žmones tą Į 
veido ligą vadina vilku. Ta 
liga neišgydoma.

“Vargšė Liamaršandaitė [ 
1892 m. rugpiūčio 19 dieną 
važiuodama į Liurdą susi-j 
tiko su Emiliu Zolia. Jis ją 
matė, pažino ir aprašė. Tai 
buvusi, pasak jo, sudžiū
vusi, juodu skuduru apriš
tu veidu mergina. Iš po tų j 
skudurų buvo girdėti [ 
gergždžiantis balsas. Sku-' 
durui nukritus, kita ligo-' 
nis, pamačiusi jos vilko In
gos sugraužtą veidą ir no- 
sįsį, net sudrebėjusi iš pa
sibjaurėjimo. Po šašais ne
siliovė darytis votys. Jos, simesdamas supratęs, kad 
vis plito ėsdamos minkštą
sias vietas. Ištysusi galva 
su atsikišusia burna buvo 
panaši į šuns snukį. Prie 
to stori, kieti plaukai ir di
delės apvalios akys. Buvo 
baisu pažiūrėti. Nosies 
kremzlės buvo beveik vi
sai, sugraužtos, o dėl suti
nimo į šalį iškrypusi bur
na buvo panaši į šlykštų ir 
be išvaizdos įkypą plyšį. Iš 
tos didelės pasmėlusios 
žaizdos sunkėsi kraujai su 
pūliais. Valgydama, mažus 
duonos gumulėlius kišo į 
tą kruviną skylę, kuri jai 
buvo burnos vietoje, ir

Juozas Kasinskas
Ine. - i

Laidotuvių 1 
; Direktorius ; 

Patarnavimas Dieną ir Naktį j 

602 VVashington Blvd. 1 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų

stebuklui. Tuo labiau, kad 
visas gyvenimas yra ste
buklas.

Dažnai žmonės numoja 
ranka į misteriškus pasa
kojimus. Vadina pasako
tojus atsilikėliais, nemok
šomis, fanatikais, liguis
tais ir tam panašiai. Bet 
vietoj vadinti žmones to
kiais, ar nevertėtų įsigilin
ti į dalykus, kurie leidžia
si į misterijų gilumas, 
moksliniai tyrinėja, radę 
nušviečia faktus ne kad 
žmoniją mulkinti, bet pa
dėdami suprasti Antgam
tinę jėgą.

Tokiu vadovu į Antgam
tinę šviesą, kaip tik ir yra 
stropiai paruoštas Vysku
po Petro Bučio, MIC., vei
kalas “Švč. P. Marijos Ap
sireiškimai Liurde”, kuris 
labiausiai abejojančiu 
žmonių namuose turėtų 
rasti vietelę, stebuklų ana- 
lyzui, savęs ir kitų švieti
mui. Marija Aukštaitė.

Buasaris pataria gėrėtis 
mergaitės gražumu.

“Liamaršandaitė sugrį
žus į Kaėną, daktaras Ne
lis, kuris buvo ją gydęs ir 
jos ligą gerai atsiminė, 
stebėjosi ją sveiką išvydęs. 
Jis yra buvęs vyriausias 
Kaėno ligoninės gydyto
jas. Sėdęs parašė, kad jis 
mergaitę pažinęs sergan
čią, kad dabar matęs ją 
sveiką ir kad pripažįstąs 
stebuklą”.

5-C 5»C Jf:

Tokių įvykių akivaizdo
je, ir dar stipriais faktais 
paremtų, negali netikėti

Žodynas8 11» “Darbininko” administracijai pavyko gauti iš Anglijos j 
r Lieluviškai-Angliškai ir Angliškai-Letuvišką žodyną. Žody- > 
r nas turi 333 puslapius, stipriais audeklo apdarais, kaina J 
r $6.00. Užsakymus su money orderiu siųskite — “Darbinin- J 
* kas”, 366 W. Broadway. So. Boston 27, Mass.
F M

K

nas turi 333 puslapius, stipriais audeklo apdarais, kaina 
$6.00. Užsakymus su money orderiu siųskite — “Darbinin
kas", 366 W. Broadway. So. Boston 27, Mass. tai Kaliūnaitei už puikų paruo-i 

Šimą valgių; darbininkėms iš*

ctte in First World War, 
Lois K. Bray serves this 
in the Army at Fort D>x, N J 
to be in šame branch of servic^ 

as her h^sboai
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Amerikiečių * Lietuvių Draugijos Vašingtone Veikla
Lietuvių - amerikiečių draugi-J 

ja Vašingtone ruošiasi pradėti 
poatostoginį veikimą šaukiamu 
susirinkimu rugsėjo mėn. 24 d. 
Pravartu ta proga trumpai pa
minėti tos draugijos pastarųjų 
mėnesių veiklą.

Vasaros pradžioje draugijos 
atstovai dalyvavo skaitlingų or
ganizacijų suruoštose metinėse 
pamaldose prie Nežinomo Ka
reivio kapo. Arlingtone. ir už
dėjo ant to kapo draugijos var
du vainiką. Jos atstovai taip pat 
dalyvavo ta proga suruoštuose 
bendruose priešpiečiuose 2400 
viešbutyje greta kitų organiza
cijų atstovų.

Padaryta rinkliava: “Smokes 
for Yanks”, — rūkalams karei
viams ir aplankyta sužeisti lie
tuviai kariai vietos ligoninėje. 
Vasaros metu suruošta dvirati
ninkų party ir pora iškilų. Vie
na įvyko buvusio draugijos pir
mininko. J. Vaicekausko, na
muose: kita pas V. Borisus. Pir
moji iškila supuolė su draugi
jos Bowling sekcijos dviejų 
”team‘ų" žaidimo metinėmis, 
tradicinėmis užbaigtuvėmis. A- 
biem atvejais du gražūs sekma
dienio popiečiai ir vakaras 
skaitlingai atsilankiusių drau
gijos narių praleista vaišių, dai
nų. muzikos, šokių ir žaidimų 
jaukioje nuotaikoje. Nariai bu
vo vaišingiem šeimininkam be
galo dėkingi. Priešatostoginiais 
mėnesiais draugija tęsė savo 
veiklą daugiausia studijų. bow- 
ling ir dainų sekcijose. Bendri 
susirinkimai įvykdavo kas vie
nas. du mėnesiai.

Senų narių skaičius sumažėjo 
dėl priežasties kariuomenėn pa
šauktų arba savanoriais jon į- 
stojusių draugijos narių. Tas 
nuostolis dalinai teatsvertas 
naujais nariais. Draugija nus
tojo p-lės K. Kriščiūnaitės iš Či
kagos. Ji teikė gražaus pavyz
džio lietuvišku susipratimu ir 
atsidavimu draugijos veiklai. 
Jos pranykimas iš Vašingtono 
padangės didelis draugijai nuo
stolis. Girdėti, Čikaga po atos
togų atsilygysianti čionykščiai 
draugijai stambaus maštabo 
naujais nariais. Dabartiniu me-1

tu narių skaičius siekiąs arti 
šimto. Vasaros metu daug nau
jų asmenų pareiškė noro pris. 
rašyti prie draugijos.

Draugijos pirmininkė. O. Ga- 
velytė vasaros metu lankėsi 
Čikagoje ir susipažino su te- 
nykščia lietuvių kolonija. Atei
nantį metą numatoma sustiprin
ti lietuvišką chorą ir lietuvišku 
daina linksminti Dėdės Šamo 
karius, aktyviai 
ruošiamose 
Dainų sekcijai, numatoma, va
dovaus pati draugijos 
ninkė — Ona Gavelytė. 
panuos G. Petkevičiūtė.

Sekant skelbimais lietuvių 
spaudoje dėmesį į draugiją ir 
ją kontaktavo eilė lietuvių - 
amerikiečių Vašingtone.

Suinteresuoti asmenys arba ije- 
Vašingtone g 
ir ateityje prašomi pranešti sa- j 
viskiams.
nintelės čia lietuvių 
egzistenciją, kreiptis draugijos

vo labai įdomi ir vis: su didžiau
siu dėmesiu jo klausėsi. Kai ku
rie surusėję komunistėliai ban
dė trukdyti, bet prieš Tėv. Jus
tino tvirtus argumentus ir įro-! 
dymus negalėjo atsspirti ir tu
rėjo nutilti. Tėv. Vaškys turėjo 
atsivežęs knygą ‘‘Lietuvių Ar- 
kyvas”. kur sudėti visi doku
mentai. kaip Rusijos bolševikai 
norėjo sunaikinti Lietuvą ir da
bar. antrą kartą okupavę Lietu-; 
vą. tą planą vykdo. Knyga pil
na paveikslų, kaip komunistai 
žiauriausiu būdu kankino Lietu
vos patr!jotus. Kas norėjo, šm 
retą knygą galėjo pamatyti. Ko
munistėliai ją pamatę, susimąs
tė. nes suprato, kas ir juos lau
kia. jei jie grįžtų į savo “didžią
ją .tėvynę Rusiją”.

Po Tėv. J. Vaškio paskaitos
dalyvaujant vietos susipratę lietuviai pasi- 

jiems pramogose.! ju*0 stipresni ir pasiryžo kovo
ti prieš parsidavėlius ir išdavi
kus komunistus.

Po paskaitos Pranciškonų 
spaudos reikalams vietos lietu- 

į viai suaukojo apie $40.00. Už tai 
atsilygindamas paskaitininkas 

; išdalino susirinkusiems “Var- 
ipeli” ir įvairių knygelių apie 
lietuvių kančias komunistų o- 

gyvenančių šeimos ■ kupac-ijos metu.
_ . Justinui paaiškinus apie

'• kurie nežino apie vie- Bendrąjį Amerikos Lietuvių 
draugijos šaipos Fondą ir apie būtiną vi

sų pakraipų lietuvių pareigą 
varge atsi- 

lietuvius, tuoj buvo 
Rumforde Ben-

i

pirmi-
akom-

reikalais į draugijos pirmininkę; šelpti ištremime ir 
p. O. Gavelytę (tel. Michigan' dūrusius 
31721 arba į draugijos kapelio-' nutarta įkurti 
ną. kun. J. Giedrą prie Nekalto1 drojo Amerikos Lietuvių Šalpos 
Prasidėjimo parapijos (tel. Ho- Fondo skyrių, prie kurio prisi- 
bart 1434). Pirmas šio rudens rašė nemažas skaičius lietuvių, 
visuotinas susirinkimas įvyks 'Skyriaus 
Nekalto Prasidėjimo parapijos sekančių 
bažnytinėje salėje, kampas S ir kas — Jonas Kaulavičius, 
N Str., N. W._ rugsėjo mėn. 24 pirmininkas
d..
įsirašyti naria:
tuvis
mas

3 vai. p. p. Norintieji galės liauskas,
.is. T......................... '

- amerikietis 
susirinkimuose svečias.

Lietuvis Leitenantas Žuvo Karo 
Fronte Užsienyj

I

Neteko sužinoti, kuriame sek
madienį įvyks iškilmingoji va
karienė. Pranešiu vėliau.

4

Palangoje, pasibaigus vasa
rai. nutraukta koplyčioje sek
madieniais pamaldos. Koplyčia 
uždaryta iki ateinančio pavasa
rio.

Palangos prižiūrėtojas, p. P. 
Raznauskas, tebekaraliauja Pa
langoje!

Pennsylvanijos
Žinios

Padėka Schuylkill County 
Lietuviams

Gerųjų žmonių nestinga šiame 
vargų bei karo nuskriaustame 

Audra, ačiū Dievui, šiais me-' pasaulyje. Prie savųjų rūpesčių 
tais nepadarė tiek nuostolių gerieji prieteliai. mūsų gailes- 
Lawrence ir apylinkėms, kiek tingieji bendrataučiai deda vi- 
buvo padaryta 1938. sas pastangas materialiniai gel- 

j bėti savuosius Vienuolynus, 
Skaudi žinia ir vėl palietė kad sparčiau bei sėkmingiau 

mūsų parapijos lietuvius kada galėtumėm atlikti mums paves- 
sužinota. kad karo lauke žuvo tąjį darbą mūsų tautiečių tar- 
labai daug žadąs jaunuolis, pe. 
Bronius Paulauskas, palikda
mas nuliūdime mamytę ir sesu- taip ir šįmet, 
tę. - ~ .

Kaip ir praeituose metuose,
...................... , šie Schuykill

Aušrelė. County lietuviai yra kalti mūsų

N0RW00D, MASS.
laime — apturėjimui $484.15 
vertės čekį. Džiaugiamės Jūsų 

ir dėkojame Jums
Pa vedam Jūsų vi-

dosnumu 
nuoširdžiai, 
sus reikalus bei rūpesčius Die- 

rifgsėjo 24 d., vuliui, prašydamos Jo malonių

valdyba sudaryta iš 
asmenų — pirminin- 

vice- 
— Andrius Saba-

Sekretorius — Filo-

KAI JIE BUVO KARTU...
Karo Departmentas telegrama pranešė, kad lei

tenantas Geraldas A. Barto užmuštas karo veiksmuo
se, rugpiūčio 9 d. š. m., kur nors Prancūzijoj. Ši graži, 
vos pradedanti gyventi šeima neteko jauno vyro ir tė
vo. Šioje grupėje yra Įeit. Gerald A. Barto, jo žmonelė 
Alena ir mažytis sūnukas — Robert James, gyv. Grand 
Rapids, Mich.

A. a. Įeit. Geraldas A. Barto minėjo savo 27-tą 
gimtadienį rugpiūčio 8 d. Jis rašė savo laiške žmonai: 
“Jeigu Dievas nori pašaukti mane, aš būsiu pasiruo- v 99sęs...

Pereitais metais, gegužės mėnesyj, kaip tik gimė 
sūnus, Įeit. Geraldas A. Barto buvo sugrįžęs į namus 
aplankyti savo žmonelę ir pamatyti naujagimį sūnelį, 
taipgi aplankyti savo tėvus, brolius ir sesutes. Tai bu
vo paskutinis apsilankymas. A. a. Įeit. Barto yra bai
gęs Katalikų Centralinę mokyklą ir Davenport McLau-

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS
Sekmadienį,

6:30 vai. vakare. Šv. Jurgio lie- reikalingų Jums su kaupu — 
tuvių par. svetainėje, St. James kad jūsų skausmai pavirstų 
Avė., įvyks visų lietuvių susi- džiaugsmu. Jūsų norai greit iš
rinkimas tikslu suorganizuoti sipildytų ir rastumėt padėkos 
Bendro Amerikos Lietuvių Šai- nuopelnus ten pas Jį Jo Kara- 
pos Fondo skyrių.

Rengėjais yra ALRK Federa-
Icijos

Draugijų Sąryšio komitetas, rūpesčiu bei žmonių
Kviečia visus vietinius ir apy
linkės lietuvius ir lietuvaites Visagalio 
šiamė susirinkime dalyvauti. I

_____ I

Kie.-iiienas ..e- mena Pociūtė, spaudos sekreto- chįan institutą. Prieš karą dirbo Sočiai Security ofise

RUMFORD, MAINE
Amerikos Lietuvių Susivieny- 

mo kuopa Rumforde šįmet rug- : 
sėjo 17 dieną surengė pikniką ir 
kartu pasikvietė Tėv. Justiną 
Vaškį iš Lietuvos Pranciškonų 
vienuolyno — Mount St. Fran
cis. Greene. .Me. su paskaita.

Piknike dalyvavo daug vietos: 
ir apylinkės miestukų įvairių! 
pakraipų lietuvių. Kadangi Tėv. 
J. Vaškys nesenai atvyko iš 
Lietuvos, pats aktyviai, kaipo 
Kolegijos rektorius, dalyvavo 
Nepriklausomos Lietuvos gyve
nime ir pergyveno pirmą komu
nistų okupaciją, jo paskaita bu-j

pageidauja- rįus — Antanas Makauskas, iž
dininkas — Jonas Kaubrys.

Kadangi Lietuvos Pranciško
nai dabar gyvena netoli Rum- 

į fordo. lietuviai yra pasiryžę 
pranciškonus kviestis dažniau 
su paskaitomis. Taip pat daro
ma žygių bent kas mėnesį turė
ti lietuviškas pamaldas Rumfor
de. Šviesos Sūnus.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

lystėje.
AČIŪ tariame ypač visiems

10 skyrius ir Lietuvių Klebonams, kurie prisidėjo savo
._r----- ----- --------- , paragini
mu prie šios sumos gausunlo. 

gailestingumas bei 
malone tebūna mūsų padėkos 
atlyginimas, nes prisiminsime 

153 jus savo maldose kiekvieną die- 
Winslow Avė., choristė, po ope- 

ligoninėje 
geriausios

p. M. Mickūnaitė, gyv.

racijos Norwoodo 
sveiksta. Linkime 
sveikatos.

ną. AČIŪ NUOŠIRDŽIAI VI
SIEMS.

Šv. Pranciškaus Seserys.

~Ą

Ponių ir Panelių
DĖMESIUI

Baltimore, Md. Paimtas karo tarnybon 1941 m. Apsi
vedė su p. Alena Bartnick birželio mėn. 1943 m.

A. a. Įeit. Barto yra pirmas užmuštas iš Šv. Petro 
ir Povilo lietuvių parapijos. Jis buvo pasiruošęs mirti. 
Mirė už savo ir savo tėvų šalį, kuri neša žiaurų oku
pantų jungą.

Didvyrio tėvas p. Stanley J. Barto yra Grand Ra
pids, Mich. laidotuvių direktorium. Pavyzdinga lietu
viška šeima. Visi puikiai kalba lietuviškai ir priklauso 
prie lietuvių draugijų. Velionio tėvas yra Šv. Jurgio 
draugijos pirmininkas, o brolis Bernardas yra Šv. Pet
ro ir Povilo draugijos pirmininkas. Visa šeima yra la
bai populiari vietos lietuvių tarpe. Ir todėl dėl a. a. Įeit. 
Barto tragiškos mirties visi giliai užjaučia pp. Barto 
šeimai, jų liūdesio valandoje, o velionio vėlei lai būna 
amžina ramybė! P. M.

! £

Kiti du lietuviai kariai iš Grand Rapids, Mich., 
būtent, Vito Sakalauskas ir Jonas Dubinskas, Jr., din
go karo frontuose. Tikimės, kad jie yra gyvi, ir jų tė
veliai gaus linksmesnę žinią. Visiems užjaučiame. P.M.

■ —

I

STOUGHTON, MASS
NOVENA

LAWRENCE, MASS

Vasaros karščiai greit praeis. Ateis šalta žiemužė. 
Todėl patartina iš anksto prisiruošti sutikti žiemos 
šalčius. I. J. Fox. didžiausia Amerikoje moteriškų kai
linių įstaiga, savo didelioje. atnaujintoje ir artistiškai 
įrengtoje krautuvėje turi didelį pasirinkimą madnių 
ir elegantiškų kailinių, kuriuos parduoda lengvomis 
sąlygomis. Dabar nusipirkusios kailinius, galite juos 
palikti I. J. FOX krautuvės storage ir už tai nieko ek
stra nereikia mokėti. Užėjusios į I. J. Fox krautuvę,

Pradėta katekizacijos pamo
kos — “Sundayschool”, kas 
sekmadienį, antrą valandą po 
pietų. Mokyklai vadovauja kun. 
Feliksas Kenstavičius. Turi su
daręs gerą štabą mokytojų. Vi
durinės mo'kyklos — “high 
school” lankantiems, katekiza
cijos pamokos įvyksta trečia
dieniais. 5-tą valandą vakare.

(

Moterystės Sakramentą priė
mė p. Bronislava Piekarskaitė 
su p. Antanu Subačių; p. Aldo
na Jareckaitė su p. Jonu Raze- 
levičiu. ir Juozapina Šaukimie- 
nė su Petru Stapelionu.

jums maloniai patarnaus — parodys mad- 
pagal jūsų skonį ir figūrą. Be to dar duos

411 IVashington St.. Boston. visuomet prašykit, kad jums patarnautų p. Bernardas Ko- 
raitis. I. J. Fox kompanijos atstovas, kuris 
nius kailinius ir pagelbės juos prisirinkti 
specialę — dešimtą nuošimtį nuolaidos.

BUY 
&LTRA 
BOND Ali vashington street. 

BOSTON, MASS.

suorganizuota LDS kuopa. Dar 
į ir dabar yra narių, kurie pri- 
. klauso prie Centro, o kiti prie 
i 2 kuopos Montelloj. Jie skaito 
laikraštį “Darbininką”. Jeigu 
kas norėtų užsirašyti laikraštį 
“Darbininką” ar kitą kokį ka
talikišką laikraštį ar žurnalą, 
tai galite užeiti ir kun. Jonas 
Skalandis pagelbės užsirašyti.

Sekmadienį, rugsėjo 24 d. Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje prasidės Eucharisti- . 
nė Novena. Ši Novena yra ski- . 
riama lietuviams. Kun. Jonas 
Skalandis sakys pamokslus ir 
laikys pamaldas.

Lietuviai turėtų pasinaudoti 
proga. Lai kiekvienas (a) iš va-' 
karo, būtent, šeštadienį, rugsėjo 
23 d. atlieka išpažintį ir ryte 
priima šv. Komuniją ir pradeda; 
Noveną Dievo malonėje.

Mes. lietuviai susilaukėme lie
tuvio kunigo. Dabar negalime 
skustis, kad negalime atlikti iš
pažinties, nes nemokame gerai 
angliškai. Lietuviai, kurie dėl 
senatvės ar ligos negali ateiti į 
bažnyčią, gali gauti dvasinį pa
tarnavimą namuose. Kun. Jonas 
Skalandis mielu noru kiekvieną 
aplankys. Tik reikia jam pra
nešti. Galite ateiti arba pa
šaukti kleboniją, 
St.

Šiomis dienomis 
Skalandis aplankė 
nius: p. Jaurienę. p. Kubilių, p.

■ Banevičienę ir kitus.

!

nė ir iždo globėjos: p-lė Izabelė 
Zolubaitė ir p. M. Bootman. Nu
tarė padaryti masinį susirinki
mą sekmadienį, spalių 1. 3:30 
vai. po pietų. Kalbėtoju pakvies
tas ‘Darbininko” redaktorius, 
p. Antanas Kneižys, ir misijo- 
nierius. Tėvas F. R. Aukštikal
nis. S. J. Taipgi nutarta viešai 
kviesti visų srovių ir tautų as
menis. Palikta valdybai suda
ryti komisiją rinkimui rūbų ir 
spaudos komisiją. Norima iš
vystyti ir išugdyti BALF sky
rių.

Sekmadienį, rugsėjo 17 
bažnytinėj svetainėje, įvyko 
bai svarbus Bendrojo Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo Sky
riaus susirinkimas. Tame susi
rinkime įstojo keletas desėtkų 
narių, sumokėdami po $2.00 ir 
nemaža parapijos draugijų, ku
rios sumokėjo po $5.00. Dapil- 
dyta skyriaus valdyba: pirm, 
p. K. Vencius, vice - pirminin
kais: Feliksas Kranch, Sophija 
Rimaitė ir Karolis Butkevičius, 
rašt. — Steila Raznauskaitė, iž
dininkė — Eleanora švenčionie-

122 Canton

kun. Jonas 
šiuos ligo-

d., 
la-

Sekmadienį, rugsėjo 17 d.. 
bažnyčios svetainėje mūsų kle
bonas, kun. P. M. Juras, turėjo 
susirinkimus po antrųjų ir tre
čiųjų mišių, atsiklausdamas pa
rapijiečių ar nori šį rudenį tu
rėti parapijos vakarienę. Kada

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

duoda naujausių žinių iš katalikų gy
venimo Amerikoje ir kituose kraš
tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St, Francis

Greene, Maine

Mes turėtume atgaivinti vei
kimą. Kiek metų atgal Tėvo Al
fonso Maria pastangomis buvo

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.

397 M ai n St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.

275 Main St., Web«ter, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

»V. JONO EV. BL. PASALPINĖ*
DRAUGIJOS VALDYBA

mūsų klebonas paaiškino vaka-1 Vlce-Pirmininkė — B Gailiūnien*. 

rienės tikslą, visi entuziastin-• Prot. Rašt. — Ona ivaškienė, 
gai ir vienbalsiai nutarė turėti s 
tokią vakarienę naujam fondui.
Savanoriais į komisiją apsiėmė: 
J. Andriuškevičiūtė, O. Aksti- 
nienė, M. Bootman. J. Čirienė, 
F. Jančienė, V. Kaupinienė, F. 
Kranch, M. Nevereckiūtė, S. 
Raznauskaitė, L. švenčionienė/ 
L. Švenčionytė, K. Vencius, L. 
Venčienė, I. Zolubaitė ir kt.

I

į 8 Winfield St.. So. Boston. Mase.
. t/nAI TirnSl/lcnAV & a v w“**“ • «
1 440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass
■ Fin. Rašt. — B Cunienė.

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

Iždininkė — Ona Staniuliūtft.
177 West 7th St.. So. Boston. Masa

I Pvarkdarė — Ona Mlzgirdienė,
■' 948 E. Broadway. 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, 1 . _ _
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
par protokolų raštininku.

Plrmlninkas — Juozas Svag-ždya, 
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vlce-Pirmlnlnkas — Pranas Tulelkla
702 E. 5th St., So. Boston. Mass.

Prot. RaSt. — Jonas GUneckis.
5 Thomas Pk„ So. Boston. Mase.

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St.. So. Boston, Mass.

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway, So. Boston, Mass.

Parapijos salėje. 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas tre 
- -- sekmadieni kiekvieno mėnesio

2 vai. po pietų. Parapijos sal6j 
402 E- 7th SL, So. Boston, Masa.
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VIETINĖS ŽINIOS
goninėje, metus sirgęs Bona
ventūra Ketarauskas, 39 metų. 
Jis yra gimęs ir augęs So. Bos

Rūgs. 21 d., 9 vai. r., iš Šv. tone paiiko du broliu. Tapo pa- 
Petro par. bažnyčios, iškilmių- laidotas> iš šv. Petro par. baž- 
gai tapo palaidotas visų myli- 'čios rugs 21 d 9 y r 
mas jaunas Julius Mačiulis. ! ______ i_

Rugs. 19 d., staiga mirė, savo 
namuose, 665 E. 8th St., Anta
nas Kazirskas, 68 metų. Paėjo 

, Tryškių parapijos. Amerikoje 
pragyveno apie 40 metų. Paliko 
žmoną Rožę (Česnulevičiūtę), 
kareivį sūnų ir dvi dukteri. Lai
dojamas, iš šv. Petro bažnyčios 
rugs. 22 d., 10 v. r.

I 
I

ŽINUTES

Rūgs. 18 d., staiga mirė Povi-1 
las Žėdelis, savo namuose 16 
Ashfield St., Roslindale, Mass., 
iškilmingai laidojamas iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, rūgs. 22 
d., 9 vai. ryte.

Tą pačią dieną mirė, miesto li-

DAKTARAI Rūgs. 20 d., mėnesį pasirgusi. 
, mirė, Marijona Petkevičienė, 
50 metų, Carney ligoninėje, po 
operacijai. Ji gyveno 20 Third 
Road, No. Woburn, Mass. Paė
jo Švedasų parapijos. Po tėvais 
Matulaitytė. Amerikoje pragy
veno 30 metų. Laidojama iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, rūgs. 22 
d., 8 vai. r., Naujos Kalvarijos 
kapuose.

4476

I

Rūgs. 20 d., Petronėlė M. A.
Grigalaitytė, gyv. 34 Bay St., 
Dorchester, ištekės už jūreivio 
Karolio Russell.

Prasidės trijų savaičių misi
jos, nuo spalių 2 d., tęsis iki

f

<

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD 

OPTOMETRISTAI 

447 Broadway
So. Boston, Mass. 

OFISO VALANDOS: — 
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Seredomisr —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

With or wfth out appointment

Ręs. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

________
Rūgs. 19 d., mirė, penkis me-; 

tus sirgęs, Gabrielis Benulis, 82 Į 
metų, savo namuose, 214 Athens 
Street. Paėjo Varnių parapijos. 
Amerikoje pragyveno 50 metų. 
Paliko žmoną Petronėlę (Mika
lauskaitę), vieną sūnų ir dvi 
dukterį. Laidojamas, rūgs. 23 
d.. 9 v. r., iš šv. Petro par. baž
nyčios, šv. Juozapo kapuose.

Felicija M. Grendeiytė,
Lietuvos Vyčių Centro Valdybos finansų raštininkė.' 
Jos didelis darbas L. Vyčių organizacijoje yra labai 
svarbus, nes tvarkingas vedimas finansų yra lyg ba
rometras organizacijos stovio. Prie to jai tenka pasi
darbuoti ir prie kiekvienos “Vyties” laidos. Jos žinioje 
randasi visas mailing list, kas ištikrųjų reikalauja kas
dien prikišti po valandėlės laiko savo pirštelius ir pro
telį prie kabineto. Bet Felicija taip įgudus į tą darbą, 
kad jai sudaro tik vieną malonumą tą viską tvarkyti. 
Taipgi jos ypatingas patyrimas ofise (ji yra adv. An- 

itano Shallnos, Lietuvos garbės Konsulo sekretorė), 
Į jai padeda aukoti savo brangaus laiko ir jaunimui.

BALF Skyriaus Susirinkimas Kario Laiškas Iš Prancūzijos
. ---------------------------------

Antradienį, rugsėjo 19 dieną' 
įvyko Bendro Amerikos Lietu
vių šalpos skyriaus susirinki-;
mas.

Šio skyriaus tikslas rinkti, 
drabužius ir pinigines aukas 
Lietuvos žmonių šelpimui, ku
rie pergyvena Vokietijos nacių 
ir Rusijos bolševikų okupaci
jas.

. Kaip jau buvo pranešta, sky- 
' rius ruošia masinį lietuvių su
sirinkimą, kuris įvyks spalių 1 
• d., Municipal Building svetai-

1 neje, So. Bostone, 2 vai. po pie-; 
tų. Po masinio susirinkimo į- i 
vyks “šurum-burum” Strand 
svetainėje, 376 W. Broadvvay, ’ 
So. Boston, apie 6:30 vai. raka-' 
re. Strand svetainės savininkas, 
p. Vincas Tautvaiša davė sve
tainę visiškai dykai.

BALF skyriaus valdyba ir vi
si nariai nuoširdžiai kviečia vi
sus lietuvius dalyvauti prakal
bose — masiniame susirinkime 
sekmadienį, spalių 1 d., 2 vai. 
po pietų, ir pramogėlėje tą pa
čią dieną, 6:30 vai. vakare.

Užjauskime Lietuvos paverg 
tų ir po visą pasaulį išsklaidy 
tų žmonių vargus ir kančias. 
Visi kaip vienas dalyvaukime 
BALF skyriaus parengimuose.

Kvieslys.

Karys J. Patembergas

Rūgs. 20 d., mirė trumpai sir
gęs, Leonas Jurys, 56 metų, 
miesto ligoninėje, gyv. 175 M. 
St. Paėjo Užventės parapijos. 
Amerikoje pragyveno 35 metus. 
Paliko žmoną Mortą (Einingai- 
tę)) dukterį ir sūnų jūreivį. 
Laidojamas, iš šv. Petro par. 

| bažnyčios, rūgs. 23 d., 10 v. r., 
; Senos Kalvarijos kapuose.
i Melskimės už gyvus ir miru
sius.

CAMBRIDGE, MASS
Sekmadienį, rugsėjo 17 d. 

tuoj po pamaldų parapijos sve-’ 
tainėje, įvyko susirinkimas, ku-. 
ris buvo šauktas tikslu, kad su
organizavus Bendro Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo skyrių. 
Dėl susidariusių kliūčių valdy- 

! ba nebuvo išrinkta ir susirinki- 
■ mas liko atidėtas iki kito sek- 
' madienio. Daug buvo kalbėta 
drabužių ir aukų rinkimo reika
lu nualintai nuo kruvinųjų dik
tatorių karinių okupacijų Lie
tuvai. Kol skyrius bus suorgani
zuotas, lietuviai raginami nešti, 
turimus atliekamus drabužius taipgi piano rinkinėlius išpil- vonaitis.

kad mes esame iajay*- nuo kau
tynių fronto. Mes Hsimčs biskį 
toliau nuo fronto. ?V^kar dien^ 
praleidziau skalbdamas drabu. 
žius, apsivalydami nuo purvo... 
Tos dvi dienos poilsio padarė 
daug mums gera po to pra... ku
rį mes perėjome. Yra tai ste
buklas, kad tiek daug mūsų iš
likome gyvi. Aš esu tikrai įsiti
kinęs, kad Jūsų maldos namuo
se ištraukė mus iš tų vietų, kur 
mes buvome. Taigi prašau mels
tis ir toliau už mus, nes mums 
reikia Dievo pagalbos daugiau 
negu ko kito. Niekas negali su
prasti kas čia dedasi, kol nepa
mato savo akimis...

šiomis dienomis pp Patem- 
bergai. gyv. Cambridge. Mass., 
gavo nuo savo sūnaus kario J. 
Patembergo įdomų laišką iš 
Prancūzijos karo fronto. Tarp 
kitko jis rašo:

“Šis yra pirmas sekmadienis,

laikraščiuose 
Valstybėse.

“Aš skaičiau 
kas dedasi Jung. 
Europoje niekas necelebruoja 
manydami, kad karas jau be
veik pasibaigė. Ką jie turėtų 
celebruoti? Ar dėlto, kad dirbo 
kelias valandas extra ir gavo už 
tai dvigubą atlyginimą. Kitoje 
vietoje streikas, kuris sustab
do produkciją reikmenų, kurie 
reikalingi čia, kur eina kauty
nės. Jeigu kaikurie iš tų žmo
nių atvyktų čia ir stotų į kovo
jančių kompaniją ir nors per 24 
valandas pabūtų artilerijos 
veiksmuose ir pamatytų savo 
akimis savo draugus ir kitus 
sužeistus ir žūstančius, tai aš 
esu tikras, kad jie pakeistų savo 
mintis apie streikus ir atosto
gas. Dauguma jų uždirba dau
giau per savaitę, kaip mes per 
mėnesį, ir dar jie nepatenkinti. 
Tokie dalykai tikrai yra skau
dūs ir neduodanti mums čia pa
drąsinimo. Tačiau, mes nieko 
dėi to negalime padaryti, tik 
turime tęsti kautynes ir užbaig
ti šį baisų kraujo praliejimą 
kaip galima greičiau.

Aš netikiu, kad tas karas ga
lės ilgai tęstis, nes Amerikiečių, 
Kanadiečių, Britų ir dabar 
Prancūzų armijos tikrai daužo 
viską, kas tik yra jų kelyje. Jie 
(suprask vokiečiai) negalės il
gai atsilaikyti, atsižiūrint į tuos 
nuostolius, kokius vokiečiai tu
ri besikaudami. Taigi mes tęsi
me kautynes kol jie pasiduos 
arba bus visai sunaikinti...”

Tokia tai yra dvasia karių. 
Mes turime jiems pagelbėti. 
Dirbti nuoširdžiai, melstis ir 
prašyti Dievo, kad Jis apsaugo
tų mūsų karo jėgas ir pagelbė
tų laimėti pergalę.

bino į gubernatorius, buvo nu- : 
vykęs į Brocktoną ir dalyvavo 
Brockton Fair. kur turėjo progą 
susipažinti su Brocktoniečiais : .....ir juos pakviesti į politinį dar
bą. Brocktuno mayoras Downey 
pasižadėjo aktyviai remti ma- 
yoro Tobin kandidatūrą.

Rugsėjo 11 d. lietuviai demo- 
į kratai, kvfrie darbuojasi dėl To- 
; bino, buvo nuvykę į VVorcester, 
kur- mayoras Tobin pasakė kal
bą susirinkusiems lietuviams. 
Dalyvavo apie 400 žmonių.

šiomis dienomis Bostono mie- i Rugsėjo 13 d. mayoras Mau
sto mayoras Maurice J. Tobin. rice J. Tobin ir lietuvių demo- 
demokratų partijos kandidatas >kratų komitetas buvo vėl nuvy- 
į Massachusetts valstybes gu- kę į Brockton Fair, nes ta die- 
bernatoriu, atidarė savo kam- na buvo skirta Bostonui. Brock- 
panijos ofisą 73 Tremont St.,, ton Fair komitetas suruošė ban- 
______ kietą. Dalyvavo mayoras To- 

Rugsėjo 10 d. Lietuvių Komi- bin ir lietuviai, kurie veikia de- 
tetas, kuris darbuojasi dėl To- mokratų kampanijoj, būtent, p.

' A. J. Namaksy, adv. Jonas J.
p. B. Jakučio padangų ir trijų Grigalius, p. Jurgis C. Davis ir 
ratų dar nesurado. p. Vincas Zinkevičius. Visi pra-

------------- leido dieną linksmai, nors lietus 
I Šią savaitę mus aplankė šie kįek trukdė.
kariai: viršyla P. Gedžius, jūr. > Adv. Jonas J. Grigalus pirmą 
J. Tamulynas ir jūr. J. Morkų- kartą išmėgino savo laimę ark- 
nas. Taipgi rugsėjo 4 d. išvyko, jjų lenktynėse. Bėgimo kelias 
karo tarnybon jaunuolis J. Le-i buvęs blogas. Arklys, ant kurio 

! p. Jonas ir kiti dėjo savo laimę, 
i bėgdamas nusilaužė koją ar ko

kiomis dienomis p.p. Kapčiai jag, įr jį turėjo nušauti. Adv. 
gavo žinią, kad jų sūnus, aviaci-■ jonas J. Grigalus sako, kad tai 
jos leitenantas J. Kapčius, ku-’ buvo pirmas ir paskutinis kar- 
ris yra bombardieriumi, paauk-J tas. Politikas.
štintas kapitono laipsniu. Svei- 

mame. pp. Kapčių jau keturi 
sūnūs yra karo tarnyboje. A.D.|

Lietuviai Politikoje- 
Darbuojasi Už Tobin 

Išrinkimą

Nesenai teko matyti Sąjungie- 
čių gražią rankdarbių parodą, 
kur tikrai Sąjungiečių rankų 
gabumai sužavėjo žiūrėtojus. į Bostone. 
Tai gal ir iš šio klubo teks kadaI 
pamatyti vėl žavejančių rank
darbių. Lauksime.

■
j

Sekmadienį, rugsėjo 24 d. 7 v. 
i vakare, parapijos svetainėje į- 
i vyksta muzikalė programa. Pro-1 
gramą išpildys mūsų parapijos 
berniukai skautai su savo “The 

i Troubadours” orkestru, vado
vybėje skauto A. šakalio ir

j klebonijon. Patartina lietuviams dys p-lės F. Plekavičiūtė, E. Ra- 
spalių 22 d. Pirmoji misijų sa- (aukoti drabužius Lietuvai tik daitytė ir E. Zaveckaitė. Prof 
vaite bus dėl moterų ir mergi- per šį skyrių: taipgi patartinairamos metu bus išleistas gra
nų; antroji, dėl vyrų ir vaikinų; pasisaugoti “drabužių rinkėjų 
trečioji, dėl tų, kurie nesupran
ta lietuviškai. Parapijos kunigai 
dažnai ragina parapijiečius 
ruoštis prie misijų.

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

220 E SL Tel. ŠOU 3141. So. Boston, Mass.

ŠOU 4645

CASPER’S
BEAUTY SALONE

Yra
Didelis Pasirinkimas

Dėl
PERMANENT WAVE 

Ir 
Plaukams Spalvų

SALONE yra įrengtos tam tikrosPuošniame CASPER’S BEAUTY
booths dėl plaukų dažymo. Spalvos taip yra sutaisomos, kad tik tams
ta ir tamstos plaukų taisytoja težinos, kad jūsų plaukai dažyti ir kur 
natūrali plaukų spalva baigiasi ir kur Roux dažų spalva prasideda.

Kaina $3.00: Permanent Wave $5.00 iki $25.00.

Casper’s Beauty Salon
738 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

•g-

”, žus foto aparatas ir du penkių 
kurie gali atsilankyti į jūsų na- ■ dolerių prizai. Šio vakaro tiks- 
mus ir prisidengę gražiais lie-'las, kad gautu pelnu apmokė- 
tuviškais 
gali būti 
aukomis 
rinkėjų 
kad jie turi teisę rinkti drabu- šiomis dienomis pas p.p. Rą
žius bei aukas karo nualintos! volius svečiuojasi iš tolimos N. 
Europos gyventojams. Carolina valstybes, p.p. Kavolių

Kitą sekmadienį, būtent, rug-' dukrelė ir jos vyras technikos 
sėjo 24 d. visi susirinkite į pa-. puskarininkas C. Smith. Karys 
rapijos svetainę, kad bendromis C. Smith tarnauja aviacijoje 
jėgomis galėtume suorganizuo- techniku. Sveikiname puškan
ti Bendro Amerikos Lietuvių ninką C. Smith ir jo žmonelę. 
Šalpos Fondo skyrių, šelpimui i linkėdami praleisti linksmai a- 
mūsų brolių nukentėjusių nuo . tostogas. 
karo Lietuvoje. j________

------ i Rugsėjo iš 14 į 15 dd. naktyje, 
kad Cambridge siaučiant audrai, vagyliai įsi

laužė j White Service garažą ir 
iš ten pavogė p. B. Jakučio au
tomobilio tris ratus su padan
gomis ir taipgi kito asmens au
tomobilių. Policija pavogtą au- 

įtomobilių surado, bet vagilių ir.

ūbaisiais, o tikrumoje j jus mokesčius už klubo žemę, ik 
tokie, kurie tik jūsų Užtat raginami visi dalyvauti ir 
pasinaudotų. Todėl iš. linksmai praleisti vakarą, 
reikalaukite įrodymų. Į ________

Teko patirti. 1—______
veiklios Sąjungietės, praleidi
mui rudens ilgų vakaru, rengia-Į 
si suorganizuoti, audimo, karpi
nio ir mezgimo klubą. Klubui j 
vadovaus p. A. Ambrozaitienė 
ir p. E. Daukantienė.

1 i

Užsisakykite Toniko Pas Mus J
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. į 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130^-R

Pirkite Karo Bonus ir
Štampas

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

t 258 West Broadway

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

j MŪSŲ
j TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

Mt. VVashingtonniuLFi.iiani'h'
COOPER ATI VE BANK
430 BROADWAY • SOUTH BOSTON

AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXVVYYVVVWOW

Perims Marke)
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, 8av.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

GRABORIAI
—

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK6 

Lietuvių G ra bortus ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teise*

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Baisa m uoto jas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną, ir Nakų 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

V K ••

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. ZtriettkM, F.'E. Zaletskao 
Graboriai ir Bat$arnuotojai

Patarnavimas dfOM-lr nakų ‘ 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBI.IC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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NEW BRITAIN. CONH. mybė o nuliūdusiom šeimom 
paguoda bei suraminimas.

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

c

DRAUGIJOS RUOŠIASI PRIE 
JUBILIEJAUS MINĖJIMO
Sekmadienį, rūgs. 24 d. pra

sideda Šv. Andriejaus lietuvių 
par. jubiliejinių metų šventi
mas. būtent. 50 metų parapijos 
gyvavimo sukakties.

Tą dieną bus šventinami pen
ki setai bažnytinių rūbų.

8

Parapijos atlaidai praėjo (la
bai iškilmingaį. Pamokslininkas 
btlvo Tėvas pasijonistas Geral- 
das. Svečių kunigų buvo daug.

O.

Inž. Antanas ir Zuzana Mažeikai.
Antanas Mažeika dabartiniu laiku eina Lietuvos 

Vyčių Centro valdybos vice-pirmininko pareigas. Jis 
savo laiku yra buvęs ir L. Vyčių pirmininku ir daug 
pasidarbavęs jaunimo organizacijai. Dabartiniu laiku 
jam kiek sunkiau, nes užimtas karo darbais ir jau yra 
dvejetuko tėvas, nors mažyčius rūpestingai globoja ir 
augina jo mylima žmonelė Zuzana. Reikia pastebėti, 
kad pp. Mažeikai yra nuoširdūs ir susipratę lietuviai. 
Reikia linkėti, kad ir jų šeimynėlė pasektų tėvelių pė-' 
domisi

LIETUVOS VYČIŲ SEIMO 
SVARBA

Šiame seime bus svars-

NAUJI PILIEČIAI
Pereitą savaitę adv. A. Politis 

i ir jo žmonelė, buvusi mokytoja 
M. Valinčiūtė. susilaukė pirma
gimio sūnelio, o pp. J. ir M. 
Skripkai susilaukė pirmagimės 

1 dukrelės.i
į Sveikiname naujus piliečius ir

ku- jų tėvelius ir linkime išauklėti 
r.uos aukojo draugijos ir pavie- Dievo garbei ir žmonijos nau- 
niai asmenys, šventinimo apei-! jaj 
gos įvyks tuoj po mišparų.

Kaikurios draugijos jau ture-' 
jo susirinkimus ir nutarė prisi-| 
dėti su auka išleidimui jubilieji
nės knygos.
gijų paveikslai ir istorija, štai kitą mėnesį pradės jai skirtą 
šios draugijos jau pasižadėjo Fort Oglethorp, Ga. per
prisidėti: Tretininkų, Šv. Onos šešias savaites. I žbaigus. eis į 
pašalpinė, Stanley Ryz 4 posto lentai Technician mokyklą ir 
Auxiliary ir SLRKA. 109 kp. m°kysis per tris mėnesius, p. 
Beabejo. paseks ir kitos draugi- Petronėlės brolis yra dentistas,

! ir dabar randasi kur nors Afri- JV». j
koje.

Geriausių sėkmių. Petronėle’ 
Būkite pavyzdžiu ir kitoms jau- 

j nuolėms.
p. Petronėlė yra uoli Sodali- 

i cijos narė ir taipgi Tretininkų 
Brolijos.

I
Šios savaitės pabaigoje,]vyčiai, deda visas pastan- 

rugsėjo 23 ir 24 d.d.. Hotel gas, kad organizacija žen- 
Lexington. New Yorke. į-’gtų pirmyn ir todėl šaukia 
vyksta visuotinis Lietuvos' šį seimą.
Vyčių seimas.

Imant dėmesin ir šio ka-'( tomą netik organizacijai 
ro iššauktus įvairius ap- svarbūs abelnai reikalai 
sunkinimus, ypač keliavi- bei sprendžiama proble
mą iš tolimesnių apylin-' mos. bet ypatingas dėme- 
kių į seimą, ir į valdžios sys bus kreipiama į sekan- 
pageidavimus karo metu 
nešaukti seimų, Lietuvos 
Vyčių Centro Valdyba pri-

ĮSTOJO Į WAC
Pereitą savaitę p. Petronėlė 

Jeninaitė, gyv. pas savo tėve- 
kurioje tilps drau- lius 33 DeweY St., įstojo į WAC,

DU NAUJI KAPAI
Pereitą savaitę Švč. Marijos 

kapuose supilta du nauji kapai, 
būtent, rugsėjo 11 d. po ilgos li
gos mirė Marijona Jurkiunienė, 
gyv. Detroit, Mich. Kadangi ve 
lionė prieš 20 metų gyveno New 
Britaine ir dabar gyvena jos 
sūnus ir brolis A. Švirinas, įžy- 
mus biznierius, tai ir vcoA- teitenantSs ,aipsnį. 

i kūnas buvo parvežtas į New; Air Corps, oimstead

čius klausimus:
a. Palaikymas artimų ry

šių su organizacijos na-!
ėjo išvados, jog orgamza- rįais karo tarnyboj Ib. Narių, grįžtančių is!

, karo tarnybos, priėmimas 
ir grąžinimas aktyvon vy
čių veiklon.

j c. Naujų narių organi
zavimas ir kuopų veiklos 
I pagyvinimas.
‘ d. Jaunamečių skyrių or
ganizavimas.

e. Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymas bei šal
pos reikalai

f. “Vyties” palaikymas,
i spaustuvės reikalai, ir tt. i 

Viršui suminėti ir dar 
gi daugeliui kitų daugelis kitų gyvų reikalų 

sudarytos sąlygos aiškiai parodo šio vyčių

cijos gerovė reikalauja ne- 
beatidėti ilgesniam laikui 
•visuotino seimo šaukimą. 
Reikia manyti, jog ne vien 
tik vyčiai, bet mūsų pla
čioji visuomenė ir, ypatin
gai. mūsų vadai tai 
pranta, ir kuriems tik ap
linkybės leis dalyvaus šia-«. v

me seime.
Dabartinis karas nepa

prastai daug pakenkė Vy
čių organizacijai ir jos 
veikimą anslopino. Didelė 
organizacijos narių dau
guma pašaukta karo tar-į 
nybon. 
karo  ---- , - . . - - ......... -........ —.
privertė pasitraukti iš ak- seimo starbą ir reikia ma-jnosį velionio palaidojimu, 

kuriems tik r ' " ........
aplinkybės leis, jame daly- jomis šv. mišiomis.

su-

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
“VYTJ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

| "VYTIS” eina kas mėnesį gražia* 
1 paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių. žinių iš Amerikos ir užsienio.

į "VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

"VYTY” rasite įdomių pasiskaity- 
; mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTI” redaguoja įžymus ir paty- 
. ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
I "VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
, Kviesti įžymiausi literatai.
■ TAD, padarykime šūkį: "Tenelie- 
. ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky.

1 riaus, kurie neskaitytų "VYTIES”. 
Visi skaitykime "VYTI!”

"VYTIES” kaina metamo »ik $2 0u.

“VYTIS”
366 W. Broadwąy, 

So. Boston 27, Mass.

1

Juozas Boley (Bulevičius),
dabar einąs L. Vyčių org. Centro valdyboje pirmo vice
pirmininko pareigas. Malonu pažymėti, kad p. Bulevi-! 
čius yra ilgametis vytis ir myli darbuotis su jaunimu. Į 
Jis eina ir Centro Ritualo Komisijos pirmininko parei
gas, dabartiniu momentu jis užimtas L. Vyčių seimo 
rengimo darbais New Yorke ir beabejo turi savo kas
dieninio darbo pareigas, kas jį apsunkina, bet jis ran
da laiko tuos darbus nuveikti AMER1CAN 

RED CROSS
ir

Sveikiname jauną leitenantą šelpimą. Visi turėtų atsilankyti 
linkime geriausios sveikatos.

T. M.
ir kitus paraginti, kad ateitų.

BRIDGEPORT, CONN.
Ateinantį sekmadienį, rugsė

jo 24, yra rengiamos didelės 
prakalbos, Amerikos Lietuvių 

PAAUKŠTINTA TARNYBOJE , Tarybos Bridgeporto skyriaus, 
p. Emilija Kazdiauskaitė (Ka-j Lietuvos šalpos reikalais, šv. 

sey), gyv- SU savo tėveliais, ga-' Jurgio parapijos svetainėje, 
" - . j. 4-tą vaj pO pietų Kalbėtojai

Fiela, bus du, būtent,
Bntainą, ir palaidota iškilmin- Mi<i<iletoWru Pa. Jos brolis En- gėla iš New Yorko ir p. Alena 
gai iš Šv. Andriejaus par. baž ick vra karo tarnyboj kur nors Devenienė iš Waterbury, Conn. 
nyčios- (Italijoj.

Paliko dideliame nuliūdime •I 
vyrą Joną Jurkiūną ir keturis 
sūnus: Joną, gyv. New Bntain,j 

į Edvardą kur nors Italijoj karo
■ fronte, Benjaminą South Paci-
■ fike, ir Vincą kur nors Prancū- 
: zijoj karo fronte, ir broli An
drių Šviriną. daug gludnių Nev.’ 
Britaine ir Waterburv.

A. a. Marijona Jurkiunienė 
priklausė prie Moterų Sąjun
gos, ir Sąjungietės pastebėju-

, sios ženklelį, tuojau susitarė ir
1 aktyviai dalyvavo jos laidotu-'
■
l vėse.
i Rugsėjo 13 d. Norui h ligoni- 
nėję po ilgos ligos mirė Juozas 
Senkus, gyv. Hartford. Conn./ 
ir prieš tai gyv. New Britain. 
Paliko nuliūdime savo giminai
čius pp. K. A. Steponavičius, 
gyv. New Britain, kurie rūpi-

p. adv. K. Jur-

i Kalbės apie Lietuvos žmonių

NEW BRITAIN, CONN.
Kardok

TAVERN
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST. |

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

PARE1ŠK1AM SAVO
x 
X 
« 
X 
IX

DĖKINGUMĄ
Antru kartu šešių metų tarpe Bostonas pajuto tropiškąjį uraganą. Paskutinėje 

savo kelionės minutėje šis 1944 metų uraganas nuėjo į jurą keliom myliom pro 
Bostono pietryčius, todėl teritorija, kurią aptarnauja Boston Edison Company, 
neturėjo tokių nuostolių, kokių atnešė 1938 metų spalio 21 uraganas. Bet dauge
ly miestų ir miestelių, kuriems ši Kompanija tiekia elektros patarnavimą, buvo 
petrauktų dėl didelio vėjo, išvartytų medžių bei nulaužytų stulpų, ir tuojau rei
kėjo sudalyti nepaprastą organizaciją, kokia grūmėsi su didžiąja katastrofa še- 
šeri metai atgal—su tuo tik skirtumu, kad šį sykį darbas tęsėsi tris dienas, o ne 
dvi savaites, kaip tai buvo paskutinį kartą.

tyvios veiklos, kas r.epa-, nyti jog visi, kuriems tik 
prastai su silpnino veiki 
mą kuopose, bet likusieji * vaus.

PTMTTES VALANDA
VYČIŲ SEIME

Palaidotas iškilmingai su tre- 
. Lai miru

siųjų vėlėms būna amžina ra-
----------------------------------------

j SEIMO KALENDORIUS
PENKTADIENY, Rūgs. 22. 8—11 P. M. — Susi-

A. J. Mažeika.

« 
X 
I 
X 
X 
X 
X

g
Į

Dabar, kai jau viskas perėjo ir patarnavimas vėl yra normalus, Boston Edison 
Company reiškia savo dėkingumą visiems, būtent:

PUBLIKAI — už jos kantrybę, atsižvelgimą ir mandagumą sunkiose valando
se. Netekę elektros patarnavimo kostumeriai suprato, kad kompanija ir jos dar
bininkai daro viską, ką tik žmogus gali, kad kuo greičiausia atstatyti patarnavi
mą. Miestų ir miestelių valdininkai, valstijų ir federalinė valdžia pasiūlė gausios 
pagalbos žmonėmis ir įtaisais; nors visais pasiūlymais ir nereikėjo naudotis, vis- 
tiek mes dėkingi už tokios kilnios dvasios parodymą.

su-
ir bendrų 

Vyčiai

(Aušros Vartų Bažnyčioj. 32 Dominic St.,
Nevc York. N. Y. — Rugsėjo 2į,

Neužilgo vyčių atstovai bei vadai ir vadės 
sivažiuos aptarti savo organizacinių
lietuvių amerikiečių jaunimo klausimu, 
tokiomis progomis nepamiršo jungti savo darbų, 
su malda ir Dievo palaimos prašymu. Todėl ir šių 
metų nepaprastame seime vyčiai norės dar ryš
kiau ir gyviau pareikšti savo meilę ir ištikimy’bę 
obalsiui “Dievui ir Tėvynei”. Juk vyčiai supran
ta. kad “Dievas vra Statytojas ir Kūrėjas” (Žyd. 
11. 10).

Rengdamiesi savo seimam turėkime mintyje 
ir prisiruoškime vienai svarbiausių viso seimo 
valandai. Rimties Valandai — Šventai Valandai. 
Kaip atžymėsime, tiek pasisekimo turės ir visi t 
kiti darbai taip seime, taip po seimo metų bėgyje.'

Čia skelbiu religinės bei dvasinės seimo dalies
trumpą programą:

1. 10:45 — Giesmė Pulkim ant kelių;
2. 11:00 — šv. Mišios; pamokslas;
3. Malda už Ameriką ir karius:
4. I iešpaties Angelas — už mirusius ir žuvu

sius vyčius (visi gieda);
5. Susitelkimo minutė — Tyla — Varpų malda;
6. Bendra malda už taiką ir Lietuvą;
7. Vyčių pasiaukojimas;
8. Vyčių himnas.

Kun. St. Raila, L. V. Dvasios Vadas.'Vyčių organizacija.

pažinimo vakaras. Aušros Vartų pobažnyti- 
nėj salėj, Broome St., New York.

ŠEŠTADIENY, Rūgs. 23, 8 A. M. — Mišios, Auš
ros Vartų bažnyčioj, New York.

10 A. M. — Pirmoji Seimo sesija, Hotel Lex- 
ington, 48th St. ir Lexington Avė., N. Y. 

1 P. M. — Pietūs.
2:30 P. M. — Antroji Sesija.
8:30 P. M. — Šurum-Burum (Convention Jam- 

boree). Apreiškimo Parapijos Salėj, North 
5th & Havemeyer Sts., Brooklyn.

SEKMADIENY, Rūgs. 24. 10:45 A. M. Iškilmin
gos Mišios; Pamokslas Vyčių Dvasios Vado 
kun. St. Railos; Maldos už karius — Aušros 
Vartų bažnyčioj. New York.
P. M. — Trečia Sesija, Hotel Lexington.2

6 P. M. — Vakarienė.
8 P. M. Paskutinė Sesija.

VYČIŲ SEIME REFERATAI
Be visos eilės kitų svarbių klausimų, kurie

< bus reikalingi seimo aptarimo, Centro Valdyba
■ yra pakvietusi porą referentų su paskaitomis 
specialėmis temomis, kurios mūsų tikslams yra 
begalo artimos. Vyčių Dvasios Vado,, -kun. St. 
Railos, referatas apibudins reikalingumą ir bū- 

. dus mūsų jaunamečių organizavimo. Prof. Anta- 
’ nas Vaičiulaitis skaitys įdaftių jaunimui įjeferatą

J temoje: Lietuvos spauda, knygnešiai ir mūsų 
, spauda Amerikoje. Kun. Dr. Juozas Boguaas re- 
‘feruos trumpai temoje? -Lietuviška šeima-ir L.—

DARBININKAMS — už drąsą, pasišventimą ir fizinį ištvermingumą, kuriais 
jie prisidėjo prie greito tvarkos atstatymo. Be galo buvo įdomu audros metu 
klausytis Boston Edison’o trumpų radijo bangų, kaip tarp savęs kalbėjosi darbi
ninkai, kurie dirbo lauke, su tais, kurie iš vidaus davinėjo jiems nurodymus ir 
pagalbą. Tie žmonės kovojo su siaučiančiu gamtos gaivalu, nepaisydami savo 
pačių patogumu. Atstatymo darbą atliko beveik vieni musų žmonės, bet vistiek 
mes dėkojam visiems, kurie atėjo mums padėti arba siūlė pagalbą. Dabar, kai 
musų bėda praėjo, mums smagu paliuosuoti tuos talkininkus ir kiek galima savų 
žmonių, kad jie galėtų padėti kitoms viešoio patarnavimo kompanijoms Massa
chusetts pietuose ir apie Cape, kur sunaikinimas buvo daug didesnis.

i
PLANUOTOJAMS — už pasiruošimą, kuriuo Boston Edison galėjo pasitikti šį 

netikėtumą. Nuo 1938 metų uragano ši Kompanija turėjo išdirbus planą, kuris 
kasmet buvo papildomas ir gerinamas. Ir šis planas jau veikė pirma, negu ura
ganas smogė, todėl nedaug reikėjo laiko atstatymo darbams pradėti. Nuo kAvir- 
tadienio ryto 8 valandos iki sekmadienio vakaro, kuomet “gryžo normalumas,” ši 
nepaprasta organizacija veikė švelniai. ,

Šis uraganas uždėjo šiai Kompanijai netikėtų finansinių sunkumų, bet tai ne
tiek svarbu, kiek tas faktas, kad iš 400,000 su viršum musų kostumerių tik nedi
delė dalis turėjo pakentėti elektros tiekimo pertrauką, ir kad daugumoje šitų at
sitikimų pertrauka buvo palyginamai trumpa.

BOSTON EDISON
Septemįer 18, 1944

" • J

COMPANY
JAME S V. TONER. Prezidentas.
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