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Amerikos Lietuvių Katalikų 
Akcijos Metraštis

Penktadienio “Darbi
ninko” numeryj pradėsi-1 
me talpinti Prof. Dr. K.
Pakšto straipsnį — LIE
TUVA IR LENKIJA. Ta
me straipsnyj prof. Pakš
tas labai aiškiai iškelia 
naują lenkų pažiūrą į Lie
tuvą. —

Tas įdomus straipsnis Gegužės 13 d. Jo Šven- 
tilps keliuose “Darbinin- tenybė Pijus XII mini sa
ko” numeriuose. Pataria- Vo Sidabrinį Jubiliejų. Ju- 
me visiems penktadienio biliejaus proga įžymiau- 
“Darbininko” skaityto- j šieji Katalikų Bažnyčios 
jams įsigyti ir antradienio j Vadai yra parašę visą eilę 
numerį. Šio karo laiku už- j turiningų straipsnių, ku- 
sisakykite abu “Darbinin- j riuose smulkmeniškai api- 
ko” numeriu, nes tik vie- budina To Didžiojo Gany- 
ną skaitydami praleidžia- tojo nuopelnus Bažnyčiai 
te daug svarbių žinių ir hr visam pasauliui. Šiame • 
straipsnių. Darbininko’ numeryj tel- j

Prisiųskite du doleriu pa J. E. Kardinolo O’Con- 
arba vieną dolerį ir gausi- nell straipsnis, 
te “Darbininką” du kart jo šventenybė, užėmęs 
savaitėje. Nepasitenkin- Į Kristaus Vietininko parei
kite vien penktadienio nu-|gas, pakartotinai atsišau

kė į pasaulio vadus, kad i 
jie padėtų ginklus ir vyk- į 
dytų taiką.

Paruošė ir paskelbė šį 
taikos planą:

Amerikos Lietuvių Ku-I 1. Užtikrinti kiekvienai 
nigų Vienybės Centro Vai- tautai, didelei, mažai, ga- 
dybos posėdyj, turėtame lingai, ar silpnai, laisvą 
balandžio 8 d., Hotel New gyvenimą ir nepriklauso- 
Yorker, nutarta šįmet iš- mybės teisę, 
leisti istorinę knygą apie 2. Išvaduoti pasaulį nuo 
Lietuvių Katalikų veiklą apsiginklavimo vergovės. 
Amerikoj. Šis veikalas su- 3. Sudaryti, arba atitai- 
sidės iš sekančių dalių: — syti tarptautinę organiza- 
I Parapijos, II Mokslo į- ciją, kuri ištikimai rūpin- 
staigos, III Organizacijos, tusi tarptautiniais reika- 
IV Spauda ir V Biografi- lais.
jos. Į redakcijinę komisiją 4. Išpildyti tautų, žmo- 
tapo išrinkti sekantieji: — nių ir mažumos gyventojų 
Kun- J. Balkūnas, Kun. dr. reikalus ir teisingus rei- 
J. Končius, Kun. N. Pakai- Į kalavijus.
nis ir Kun. S. Raila. Komi-1 5. Atsižadėti neapykan-
sija pasidalino darbais ir Į tos ir vaduotis Krikščio- 
pradėjo veikti. Įniškais idealais.

Galintieji ir norintieji
prisidėti darbu, bei patari-1 Reikalauja "Įšaldyti" Algas 
mu malonėkite kreiptis }

Jo šventenybė Popiežius Pius XII

bile kurį komisijos narį.
11Aš Esu Amerikietis' 

Diena
Prezidentas Rooseveltas 

paskelbė gegužės 17 d. 
skirti įsisąmoninimui “Aš

Detroit, Mich., geg. 11— 
Ford Motor kompanija 
reikalauja “įšaldyti” For
do darbininkų algas iki 
karo pabaigos.

Šis Fordo kompanijos 
reikalavimas padarytas 
po to, kada CIO — United

Supliekė Japonijos Laivyną

Esu Amerikietis . Ragina Automobile Workers um 
tą dieną visose valstybės, ja pareįkalavo, kad kom- 
miestuose ir miesteliuose ija pakeltų darbįnin. 
minėti įvairiais parengi- kams po dolerį į dieną ir
mais, kur paskaitomis lr pataisytų kaikuriuos ki- 
kalbomis įrodyti visiems tus sutarties punktus, 
gyventojams pareigas, ir i Kompanijos viršininkai 
progas pilietybės ir jos sako, kad jeigu jie turėtų 
ypatingas atsakomybes dabar pakelti algas, tai 
tautoje karo laiku . pakiltų kainos už karo

Jung. Valstybių valsty- me(įžiagą ir tos medžiagos 
bių gubernatoriai, miestų Į išdirbimą
mayorai, remdamiesi Pre
zidento Roosevelto pro-Į [/• • v» • U v I-O

Ham^geg^ps 171^! Kiniečiai Nužudė 3
Esu Amerikietis” dieną.
Sudarė komitetus, ir ruo
šiasi iškilmingai minėti.

Lietuviai nuoširdžiai de
dasi prie tos dienos minė
jimo.

Iš Australijos praneša, 
kad Jung. Valstybių ir 
Australijos karo laivai ir 
bomberiai smarkiai puolė 
Japonijos laivyną Koralų 
jūroje, 1,000 mylių į šiau
rės rytus nuo Australijos. 
Kautynės ėjo per penkias 
dienas.

Amerikos ir Australijos 
karo jėgos nuskandino 
mažiausia 18 Japonijos 
karo laivų, tarp kurių yra 
du lėktuvų išvežiotojai, 
du kruizeriai, vienas dide
lis šarvuotlaivis, kitas 
mažesnis, šeši naikintuvai 
ir keli transportiniai ir pa-

gelbiniai laivai. Keli laivai 
sužaloti.

Ugniakalnis Padare 
Daug Nuostolių 

Japonijai

Japonų
J. V. Lakūnai Bombardavo Bėgančius 

Japonus

Pagerbė Kleb. Kun. A. 
Baltutį

Chicago, III. — Sekma
dienį, geg. 10 d. Gimimo 
Panelės Marijos parapijos 
parapijiečiai pagerbė savo 
kleboną kun. Aleksandrą 
Baltutį, minintį 27 metų 
kunigavimo, 15 metų kle 
bonavimo toje parapijoje 
ir .vardinių, proga.
,i; parapijiečiaijvertinda 
mi savo klebono , jrfS2‘- s

Chungking, Kinija, geg. 
11 — Kiniečių kariuome
nė puolė įsiveržėlius į 
Burmą japonus ir kauty
nėse nužudė jų tris tūks
tančius. Japonai, nebega
lėdami atsilaikyti, bėgo iš 
kautynių lauko, kur juos 
sutiko kiti kiniečių ka
riuomenės būriai.

Kiniečiams į pagalbą

vynei suruošė šaunų ban
kietą,. ^^rapįjos Svetainėje.

Sveikiname, Jdeboną kun.
A. Baltutį ir linkime il-

, bGJljjŪ H.ų|nupelnus Bažnyčiai ir te- giausių metų!

pribuvo Jung. Valstybių 
lėktuvai, kurie bėgančius 
šaudė. Spėjama, kad Ryti
nėje Burmoje ir pabėgu
sieji buvo nužudyti arba į 
nelaisvę paimti.

Kiniečiai sudavė skaudų 
smūgį japonams ir Man- 
dalay mieste, kurį japonai 
užėmė geg. 2 d.

Kiniečiai atsiėmė Sin- 
wun miestelį, kuris yra 
prie geležinkelio tik kelios 
mylios į pietus nuo Man
dalay, ir Myinmu, kuris y- 
ra 30 mylių į vakarus nuo 
Mandalay.1' •’ i,;d

, .....................m i • Berlynas, geg. 11 — Sa-Japonijos žinios is Tokio koma kad viena tai
skelbia, kad japonai nu-ne b-d kai susideda
skandinę Amerikos karo - , . • skanda.
laivą 33,600-tonų lėktuvų « TJp dabJ j

S-tr.at°gą - ‘r nijai. Kaip čia seniai bom- 
19,900-tonų lėktuvų vėžio- . , ia sostine —
tnifl “Yorktown” ir suža- Daraavo JaPon4 sostinę toją YorRtown ir suza Tokio ir kitus mįestus, da- 
lojo tris Anglijos karo lai- bar j smarkiai supliektas 
vus tačiau Suvienytų^ ijog kar0 ,ai 
Tautų karo vadovybe tas įe t0 vis0 jr iakalnis 
japonų žinias užginčija. išsiveržė ir sav0 žarijomjs

Gen. MacArthur oficia- spjaudė į visas puses, pa- 
liai sako, kad japonų ži- darydamas didelius nuos- 
nios yra perdėtos. Jungti- tolius. Tas ugniakalnis va- 
nių Tautų laivai kiek nu- dįnasi “Asama - Yama”, 
kentėjo, bet ne tiek, kiekįkurįs randasi 100 mylių į 
skelbia priešas. Vėliau šiaurvakarus nuo Tokijos. 
gausime oficialių žinių. { Tai b didžiausias

Sakoma kad Japonijos išsiveržimas kurio nebu. 
laivyno likučiai skubiai „ dau et 
pakrikę traukėsi iš ko-; . ’
vos lauko. Bebėgančius ja- Asama' Yama 8280 
ponų laivus vijosi Jungti- aukštumo ir jo z.o- 
nių Tautų karo ]aival irl tis yra trys - ketvirtada- 
lėktuvai, kad užduoti

Šv. Tėvo Jubiliejus Ir Pasaulio 
Politikos Susmukimas

Susilaukę garbingo Šv. Tėvo jubiliejaus, mes ruo
šiamės tinkamai jį minėti. Ne auksu, ne sidabru, bet 
maldomis, gerais darbais, pasišventimu, savęs išsiža
dėjimu ir kasdieninės kantrybės ugdymu. Linksmas 
tai jubiliejus, bet sielvartų ir liūdesio laikais jis įvyks
ta. Anot Jo Eminencijos Kardinolo O’Connell’io išsi
reiškimo, pasaulis atrodo tarsi iš proto išėjęs. Filoso
fai sako, kad pyktis tai laikinė beprotystė. Jei kasdie
niniai susipykimai ir barniai panašūs į beprotystę, tai 
ką jau besakyti apie nežmonišką neapykantą ir kerš
tą, kuriuo šis karas pasižymi. Rodos, kad visi proto 
išradimai, visa žmogaus energija įtempta tam, kad 
sunaikintų viską, ką tas pats per tūkstančius metų 
buvo išgalvojęs ir sukūręs.

Šv. Tėvas XII susilaukė karo lygiai kaip jo du 
pirmtakūnai ir vienvardžiai Pijus X ir Pijus XI, bet gi 
su tuo skirtumu, kad anie du Popiežiai tuojau pasimi
rė: viens 1914 m., pirmajam pasauliniam karui vos 

t prasidėjus; kitas 1939 m., kuomet Hitleris jau buvo 
| pavergęs Čekoslovakiją ir buvo besirengiąs pulti Len
kiją. Gi Pijus XII jau ketvirtus metus viešpatauja, ka
rui vis dar besiaučiant. Jam, kaip Benediktui XV tur 
būt teks susilaukti karo pabaigos ir panaudoti savo į- 
taką busimoj taikos konferencijoj. Kol kas jo kilni sie
la turi kankytis, bestebint keistą valstybių susigrupa- 
vimą, tarptautinės savigarbos susmukimą, valstybinio 
.baiditizmo įsivyravimą ir visišką oficialinės moralės 
nuopolį. O ką jau bekalbėti apie barbarišką civilizaci
jos ardymą ir atvirą tikybos ir dorovės paneigimą, 
kurs uždeda tokią negarbingą dėmę ant XX-to am
žiaus “kultūros”. Esamai padėčiai susidarius, savai
me suprantama, kaip turi kentėti kilni Šv. Tėvo siela. 
Jai paguosti ir kiek galima suraminti katalikiškas pa
saulis ruošia gausią dvasinę puokštę, iš maldų ir gerų 
darbų susidariusią.

Pasauliniam karui tiek įsisiūbavus, Popiežiaus 
padėtis yra visų sunkiausia. Kaipo Katalikų Bažnyčios 
Galvai, jam reikia išlaikyti neutralumas, o čia tenka 
stebėti, kaip katalikai vienoj ir kitoj pusėj kariauja ir 
priversti kits kitą žudyti. Kas gali stebėtis, kad Šv. Tė
vas taip karštai pageidauja, kad žudynės pasiliautų ir 
pilna taika įvyktų? K.

J. V. Praneša Kaip Armijos 
Lėktuvai Bombardavo Tokio

Miestas Dege Per Dvi Dienas 
Užmušta 4,000

VVashington, D. C., geg.lšydami “lietaus užgesinti

nulemiantį
nrie-ilis mylios aPlinkuL Dide’ japonai 

lis išsiveržimas buvo 17831 t,mo

li — Karo Departmentas 
praneša, kaip Jung. Vals
tybių lėktuvai bombarda
vo Tokio ir kitus Japoni
jos miestus. Taigi šis pra
nešimas patvirtina pirmą
sias žinias apie bombarda
vimą, kuris įvyko balan 
džio 18 d., ir apie

gaisrus ir sumažinti gali
mybes iš oro bombarduo
ti”.

įspėja Šaukiamus Karo 
Tarnybon

šo laivynui
“teikia žinoti, kad 88 ,s“'

Leit. - Pulk. Smith įspė- 
ką tik! ja visus, kurie yra šaukia

mi karo tarnybon, kad jie 
nesiskubintų likviduoti 
savo reikalų. Jis sako, kad 
pašauktas karo tarnybon 
vyras gali būti pripažin
tas tinkamu vietinio tary
bos gydytojo ir gali būti 
nepripažintas armijos gy
dytojų.

Leit.-Pulk. Smith pata
ria visiems pašauktiems 
karo tarnybon nieko ne
daryti kol nebus galutinai 
priimti. Kada jau bus pri
imti, tai tada gaus tary
bos leidimą per kelias die
nas sutvarkyti savo reika-

skelbė.
Jung. Valstybių 

vai bombardavo 
Yokohamą, Nagoyą ir ki
tas vietas, kur yra milita- 
rės, laivyno ir industrijos 
įstaigos. Bombardavimus 
sekė gaisrai. Kaikuriose 
vietose degė per dvi die
nas.

Japonų radio žiniomis, 
lėktuvai lėkė žemai, ir 
lengvai galėjo pataikyti į 

Jung. Valstybių kariuo- taikinį. Vėliau japonų ra 
menė pasiekė Syriją.

Sakoma, kad Amerikos 
kariuomenės buvimas la- 
bai nervuojąs nacius. ,.[/

m., kuris vertė iš savęs

vienytų Tautų karo vado-, naikindamas 
** m pilu s irvybė apie savo nuostolius x_, x .. 

neskelbia kol nebus surin- tukstanclus zmon,ųI -______
ktos visos žinios.

Sužalojo 8 Nacių Laivus
Londonas, geg. 11 —An

glijos ir Amerikos lakūnai 
bombomis sužalojo 8 iš 12 
nacių prekinius laivus ar
ti Olandijos pakraščių. 
Sąjungininkai prarado tik 
du lėktuvu. .11711 */. .

kelius kai- 
užmušdamas

Amerikos Kariuomenė
Synjoj

1 •
Londonas, geg. 11 —Is- 

tanbul žinios praneša, kad

lėktu-
Tokio,

dio pranešėjas skelbė, kad 
tarp 3,000 ir 4,000 žmonių 
užmušta. Atsišaudė į ja
ponus, kad melstųsi, pra-'lus namuošė.
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Churchill Įspėja Nuo Karo 
Nuodijančiomis Dujomis

Nuodijančios Dujos Bus Paleistos Ant Vokietijos, 
Jeigu Naciai Jas Panaudos Prieš Rusiją

Londonas, geg. 11 — Va
kar vakare Anglijos pre-
mieras Churchill pasakė Jung. Valstybių kautynes 
karingą kalbą. Jis įspėjo su priešu Koralų jūroje. 
Hitlerį, kad jeigu jis pa- Pramato, kad Amerikos 
naudos nuodijančias dū- bomberiai greitai pasiro- 
jas prieš Rusiją, tai Britą- i dys virš Vokietijos, 
nija paleis tuos nuodus Atsakydamas visiems 
“toli ir plačiai virš visos tiems, kurie reikalauja 
Vokietijos” ir pranašavo antro fronto prieš Vokie-
smarkų Anglijos ir Ame
rikos bombardavimą prieš 
Vokietiją.

Premiero Churchill’io 
kalba buvo optimistinė ir 
padrąsinanti. Jis pareiškė, 
jog karo
krypsta
pergalėn. Pranašavo, kad į naikinant po jų akimis 
Britanijos ir Amerikos dirbtuves ir uostus, ku- 
jūrų laivynas ir jų pajė- riais remiasi jų karo jė- 
gingas oro laivynas sus-*gos”, sako Churchill.

RAUDONIEJI UŽĖMĖ HITLE
RIO APSIGYNIMO LINIJĄ

Maskva, geg. 11 — Rau
donieji atsiėmė strateginę 
liniją Kalinino fronte ir 
sunaikino tankų vedamą 
nacių regimentą iš 2500 
vyrų žiauriose kautynėse 
į vakarus nuo Maskvos, 
praneša raudonosios ar
mijos žinios.

Šeštadienį raudonieji 
nušovė 25 nacių karo lėk
tuvus ir savo prarado 18 
lėktuvų tose kautynėse.

Rusijos būriai, kurie vei
kia keliose Leningrado 
fronto vietose,
500 nacių ir sunaikino ke
liolika kanuolių ir kulko
svaidžių per dvi dienas,
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PASIRUOŠKITE

MOTINŲ DIENAI

Kieno galvos oda yra jautri — imkite permanent Remote . 
Control sistemos. Tai naujausias Permanent Waving srityje. S 
Tai yra greičiausia, parankiausia, smagiausia ir vėsiausia, k 
Šis permanent ilgai tveria. Kaina tik $6.50.

Pas mus galite gauti permanents nuo |
$3. 50 iki $12.50.

Jaunoms mergaitėms waves nuo $3.00 iki $7.00. *
Feather eut 50c. extra. g

Valandos nuo 9:30 ryte iki 6 vai. vakare.

CASPER’S BEAUTY SALON 1
83 L Street So. Boston, Mass. I

ŠOU#Bostop.4645 -

paus ir suplieks japonų 
laivyną. Jis labai įvertino

tiją, pareiškė, kad šiais 
metais Anglijos ir Ameri
kos bomberiai darys daž
nus puolimus Vokietijos 
miestų.

“Dabar yra laikas paro-
balansas jau dyti Vokietijos žmonėms 
Sąjungininkų jųjų valdovų piktybes su-

paduoda raudonųjų 
nios.

Atkakliausios kautynės: kareivių, japonai
dabar yra Kalinino fronte.

Japonų Laivynas Vėl 
Nukentėjo

Iš Australijos praneša, 
kad Amerikos ir Australi
jos lėktuvai vėl puolė Ja
ponijos laivyno likučius
Koralu jūroje. Nuskandi-,.. _T , . . . . .
no arba sužalojo du japo- dina*it£vo ir nutil.
nų submarinus. Taigi iš 

užmušė viso per tą trumpą laiką
sąjungininkai nuskandino 
arba sužalojo 21 priešo 
laivą.
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Mirė Kun. Mahoney

East Boston, Mass. — 
Sekmadienį, geg. 10 d., 
atlaikęs šv. mišias Šv. 
Juozapo parapijos bažny
čioje, mirė staiga kun. 
William J. Mahoney. Jis 
gavęs širdies ataką. Tik 
tris metus Dievulis leido 
jam eiti kunigo pareigas.

Laidojamas trečiadienį, 
geg. 13 d., 10 vai. rytą su 
iškilmingomis pamaldo
mis iš St. Charles par. baž
nyčios, Woburn, Mass.

Gen. Wainwright At
metė Japonų Jsakymų

Pereitą sekmadienį To
kio (Japonijos sostinės) 
radio pranešėjas, kalbėda
mas apie Amerikos karo 
jėgų pasidavimą Corregi- 
dore, pareiškė, kad Leit.- 
Gen. Jonathan Wain- 
wright nepasiflavė besą
lyginiai, bet atsisakė pri
imti japonų reikalavimą, 
kad jis atsišauktų į iš
sklaidytus Amerikos ir 
Filipinų kariuomenės bū
rius Mindanao, Luzon ir 
kitose salose, kad jie pa
dėtų ginklus ir pasiduotų.

Iš to galima suprasti,
jį. kad tose salose, kur dar 

yra Amerikos ir Filipinų 
nepasi-

tiki savo jėgoms. Likusios 
sąjungininkų kariuome
nės dalys dar gali atlikti 
didelius žygius, ko labai 
bijosi priešas.

Išsprogdino Fro-Nocių 
Paryžiaus Radio Stotį

Vichy, Prancūzija, geg.

dė garsiausią pro-nacių 
radio stotį okupuotoje 
Prancūzijoje — Paryžiaus 
radio. Stotis taip suardy
ta, kad užims ilgą laiką 
ją atstatyti.

Jung. Valstybės Dery
bose Dėl Prancūzijos 

Sdlų

Šiomis dienomis Jung. 
Valstybių vyriausybės at
stovai veda derybas su 
Prancūzijos Martiniąue 
salų admirolu Georgės 
Robert dėl Martiniąue ir 
kitų salų kontrolės.

Neabejojama, kad J. V. 
atstovai reikalauja, kad 
prancūzų admirolas tar- 
tusi kaipo tų salų vietinis 
viršininkas ir ne kaipo La
vai dominuojamos Vichy 
valdžios atstovas.

Galimas dalykas, kad 
Suvienytų Tautų jėgos 
nori užimti Prancūzijos 
salą — Martiniąue, ir ki
tas, nes to reikalauja da
bartinio karo eiga.

Chungking, geg. 7 — Ja
ponai, neatsižiūrėdami 
Jung. Valstybių armijos 
iš oro atakos ir padarytų 
jiems didelių nuostolių, į- 
siveržė į Kiniją ir nustū
mė kiniečius 50 mylių. To
se kautynėse japonai pra
rado 74 lėktuvus per vieną 
savaitę.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
šavo skelbimais remia 
“Darbininką”.

darbininkas

M,

SU
■&I

Chungking miestas dažnai yra japonų bombarduojamas. Vaizdas 
parodo, kai to miesto gyventojai po japonų bomberių sugrįžimo nuo mie
sto tai gyventojai grįžtą iš slėptuvių, kurios yra labai saugios kalnuose.

Kapitonas Feliksas Vaitkus 
Atsakomingose Pareigose

eil. Sabalys Juozas iš Tra
kų a., Puškornio k., 43. eil. 
Strungys Valentinas iš 
Vilkaviškio a., Skerdupio 
k., 44. eil. Šmitas Vladas 
iš Kauno m., Mindaugo g. 
7, 45. ei v. Tarase vič Niko- 
laj iš Vilniaus apskr., Lu- 
kašovo k., 46. eil. Tama
šauskas Juozas iš Mažei
kių a., Šulpetrių k., 47. eil. 
Urbonas Petras iš Seinų 
a., Gubinių k., 48. eil. Ūse
lis Antanas iš Ukmergės 
a., Liūnelių k., 49. eil. Ven
ckus Jonas iš Tauragės a., 
Vartulėnų k., 50 psk. Vai- 

! ciekauskas Viktoras iš 
Kretingos a., Salantų k., 
51. psk. Vėtrinas Juozą? ** 
Kauno m., Taikos g. 6 

leil. Valiusaitis Antan* 
Kėdainių a., Keturk 

Ik., 53. eil. Vaitkų 
Vladas iš Mažeikių a., 
menės m., 54. grand. Vai- 

ĮČiulis Juozas iš Šiaulių m., 
Vilniaus g. 275, 55. eil. Za-

■
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Skaistgirio miestelio, 11. jančkauskas Stasys iš Vil- 
psk. Daknys Juozas iš niaus m., Tilto g. 29-39, 
Šiaulių a., Gaudutiškio k., 56. psk. Žilinskas Jonas iš 

i 12. ltn. Drabišis Petras iš Zarasų a., Kariūnų k., 57. 
Kėdainių a., Mantviliškių eil. Žičkus Mykolas iš Ra- 

į k., 13. psk. Eikinas Domas šeinių a., Norgeliškių k.
Šiomis dienomis anglų įsetts Technologijos Insti-įiš Panevėžio m., Suvalkų Kaip laikraščiai rašo, 

spaudoje plačiai rašė apie; tute. Jis ten mokėsi aero- S- 45, 14. eil. Ignotas Sta-1 lietuviai belaisviai būsią 
lietuvį lakūną, kapitoną Į nautikos. sys iš Mažeikių m., Obuo- grąžinti grupėmis po 8
Feliksą Vaitkų, kurs 1935 Šiais laikais Feliksas iių S- 9, 15. eil. Jagminas fmones, maždaug po dvi 
m. iš Floyd Bennett Field, Vaitkus yra kapitonu ir Augustas iš Mažeikių a., Į grUpes kas savaitę, paei- 

;New Yorko, pakilo su 550- vyriausiu lėktuvų patik- Urbutų k., 12. psk. Kalve- jįuį su paleidžiamais lat- 
arklių jėgos lęktuvu ir lė- rintoju didelio je lėktuvų i lis Petras iš Rokiškio m., į vįų įr estų belaisviais. Rei
kė per Atlantiko vandeny- dirbtuvėje — Boeing Air- Vilniaus g. 4a, 17. psk. į kalingiausią paramą grį- 

eraft kompanijos, Seattle Keidošius Antanas iš Ma- į žusiems teikia Savitarpiną į Kauną, Lietuvą. Per 
22 valandas visi su nekan-
trumu laukė žinių apie Į išleidžiamas nei vienas 
tuolaikinio 28 metų am-^lėktuvas iš dirbtuvės, 
žiaus armijos leitenanto; Be to, kapitonas Felik- 
žygi- sas Vaitkus dabar dirba

Žinios pasiekė, kad Įeit. su Boeing inžinieriais, kai- 
Feliksas Vaitkus sekmin-!po Jung. Valstybių armi-įras iš Vilkaviškio a., Ra 
gai perlėkė vandenyną, tik i jos atstovas ir tarnauja žiunų k., 21. psk. Lesčins- 
nelaimė — jis turėjo nusi- ’ kaipo susižinojimo kari- į kas Kazys iš Marijampo- 
leisti Airijoj, nepasiekęs ’ ninkas su Fourth Inter- lės a., žegžrių k., 22. psk. 
Lietuvos. ^ceptor Komanda.

Toji kelionė Vaitkui bu- ' Mes džiaugiamės, kad 
vo laiminga tuo, kad jis,lietuvis pasiekė tokį aukš- 
parsivežė į Ameriką už- tą laipsnį ir dirba atsako- 
tektinai pinigų mokslui, mingose šio karo pareigo- 
kurį jis tęsė Massachu- se.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Gi|žo Iš Nacių Stovyk

los Lietuviai Kariai

• Lietuvos laikraščiai 
skelbia, kad iš vokiečių 
karo belaisvių stovyklos 
netoli Karaliaučiaus grį
žo aštuoni lietuviai, karo 
belaisviai: 1) ltn. Balys 
Bakevičius iš Šiaulių mie
sto, Dvaro g. 118, 2) ltn. 
Jonas Juškys iš Kauno 

į miesto, Nemuno g. 19, 3)
! pusk. Pov. Kaminskas iš 
Vilniaus, Didžioji g. 30,

Dar 27 Lietuviai Kariai Tebėra 
Nelaisvėje

• Dienraštis “Į Laisvę”Ižas iš Rokiškio a., Girelės 
skelbia tų 57 lietuvių ka- i k.. 5. eil. Černius Borisas 
ro belaisvių, esančių be
laisvių stovykloje netoli 
Karaliaučiaus, pavardes:
1. eil. Andriuškevičius 
Mykolas iš Ukmergės ap
skričio, Skruzdelių kaimo,
2. virš Blichertas Antanas 
iš Alytaus a., Valiūnų k.,
3. eil. Balazantis Antanas 
iš Alytads h., G7HlenU k.,
4. pusk.’Balkaūšitis ' Juo- DsįfiEa Tadas iš Šiaulių a., šeinių a., Pamituvio k., 42.
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mieste, kur be jo O. K. ne-

4) psk. Augustas Pocius 
iš Šiaulių apskr., Radviliš
kio valse., Kraukėnų kai
mo, 5) ltn. Vyt. Stankūnas 
iš Panevėžio, Klaipėdos g. 
24, 6) ltn. Adomas Šilin
gas iš Kėdainių iš Tytuvė
nų miestelio, Raseinių ap
skričio ir 8) pusk. Vladas 
Vaitiekūnas iš Vilniaus 
miesto, Užupio g. 17.

Toje karo belaisvių sto
vykloje yra likę lietuvių 
karo belaisvių dar 57 žmo
nės. Juos netrukus irgi ža
da grąžinti Lietuvon.

iš N. Vilnios, šakių k., — , •/ “T
eil. Cikauskas Petras iš Kaun0 m" Za“°Jl 
Kauno a., Gaižėnų k., 7.
eil. Čekanauskas Julius iš 
Šiaulių a., Kruopių mies
telio, 8. eil. Česnakas Ka
zys iš Panevėžio a., Veris- 
kių k., 9. eil. Dulcas Vin
cas iš Tauragės a., Kvę- 
dArTios ‘ miestelio, 10.

rijampoles a., Tepeliškių; ng Pagalba. Ji paleistuo- 
k., 18. eil. Kliauba Jonas iš sįus pavalgydina, duoda 
Kretingos a., Šateikių k., į tiek drabužių ir tt. 
19. eil. Kartanas Rapolas Dabar jie jau skirstosi į 
iš Panevėžio a., Kartukių ■ savo gyvenamąsias vie- 
k., 20. eil. Karta vičius Pet-! tas

Pranešimas ir Kvietimas
Šiuomi pranešam, kad 

merges m., Gedimino g. LDS Connecticut apskri- 
30, 23. psk. Makusevičius čio pusmetinis suvažiavi-

Liukpetris Povilas iš Uk-

Albertas iš Šiaulių m., 
Durpyno g. 2, 24. eil. Mar
kauskas Kazys iš Vilka
viškio a., Sardokų k., 25. 
eil. Mačionis Stepas iš Pa
nevėžio a., Juostininkų k., 
26. grand. Nedvaras Vla
das iš Panevėžio a., Gusto- 
nių k., 27. eil. Obukas Jo-
nas iš Biržų m., Parodos; naudingų įnešimų ir pata- 
g. 9, 28. pusk. Oriechovas rinių.
Heremijus iš Utenos a., Sesijų pradžia 1-mą va- 
Girstaikiškių k., 29. pusk. P°
Puodkalis Jurgis iš Vii- Kviečia

Dr. M. J. Colney,niaūs m., Daukšos g. 13,
30. eil. Piepalius Romanas 
iš Raseinių a., Sūjeinių k.,
31. eil. Purlys Vaclovas iš į 
Ukmergės a., Beršaikių k.,
32. eil. Preiksaitis Mikas 
iš Tauragės a., Joniškiu
k. , 33. eil. Rimša Viktoras 
iš Kauno m., Birštono g. j
l. , 34. psk. Rimkevičius 
Juozas iš Kėdainių a., Ka- j 
tų k., 35. eil. Radzinaus- 
kas Antanas iš Kauno a., i 
Skrebinu k., 36. eil. Rubi-, 
nas Adomas iš Mažeikių : 
a., Žadeikių k., 37. psk. 
Sragauskas Zenonas iš

psk. Skardžius Vladas iš 
Marijampolės a., Skerdu
pio k., 39. eil. Salaminas 
Vladas iš Kauno m., Tvir
tovės alėja 74, 40. eil. 
Skuodas Mykolas iš Kre
tingos a., Kvietkų i it-.,. 41. 
eil. Sutfetitis Kazyk iš Ra-

„Hri :::
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EYERY

IV PAYDAY

BOND DAY

mas įvyks sekmadienį, ge
gužės 31 d., 1942 m., Šv. 
Kazimiero parapijos salė
je New Haven, Conn. Kvie
čiame visas LDS Connecti
cut apskrityje gyvuojan
čias kuopas dalyvauti šia
me suvažiavime. Prisiųs- 
dami atstovus, įteikite

7?

1

LDS Conn. apskr. pirm., 
B. Mičiūnienė,

Raštininkė.

FBI HOLDS HIR—Mrs HeAcn 
Louise Reupcr, wife of a Oęr- 
man spy now, sėrving prison 

3-tefrrt, has beeft Seized by FBI 
ip Chicago as enemorb 

alien. She has been in U. S. for 
13 years.
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1 Registrantų Egzaminavimas

Lt. Pulk. Ralph Smith, 
State Director for Selec- 
tive Service asistentas, 
sako, kad pagal dabarti-

• * ♦<-

isegzammuojamas.
Dažnai pasitaiko, kad

vietinės tarybos gydyto
jas pripažįsta registrantą

nės registrantų fiziško, fiziškai sveiku ir priėmi- 
egzaminavimo sistemos mo stotis po smulkmeniš

ko fiziško išegzaminavi- 
mo atmeta registrantą,

i Armijos Egzaminavimo 
stotis Massachusetts vals
tybėje mažiau registran- i kaipo netinkamą. Tuomet
tų, negu galima tikėtis, 
nepriima karo tarnybon.

Kaip žinoma, registran- 
tan egzaminuojami pir
miausia vietinės tarnybos 
gydytojo. Tas egzamina
vimas yra tik paviršuti
nis. Jeigu yra kokia abe
jonė dėl registranto tin
kamumo karo tarnybai, 
tai jis pasiunčiamas į Ar
mijos Egzaminavimo sto
tį, kur jis smulkmeniškai

visuomenėje susidaro jau
smas, kad vietinis gydyto
jas nėra kompetentiškas, 
nes jeigu jis būtų kompe
tentiškas, tai jo egzami
navimas sutiktų su Armi
jos gydytojų egzaminavi
mu. Toks visuomenės 
sprendimas yra klaidin
gas.

Pulk. Smith pareiškia, 
kad Armijos Egzaminato
rių Taryba šioje apylinkė
je, kurie egzaminuoja re- 
gistrantus, susideda iš se
kančių specialistų:

Orthopedisto, kuris eg
zaminuoja kaulus, sąna- 

kūno
priruošė dalis; ,nternist0’ kuris eg

zaminuoja širdį ir plau
čius; Reontgenologisto, 
kuris interpretuoja X-ray 
plaučių ir vidurių organų 

' ligas; Otolaryngologisto ir 
kurie 
ausis,

nosį ir gerklę; Psychiat- 
risto, kuris egzaminuoja 

“ į nervų sistemą ir smage-

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ....................... $4.00
Vieną kart savaitėje metams.... $2.00
Užsieny metams ............................ $5.00;
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50 '
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Telephone SOUth Boston 2680

J. E. Bostono Kardinolo Raštas- 
Sv. Tėvo Jubiliejaus Proga

Ryšium su Šv. Tėvo Pijaus XII Sidabriniu Vyskupys
tės Jubiliejum, kai kurie Amerikos Episkopato Dignitarai
(aukštai pastatyti asmenys) parašė savo pastabas apie da- • susirinkimai neišdildomu žavingu vaizdu glūdi mano roj; ir nėra abejonės, kad jį išrinko ne tik Kardinolų 
bartimo Popiežiaus gyvenimą ir nuopelnus ir prisiuntė mu- atminty. Viena tokių malonių progų man teko sveikin- Kolegija, bet ypatingu būdu ir pats Visagalis Dievas, 
sų spaudai sunaudoti. Tad mūsų maloni pareiga yra tuos ti seniausią Pacellių šeimos narį, kurs minėjo šimto atsižvelgdamas į baisingą pasaulinio krizio laikotarpį, 
vertingus straipsnius ištisai skaitytojams pateikti. Jų kil- metų savo amžiaus sukaktį, ir susipažinti su jauniau- kuriame dabar gyvenam, ir į didingus tebesvyruojan-
nios mintys ir literatinis vertingumas reikalauja, kad juos sįuoju tos žavėtinos šeimos nariu, jauno klieriko as- čius pasaulio uždavinius, kurie reikia išrišti. Dievas ™us ir kraštutines 
paduotume pilnam originale, išverčiant į lietuvių kalbą, menyje, kurs buvo man perstatytas kaipo “Don Euge- savo neišmatuojama išminčia pažingsniui

nio” (ponas Eugenijus), ir kurs dabar iš Dievo malo- jam kelią tapti Aukščiausiu savo Bažnyčios Ganyto-
nės yra Šv. Petro Įpėdiniu, Romos Popiežium, išaukš- ju. Tai tas pats asmuo, kurį aš pažinau kaipo “Don
tinta Romos Katalikų Bažnyčios Galva, tikruoju “Ro- Eugenio”, dabar Kristaus Įpėdinis, pirmutinis Jo Ka
naano di Roma” -r- Romiečiu iš Romos. ralystės Ministras, šventosios tiesos saugotojas ir da-

j Labai aiškiai atsimenu, kokį įspūdį tas jaunas kovojąs to viso, kas yra krikščioniškoj civilizacijoj Opthalmologisto,
Didelė garbė būti garsiausio pasauly Miesto pi- klierikas tada į mane padarė. Laibas, bet vyriškas, jis brangiausia. Prieš jo pašvęstąją asmenybę aš nusilen- egzaminuoja akis,

liečiu. Net Šv. Povilas ,tasai nusižeminimo pavyzdys, dėvėjo paprastą Romos klieriko sutaną. Jo veido iš- kiu su didžiausia pagarba ir meile.
didžiavosi savo gimtuoju Taršo miestu ir jo garsiais raiška buvo labai inteligentiška. Vos trumpai su juo! LengVai galime įsivaizduoti, kokiose kančiose jis
yi0?^^ pri? kU?1i k0^U. J1S-S^ej0*^ip^1^^’i besikalbėdamas, aš pastebėjau jo akyse spindulį tos dabar gyvena, žiūrėdamas į kraujais paplūdusį pašau- Kliniko pathelogisto 

lį, kurs tiesiog rodos iš proto išėjo. Rodos, jį matau ne kurįg padar0 chemikališ- 
puikiam palociuj, bet kukliam namely, čia jau prie pat ką ir mįkroskopišką diag- 
sodo, klūpantį prieš Tabernakulą ir maldaujantį Vieš- nnqo įahnratnriinąrSkS'me'tu Romaluvo^PoDiežhT s<Xe\£ j"S UMyjO gyVą’ aky‘U prOtą' kUFi° “ Pa« Krist>»' kad iš ™ur miUion« et°T Den“ kuris egzt

du tukstanciu metų Roma buvo Popiežių sostine, - įrodymų vėlesniam gyvenime teko visiems pastebėti, žmonių prašymus sutrumpinti šį klaikų suirutės ir žu- minuoja dantis ir žodinę 
nytiniu centru, .s kūno visa krikščionija šerne.mokslų Ras susipažįsta su paprastUmu, nuoširdumu ir rimta dynių laikotarpį ir išgelblti tai, kas yra civilizacijoj padėtį; Chirurgo, kuri!
ir dvasinę vadovybę ir iš kurio tikėjimo sviesa plauke Komos §eimų savigarba, tas gali paliudyti, kad iš tie- geriausio būtent šventaia Bažnvčia ir atsiusti pašto- e^zaminuoia hernia he- į tolimiausius pasaulio kraštus Romos gatvėmis vaik- gų yra jųg socialiniogsan?ykiaXo eharakte- taip kardai m^r“
sto ateiviai iš visų pasaulio tautų ir valstybių. Romos rius Galiu tikraį pasakyti> kad maloniausi mano ilgo trokšta ir kurios verkiant yra reikalingas. < Iš to galima suprasti
pilietis nuolatos mato, kaip čia susiduria kraštutines gyVenjmo atsiminimai yra iš tų laikų, kada būdamas koks didelis yra skirtu-
pasaulio dalys, ir jam visai natūralu įsigyti plačią pa- mūgų Tautinės Kolegijos Rektorium, turėjau laimės Tikiuosi, kad šiam trumpam rašiny, kad ir silp- mas tarp vietinės tarybos
saulėžiūrą. Jam ne svetima nė turko feze, ne indi jie- buvoti namUose tokių visame pasauly pagarsėjusių nai, man vis dėlto pavyko kiek atvaizduoti kilnią as- gydytojo egzaminavimo ir
čio turbanas, nė europiečio skrybėlė. Visos žinomos g^ų, kaip Colonna, Orsini, Rospigliosi, Barberini, menybę, didingą protą, širdį ir sielą to tikrai švento Armijos gydytojų specia-
pasaulio kalbos girdimos Romos gatvėse ir aikštėse. ^^^0, Altieri. Jų istorija tai Romos istorija nuo Popiežiaus, kurs per ištisą savo gyvenimą pilnai pa- listų.
žodžiu, visai teisingai pasakyta, kad visi keliai veda į pat vidurinių amžių. Jų palociai yra patys puikiausi šventė visą ^savo protą, kilnius darbus ir neilstantįuo-! Run

Iš tiesų tai didelė garbė užgimti ir būti išauklė
tam Romoje. Toks žmogus įsigyja platų prityrusį pro
tą ir visiems užjaučiančią širdį ir gali pasiekti labai 
aukštą kilmingumo ir tobulybės laipsnį, sekant pa
vyzdį šventųjų ir kankinių, kurie tam palaimintam 
mieste gyveno.

Pacellių šeima buvo ir yra Romos priklausanti.
Tos kilmingos šeimos nariai yra pasižymėję mokslo ir 
meno srity, taip pat profesiniam ir finansiniam Ro
mos gyvenime. Bet ar jiems visuomet pavykdavo pa
sauly atsižymėti, ar ne, jie visi ir visados buvo karšti 
katalikai. Ne taip jau perseniausiais laikais Romos 
gyventojai skyrstėsi į tris klases: Juodųjų, Baltųjų ir 
Pilkųjų. Juodieji visuomet buvo Popiežiaus ištiki
miausi. Baltieji, kad ir katalikai, politikoj buvo nacio
nalistais. Ne visi jie buvo tikrieji romiečiai. Jie buvo 
atvykę drauge su Sabaudijos dinastija iš įvairių Itali
jos kraštų ir daugiau ėjo iš vieno su valstybe, kuri ne 
būtinai buvo šventajam Sostui priešinga ar nelojali, 
net ir religijos dalykuose. Gi Pilkieji perdaug į politi
ką nesikišdavo ir draugiškai su vienais ir kitais san
tykiaudavo.

Pacellių šeima niekur kitur nepriklausė, kaip tik 
Juodiesiems — “Neri”, kaip juos itališkai vadino — 
karštai buvo atsidavę Šv. Sostui, pamaldūs katalikai 
ir pilniausiai Popiežiaus ištikimi. Aš turėjau daug 
garbės ir malonumo artimai susipažinti ir susidrau- 
gaut su daugeliu narių garbingos Pacellių šeimos. Kai 
kurie buvo tikrais ir artimais mano prieteliais, kuo
met buvau Amerikiečių Kolegijos Rektorium Romoje, 
ir paskiau. Jie visi buvo plačiai išmokslinti ir kilmin
gai išauklėti. Atliekamos nuo mano darbingų pareigų 
valandos, jų draugijoje praleistos, buvo ne tik malo
nios, bet ir naudingos. Jie buvo gerai susipažinę su 
platesnio pasaulio reikalais ir buvo keliavę toli nuo 
Romos. Prisimenu, kad daug malonių pavakarių buvo 
praleista su įžymiais Romos žmonėmis, Pacellių vilo
je, Romos priemiesčiuose. Ten visados būta kilnių pa
sikalbėjimų, puikiai išauklėtos laikysenos (elgesio) ir 
tų visų grakštumų, kurie draugijinį santykiavimą pa
daro ir malonų ir naudingą. Nors tai įvyko jau pusė 
šimtmečio atgal, bet dar ir šiandien tie šeimyniniai

Pirmiausia spausdinam Bostono Kardinolo straipsnį.

Rašo Jo Eminencija Kardinolas VJilliam H. O’Connell.

(N.C.W.C. News Service)
Vertė K.

kad Roma kur kas didesnė ir garbingesnė už Taršą. nepaprastos energijos, kuris paskui jo gyvenime pasi 
Roma, per ištisus šimtmečius buvusi didžiausiu civili- reiškė Jo poelgis kad ir kukius> buvo pažymėtas rim- 
zacijos centru, užsipelnė Kosmopolio (pasaulinio^ savigarba ir jo draugįška šypsena ir judrus sąmo- 
miesto) vardą. Prie to reikia pridurti, kad beveik per

Dr. Edward A. 
Georgetownarchitektūros ir išpuošimų atžvilgiu. Bet niekad savo say° Dieviško Valdovo Kristaus garbei, šv. Ba.ž- YVaish, S. J., ___ Q_____

gyvenime neesu sutikęs žmonių, kurie būtų pasižymė- nyčios išaukštinimui ir savo dvasinių vaikelių gero- Universiteto vice - prezi- 
ję tokiu nuoširdžiu paprastumu ir kilnia savigarba. vei- | dentas, kuris yra lankęsis
Tarp jų prisimenu ir Pacellių šeimyną, kuri kad ir ne- Vos už kelių dienų, geg. 13, 1942 m., mes švęsime Sovietų Rusijoje ir gerai 
turėjo taip aukštai tituluotų asmenybių, bet esmėje 25 metų jo vyskupystės sukaktį. Ta iškilmė visiems pažįsta sovietų komisarų 
pasižymėjo tikrųjų Romos aristokratų ypatumais. pasaulio katalikams bus diena maldos ir padėkonės rėžimą, pareiškė, kad jei 
Man atrodė, ir tas įsitikinimas su metais vis didėjo, Visagaliam Dievui, kad mums davė tokį šventą, išmin- RuslJa nor* Sautl Jungti- 
kad tikrasai Romėnas visų pirma žino tą paslaptį, kaip tingą ir drąsų Aukščiausią Ganytoją, kurs sielvartų, mų. Amerikos visuomenes 
išlaikyti Ui, kas socialiniam gyvenime yra tinkamiau- liūdesio ir vargų dienose vairuoja Šv. Petro laivą per visišką kooperaciją, tai ji 
šia. Juose nėra nė šešėlio taip vadinamos fanaberijos, audringus vandenynus. Žiaurūs vėjai ir neprietelingos laisvėms Ir Tok f r?
Tuomi kaip tik ir labiausiai susižavi kiekvienas, kas bangos iš visų pusių tą laivą puola ir blaško; bet Die- niam pasau|iui kuriems 
tik turėjo malonumo su jų svetingumu susipažinti. vo pagaiba ir visų katalikų maldos atsieks tai, kad Amerika aukojasi, 
žodžiu, Romėnų draugijoj išdidumas bei pasipūtimas Kristus vėl įsakys audroms ir vėjams nutilti. Jis vėl Kun. Dr. Walsh ragina 
skaitomas šiurkštumu ir blogu išauklėjimu. Priežastis suramins ir sustiprins savo Vietininką, kad galėtų at- Rusiją priimti ir vykdyti 
tam aiški. Visų pirma jie gerai supranta, ką reiškia gilaikyti prieš visas sunkenybes ir pavojus, kurie grę- gyveniman Atlanto čarte- 
žodis “Katalikas” — kad jis inima visas tautas ir kla- sįa Dievo Karalystei ant žemės. Per Dievo pasigailė- rio dėsnius ir Suvienytų 
sės ir, antra vertus, būdami Romėnais, jie nereikalau- jįmą įr visos, tikėjime ir meilėje vieningos Krikščioni- Tautų proklamuotas lais- 
ja didžiuotis aukšta savo kilme, nė garsintis su savo jos maidas, Kristus vėl nugalės visus savo priešus ir ves
socialiniu aukščiu. * * 'atves į ramų uostą tą nesudaužomą laivą, kurio vai-

Nuo tos dienos iki šio laiko aš pažingsniui sekiau ruotoju yra Jo ant žemės Vietininkas, Šv. Petro Įpėdi- gįja jėgoms išbandyti, o 
“Don Eugenio” gyvenimą: kai jis buvo tik paprastu nis, Šv. Bažnyčios Galva, Pijus XII. Teužlaiko ir sau- kaj privilegija drąsiai * 
klieriku, paskui Sekretorium prie Šv. Sosto, vėliau goja jį Viešpats, tesuteikia jam stiprybės ir drąsos ir imama, patogių progų pa- 
Arkivyskupu - Nuncijum Vokietijoj ir pagaliau Kar- teišgelbsti jį nuo žabangų jo neprietelių, kurie yra ir sitaiko daug dažniau, negu
dinolu Sekretorium prie Vatikano. Kaipo toks jis ap- paties Dievo neprieteliai.__________________ ' suėsi jas išnaudoti.___________
lankė ir mūsų šalį. Malonu man pareikšti, kad jis bu
vo pageidaujamiausiu mano svečiu,kada aplankė Arki
vyskupijos Seminariją ir Arkivyskupo namus. Paga
liau, jau paskutinį kartą aš jį sutikau didingoj 1939 
m. Konklavėj, kurioj drauge su kitais, iš viso pasaulio 
atvykusiais Kardinolais, turėjau garbės jį išrinkti 
Romos Vyskupu, Aukščiausiuoju Visatinės Bažnyčios 
Popiežių Piju XII, garbingai dabar viešpataujančiu.
Per visus tuos metus, pakartoju, aš sekiau pažings
niui visą jo gyvenimo eigą, visus jo poaukščius iš vie
nos atsakingos vietos į kitą, kol galutinai nepasiekė 
aukščiausios žemėje garbės, nes jo kilni pareiga su 
pačia dievyste ribojasi.

Iš tiesų, tai yra Popiežius, Romos Bažnyčios Gal
va, Vyriausias Visatinės Bažnyčios Ganytojas, “Ro
mano di Roma” — Romėnas iki kaulų, savo auklėjimu, 
mokslu ir prityrimu, plačiu Romėno išsilavinimu ir 
užuojauta viso pasaulio žmonijai, šiandien jis gyvena,; 
dirba ir meldžiasi garbingoj Romos istorijos atmosfe- į

Gyvenimas — tai privile-

.fe" •

X

J. Š. Popiežius Pius XII, nuo kūdikystės ligi Popiežiaus Vainiko. Jau
niausias, devynių metų; jaunas Monsignor šv. Kongregacijos Bažnyti- 7 
nių reikalų; trečias jo paveikslas, iš kairės į dešinę — kai bųyo konse
kruotas Arkivyskupu gegužės 13, ir jau su Popiežiaus Pius XII t
vainiku-, tik po vainikavimo kovo 12, 1939. (N.CAV.C.).
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LIETUVOS TREMTINIŲ SIBIRAN
Žemiau talpiname iš Lie

tuvos išvežtų gyventojų 
Sibiran sąrašą, kurį su
rinko ir sutvarkė Lietuvos 
Raudonasis Kryžius. Šis 
sąrašas yra labai svarbus, 
nes iš jo Amerikoje gyve
nanti giminės ar pažįsta
mi galės sužinoti apie sa
vuosius, nuo kurių dabar 
negauna jokių žinių.

Sąrašas sunumeruotas ir 
alfabetiškai sudarytas.
Pirmiausia paduoda išvež
tojo pavardę, vardą, o 
skliauteliuose tėvo vardą, 
išvežtojo amžius ir gyve
namoji vieta Lietuvoje.

(Tąsa)
1108. Biela, Kazys (Stasys),

23, mašinistas, gyv. v. Šiauliai.
1109. Bičiūnas, Vytautas (Jo

nas), gimęs 1894, meno moky
tojas, Kaunas.

1110. Bičiūnienė, Natalija 
(Motiejus), gimus 1907 .artis
tė ,gyv. v. Kaunas.

1111. Bičiūnas, Vaidelutis- 
Bonifacas (Vytautas), gimęs 
1921, tarnautojas.

1112. Bičiūnas ,Rimantas-Vir- 
gilijus (Vytautas), gimęs 1922, 
mokinys.

1113. Bičiūnaitė, Jūratė (Vy
tautas), gimus 1924, mokinė.

1114. Bičkauskas, Leonas 
‘(Anikitas), 32, tarnautojas, g. 
v. Kaunas.

1115. Bičkauskienė, Elžbieta,
28 metų amžiaus.

1116. Bielašauskas, Pranas 
(Pranas), 40, sekretorius, Kau
nas.

1117. Bieliauskas, Juozas 31, 
audėjas, gyv. v. Skarbiškė,
Švenčionys.

1118. Bieliajevas, Grigalius 
(Vosylius), 73, ūkininkas, gyv. 
vieta Liuboviškiai.

1119. Bieliajavienė, Marija 
(Nikalojus), 55, ūkininkė.

1120. Bieliavičius, Juozas, 42, 
knygvedys, gyv. vieta Panevė
žys.

1121. Bielevičienė, Antanina 
(Jurgis), 38. mokytojas, gyv. 
vieta Panevėžys.

1122. Bielevičius, Mindaugas 
(Juozas), 8 metų amž.

1123. 'Bieliauskas, Antanas 
(Zigmas), 35 ,mokyto jas ,gyv. 
vieta Simnas.

1124. Bieliauskienė, Ona, 28, 
mokytoja, gyv. vieta Simnas.

1125. Bieliauskaitė, Milda 
(Antanas), 3 metų amžiaus.

1126. Bieliauskas, Antanas 
(Juozas), gimęs 1913, sekreto
rius, gyv. vieta Miroslavas.

1127. Bieliauskienė, Adelė 
(Mikas), gimus 1918, gyv. v.
Miroslavas.

1128. Bieliauskas, (Antanas)
8 mėnesių amžiaus.

1129. Bielinis, Petras (Au
gustas), 70, sargas, gyv. v.
Švenčionys.

1130. Bielienienė, Ona (Jur 
gis), 56, gyv. v. Švenčionys.

1131. Bielinytė, Elena (Pet-! sgaliai, Šaukėnai.

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininkę”
Jis yra tikras tavo draugas 

T rokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų ................................... $2.00
Imant sykį į savaitę metams....... $2.00
Pusei metų __  $1.00

Čekius ar money orderius siųskite: • J ’ 
“DARBININKAS”

366 VVest Broad^y, Šou W Boston’

ras), 19, mokinė.
1132. Bieliūnas, Mykolas (My-

kolas), 47, ūkininkas, gyv. vie
ta Tverečius.

1160. Bijeikaitė, Marija (Jo
nas), 15, mokinė, Plausgaliai, 
Šaukėnai.

1161. Bijeika. Jonas (Jonas),
6 m. amž., Plausgaliai, Šaukė
nai.

1162. Bikinas, Bronius (Pet
ras), 48, Kaunas.

1163. Bikmanas, Vilius, 
knygvedys, gyv. v. Tauragė.

1164. Bikmanienė, Tauragė.
1165. Bikmanaitė, Tauragė.
1166j Bikmanaitė < Vilnius),

iš Tauragės.
1167. Biknevičius, Juozas 

28, mokytojas, gyv. v. Vilnius.
1168. Biknis, Kostas (Ka-į*j* 

zys), 34, kapitonas, Kaunas.
1169. Biknis, Kostas (Juo-Į^ 

zas), 35, darbininkas, Ukmer- A 
gė-

1170. Bikniūnas - Biknevi-Į«d 
čius, Juozas (Juozas), gimęs y

1133. Bieliūnas, Adolfas (Jo
nas), 53, miško sargas, gyv. v.
Dubingiai.

1134. Bieliūnienė, Apolonija 
(Antanas), gimus 1902, šeimi
ninkė, gyv. v. Dubingiai.

1135. Bieliūnas, Romualdas 
(Adolfas), 11, mokinys, gyv. 
v. Dubingiai.

1136. Bieliūnas, Gediminas,
(Adolfas), 9, mokinys, gyv. v.
Dubingiai.

1137. Bieliūnas, Adomas, g. t 
1906, mokytojas, gyv. vieta 
Troškūnai.

1138. Bieliūnienė - Gabrėnai
tė, Julė (Povilas), gimus 1905, 
akušerė, gyv. v. Troškūnai.

1139. Bieliūnas, Vaidotas-A- 
domas (Adomas), 3 m. amž.

1140. Bieliūnaitė, Regina, 53,; . . .. i<g»T_ 1171. Bernotiene, Marija, 50, $gyv. v. Kaunas.

LDS. Naujos Anglijos Apskričio

♦>

; 1913, mokytojas, gyv. v. Vii- 
nius.

1141. Bieliūnienė, Anastazija, 
27, knygvedė, gyv. v. Kaunas.

1142. Bielous, Marija (Juo
zas), 34, šeimininkė, gyv. v. 
Vilnius.

1143. Bielous, Jaroslavas 
(Viktoras), 13, mokinys, gyv. 
v. Vilnius.

1144. Bielous, Ksenia (Vik
toras), 10, mokinė.

1145. Bielous, Lešek (Vikto
ras), 8 metų amž.

1146. Bielskis, Balys (Kos
tas), 31, ūkininkas, gyv. vieta 
Čepaičiai, Varniai.

1147. Bielskis, Vincas (Kos
tas), 26, ūkininkas, gyv. vieta 
Čepaičiai.

1148. Bielskis, Vincas (Ka
zys), 70, ūkininkas, gyv. vieta 
Baisupiai, Marijampolė..

Tf
t

ūkininkė, Dervinčiai, Ašmena.
1172. Bernotas, Dervinciškiai.
1173. Bernotas, Dervinciškiai. Į ♦♦♦

1174. Bykovas, Vladas (Alek-
sandras), 50, Kaunas..

1175. Bykovienė, Klaudija 
(Charitonas), 62, Kaunas.

1176. Bylaitienė, Ona (Jo
nas), 40, ūkininkė, Rodiškis, 
Žalioji.

GEGUŽINE
ŠEŠTADIENĮ,

Gegužės-May 30 d., 1942
Romuvos Parke, Monfello, Mass.

• I • . . _ - ■ ■■

Sportas-Kalbos-Šokiai-r Užkandžiai ir Gėrimai

Kviečiami Visi Dalyvauti RENGĖJAI.

čiai. ! 1228. Blauzdžiūnienė, Uršu-
1203. Bisilas, Sergijus (Niki- lė (Jonas), 62, ūkininkė, gyv.

foras), 40, mokytojas, gyvena- vieta Naujininkai, Pajevonys, 
moji vieta Vilnius. 1229. Blauzdžiūnaitė, Agota

1177. Bylaitienė, Danutė (An-| 1204. Byševskienė. Alicija <»“->• «• dujininkai. Pa-
(Vacys), 23, gyv. vieta Vii- Jevonys-drius), 16, Rodiškis, Žalioji.

1178. Bilėnas, Pranas (Jo-1 nius.
nas), 44, ūkininkas, Vilnius.

1230. Blauzdžiūnienė, Marija

1254. Bliudžiūtė, Laimutė 
(Petras), 7 metų, Rokiškis.

1255. Bliudžius, Jurgis (Jo
nas), 68, tarnautojas, Kaunas.

1256. Bliudžiuvienė, Petronė
lė (Vincas), 60, šeimininkė, 
gyv. vieta Kaunas.

1257. Bluska, Marija (Ka1206. Bivainienė, Ona, 29, ū- (Juozas), 18, Naujininkai, Pa
1179. Bilevičius, Antanas Į kininkė, gyv. v. Juozapava, Im- jevonys. zys), 44, tarnaitė, gyv. v. Vil-

(Juozas), 41, dailydė, Kaunas. Į bradas. J- Į 1231. Blažaitis, Antanas (Juo- nius-
1207. Bivainytė, Marija-Biru- zas), 60, mokytojas, gyv. vieta 

tė (Alfonsas), 9, Juozapava, Pakeklis,’ Veiveriai.
1180. Bilevičius, Pranas, 51, 

darbininkas, Vilnius.
1181. Bilinskas, Pranas (Sta- Imbradas.

sys), gimęs 1900, darbininkas, 
gyv. vieta Prienai.

1149. Bielskus, Vincas (Vin- „
cas), 40, ūkininkas, gyv. vieta 
Baisupiai.

1150. Bielskuvienė, Agota,

1232. Blažaitis, Antanas (An-

1182. Biliūnienė, Regina, 50, pava.

1208. Bivainis, Jonas-Algir- tanas), 55, mokytojas, gyv. v. 
das ,Alfonsas), 3 metų, Juozą- Lankeliškiai, Vilkaviškis.

1233. Blaževičius, Dionizas

šeimininkė, gyv. vieta Kaunas. 1209. Bivainis, Alfonsas-Kęs- (Tomas), 68, ūkininkas, gyv. 
1183. Biliūnienė, Greta, 20, tutis (Alfonsas), 7, Juozapava, v. Janava, Vyšniava.

tarnautoja, gyv. vieta Kaunas. 1210. Bivainis, Gediminas- ■ 1234. Blaževičius, Pranas

(Simas), gimus 1876, ūkinin-'

1258. Bobianskienė, Ona, gy- 
ven. vieta Dotnuva.

1259. Bobinas, Petras (An-.
tanas), 40, batsiuvys, gyv. v-| ,
Kaunas, Maryland 12.

| 1275- Bogucka, 2 metų, gyv.
vieta Vilnius.

1276. Bogumereekas, Vladas 
(Vladas), 30, ūkininkas, gyv. 
v. Gikimius, Švenčionys.

1277. Bogumereckienė, Elena 
(Stepas), 40, ūkininkė, gyv. 
vieta Gikirnius.

1278. Bogumereckis, Andrius 
(Vladas), 3 metų, Gikirnius.

1279. Bogumereckis, Marijo
nas (Vladas), 1 metų, Gikir
nius.

1280. Boguslavlevičius, Vla
das (Marijonas), 40, knygve
dys, Vilnius.

1281. Boguslavlevičienė, Ja
nina, 40, Vilnius.

1282. Boguslavlevičius, Mari
jonas (Vladas), 11, Vilnius.

1283. Boguslavlevičius, Vla
das (Vladas), 7 metų, Vilnius.

1284. Bogušauskas, Jonas 
(Povilas), 56, gyv v. Vilnius.

1285. Bogušauskienė, Nona, 
49, Vilnius.

1286. Bogušauskaitė, Nina, 
(Jonas), 24, gydytoja, gyv. v. 
Vilnius.

1287. Boguševičius, Ignas, 7
ūkininkas, gyv. v. Radai, 
kenava. ■;!1,

1288. Boguševičienė, Zofij 
60, ūkininkė, gyv. v. Panevėžys

1289. Boharevič, Jonas (Vy
tautas), 33, knygvedys, gyv. v 
Vilnius.

1290. Boharevič, Irena, 22, 
Vilnius.

1291. Bagdonavičius, Pranas 
(Pranas), 35, ūkininkas, gyv. 
vieta Antanava, Maišiogala.

1292. Bochdanovič, Juozas 
(Robertas), gimęs 1897, barz
daskutys, gyv. vieta Vilnius.

1293. Bochdanovič, Petras, 
30, inžinierius, gyv. v. Vilnius.

1294. Bochdanovič, Marija,

1295. Bo ’idanovič, Tomas
1260. Bobinas, Rapolas (Vin- 5’ Vilnius,

cas), gimęs 1900, mokytojas, 
Gardai, Punskas.

1296. Bochdanovičius, Vįečes- 
lavas (Bazilius), 62, mokyto-

1261. Bobinienė. • Marcelė j“' v’ Vitaiuss.i icnr n.i_ x__ z~z—
1184. Biliūnas, Bronius (Jo- Vladas (Alfonsas), 3, Juozapa- (Andrius), gimęs 1905, tar- (Marcelinas), gimus 1868,j

kė, gyv. v. Baisupiai.
1151. Bielskuvienė, Kunigun

da (Jonas), 26, ūkininkė, gyv. 
v. Baisupiai.

1152. Bielskuvienė, Stasė 
(Juozas), 28, mokytoja, gyv. v.
Čepaičiai, Varniai. j Dubingiai.

1153. Bielskienė - Kazlaus-

kubas), 35, ūkininkas, gyv. v. va. nautojas, gyv. vieta Kaunas. Gardai, Punskas.

1297. Bohuševičius, Ignas 
; (Antanas), 83, ūkininkas, gyv.

Liudvinavas. 1211. Bivainis, Vytautas (Al- 1235. Blaževičienė, Marija,
1262. Bobinienė, Koste (Juo- v’ Vaiivilčiai, Naujamiestis.

1185. Biliūnas, Adolfas, 52, Įfonsas), 6 mėnesių, Juozapava. 45, mokytoja, gyv. v. Vilnius. zasmokytoJa’ SY*- vieta!
Gardai.

1263. Bobinaitė, Miliutė (Ra- 
(Jur- P°las)» 12» mokinė, gyv. vieta 

1213. Bivainienė, Juzefą (My- gis), 33, vežikas, gyv. vieta ^ar(^ai

Dubingiai, Giedraičiai.
1186. Biliūnienė - Lukošiūnai- darbininkas, Kaltinėnai, Tau

te, Apolonija (Antanas), 39, ragė.

1212. Bivainis, Juozas, 31,1 1236. Blaževičiūtė, Irena (Jo
nas), 26, Vilnius.

1237. Blažys, Rokas

kaitė Stasė (Juozas), gimus fas)' 12' Dub“Siai’ Giedrai-|gė
1187. Biliūnas, Romas (Adol-1 kolas), 30, Kaltinėnai, Taura- Panevėžys.

1238. Bložė, Jonas (Jurgis),
1214. Bivainis, Albinas (Juo-1907, mokytoja, gyv. v. Dra- ciai‘ 

bukščiai Į 118S- Blhunas-
1154. Bienkovska, Janina- <A^as), 9, Dubingiai, G»ed-[Tauragėj 

Morta (Julius), gimus 1901,
slaugė, g. v. Vilnius. . , . . . _

Jonas nas)’ e^nęs 1914, karininkas, Kaltinėnai, Taurage, 
gyv. vieta Varėna.

1264. Bobinaitė, Ramutė (Ra
polas), 10, mokinė, gyv. vieta 
Gardai47, tarnautojas, gyv. v. Kau- 

Gediminas | zas), 9, gyv. v. Kaltinėnai, • nas.
1239.-Bložienė, Adelė (Vik- jonas)’ 41» ukmmkė, gyv. vie-

1215. Bivainis, Rimgaudas 
1189. Bilius, Juozas (Pra-1 (Juozas), 7 metų, gyv. vieta

raiciai.

1216. Bytautas, Stasys (My-
1190. Bilius. Juozas (Joku- kolas), 43, ūkininkas, gyv. vie- nas

bas), gimęs 1904, mokytojas, ta, Eidžiotai, Kaltinėnai.
gyv. v. Obelija, Miroslavas.

toras), 41, kasininkė, gyv. vie 
ta Kaunas.

1240. Bložytė, Aldutė (Jo
nas), 18, mokinė, gyv. v. Kau-

1298. Bohuševičienė, Zofija 
(Albertas), 63, mokytoja, gyv. 
vieta Panevėžys.

1299. Boynovska, Zofija (Eu
genijus), 30, Vilnius.

1300. Bojanauskas, Feliksas, 
78, tarnautojas, gyv. v. Šilalė.

1301. Bojanauskienė, Vikto-
1265. Bobinienė, Ona (Lmci-! 77 • gyvenamoji vieta šilą-

lė.
ta Vinciškės. Ignalinava. 1302' Bojanaviėius, Liudas,

’' 1266. Bobrovskis, Brunonas, ®°’ gyvenamoji vieta Vilnius.
63, veterinorius, gyv. v. Vii-! 1303’ Bojanaviėienė, Vladisia- 

' va, 51, gyvenamoji vieta Vil-1155. Biesagirskis.
(Petras), 53, ūkininkas, gyv. 
v. Žieveliškiai, Žeimiai.

1156. Bijeika, Jonas
cas), 47, mokytojas, gyv, v.
Plausgaliai, Šaukėna..

1157. Bijeikicnė, Stasė, 40, 
gyv. v. Plausgaliai. Šaukėnai.

1158. Bijeikaitė. Aldona. Jo- U°^>, 52,_ mokytoja, gyv. v. 
nas), 18, mokinė, gyv. v. Plau
sgaliai .Šaukėnai.

1159. Bijeikaitė. Danutė (Jo
nas), 17, mokinė, gyv. v. Plau nas

1217. Bytautienė - Stankevi-
1191, Bimba, Martynas (Ka- čaitė, Stasė (Martynas, 30, Ei- 

rojis), 48, Budriai, Saldutiškis, džiotai.
1192. Bindokaitė, Cecilija

Ž. Panemunė, Šakiai.
1193. Binkis, Albinas, 45, gy-

ven. vieta Noreikiškiai, Kau-

1194. Birbilas, Stepas (Izido
rius), 60, ūkininkas, gyv. vieta 
Kvėdarna.

1195. Birbilas, Stepas (Ste
pas), 32, ūkininkas, gyv. vieta 
Kvėdarna. Drobučiai.

1196. Birbilienė, Elena (Jo
nas), 31, ūkininkė, Drobučiai.

1197. Birbilas, Aleksandras 
(Stepas), 13, mokinys, gyv. v. 
Drobučiai.

1198. Birbilas, Pranas (Pra
nas), 23. Vilnius.

1199. Bičini8, Kazys, (Juo
zas), ūkininkas, gyv. vieta Bai- 
bėjai, Degučiai.

1200. Biržinienė, Baibėjai, 
Degučiai.

1201. Biržinis (Kazys), gyve
namoji vieta Baibėjai, Degu
čiai. i
1 1202. Biržinis’ (Kazys >, gyve
namoji vieta Baibėjai, Degu-

1218. Bytautas, Mykolas 
(Stasys), 13, mokinys, gyv. v. 
Eidžiotai.

1219. Bytautaitė, Halina 
(Stasys), 3 metų Eidžiotai.

1220. Bytautaitė, Vanda (Sta
sys), 10 metų, Eidžiotai.

1221. Bytautas .Mečys (Sta
sys), 6 metų, Eidžiotai.

1222. Bytautas, Leonas (Ki
pras), 70, ūkininkas, gyv. vie
ta Kunigiškiai, Kaltinėnai.

1223. Bytautienė-Stulpinaitė, 
Jadvyga, 55, Kunigiškiai, Kal
tinėnai.

1224. Bytautas, Kipras (Leo
nas), 30, ūkininkas, gyv. vieta 
Kunigiškiai, Kaltinėnai.

1225. Blaščujirski, Kazys
(Marijonas), gimęs 1898, tech
nikas, gyv. v. Raguvč, Panevė
žys. '

1226. Blaška, Antanas (An
tanas), 23, ūkininkas, gyv. v. 
Babrauninkai, Gervėčiai.

1227. Blauzdžiūnas, Juozas 
(Simas), gimęs 19&K ūkinin
kas, gyv. tr Naujininkai. Pa

jevonys.

1241. Bložė, Algirdas (Jo
nas), 16, mokinys, gyv. vieta 
Kaunas.

1242. Bložytė. Vytutė (Jo
nas), 11, mokinė, Kaunas.

1243. Bložė .Matas, 60, foto
grafas, gyv. vieta Baisiogala.

1244. Bložienė, Veronika (Jo
nas), 40, šeimininkė, gyv. vieta 
Baisiogala.

1245. Bložytė, Zita (Matas), 
9, mokinė, gyv. v. Baisiogala.

1246. Bložė, Zenonas (Ma
tas), 7, Baisiogala.

1247. Bložienė, Marcelė (Juo
zas) , 36, ūkininkė, gyv. vieta 
Katiliai, Griškabūdis.

1248. Blinstrubas, Leonardas, 
29, darbininkas, gyv. v. Kau
nas.

1249. Bliudžius, Jurgis (Jo
nas), 68, gydytojas, gyv. vieta 
Kaunas.

1250. Bliudžius, Petras, 40, 
mokytojas, gyv. vieta Rokiškis.

1251. Bliudžiuvienė - Klebo- 
naitė, Teodora, 37, mokytoja, 
gyv. vieta Rokiškis.

1252. Bliudžiūtė. Petronėlė 
(Petras), 13, mokinė, gyv. ▼. 
Rokiškis. sdanl . si inlszJi 
’ - 1233. Bliudžiūtė, Bitutė (Pėt- 

ras). 9 metų, Rokiškis.

mus.
1267. Bobrovskienė, Elena 

(Vladas), 50, šeimininkė, gyv.: 
vieta Vilnius.

1268. Bobrovskaitė, Irena 
(Brunonas), 19, studentė, gyv. 
vieta Vilnius.

1269. Bobrovskis, Aleksan
dras (Brunonas), 17, mokinys,, 
gyv. vieta Vilnius.

1270. Bobrovskaitė , Irena- 
Marija (Brunonas), 7, Vilnius.

1271. Bociarskis, Domas (Vy
tautas), 25, studentas, gyv. vie
ta, Siesikai, Ukmergė.

1272. Bognienė, Viktorija, 
76, ūkininkė, gyv. vieta Ruk- 
šai, Kaltinėnai.

1273. Bogucka, Liuda, tar
nautoja, gyv. vieta Vilnius.

1274. Bogucka, Eugenija, 4 
metų, gyv. vieta Vilnius.

mus.
1304. Bojanavičiūtė, Kristina 

. (Liudas), 10, gyv. vieta Vil
nius.

1305. Bojanavičiūtė, Elena 
(Liudas) 10, gyv. v. Vilnius.

1306. Bojarskis, Mečys (Jo
nas), 49, Lentvaris, Trikampię, 
13.

1307. Bojevas, Svetoslavas 
(Vsevolodas), 18, darbininkas, 
gyv. vieta Kaunas.

1308. Bolys, Jonas, 36, darbi
ninkas, gyv. v. Panarai, Merki
nė.

1309. Bondis, Jurgis (Ignas), 
30, darbininkas, gyv. vieta 
Krikštėnai, Pabaiskas.

1310. Bondienė, Krikštėnai.
1311. Bondytė, Lilė (Jurgis),
(Tęsinys 5-tame puslapyje)

LIET. R. K. FEDERACIJOS N. A. APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMAS

įvyks sekmadienį, gegužės 24, š. m., 1 vai. p. p., Šv. Pet
ro parapijos salėje, 492 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Kviečiami visi Naujos Anglijos Federacijos skyriai 
prisiųsti savo delegatus. Bus svarbių veikimo klausi 
mų aptarimui.

Apskričio Valdyba —
Kun. K. Vasys, Dvasios Vadas, 
Ant. Zaveckas, Pirmininkas,
B, Jakutis, Raštininkas.
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Antraštėms, Gegužės 12, 1942

DĖL SAVO VAIKUČIŲ 
GEROVĖS

pačią aistros pančiais su
pančiojęs?! Jis tėra vėl-' 
nias, angelo sparnais prisi- ! 
dengęs.

Žinoma, yra tėvų, kurie

vo tėvą.
Vertė Alfonsas Sušinskas. t

Tu Mui! 5~‘~* Ij^PSaubdam^?! Argi
IU Pi YII mergaitės gelbėtojas, ją.

1 *** pačia aistros pančiais su-

t jau supranti, kad ir suža
dėtiniai čia labai atsakin- 

savo nusikaltimu jieSusižadėjimo tikslas mo- S1 . ______  ____ ________
terystė. Tylusis, nuoširdų- apkartina vaikų likimą: Jų l savo buvusį puolimą vė- turtų. Tai niekis! Nėra 
sis ilgesys, jūsų abiejų šir- nuodėmės pasėkos atsuie- iįau moterystėj stropiai a- ko apgailestaut to žmo- 

titaiso. Šitokie tėvai tada gaus, kurs dirbt bei auko- 
savo vaikų auklėjimu du tis turi. Ir tavo busimieji 
kart tiek rūpinasi. Tik ši- vaikučiai darbui, aukai gi-' 
tokių, deja, neperdaugiau-1 mę, nėra dėl to pasigailėji- 
sia. Apskritai čia būna ši- mo. verti padarėliai. Tu 
taip: susižadėjimo metu jiems gali duoti nuostabų! 
nesivaidę tėvai, savo vai- į kraitį: gryną dvasią, stip- 
kus dažniausiai auklėja j rią valią, nepailstamą
blogai. Šitokių tėvų vaikai darbštumą. Su šitokiais 

savo tėvo kraičiais jie gali 
Mielas drauge, dėl savo,drąsiai leistis į audringą 

vaikų gerovės susižadėji-!gyvenimo jūrą. Jie pasieks 
mo metą ištverk tyrai, įtiksią, pasiekę laimins sa-

dį džiuginąs, veda į alto- P\a v aduose, net jų a- 
rių, kurio akivaizdoj jūsų nūkuose. Jie sunkina ko- 
rankos susijungia amžina k4T^ jaunieji turi ko- 
jungtim. Moterystės tiks- Daznal dorinis vaikų 
las yra kūdikis. Manau, sdPnumas i* sugedimas
jūs nesat iš tų vėjavaikių stlPriu balsu k*ltina anks- 
sužadėtinių, kurie mote- tykesniąją tėvų kaltę susi- 
rystę matytų kaip dyku-: zadeJimo metu. 
mą nuniokotą, tuščią, be Visai kitaip čia yra, kai 
krykštaujančių vaikučių sužadėtinis dorinis didvy-! bus jų kaltintojai, 
balsų... Jei tik šitokios mo- ris, kai vestuvių dieną sa- 
terystės tetrokštumėt, bū-‘vo tyrai sužadėtinei drą- 
tumėt be garbės. Su skau- šiai gali jis pažvelgti j a- 
smu tenka pasakyti: šito- kis. Aišku, paskiau gyve- 
kių sužadėtinių vis dėlto nime džiugins jį vaikučiai 
pasitaiko pasauly. Jie ak- savo tyru doru žvilgsniu, 
meniniai savanaudžiai. | Kada jų akyse dangų spin- 

Vaikučiai — Dievo pa- dint jis pamatys, tada sų- 
laima namuose. Neišma- Pras- kodėl savo kūną ir 
nėliai, niekšiški padarai sielą turėjo grudint, su į- 
tie, kurie biauriais žo- genties potraukiu stipriai 
džiais tyčiojas iš Dievo pa- bekovodamas. Tada jam 

5 mintos motinos... paaiškės: šią sunkią kūno
kreikia užmiršt: vaikai kovą kovojo jis, vaiku- 

•*gumą sukelia. Vai-Į ciams dvasios grynumą, 
dažniausiai pa- kūno stiprumą duot norė

damas.

garbingai.
Gai būt, savo vaikams

negalėsi duot ypatingų

Lietuvos Tremtiny Sibiran 
Sąrašas

ai nulemia.
zams jie duoda kūną, J Už vaikus tėvai yra la

uš talkininką. Kartu su t bai atsakingi. Vaikai rei
kimu vaikai iš tėvų pavel- kia auklėti. O iš visų menų 
di ne tik kūno, bet ir dva- pats meniškasis menas y- 
sios ypatumus: tėvų silp- ra auklėjimo menas. Todėl 
nybes ir jų gerąją pusę — jis toks ir sunkus. Dauge- 
dorybes. Bent dažnai taip liui tėvų šis menas šiandie 
būna. Mokslas kol kas šito nepasiseka. Įdomu kodėl ? 
fakto nėra pilnai išaiški- Atsakymas aiškus: dauge- 
nęs. Tačiau visai tikras lis jų patys nėra tinkamai 
dalykas: tėvų geroji ir blo- išsiauklėję. Svarbiojoj su- 
goji pusė jau net į pačius sižadėjimo meto mokyk- 
pirmapradžius vaiko dai- loj jie, nesirūpindami sa 
gelius pereina. Ir sv. Raš- viaukla, atsisakė nuo šu
tas, visai sutardamas su • sivaldymo, nuo savitvar-

( Pradžia 4 pusi.)
7 metų, gyv. vieta Krikštėnai.

1312. Bondrevičius, Jonas 
(Jurgis), 32, Vilnius.

1313. Bandzaitis, Antanas, 
37, mokytojas, gyv. v. Kūrenai, 
Deltuva.

1314. Bandzaitienė, Zosė 
(Jurgis), 38, mokytoja, gyv. 
vieta Kūrenai, Deltuva.

1315. Bandzaitis, Rimgaudas: 
(Antanas), 4 metų, Kūrenai.

1316. Boneckienė, Zofija 
(Juozas), 34, Vilnius.

1317. Benecka, Vladas, 11, 
Vilnius.

1318. Boneckaitė, Teresė, 7,
Vilnius. - .i ,

Kaunas.
1338. Bosikis, Vincas (Juo

zas), 36, mokytojas, gyv. vieta 
Dusetos, Zarasai.

1339. Bosikienė - Girčytė, 25. 
mokytoja, gyv. vieta Dusetos, 
Zarasai.

1340. Bosikis, Algis (Vin
cas) l’/2 metų, Dusetos, Zara
sai.

1341. Bosaitė, Ona (Juozas), 
24, Antkalniškiai, Jurbarkas.

1342. Bosaitė, Gene (Juozas), 
17, Antkalniškiai, Jurbarkas.

1343. Boškevičienė, Domicė
lė (Bernardas), 38, darbininkė, 
gyv. vieta Alytus.

1344. Botyrius, Jonas (Juo-

Armijos inžinieriai pastato kilpas iš plieninių vielų, kuriose trokai ar 
kitoki važiavimo pabūklai įsiraizgę į panašius spąstus būtinai turi su
stoti. Tai kariški triksai, ir reikale galėtų būti panaudoti prieš priešą.

mokslu, patvirtina sį pa
veldėjimo faktą:
— Aš esu Viešpats, tavo 

Dievas, atkeršijąs už tėvų 
neteisybę vaikams lig tre-

dos. O kad ir buvo anks
čiau ką gavę, pamažu ir 
nuo to atsipalaidojo. Ir da
bar jie, patys būdami neiš
auklėti, be stiprios valios,

1319. Bonislavskienė, Jadvy- zas), gimęs 1900, karininkas, 
ga (Karolis), 77, ūkininkė, g.. majoras, gyv. vieta Kaunas.

Krikėnai, Melagenai. 1345. Botyrius, Kostas, 45,

1365. Brazauskas. Jonas, 56. 
ūkininkas, gyv. vieta Elvirava, 
Padubysis.

1366. Brazauskienė, Juzė, 50. 
ūkininkė, gyv. v. Elvirava.

1367. Brazaitienė, Marija, 
Želviai, Šiauliai.

1368. Brazauskas, Bronius, 
gimęs 1913, ūkininkas, gyv. v. 
Užlaukiai, Naumiestis.

1369. Brazauskas, Jonas (Jo
nas), 19, studentas, gyv. vieta 
Šiauliai.

1370. Brazdžiūnas, Ignas 
(Baltrus),- gimęs 1891, moky
tojas, gyv. vieta Linkuva.

1371. Brazdžiuvienė, Filome-
1320. Bonislavskienė, Marija mokytojas, gyv. v. Yliai, Vi- s na, Linkuva.

čiosios ir net ketvirtosios' be pusiasvyros, pasišauna 
kartos tų, kurie manęs ne- i kitus auklėti! Tai sunku,

(Antanas), 41, ūkininkė, gyv. 
v. Krikoniai, Melagenai.

duklė.
1346. Botyrienė

1321. Bonislavskienė, Janina’kais), šeimininkė,
(su
gyv.

1372. Brazdžiūnas, 
(Ignas), Linkuva.

Juozas

apkenčia ir darąs miela-; beveik neįmanoma. Argi 
širdystę lig tūkstantinės•' jie gali kitus į aukštumą 
kartos tų, kurie mane my-! vest ,patys pakalnėj įklim- 
li ir užlaiko mano įsaky- pę būdami?! Juk tas ne
mus (Exod. 20, 5-6.) 

Suprantama, ne
vadas, kuriame suvedžio- 

apie to jas pasislėpęs tūno. Argi
kerštą čia kalbama: Die- j gali vadintis gelbėtoju tas,

(Feliksas), 21, studentė, gyv. 
vieta Krikoniai.

1322. Borhertas, Vladas (A-
lenksandras), 45, tarnautojas,
Pandėlys.

1323. Borhertienė, Jadvyga, 
27, mokytoja, gyv. v. Pandėlys.

3 vai I
vieta ’ 1373. Brazdžiūnas, Valenti

nas - Liudas (Ignas), Linkuva.Viduklė.
1347. Boturo, Bronius (Bro-: 1374. Brazdžiūnas, Ignas (Ig-

nius) , 7 metų, Vilnius. nas), Linkuva.
1348. Božerianov, Mykolas 1375. Brazdžius, Jonas (Juo-:

(Povilas), 37, ūkininkas, gyv. zas), 26, mokytojas, gyv. vieta 
v. Gumba, Jašiūnai. , Gatančiai. Vabalninkas.

1349. Brakas, Adomas, 55, 1376. Bražinskas, Romualdas,
1 err

vas negali keršyti, bet tik 
apie paveldėjimą.

Mielas Drauge, dabar

kurs užuot gelbėjęs, savo 
sužadėtinę įtraukia nusi- 
kaltiman, nakties tamsa

1324. Boriseviėius, Mykolas, artistas, gyv. vieta Kaunas. 58, darbininkas, gyv. vieta Po
43, Kirdeikiai, Linkmenys.

1325. Borisevičiūtė, Stefa 
(Stepo), 41, Kirdeikiai, Link
menys.

1326. Bortkevičius, Petras (I- 
polito), 45, mokytojas, gyv. v. j 
Kaunas.

1327. Bortkevičienė, Kuni-

1350. Brakas. Tautvydas (A- lisė, Melagenai.
domas), 22, studentas, Kaunas. 1377. Brazinskienė, Vladisla-

1351. Branovska, Gabrielė, va, 58, ūkininkė, gyv. vieta Ig- 
50, ūkininkė, gyv. vieta Ado- nalinka, Švenčionėliai.
mavas, Švenčionys. 1378. Brazinskaitė, Vladisla-

1352. Branovska, Regina, 28, i va (Romualdas), 26, Ignalinka.

gunda, 38, šeimininkė, gyv. v. Kaunas.

Adomavas, Švenčionys 
1353. Brazaitis,

1379. Bražinskas, Raimundas 
Juozas, 57, | (Romualdas), 11, Ignalinka.

1380. Brazi Ulevičius, Myko-

Los Angeles City Couticil, prezidentas, G. V. Ben- 
nett inspektina miesto dAZ’būnnkM; apsirengimo ma
das — trumpus sijonėlius ir kelnytes, kaip kad parodo 
paveikslas. Jis liko tuo klausimu neutralus.

Kaunas.
1328. Bortkeviėiūtė, Danutė ■

(Petras), 21, studentė, gyv. v. {vieta Kaunas. 
Kaunas.

1329. Bortkevičius,
(Petras), 17, mokinys, gyv. v.
Kaunas.

1330. Bortkevič, Vladas (Ste- 
'pas), 43, tarnautojas, gyv. v.
Zarasai.

į 1331. Bortkevič, Didija (Pet
ras), 42, ūkininkė, gyv. vieta 
Žemygala, Raseiniai.

1332. Bortkūnas, Mykolas 
į (su šeima), 45, Gegužinė, Kai- 
, šedorys.

1333. Borušauskas, Jonas 
(Matas), 35, (su 2 vaikais), 
mokytojas, gyv. vieta Višakiš- 
kė.

1334. Borušauskienė, Izabelė.
27, šeimininkė, gyv. vieta Vi- 

šakinė, Pilviškiai.
1335. Bosas Antanas (Juo

zas), 27. vežikas, gyv. v. Ant
kalniškiai, Jurbarkas.

1336. Bosas. Vytautas (Juo
zas), 20, ūkininkas, gyv. vieta 
Antkalniškiai, Jurbarkas.

'183T. Boseikis.G MykoJAS 
(Vincas), 32, dailidė, gyv. v.

i 1354. Brazaitienė, Izabelė Jas, 76. ūkininkas, gyv. vieta

1410. Brinkiytė, Stasė (Ro
mualdas), 18, ūkininkaitė.

1411. Brizgys, Jonas (Anta
nas), gimęs 1900, majoras, 
Plyniai, Liudvinavas.

1412. Brinką, Liudas (Vi
lius), gimęs 1896, ūkininkas, 
gyv. v. Melagenai, Švenčionė
liai.

1413. Brachvičas, Vladas, 28, 
darbininkas, Marijampolė, Gu
džiūnai.

1414. Broda - Brodaitis, Me
čys (Adolfas), gimęs 1907, ve
žikas, gyv. vieta Vilnius.

1415. Bromka, Jonas (Pra
nas), 53. ūkininkas, gyv. vieta 
Gervičiai.

1416. Bromkienė, Marija 
(Pranas), 53, ūkininkė, gyv. v. 
Gervičiai.

1417. Bromkaitė, Zosė (Jo
nas), 18, Gervičiai.

1418. Bromka, Tadas (Jo
nas), 14, Giermaliai, Vilnius.

1419. Broniauskienė, Regina 
(Lionginas), 30, tarnautoja, 
Adomavas. Švenčionys.

1420. Bronišienė, Zofija (Fe
liksas), 42, ūkininkė, Mykoliš- 
kiai, Kretinga.

1421. Broniškaitė, Vanda 
(Juozas), gimus 1903, Kėdai
niai.

1422. Bronovskienė, Gabrielė 
(Ferdinandas), 66, ūkininkė, 
Adomavas, Švenčionys.

1423. Brundza, Andrius (Jo
nas), 31, tarnautojas, Šančiai.

1424. Brundza, Stasys (And
rius), 32, tarnautojas, Šančiai.

(Bus daugiau)

1392. Brazkienė, Vladislava 
(Vincas), 31, Lyduvėnai.

1393. Bražukytė, Laimutė, 1 
metų.

1394. Breikovskis, Tadas 
(Kostas), 46, N. Vilnis.

1395. Breivytė, Elžbieta, 
slaugė, gyv. vieta Kaunas.

1396. Brelinis, Vytautas (Pet
ras), 17, mokinys, gyv. vieta 
Švenčionys.

1397. Brencel, Ona, 28, Vil
nius.

1398. Brencel, Zdislovas. 30, 
tarnautojas, gyv. vieta Vilnius.

1399. Breneizerytė, Koste 
(Julius), 22, darbininkė, gyv. 
vieta Vilkaviškis.

1400. Briaukus, Vincas (Jur
gis), 37, policininkas, gyv. vie
ta Marijampolė.

1401. Briaukuvienė - Jankau
skaitė, Michalina, 32, gyvena
moji vieta Marijampolė.

1401. Briaukus, Vitas (Vin
cas), 11, Marijampolė.

1403. Briaukytė. Birutė (Vin
cas), 7. Marijampolė.

1404. Briaukytė, Genė (Vin
cas), 5, Marijampolė.

1405. Bridickas, Juozas (Vin
cas), gimęs 1909, mokytojas, 
gyv. vieta Žardeliai. Barzdai.

1406. Brineika. Jonas. 23. ka
reivis. gyv. vieta Lazdijai.

1407. Brinklys, Romualdas 
i (Juozas), 64. ūkininkas, gyv. v.
Meldeikiai, Panemunėlis.

1408. Brinklienė, Norbertą, 
55, ūkininkė, gyv. v. Meldeikiai.

1409. Brinklytė, Bronė (Ro-
gyv.' Astriaučiškiai, Žiežmariai.

1381. Braziulevičius, Stasys
1355. Brazaitis. Juozas (Juo- (Mykolas), gimęs 1905, ūki- mualdas), 20, ūkininkaitė. 

Petras!zas)» 20, studentas, gyv. vieta ninkas, gyv. vieta Astriauėiš- 
kės.

1382. Braziulevičienė

(Jonas), 43, šeimininkė,

Kaunas.
1356. Brazaitis, Harri-Stasys

(Juozas), 18, studentas, Kau- celė, 80, ūkininkė.
Domi-ii

1383. Braziulevičienė, Anelė, 
1357. Brazaitis. Povilas (Juo- 37. ūkininkė, gyv. vieta As-' 

zas), 62, notaras, gyv. v. Kau- triaučiškės, Žiežmariai.

nas.

1384. Bražeika, Adomas 
(Juozas), 47, darbininkas, gyv.

56. vieta Kaunas.
1385. Bražinskas. Romual- i 

gyv. v.

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

nas.
1358. Brazaitienė - Jonavi 

čiūtė, Marija (Kazys),
Kaunas.

1359. Brazaitis. Pranas (Kos- das, 69. darbininkas, 
tas), 40, ūkininkas, gyv. vieta Ignalina.
Maleiškės, Jankai.

1360. Brazaitienė, Ona (Vin- va, 58, darbininkė, 
cas), 30, ūkininkė, gyv. vieta Ignalina.
Jankai.

1386. Brazinskienė, Vladisla- 
gyv. vieta

1387. Bražinskaitė, Vladisla- 
1361. Brazaitis, Vytautas va (Romualdas), 26, Ignalina.

(Pranas), 11 metų, Jankai.
1362. Brazaitytė, Dalia (Pra

nas), 10 metų, Jankai.
1363. Brazaitis, Vytautas, ū-

kininkas, gyv. v. Želviai, Šiau
liai. . AU .G

1364. Brazas. Motiejus (Mo
tiejus), dajrbininkas: gyv. vieta 
Šiauliai.

1388. Bražinskas, Raimundas 
(Romualdas), 11.

1389. Brazinskienė, Vladė 
(Vincas), 29, mokytoja, gyv. v. 
Lyduvėnai.

1390. Bražinskaitė, Meilutė 
(Jonas), 11 mėn., Lyduvėnai.

1391. Brazys, Vytautas. 14. 
mokinys, gyv. vieta Kaunas.

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virie
liai, 192 pusi_________ ______________________ 35c.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai ................... $1.25

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuioidiniai viršeliai $100
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuioidiniai viršeliai

su kabike ..................................................................................  $1.50
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,

555 pusi,............................... ................................. $2.75

SVEIKA MARIJA, Juodi tikro kolenkoro viršeliai,
raudoni kraštai, 384 pusi................. ...................... 65c.

VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygė, 
parinktos gražiausios maldos, šilkini labai plo
na popiera, juodi kolenkoro viršeliai $2.50

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ........................... 2Oc.

DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai,
auksuoti kraštai, 288 pusi. Kaina $1.50

ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti
kraštai, 288 puslapiai. Kaina $1.50

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi kolenkaro viršeliai..
328 puslapiai. Kaina 65c.

“DARBININKAS"'
366 W«Broadway, ' So. Boston, Mass.



BimoAa

.•t
: . f. METINE ŠVENTE

LIETUVIŲ SĄSKRIDIS
Rengia Lietuvos Vyčių N. A. Apskritys, LDS ir Laikraštis “Darbininkas”

>r v

Šeštadienį, Liepos - July 4 dieną, 1942
Romuvos Parke, Montello, Mass.

Bus graži programa: Dainos, Sportas, Kalbos, Šokiai ir t.t.
Kviečiame visus prie tos dienos rengtis RENGĖJAI.

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. J. Padvaiskas, 
— Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirmininkas; B. Jakutis— 
n Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raštininkas, 7 Mott St.. 
Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 6 Commonwealth 

Ave., Worcester, Mass.; J. Svirskas ir P. Mažuknaitė—Iždo Glo
bėjai. “Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

DŽIAUGSMAS ir BLAIVUMAS

Kun. St. Raila
Iš juoko pažinsi žmogų, 

sako patarlė. Mes galėtu
mėm tą posakį išplėsti ir 
pasakyti iš pasilinksmini
mų tikrai pažinsi žmogų. 
Tiktai žmonės gali juok-

1 užtenka vidaus džiaugs
mo. Žinoma, viduj besi
džiaugiant tas džiugesys 
gali ištrykšti ir išoriniai, 

i tuomet bus daina, giesmė, 
gražūs šokiai, žaidimai, 
linksmios kalbos ir t.t. Bet 
tai visuomet tikrina ir 
tvarko sveikas protas, kil
ni valia, šventa intencija, 

i Iš to, kas lig šiol pasaky
ta, aiškėja, jog tikrai 
džiaugtis gali tik blaivūs 
žmonės. Tik blaivūs turi 
sveiką protą, jautrią sielą, 
kilnių jausmų. Jei kas ne
blaivūs, tai tegul atsisvei
kina su tikru
Neblaivaus žmogaus siela

LDS N. A. Apskričio

PIKNIKAS
Gegužes 30-tą

Jau buvo rašyta, kad Gegu
žės 30-tą, įvyks šaunus pikni-

Aš Tikiu Tik Tą, Ką Matau!
“Svarbiausia religinio svyra- nys “tiki tik tą, ką mato”, 

vimo priežastis yra per didelis Į “Yra Horacai, tarp dangaus ir 
mūsų pasitikėjimas protu”, sa- žemės daiktų, apie kuriuos jūsų 
ko Eotvos. išmintis nė sapnuoti negali, —

Niekuomet man šis posakis . tai Šekspyro žodžiai. Ir Šekspy-
neatrodė toks teisingas, kaip iš- ' ras tiesą sako. Bet taip pat ir ” ~r’ t J... . . “ . , . _ . , jimą — ir mokslas paliaus bu- kas, Romuvos parke, Montello,girdus filosofuojant vieną dar-! vengrų rašytojas Gardonyi ne- 
bininką, kurs laikė save labai klysta sakydamas: “Jei kuris

Į mečio fizikas dar aiškiau šiuo 
• klausimu išsireiškė: “Kiekvie- 
i na istorinė žinia reikalauja, kad 
! mes tikėtume jos, tos žinios, 
šaltiniu, t. y., kad tikėtume, jog 
kiti tai matė ir tik tą pasakojo, 
ką jie tikrai matė... Kas pasilik

au iš mokslo, jei nebūtų tikėji
mo? Pašalinkim iš mokslo tikė-

protingu. Jis-isakė: “Aš netikiu žmogus viską tiki — kyla kiau
nei Dievą, nei amžiną gyvenimą, simas, ar jis sveiko proto; bet 
Aš tikiu tik tą, ką matau!” Tai kuris tik tą tiki, ką mato savo 
taręs, jis išdidžiai papurtė gal- akimis, nebereikia klausti, ar 
vą. fai jis dar sveiko proto”. Šios nuo-

Šis vargšas buvo tikrai įsiti- monės teisingumą patvirtinsiu 
džiaugsmu, kinęs, kad jis pasakė nepapras- * dar keletu pavyzdžių.

vęs mokslas. Kasdieniniame gy-1 Mass. Taip bent rengėjai mano. 
venime be tikėjimo mes negali- Man šiuo atveju rūpi pažvelgti
me nė pakrutėti. Istorikas turi 
tikėti istorijos šaltiniais, teisė
jas — liūdininkais, ligonis —

į tikrąją sveikatingumo pusę. 
Štai, kaip tik pavasario šiltesnė 
dienelė prašvito, tai tuojaus,

gydytoju, mokinys — mokyto- kas tik gyvas pradėjo džiaug- 
ju. Jei jau pasauliniuose moks- tis šilta dienele, kaitria saulute.
luose turime tikėti daugelį daly- Reiškia mūsų organizmas ver

sismaginimas: paėdę se
niai gyvuliai guli ir snau
džia, jaunikliai šokinėja ir 
žaidžia, paukščiai gieda ir 
t. t. Bet visas jų “džiaugs
mas” tuo ir baigiasi — pa
šokinėti, patrepsėti ir pa-
čiulbėti. Visa to jie neper- ne^h .^augtis per ap- 

bet tai atlieka sa- baigusius smegenis
Kiekvienas sveikai gal- 

1 taip ir negalėdami daryti. v°j4s turėtų tuo susirū- 
Kitaip yra su žmogumi, pinti ir stengtis suteikti 

Yra jy Tv mŪSU jaUnimUl tlkrO

tis, džiaugtis ir linksmin
tis. Gyvuliai nežino dva- gyvena,. . vo prigimties verčiami, kisios džiaugsmo, nes neturi,, . . ... . ,
sielos. Visų gyvių, be žmo 
gaus, linksmumas

tą, visą pasaulį iš pamatų judi
nančią tiesą. Vargšas žmoge
lis! ' '

Juo mokytesnis yra žmogus, 
juo labiau jis pripažįsta, kad a-

kų, tai ką bekalbėti apie religi- Į žiasi į gamtą ir trokšta pagauti 
ją, kurios menkuti žmogaus iš gamtos sau daugiausiai to 

atžvilgių su- stiprinančio, gaivinančio oro ir
nematomų saulės spindulių, ku-

Mes tikim ir nematę
Jau kasdieniniame gyvenime Protas daugeliu 

yra tiek įvairių dalykų, kurių Prasti negali! 
mes nesuprantame, tačiau tiki- Bet Sal skaitytojas man pa- ne taip sveikatingai atsiliepia 

* ‘ tiesą, Amerikos nema- kiekvieno organizme. Nusibostapie mus yra be galo daug daik- kad tai yra; ir tas, kurs sakysi:
tų, kurių mes nematome ir ne- n*ek° netikėtų, negalėtų — . .

žingsnio žengti pirmyn. * Y™’ nes aPie Jos buvimj* liu- resime j pamarių vasarotojus,
di ja patikimi žmonės, kurie ją į tai pamatysime, kaip jie nuo
savo akimis matė. Taip pat aš bodziauja. Jiems šalia gero oro 

reikia įvairumo. Jeigu gerai įsi
žiūrėsime, tai pamatysime, kad 
gegužės 30-tą dieną, Romuvos 
parke, kiekvienas ras net ir to
kio įvairumo, kokio neranda 
pamarių pakrantėse. Čia ir oras

Tu nueiti pirmą kartą į mo- mais Etiniais, einančiais iš tei-i geras, ir saulės spinduliai vei- 
kyklą. Mokytojas rašo lentoje sin^ žmonių lūpų. Panašiai y- kia- kalP ir kitur ir dar priedan 
mid4xi ir ąnkn «i “a” či “n” Tu ra ir su mūsų religiniu tikėji-I linksma aplinkuma, programa...

mu. Mūsų katalikiškajame tikė- gerėkis visu tuo ką tau da- 
gamtužė ir ką tau 

nuoboduliui nuvyti e- 
rengėjai. Taigi gegužės

tikras kad°ta -1ų patikimumą liudija amžinoji 30 dieną, visi vykime į LDS N.
----  Anglijos apskričio gegužinę,

“L-nos”. Montello, Mass. R.

nė čiau, tačiau aš tvirtai tikiu, kad vienok tapatybė. Jeigu prisižiū-
. 1.-4. , i - Ir žmogus, pavalgęs, svei- niusų jaunimui ---- . .--------------

vienoks ar kitoks kūno pa- kag gaR džiūgauti> šokinė- džiaugsmo, kurs gali būti galime savo pojūčiais patirti
CVFItfATA TIIDTAC ti, dainuoti ar bėgioti, bet tik su blaivybe sujungtas.! ir juo kilnesnės dvasios yra
jtlIaAI A“IUnl Aj ig dar ne]r,us žmogiškas J^i pasitaiko, kad organi- žmogus, juo mažiau jis stebisi kas Yra tavo tėvai ir

Netekus sveikatos, nemiela nei gy- džiaugsmas bet tik kūniš- zacijos ruošia pasilinksmi- tomis paslaptimis, kurių negali “žinoma!” nustebės at
tik BroT?sesiuSVtu kas, toks pat, kaip ir gy- nimus ir juose leidžia par- suprasti mūsų protas.
Įvertini sveikata ir ja brangini, tai ,„,1;,, davinėti svaigalus. tai tf>-1 “Kad reikia tikėti!”____________

mažų dienų taip mokomas, bet
ar iš tikrųjų taip yra — įsiti- sklysta. Ir aš tą patį sakau 
kinti tu jokiu būdu negalėtumei, kad negalima netikėti patiki-

Pav., ar tu žinai, jaunuoli, 
broliai ?

Žinoma!” nustebęs atsakysi tu. tikiu ir kitais mokslais, nes jie 
Tačiau to tu tikrai nežinai, tu yra pagrįsti patikimų žmonių

ivertini sveikatą ir ją brangini. ^>!vulįu įč kūno DrisimtiČs davinėti SVaigalUS, tai to- j “Kad reikia tikėti!” skundžia- tiki’ kad UiP yra, nes nuo Pat hadl^malss-
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmu, KUnO_pngimUeS mūgų gi tūlas mokinys po tjkybos pa. mažu dienu t.in mnknma, bet ' Kiekvienas, kuns taip mano-

yra tuomet, jaunimo neugdo, bet mokos. Aišku, — reikia tikėti, 
kai siela ir kūnas paten- smukdo. Įsigėrusių pasi- Kasdieniniame gyvenime susi- 
kinti. Kai dvasioj ramu, linksminimų biaurumo ne- duriame su daugybe daiktų, ku- 
giedra, o kūnas sveikas, blaivieji gal ir nepastebi, rių nematome ir nejuntame, bet 
tuomet abudu kartu suku- kaip perkreiptais veidais, vis dėlto turime juos tikėti. Iš
ria tikrą džiaugsmą. Tokio suveltais plaukais, parau- tikėjimo į Dievą gali juoktis tik žinoma .tiki, kad iš tikrųjų taip

kaip tai: reumatizmą, rankų, kojų 
gėlimą, nikstelėjimą, nuovargi, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus - UZlRUgSmaS 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin
gą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo. pagelbės ir tamstai. GARAN- 
TUOJAM, kad. pavartojus kelis sy
kius. aplaikysi palengvinimą ar pini
gus grąžinam.

Kaina 75c., $1.50 ir $3.00.

glebesčio jasi ri nė mažiausio supratimo apie garuojančios 
bet blai- begalinę daugybę aplink mus e- b būti visiškai

veido bruožų. Širdis smar- pūliuoja ir
kiau plaka, o sielos gelmėj mūsų jaunimas; — -~o—„ —aJ~* -r— ----- - ~ . A Tiesa- pats Kristus

voXteTsSLlaSuS«oPkS taip gera, smagu, net sai- vus ten patekęs turi rausti sančių daiktų. sriuba neuznuodyta. Aišku, ne.
kuriems pažibėjo. Klauskite visada dus juokas ima. Reiškia, iš gėdos ir bėgti viską pa- Į Mes esam lyg tie žmonės, ku- 661 esi tvirtai įsitikinęs, kad ,--------------------------
UpAsJE:SJe?^T?^ikyti u- tikrai džiaugiantis nebū- likęs. Blogiausia yra tai, rie sėdėdami giliam šuliny žiūri virėJa to niekuomet nedarys, j 
krąją Deksnio Galindą Mostj ir pa- tįna šokinėti Šūkauti bet kad tokiais jaunimo elge- į viršų. Ir ką gi jie mato? Ogi Musis ties Termopylais buvo( 
sėkmės, tai visada klausk taip. DE- -------------------------------------  siais yra piktinami vaikai, tik mažą, mažą dangaus sklype- penktam šimtmety prieš Kris-

PRANEŠIMAS ° prieauglius tiesiog mo- lį, — panašiai yra ir su mumis. taus gimimą. Visla teka per
_______ komas tokių nešvankybių. ■ ‘Tegu žmonija mokslą laiko ir Krokuvą, Sandomirą, Varšuvą

Moterų Sąjungos Mass., Me., Labai svarbu Šalinti kiai- dideliu dalyku

KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN S OINTMENT. Ui tik Ūda 
aplankysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
rašo chemikas ir galiausiai įteka į Baltijos jū- Pirmininkė — Eva Marksienė,

ir N. H. apskričio suvažiavimas dingą kaikurių įsikalimą, Schonbein’as, “tačiau prityręs Japonija susideda iš keturių TeL ^^°n’ Mass-
įvyks Gegužės 17, 1942, Aušros kad tik neblaivūs galį link- j mokslininkas jaučia jo trūku- dld®bų salų: NlPono’ Šlkoku, (V‘g^3iSdnf .ŠoJbSSl^Em. 
Vartų parapijos svetainėj, 15 smintis, O blaivūs ne. At- mus ir yra įsitikinęs, kad ir šių Kiuššiu ir Jeso... Ar tu visa tai Prot. Rast. — Ona ivaškienė.

‘tiki”, kad

Phone1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius
NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St.

New Britain, Conn.

Highfield Rd., Worcester, Mass. virkščiai. Visiems įkalkim laikų žmonės težino tik mažą žinai? Ne, tu tik
Sesijos prasidės 1:30 vai. po į galvą ir į širdį, jog tikrai dalelę viso to, kas yra gamto- ta’P Y1^-
pietų. Kuopos malonėkite skait- džiaugtis gali tik blaivūs je
lingai prisiųsti atstovių. Yra žmonės, kas galėjo paaiš-1 Garsus gamtos tyrinėtojas tikėti nuo pradžios iki galo ap-
svarbių klausimų, kuriuos tu- keti iŠ Čia pabertų kelių Reinke yra panašiai išsireiškęs: rašomus dalykus, nes tu pats
rėsim aptart. Taip-gi planus su- žodžių. | “Sokrato filosofijos pradžia bu-
daryti dėl Moterų Sąjungos pik- Mokėkim Žaisti. Šokti ir vo žinojimas, kad mes nieko ne- 
niko, kuris įvyks Worcestery dainuoti, bet neužmirškim žinome: jo gi filosofijos pabai- ne 
Aug. 30, 1942. Taipgi būtų ma- blaivėti.
lonu išgirsti nuo visų kuopų ----------------

Mokydamasis istorijos tu turi

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,

4115 Washington SL, Roslindale, 
Tel. Parkway 2352-W.

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

SV. JONO EV. BL. PAIALPINĖ8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis 
702 E. 5th St., So. Boeton, Mass.

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

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
7 Winfield SL, So. Boston, Mass.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Nakt)

60? Washin<jton Blvd.
BALTIMORE* W*?ųo*

Telephofte Plaza 8595 
LlmMPiaCiMr \rt4bkfy feMtafų.

-- ----- - .—- >.-u .gi.----

Didelėmis Raidėmis 
Maldaknygė

S-ba’Vga — pažinimas, kad mes turi
me tikėti. Tai yra neišvengia
mas žmogiškos išminties liki
mas”.

Mat, kaip kalba garsūs moks-

948 E. Broadvvay, S. Boston, Mass. 
nė vieno to įvykio nesi savo a- Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė, 

l 110 H St., So. Boston. Mass.
kirnis matęs. Taip pat ir didės- Draugija savo susirinkimus laiko kas

dali* frpno-rafiin* rpmiasi antr» antradieni mėnesio. 7:30 vaL'Draugija laiko susirinkimus kas tre 
aaiib »eos rai ĮJOS remiasi, pobažnytinėj svetainėj. čią sekmadienj kiekvieno mėnesio

vien tikėjimu. Vadinas, kasdie- Visais draugijos reikalais kreipkitės 2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
pas protokolų raštininkę. I 492 E 7th SL, So. Boston. Mass.

‘Darbininke’

kaip naudojasi Vajumi; naujų 
narių įrašymu, kuris baigsis 
birželio 30, 1942. Atsiminkite, 
kad Moterų Sąjunga yra vienin
telė katalikių moterų organiza- ‘ tik išėjusią iš spaudos didelė- 
cija Amerikoje, kuri teikė pa- mis raidėmis kun. Pr. Juškaičio 
šalpos ligoje ir pomirtines iš- išleistą maldaknygę — “Maldų 
moka. Kiekvėienoje kolonijoje' šaltinis”. Ši maldaknygė yra 
yra kuopos ir sąlygas galima'paranki kaip vyrams, taip ir

galite gauti ką lo vyrai. O vargšas darbininkė
lis arba ketvirtos klasės moki-

niniame gyvenime mes negali
me nė trupučio apsieiti be tikė
jimo. Vaikai tiki tėvais, tėvai 
vaikais. Ir kaip skaudu darosi 
jaunam žmogui, kaip jis paste
bi, kad tėvai juo nepasitiki!

Valgomų Daiktų Krautuvės

nuo kuopų val±
' Tekie'Bi.

Apskrjęio Pirm.

inoti. moterims, nes ji yra nedidelio 
fpmįalo, -. JiU x '
Storumo apie pusę colio, pdos 1

apdarai, ant kurių įspaustas 
gražus auksinis . simbolis — 
kryžius karūnoje. Kaina tik 
$2.50. Užsakymus siųskite — 

Darbitlhrkas”, 306 W. Broad- 
way, So. Boston, #Nss.

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik- 
, tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 

Didysis šešioliktojo šimtme- krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”, 
čio teisininkas Hugo Grotius
rašo: “Be tikėjimo nebūtų neir •
istorijos, nei gamtos mokslo,
nei pagaliau artimų santykių

||Wi tėvų ir vaikų 
'Vienas garsus praeito. šimt-
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IŠ MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMO

Bėga dienos, negrįštamos die
nos... Nebegrįš daugiau ir ši 
diena, palikusi gražų įspūdį ir 
priminusi mums, kad motina 
yra kilniausias asmuo, kad mo
tina yra visuomet ir visur 
gerbtina, ir kad motina yra

motinų paminėjimui ir jų pri
siminimui. Dvasinė puota — 
tai buvo “in corpore“ viešas 
pamaldų išklausymas ir šv. Ko
munijos priėmimas 10 vai. ry
te, parapijos bažnyčioje. Šios 
pamaldos buvo gražiausia dva-

mūsų laimingo gyvenimo prie-1 sinė padėka mūsų motinoms, 
žastis. Kaip gražu yra, kad i Materialinė puota — tai po-
jaunimas moka įvertinti ir ata
tinkamai pagerbti savo moti-

kylis, kuris įvyko tuojau po pa
maldų parapijos svetainėje. Čia

ŠEŠTADIENI,
Gegužes 16, 1942

Somerset Viešbuty — Louis XIV Bollroom
BOSTON, MASSACHUSETTS

... .1 i,Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 85c. (Įskaitaat taksus)
Vyčių nariai tarnaujantieji kariuomenėj bus leidžiat), i veltui.

Kviečiame visus, iš visų kolonijų atvykti Į šiuos metinius 
šokius. Pelnas skiriamas Apskričiui ir Centrui. Visiems bus 
užtikrinta laiką gerai praleisti. Atvykite ir atnaujinkite savo 
pažintis — pamatysite savo draugus, Vyčius tarnaujančius 
kariuomenėj. Lauksime! KOMITETAS.

lavimo
Kainų Administracijos 

Ofisas ragina perkančią 
visuomenę turėti kantry
bės ir tolerantiškumo pa-

lig nustatytų parūpinimų.
“Kada nesutikimai pasi

rodo, patartina, kad pir
kėjas ir krautuvininkas

fVnnųUise

'The 'kitchen brigade* 
can clean up Hitler”

kol kainų kontroliavimo j bandytų susitaikinti. Tik 
programa pilnai išsivys- kada jie vis nesutinka, ir 
tys. pirkėjas gali įrodyti fak-

Amėrikiečiai pripažins, tų, kad neprisilaikyta prie 
kad kainų aukštis (cei- kainų patvarkymų, tik ta-Į 
liri) yra jų apsauga prieš da reikia pranešti patvar- j
kylančias pragyvenimo iš
laidas, Administratorius 
Ledft Henderson sakė.

kyraų pildytojams.
Kainų Administracijos

Ofisas išleido trijų-punk-

DON'T wash djshes under the 
fiucet. Usc good sudsy 

water in a pan—with a rinse of 
hot water. It s healthier—and 
thriftiei. Benreen platės running 
wat« ts wastei vaier and wasted 
money. Remember: water power 
is defense power.

nas. Tas jaunimas gyvena ir . susirinko daug jaunimo su sa- 
veikia mūsų tarpe, būtent, L. įvo mamytėmis ir tėveliais pra- 
Vyčių 17 Algirdo kuopa. Jie leisti nors trumpą valandėlę 
iškilmingai ir viešai paminėjo bendrai ir pasidžiaugti iškil- 
Motinos Dieną, suruošdami minga švente. Nuskambėjus iš
dvasinę ir materialinę puotą kilmingiems Amerikos ir Lietu

vos himnams, prasidėjo lietu
viškų kilbasų “kapojimas”. 
Kiek pasistiprinus, Vyčių kuo
pos dvasios vadas ir šių iškil
mių rėmėjas kun. K. Jenkus 
pradėjo vadovauti programai. 
Meno programą išpildė patys 
vyčių kuopos nariai ir vytu- 
kai-ės, būtent: Dr. Antanėlis ir 
p-lė Grabijoliūtė sudainavo du
etą, p-lė Jociūtė padeklamavo 

! eilėraštį, p-lė Palmyra Antanė-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
M, .Kapočius

E. Broadvvay,
, -TH BOSTON, MASS.

J. SOUth Boston 2660 
valandos nuo 9 iki 12, nuo 

iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

■t-* -

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampą a Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

IVAIROS SKELBIMAI

lytė solo pora dainelių, Dr. An
tanėlis solo keletą dainelių, 
berniukas Plevokas padeklama
vo eilėraštį ir jaunutė p-lė Ne- 
vieraitė taip pat padeklamavo 
eilėraštį. Dainininkams akom
panavo muz. R. Juška. GražiąI

j kalbą pasakė visuomenės myli
mas ir gerbiamas veteranas ku- 

■nigas Dr. K. Urbonavičius. Bai
giant sveikinimo žodį tarė L. 

į Vyčių Centro pirmininkas Pra
nas Razvadauskas. Visa tai su-• • z - « *"darė gražią ir įdomią progra
mą, ypatingai jaunučių pasiro
dymas.

Šia pačia proga komiteto var
du tariu nuoširdų padėkos žodį 

(vyriausiai

PARSIDUODA pigiai 2-jų šei
mynų namas su 5—6 kamba
riais ir didelis lotas žemės, ku
ris susiduria su biznio gatve.»poniai Marksienei
Parsidavimo priežastis, liga. • pokylio šeimininkei), Antani- 
Atsišaukite, Kendall Engraving! nai Majauskaitei ir p-lei Sta-
Co., TRO 9845. (28-8-15) niulytei, jos pagelbininkėms; 

visiems programos pildyto-
IŠSIRENDAVOJA keli kamba-Įjams: iškilmių vedėjui, kalbė-
riai, 3, 4, arba 5 su bath ir vi
sais improvementais ir šiluma. 
Pageidaujama vedusios šeimos, 
kuri galėtų išnuomuoti vieną

tojams, dainininkams ir dekla- 
muotojams, ir pagaliau visiems 
prisidėjusiems prie šių iškilmių 
paruošimo. Ačiū visiems. Ben-

kambarį namo savininkei ir dras darbas duoda visuomet 
leisti vartoti virtuvę. Taipgi j gražiausių vaisių. Koresp. 
priimčiau kelius kvaterantus
vietoj šeimos. Atsišaukite —
A. Vilkišienė, 24 St. Marks 
Road, Dorchester, Mass.

ŽINUTES

“Ilgai-tęsiantis pavyki-!tų rodyklę, kuri išdėsto 
mas programos reikalau- kaip šeimininkė ir pirkėja 
ja pilno vartotojo koope- gali prisidėti prie įvykdy- 
tacijos. Šeimininkė ir pir- nimo kainų aukščio, 
kėja gali padėti suprasda- Save your peooies for u. S. sav. 

ings stamps—to scour Hitler oflF 
the map. Every U. S. savings 
STamp AND bond is added energy 
in America's var effort.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI. PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BODU

• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skau
da galvą, nėra energijos, palengvin
kite sau šiuo modernišku būdu — 
kramtykite FEEN-A-MINT. ši sko
ninga vidurius liuosuojanti kramto
ma guma pagelbės švelniai, bet tik
rai, išvalyti vidurius. Miliortai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pa- 
kramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti — sekantį rytą tikrai jausite 
palengvinimą ir vėl jausitės puikiai. 
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

Geg. 7 d., miesto ligoninėje, 7 
savaites pasirgęs, mirė Alek
sandras Adomaitis, 70 metų, 
gyv. 24 Thomas Park. Paėjo 
Raudėnų parapijos. Amerikoje 
pragyveno 47 metus. Paliko 
žmoną Petronėlę (Ramanaus
kaitę), tris dukteris, dvi sese
ris ir brolį. Palaidotas, geg. 11 
d., 9 vai. ryte, iš Šv. Petro par. 
bažnyčios, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

Geg. 10 d., Šv. Petro par. baž
nyčioje, iškilmingai buvo šven
čiama Motinos Diena. Žmonių, 
iš visur privažiavo, labai daug.

Užsisakykite Toniko Pas Mus

Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Grafton Ave., Islington, Mass. Tel. Dedham 13Ū4-W

PRANAS &MSKIS, Namu Tel. Bėdham 130'4-R

Daugybės ėjo prie sakramentų.
Kun. Virmauskis pagyrė žmo

nes, kad taip skaitlingai lanko
si į savo bažnyčią, kuri dabar 
randasi valdžios naujos staty
bos apylinkėje.

Iš vakaro kun. J. Plevokas 
padėjo vietiniams kunigams 
klausyti išpažinčių.

Motinos dienoje kun. J. Vo- 
sylius laikė šv. mišias ir pasa
kė pamokslą.

10 vai. ryte, kun. K. Jenkus 
giedojo šv. mišias Vyčių inten
cijai ir pasakė pamokslą.

Po šių šv. mišių, vyčių vado
vybėje sekė bendri pusryčiai.

3 vai. p. p. parapijos jauni-Į 
mas statė operetę ‘Skirmundą’. 
Ši operetė dar bus statoma ge
gužės 17 d., 7 vai. vakare. Visi 
kviečiami dalyvauti.

pėsčius. Leisti
rūgusiam ūpui, o kas svarbiau 
šia — atsigaivinti,, atbusti su 
gamta, naujam veikimui. Taigi 
visi, kas tik gyvas, rengkimės 
į Romuvos parką, gegužės 307.

LAMifesi

mos kaip kainų aukštis 
e. -a.o įveiks ir turėdamos kan-

1. Prieš liepos 1 d. susi
pažinkite su kainų patvar
kymais ir kaip jie veikia.

Nebūkite kainų polici- 
programa pradės ninkais. Palikite darbą 

Kainų Administracijos O- 
fisui. Nuo pat pradžios, 
OPA prižiūrės kainas, var-

trumo pakol tokia milži
niška n -
veikti.

“Patvarkymai uždeda 
daug naujų ir kefcjių sun

(VAROS SKELBIMAI

Pirmadiėhį,
“Darbininke” 
Kandrotienė iš

es 11 d.,
ėsi p-nia 0.,u: , . : ■orcesteno su 

savo sūnum Antanu ir dviem
draugėm poniom M. Poškiene 
ir p. Morkūniene. Atsilankymo 
proga nusipirko rekordų, me- 

!daus ir užsimokėjo prenumera-

Tą dieną tapo pakrikštyta; tuvilj Piliečių Klūbas< rengia
Lilliana Marijona Adomo ir A- 
nielės (Keršanskaitės) Platu- 
kų. Kūmai buvo Bronius Ker- 
šanskas ir Adelė Pateškaitė.

Taip pat buvo pakrikštytas 
Juozapas Antanas Arnoto ir 
Marcelės (Ivanauskaitės) A- 
moto. Kūmai buvo Juozas Mar- 
kelionis ir Eleonora Ivanaus
kaitė.

Antradienį, 7:30 vai. vakare, 
Lietuvos Dukterų draugijos 
susirinkimas įvyksta parapijos 
salėje, 492 E. 7th St.

Tos draugijos metinės šv. mi
šios bus giedamos sekamą sek
madienį, geg. 17 d., 9 vai. ryte.

ug.
kuiSį Rtautuvininkams ir todatnas pilnai prityru 
jų pristatytojams. Pirkė-'sius techninius darbinin- 
jai tUri suprasti; kad sui kus iš Darbo Departamen- 
geguŽes 18 d. kiekvienas! to Statistikų, sužinoti kai

1 d. Kainų ir
sutiktų su kainų patvar- Paskirstymo Tarybos — 
kyttižiš; }f po gegužės 18 komitetui iš jūsų kaimy
d. jis negali parduoti daik 
tus virš aukščio. Tai mil-

nų — jau veiks ir priims i 
skundds. Žinokite, kaip ir!

LIETOS ueot. PIS.MO KlOriMO -

T14JLA& SIČIU

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos
Saldumynas

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
51 Battrry SI- No. AMnctoo. Ma».

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šis 
medus nėra tikras bičių mędus.

žiniškas darbas, ypatingai į kur pranešti apie patvar-
smulkmeniems krautuvi-1 kymų laužymą. Tarybos Kvorta _______

------  i ninkams, kurių rekordai; įsklausys skundas it su- 5 svarai _ 5125
Party neužbaigti. Į tvarkys, kur galima, bet į Galionas> įį _........

.. ~77----7. . 0 “Vartotojas neturi to- n?vi=SfnPAS1 nilčhrmn nfjS Persiuntimą mes patys apmo
Geguzes 16 d., šeštadienį, 8 ble^og Valdžia ..‘pavesti OPA pildymo ofl
1 .esc'*-T

MEDAUS KAINA —

raL vak^. Dolerio Lie- ste.gdama kainų ^^Į cMams dėl galutino nus’ 
atlieka darbą dėl vartoto-|P Tu0 tarpUj OPA išiavins
jo. kurj ji arba jis sau profesijOnalius pirkėjus 
v.enš negali atlikti. Betį^ £ kiekvienP Kįr0 
vartotojas privalo apsipa- Kai j. Paskirstymo Ta.
Tinti on noopnndmioic’ u

smagų pasikazyriavimą savo 
kambariuose, 1436 Dorchester 
Ave., Dorchester.

Bus gerų dovanų laimėto
jams. Taigi prašome visus lie
tuvius atsilankyti ’ ’ ir smagiai 
praleisti laiką.

Sėk. A. J Namaksy.

žinti sū pagrindiniais pa- 
rūpinimais kainų patvar
kymų.

Tikima, kad per pirmas

ryba daboti kainas vieto
je.

3. Dėl ilgai-tęsiančios 
programos. Supraskite,

kelias savaites po gegužės kad yra jūsų asmeniška
Pirk Defense Bonds ir Stamps! 

Remk šios šalies Apsigynimą!

IVAIROS SKELBIMAI

NAMUS
Dabar yra geriausias laikas 

pirkti namus ir fannas, kol dar j 
nėra pabrangę, ateity namai ir!

Trečiadienį, šv. Tėvo Jubilie- farmos bus «•
,, . , o • teriolas ir darbininkai eina

18 d. bus daug neaiškių 
klausimų ir bus nesutiki
mų tarpe vartotojo it par
davėjo apie maksimumo 
kainas. Jie neišvengiami, 
net ir kada krautuvinin
kai įsteigė savo aukštį su-

atsakomybė pirkti reik
menis pagal kainų aukš
čio, arba žemiau kainų 
aukščio. Del stokos reik
menų, susidėkite ir pasi
dalinkite su kaimynais.

d. p. A.

TIKĖKITE, AR NE...
j teriolas ir darbininkai eina; ^Tikėkite, ar ne... Išaušus pa-' koridorių, tai mano ranka neju- 

naiuus jvyKS o vai. ryte,!. ... | r ; J
vai vakare Iš ryto bus į *3ran&yn’ tokiu budu ir nuosa- vasarėliui, žmoneliai pradėjo ir čiomis bakstelėjo už besibaimi-

jaus pamaldos įvyks 8 vai. ryte, 
ir 7:30
daug šv. mišių. Sekmadienį, 
žmonės buvo kunigų raginami 
pasimelsti Šv. Tėvo ir Bažny
čios intencijomis.

kame. Siunčiame irgi C.O.D. 
Končiaus Bitininkystė 

57 Battery St.,
No. Abington, Mass.

Juozas M. Dilis

LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus. 
TAIPGI IR PATAISAU 

366 Węst Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus Ir 

Mgrysuojame.
TeL ŠOU 9530

541 Broadvvay Bo. Boston, Mass
vybės eis brangyn. Aš turiu langus atidarinėti. Neprašytos nančios poniutės, virš batuko 
daug namų ant pardavimo 1-2- musės, išlindusios iš po įvairių kojos... Vai!!!... — suriko po- 
3 ir 6 šeimų, iš kurių jūs galit į slėptuvių atgyję pradeda verž- niutė, ir šleptelėjo, kaip pajus 

tis į vidų. Reikalinga langus ant žemės... Šeimininkė atmetus 
uždaryti su taip vadinamais akis pamatė, kad jos viešnia su- 
tinkliniais vasariniais langais, rikus sėdi ant grindų, nežino- 

dale, West Roxbury ir Cam- Bet randama žinių, kurios pa- dama kas įvyko, suriko, lyg 
bridge. Kas norit namą ar f&r-įsiekė šį kontinentą dar prieš klausdama: “peliukė!?” Tai
mą pirkti, kreipkitės pas mane. karą, kad Danijos žemės ūkio viešnia nuo grindų lyg verpstė 

VatT.T.r i ir i Aiešip -__ = ___ • __ :::: »»

pasirinkti ir už mažą kainą.
'Nusipirkti, Dorchester, Quincy, 

Ketvirtadienį, šeštinių dieno- Mattapan, Hyde Parfc, Roslin
je, katalikams reikia išklausyti
šv. mišias.

Šv. Petro par. bažnyčioje šv. 
mišios bus laikomos šiomis va
landomis: 5, 6, 7, 8 ir 9., salėje 
6 ir 7:30. Vakare bus laikomos 
pamaldos.

WILLIAM A. AMSIE 
30 Carruth Št., Dorchester, 

prie Ashmont Station 
Tel. GĖNeva 3719

j rūmai išleido ūkininkams ap
linkraštį įrodinėdami, kad rau
dona šviesa labai padeda apsi
saugoti vasaros metu nuo mu
sių. Tai esą pakankamai išban-

Aaaaiiii...” ir atsistojus klau
sia, kur ji?... O tas paskutiny
sis palydovas susiėmęs už pilvo 
nė žodelio negalėjo ištarti juoko 
nugalėtas. Iš to seka, kad viena

GRABORIAI

GEGUŽINE 
IR MES

Gegužės 30 d., š. m., Romu
vos parke, įvyks LDS Naujos 
Anglijos Apskričio Gegužinė 
arba Piknikas. Labai svarbu 
šiais metais pasinaudoti pikni
ku, kuris su ankstyvu pavasa
riu mus visus suartins savo 
gražioje aplinkumoje. Artinasi 
laikai, kad turėsime atsisakyti 
nuo piknikų kituose miestuose, 
tad kol aplinkybės leidžia ,mes 
turime pasinaudoti, kad susiti
kus savo gimines, pažįstamus 
ar draugus, tokiame gražiame 
parke, kur pasidalinsime minti
mis ir iš to mes turėsime dide
lio malonumo. Piknikas rengia
mas nelik jaunimui, bet ir seni- 
mui ir visiems, kas tik nori tu
rėti valandėlę laiko, kur galėtų 
pamiršti savo kasdieninius ru-

SKUBIAI PARSIDUODA mo- į dyĮ-a jr įsitikinta. Dėl to pata-' baimė pargriovė, kita baimė pa 
demiškaą įrengta grosernė-bu- rja ūkininkams laikyti raudoną kėlė. 
čeme, (Skaitoma gražiausias šviesą tvartuose ir kitur. Musės 
storas Lawrence), tirStai apgy- ne nemėgstančios raudonos 
voitame centre, kampinis na- šviesos, bet — nuo jos užmin
amas, patrauklus. Biznis 22 m- gančios. Ilgiau pabuvusios rau- 
išdirbtas. Parduos’.u pigiai, nes donaį apšviestoje patalpoje, jos 
pragyvenimui turiu sutaupų suglembančios ir nepajudančios 
retairinu. Kreipkitės į sa\ inin- į - vietos. Panašiai veikianti rau
ką: Jonas Sakavičius, 298 Park seg įr mglyna spalva toli 
St, Lawrence, Mass. arba į ne taip stipriai, kaip rau-

MIŠIŲ MALDOS UŽ 
MIRUSIUS"

Laikraštis “Darbininkas” iš
leido labai naudingą 63 pusla
pių mažą knygutę — “MIŠIŲ 
MALDOS UŽ MIRUSIUS”.

Darbininko” administraciją.
(27-4-8-11)

■ ■ o » .. .

Oueen Ann Landų
7-11 ėllery St.

So. Boston, Mass.
Tft.; ŠOU 2923
f‘i . i . ‘ '!

Skalbiamevispkius skęlbiniua 
Parimame, jr prišutoiie.... 

į nąjįaus dykai, ...
J

dona.

• Tikėkite, ar ne... Kada mes 
peržengėme mūsų šeimininkės Į 
namo slenkstį, tai mus pirmasis 
pasveikino mažytis šuniukas sa
vo skambiu lojimu. Pirmiau 
manęs ėjusi poniutė labai bijo
josi to šuniuko ir šu visu atsar- 
gumtl žengė koja už kojos. Bet 
nemažiau mūs bijojosi ir Šuniu
kas ir jis kažkur dingo kamba
riuos. Kai mes perėjom ilgą

Joje yra nevien Mišių maldos 
už mirusius, bet ir bendros tai-lę • .e ti
syklės laidotuvių, mėnesinių bei 

s metinių sukaktuvių metu. Yra 
(maldos išlydint numirėlį iš na
mų, prie Katafalio, maldos ly
dint iš bažnyčios į kapus ir ki
tos. Knygutės spauda aiški, rai
dės didelės. Kaina tik 20c.

“DARBININKAS“ 
366 W. feroadvvay,
So. Boston, Mass.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB 
Lietuvių graborius ir 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta:

838 Dorchester Ave.
TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mas*.
Joseph W. Casper

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

ToL ŠOU Boston 1437
8OU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graborial Ir BaisarpaotsJai ; j

PatanuvJmuLįBkpMLJr naktį
Koplyčia šermenims-dykai

n T
JtoL ŠOU BosMfbOftSt 
Tel. ŠOU Boston 2609



-  --- —-

Antradienis, Gegužėm 12, 1942 DARBININKAS
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"'Aš Esu Nekaltas Prasidėjimas"
------------------—— . . s

“Kaip vaivorykštė, žvil- saulės spinduliai. 
ganti ant dangaus, kaip ro- Dangaus skliautas atsi- 
žių žiedas pavasarį, kaip le- skleidė ir švenč. Panelė 
lija prie vandeny tėkmės, Marija — Nekaltas Prasi- 
taip šviečia Nekalčiausio ji dėjimas — apsireiškė be- 
Mergclė”. mokslei, nekaltai pieme-

— Mylimoji Panele ,pasa- naitei.
kyk, kas Tu esi ir kuo va- ~ Vra Ta; ku,rl 
dinies? - klausia regėji- spindėdama, it ryto aus
ine kilnioji piemenaitė ra?, Bažnyčia 1854 rnetais 
Bernadeta Subiriūtė. iškilmingai paskelbė tike-

Tai buvo 1858 metais ko- Ąm0 do?ma; kad v‘s.uotl- 
vo 25 dieną, Prancūzijoje, nis nuodėmingumo dėsnis 
Liurdo apylinkėje, prie ne*iecia žarijos Manta 
Masabielio urvo. Vargšei savo Pridėjimo valandą 
piemenaitei dar kartą ap- apsaugota nuo gimtosios 
sireiškė Panelė, apie ku- Raitės. Jos neliete nuo A- 
rios stuomenį spindėjo domo laiką tekanti kaltes
skaidri šviesa. Panelė bu- 8rove- pievas sulaikė nuo- 

dėmės bangas, kad Mari-vo kaip amžinoji laimė, be
galiniai rami.. ja galėtų sausomis kojo-

Bernadeta, nesulaukusi mis pereiti per gimtosios 
atsakymo, tą. patį klausi- nuodėmės jurą ir nesutep-

!

mą pakartojo dar du kar
tu. Tada Panelė pakėlė a- 
kis į dangų. Pirma laikiu-

.! XJ J 7T
»2‘

Marija buvo jauna, grak
šti, kilnios sielos mergai
tė. Ji iš pat jaunystės, kaip 
ir kitos nekaltos mergai
tės, darbavosi prie Jeruza
lės bažnyčios. Kitos mer
gaitės, baigę tarnybą, iš
tekėdavo, o Marija savo 
širdį paaukojo Dievui ir 
pasižadėjo ją skaisčią iš
laikyti visą amžių. Ji pui
kiai žinojo iš pranašysčių,

—» -4--
Kūn. Marčitfelic. to . ■ ' •

tinta, taip ir Marijos nepa
lyginamas garbingumas y- 
ra jos dieviškoje motinys
tėje. Šioje Marijos savybė
je ir slepiasi Jos didybė ir 
didžiadvasiškumas.

Kas nori geriau suprasti 
Marijos didžiadvasišku
mą, tas kartu su šv. Tėvais 
privalo įsigilinti į angelo 
Gabrieliaus žodžius: “Tu 
malonės pilnoji”. Tai ne 

kuriais

Nežiūrint žiauraus nacių bombardavimo Londono miesto ir apylin
kės londoniečiai, pilni entuziazmo kovoti su Hitleriu, didelėj minioj klau
sosi vieno parlamento nario kalbos.

į
f
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tą gimti.
Taigi grožis, kuris puošė 

rojuje pirmuosius tėvus, 
si rankas ant krūtinės, da- spindėjo Marijos veide, 
bar ištiesė, jas nuleisdama Nekaltai Pradėtąją yra la- 
žemyn, lyg rodydama pie- bai gražiai atvaizdavęs ge- 
menaitei savo nekaltų ran- nialusis menininkas Rafa- 
kų skaisčią malonių pilny- elis. Jo sikstinė Madona, 
bę. Vėl pakėlė rankas auk- vaizduojanti Švenč. Pane- 
štyn prie krūtinės, pažiū- lę, yra grožio šedevras, 
rėjo į dangų malonia šyp- Taip ryškiai atsispindi 
sena ir, galiausiai, sudėju- Skaisčiausiosios grožis tą
si rankas .palengva tarė: me paveiksle ,kad kiekvie-

— Aš esu Nekaltas nas, pamatęs ją, turi su- jaį gaiį tik ta širdis, kurio- j
Prasidėjimas... šukti: “Tu esi visa graži!..”,je paskutinė kilnumo ki-'

Apsireiškusi Nekaltai Marija — antgamtiškai birkštis yra užgesusi, ku 
Pradėtoji buvo jaunutė, graži. Jos grožis, susijęs 
apsirengusi ilgu baltu rū- su nekaltybe, teisingumu, 
bu, persijuosusi mėlynu paprastumu, kilnumu ir 
kaspinu. Visame jos veide šventumu. Kaip gražiai iš
spindėjo kažin koks nere- reiškiamas jos grožis: — 
getas gražumas. Ant gal- “Kaip vaivorykštė, žvil- 
vos — baltas didelis nuo- ganti ant dangaus, kaip 
metas, kuris krito ant jos rožių žiedas pavasarį, kaip 
pečių ir leidosi žemyn iki lelija prie vandenų tek- 
kojų. Rūbai buvo balti, mės, taip šviečia nekal- 
kaip lelijos žiedas, o juos- čiausio ji Mergelė”; arba 
ta — mėlyna, lyg skais- “Kas yra toji, kuri pasiro- 
čiausias dangus. Juostos do, tarsi užtekanti aušra; 
galuose spindėjo du gelto- Ji graži, kaip mėnulis, pui- 
ni radastai. Ant* dešinio- ki, kaip saulė”, 
sios rankos kybojo rožan- > Nėra istorijoje kito tokio 
čius, kurio karolėliai buvo žmogaus, kuris savo įtaka 
balti, kaip krikštolas. Gale taip būtų užvaldęs pasaulį, 
kabėjo kryželis. Nekaltai kaip Nekaltai Pradėtoii.
Pradėtosios akys spindėjo Visa krikščioniškoji kultū- 
visų žemės amžių ir dan- ra yra pažymėta Marijos

Šventoji Cecilija
rioje visos gražiosios šio ir 
amžinojo gyvenimo viltys 
yra sudužusios.

Visuotinas tautų balsas kyla marmurinis paveiks- mergaitė mirė nenatūralia 
už pirmųjų tėvų nusikalti- ^as: kapo angoje giliu, kaip 
mą apkaltino • moterį...: kūdikio, miegu užmigusi 
“Moteris yra nuodėmės ilsisl švelni, vos tepražy- 
pradžia, ir dėl jos kaltės dusi, mergaitė. Jos galva

Silpnoj Kaliksto kata- mingai ištiestos. Trys di- 
kombų žvakių šviesoj iš- J deli kirčiai rodo, kad ši

mes esame mirtingi”. Per 
moterį atėjo pasauliui var-

gaus išmintimi...
Bernadetos širdis patvi

no džiaugsmu... Ji pamirš-

vardu. Jos garbinimas ka
talikų tikėjimui duoda pa
slaptingo grožio, jaukumo

ta ir žiemą, ir šaltį... Jos, ir poezijos... Prieš jos sta
veidas nušvito, kaip nu
švinta aukštosios kalnų 
viršūnės, kada jąsias pa
liečia pirmieji tekančios

tūlas lenkiasi galvos baž
nyčiose, šventoriuose 
aikštėse.

Jausti neapykantą Mari-

r
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BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

Iš KRANO IR BUTELIUOSE

kad jau greit ateis Mesi— : paguodos žodžiai, 
jas. Dievui be galo patiko i Dievas stiprintų savo be- 
toks nuoširdus tos skais-1 jėgumu nusivylusią sielą, 
čios mergaitės nusižemini- Ne! Tai laisvo pripažinimo 
mas ir ji tapo išrinkta žodžiai, kuriais Aukščiau- 
žmonijos Atpirkėjo moti- siasis pareiškia Marijai, 
na. Todėl dabar Marija su- kaip Jordano upėj Jėzui, 
pranta savo vertę ir oašau- savo meilę ir pamėgimą. Ir 
kimą, sakydama: “Didžių tai ne paprasto žmogaus, 
dalykų man padarė Galin- bet paties Dievo žodžiai, 
gasis”. (Luk. 1. 49 L Iš čia Taigi, Marijos dvasios pil- 
ir seka visas Marijos di- nybė ir didybė patvirtina 
džiadvasiškumas. i paties Dievo teisingiausiu

Marijos didžiadvasišku- sprendimu. Iš čia seka am- 
mas išsiryškina, kai Mari- žino ji Marijos vertybė, 
ją palyginame su Kristų- * Šią Marijos didybę ir di- 
mi, tik ne kaipo Dievu, o džiadvasiškumą vertino, 
kaipo žmogumi, nes koks suprato ir sekė visų amžių 
gali būti palyginimas die- žmonės, kad išugdytų savo 
viškos prigimties su žmo- didžiadvasiškumą. Kartą 
giškąja prigimtimi? šv. sunkiai susirgo našlė mo- 
Bonaventūra sako, kad tina. Jos 16 metų duktė 
Marijos asmenybė yra ne- Marytė ją slaugė ir uždir- 
palyginamai žemesnė už bo abiem maisto. Prie ligo- 
Jėzaus Kristaus asmeny- nės mažai tekdavo miego- 
bę, nes Jėzus Kristus buvo ti ir daug su rūpesčiu dar- 
Dievas ir Žmogus. Bet Jo buotis ir nešti sunkią naš- 
dievybė nepasidarė žmo- tą. Kai motina po dviejų 
gybe ir žmogybė nepasida- metų mirė, tai angelas 
rė dievybe. Žmogiškoji sapne pranešė Marytei, 
Kristaus prigimtis nebuvo kad jos motina buvo var- 
Jo Dieviškosios asmeny- ginama ligos dėl didelių 
bės savybė. Žmogiškoji Jo praeities nuodėmių ir dar 
prigimtis liko kaip buvusi, mirusi turės ilgai skaisty- 
tik jo asmenybė tą prigim- kloję kentėti. Mergaitė, 
tį patobulino ir išaukštino, kurią visą laiką stiprino 

Apie Mariją štai ką gali- Marijos gailestingoji šir-

mirtimi.
Tokiame stovy ją rado 

popiežius Paschalis I 821 
metais, kai po ilgo ir berg
ždžio ieškojimo, kaip pasa
koja legenda, kankinė pa 
sirodžiusi jam sapne ir pa
sakiusi savo palaidojimo 
vietą. Lavonas buvo rastas 
įsuptas į auksu siuvinėtą 
rūbą, o kruvina skara gu
lėjo prie jos kojų. Su pa

skambančias giesmes, mu- garba paliko popiežius ją 
zikai — žavingas meliodi-'toj pačioj padėty, kokioj 
jas, menininkai — neuž- buvo radęs, uždėjo ant 
mirštamus meno kuri-, marmuro lentos ir nunešė 

lį Frastevero bažnyčią, ku-

pridengta, rankos skaus-

gai, nelaimės ir mirtis. Dėl nekaltumo laipsnis. Mari-
to pagoniškasis ir žydiška
sis pasaulis buvo panieki
nęs ir prakeikęs moterį, o 
jos teises pamynęs po ko
jų. Senosios Ievos patikė
jimas tamsybių angelui 
buvo pradžia kančios pa
sauly...

Ateina nauji laikai: poe
tų išsvajoti ir pavadinti 
aukso laikais. Prasideda 
pasaulio atnaujinimas. Ta
čiau ir atnaujinimo pryša- 
ky atsistoja Moteris — 
naujoji Ieva, kuri "“sutrins

ir žalčio galvą”. Taigi, žmo
niją vaduoti iš beviltiško

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet reikalaukite 
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE 
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves, 
krikštynas ar partes, visuomet užsisakykite populiarų 
BROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir viešnios bus 
labai patenkinti.

60 ELLSVVORTH ST., 
VVorcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
S 1410 Columbia Rd., 

i SoudfBčštfon) ' ’

PHONE s 
L>.^Šo»goston
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ja yra gėlė, pralenkianti 
skaistumu visas pasaulio 
grožybes. Tavo grožio pa
veikti, o"' Marija, poetai 
kuria Tavo garbei amžinai

1 nius!..
Šiandieną nedorovės sli

binas ryte ryja savo au-
rioje ji ir šiandien ilsisi. 

Tamsūs katakombų ur-
kas. Ypač gausu tų aukų vai yra šventa vieta; iš jų 
iš jaunimo tarpo. Didžiau- iškilo ta legenda, kuri jau 
sias jaunimo priešas, jau- nuo trečiojo šimtmečio 

milijonus žmonių yra at
vertus! ir sustiprinusi. Ji

no žmogaus našta ir kan
čia — palaidumas doros 

pagonybės skurdo ir sielos■ srity, jau persimeta iš pra- 
miesto įkančių jūros ateina Nekal

tai Pradėtoji... Ji atstato 
moters garbę. Naujojo į- 
statymo išgelbėjimas atė
jo per moterį.

Vargšė Ieva, palikdama 
rojų, gal būt, nujautė bū
simą savo ateities dalią: 
'Dabar mane keiks visos 
kartos”... Tuo tarpu nau
joji Ieva — Marija, links
mai galėjo tarti: “Štai, da
bar palaiminta mane va
dins visos kartos!...”

Tarp daugelio dalyku, 
kurių troško ir tebetrokš- 
ta puolusi žmonija, buvo 
ir yra skaistybė: “Skais
tybės pradžia yra Dievo 
Motina”, pasakė šv. Au
gustinas. Prieš ją pasau
lis nežinojo tikrosios skai
stybės. Marijos skaistybė 
— nuostabus dalykas, bet 

‘nėra dalyko, negalimo 
Dievui”.

bangos žaliąjį
nesitenkina vien istorinių 
įvykių nupasakojimu, kad

kaimą, persimeta į amžiais antrojo šimtmečio pabai-
neišsigimusią lietuviškojo 
jaunimo širdį.

Tačiau, nors visoki doros 
latrai nori paminti skais
tybės gėlę^ iš baltųjų leli
jų amžiais nupintas skais
tybės aukuras buvo ir bus 
šventas... Prie jo budi 
Švenč. Panelė Marija — 
Nekaltas Prasidėjimas, 
kuri sergsti to aukuro ne
liečiamybę.

Marija savo nekaltumu 
visus žavi. Neviena jau-

goj kankinės mirtimi mirė 
ir šiame karste yra palai
dota aukštos romėnų Ceci- 
lijų giminės dukra. Jaudi
nantis šios mergaitės vaiz
das buvo įamžintas į vieną 
gražiausių kūrinių, kokių 
mums yra palikusi pirmų
jų amžių krikščionybė. Ji 
(ta legenda) pasakoja a- 
pie tyrą mergaitės nekal
tybę, apie jos begalinę 
meilę Kristui, apie jos bai
mę dėl jauno Valerijono

nuolė, vylingo gyvenimo piršlybų ir apie pasiruoši-
sūkury parblokšta, krei
pėsi į tą jūrų žvaigžde — 
Nekaltąjį Prasidėjimą, 
virpančiomis lūpomis: — 
“Nekaltai Pradėtoji, pa
dėk man grįžti į Tavo mo
tinišką globą”...

Ir Marijos gryna, skaisti, 
• galinga ir amžina meilė iš-

Marija — skaisčiausia ’ klauso ir grąžina jaunai, 
lelija. Tame Nekaltajame, pavasario saulės ir jaunat- 
Prasidė jinae kiekviena vės žydėjimo trokštančiai,
jaunuolė mato savo skais-; širdžiai, sielos ramybę, an
ty bės idealą, nes Marijos j gėlišką tyrumą ir nekaltą 
tyrumas -*- aukščiausio i šypsnį... “L-nos”.

me pasakyti. Ji tėra žmo
gus. Bet kaip Kristaus 
žmogiškoji prigimtis per

dis, pasiryžo važiuoti į mi
sijų kraštus slaugyti ligo
nių ir savo darbus aukoti

asmeninį susivienijimą su motiną. Ir vėl atsiklau- 
Jo dievybe buvo pašven-Į pusi ties Marijos paveiks-
-------------------------------------ilu padaro priesaiką. Po
jimui tai buvo didelė para- kelių dienų Marytei perša
ma. Jis ne tik pats pasida- ‘ si jaunas, gražus jaunuo- 
rė tvirtas, bet tuojau at-'lis, bet didžiadvasė Mary- 
vertė savo brolį Tiburcijų Į tė nelaužo priesaikos—va- 
ir abu karžygiškai visose žiuoja į misijų kraštą. Pa
šventy klose ir pirtyse savo svarstyk ir tu, ar tavy yra 
krikščionybe didžiavosi ir didžiadvasiškumo? Klaup- 
ją skelbė, kol miesto pre- kis prie Marijos ir, pažvel- 
fektas Almachijas įsakė;gus į Jos dideles, gražias,

mą vestuvėms. Smuikai 
verkė ir visuose namuose 
dainos skambėjo, kai Va
lerijonas vestuvių diena ė- 
jo pas ją į jaunavedžių 
miegamąjį. Tačiau ten Ce
cilija jam atidengė paslap
tį, kad ji jau susižiedavusi 
su savo Viešpačiu ir kad 
ją saugojąs jos angelas. 
Kai jis nenorėjo tuo tikėti, 
ji nuvedė jaunikaitį pas 
popiežių Urboną. Ten Va
lerijonas apsikrikštijo.

■’ Vilerijono jauftam Tikė

juos suimti ir nužudyti. 
Tuo tarpu Cecilija, norė
dama nusikratyti savo 
turtais, buvo jau beveik 
viską išdalijusi vargšams. 
Išbalęs iš įsiuntimo Alma
chijas, nežiūrėdamas jos 
giminių pasipriešinimo, į- 
silaužė į jos namus, Cecili
ją surakino ir nuvedė prie 
savo teismo sosto. Prasi
dėjo tardymas. Cecilija 
jam atsakinėjo išdidžiai ir 
tvirtai, kiekviename saki
ny jaučiama jos dvasinė 
persvara. Teismo sprendi
mas skelbia mirtį; tačiau 
ji ne tuoj vykdoma, dar 
norėta ilgu mirties lauki 
mu mergaitės drąsą sulau
žyti. Pagaliau prisiartina 
mirties valanda. Visą die
ną ir naktį Cecilija išlaiko
ma karštoje pirtyje, kur 
nuo karštų garų ji turi už
trokšti. Kai dar po šio kan
kinimo mergaitę rado gy
vą, kirto jai tris smūgius 
ir nuėjo, palikdamas ją 
kraujo klane. Ji mirė tik 
po trijų dienų. Kai ji jau 
negalėjo kalbėti, kol užge
so akys, savo Vieną Dievą 
Trijuose Asifiė 
žino abiejų rta

Pr. Tamošaitis. 
“L-nos

dieviškas akis, pasiryžk: 
aš seksiu Tavo didžiadva
siškumo bruožus, aš noriu, 
kad mano siela taptų di
džiadvasė. ‘L-s’.
Pirk Defense Bonds ir Stamps! 

Remk šios šalies apsigynimą!

‘‘MOTHERS’ ” HEAD — Mrs. 
Lyril Van Hymag, chairman, 

Mobilize for 
as she

testify before Chica
go Grand tftiry probing §edi-' 

tious activities. .




