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Lietuvaitė L±iejo Auksinį
Atrodo, Medllj
reikalu
esame

Nė kartą laikraščiuose vOL. XXVIII — No. 64. 
buvo rašyta ir sielotasi di- _______________ _ -
dele spraga - stoka anglų 
kalboje išleistų knygų, lie
čiančių Lietuvą, 
kad minimu opiu 
tik mes lietuviai
paskutinėje vietoje...

Buvęs JAV įgaliotas mi
nisteris Lietuvai p. Dr. O. 
J. C. Norem parašė kny
gą: “Timeless Lithuania”, 
kurią leidžia Lietuvai Va
duoti Sąjunga ir kuri 
greitu laiku žada išeiti iš 
spaudos. Sąmoningas lie
tuvis negali nedžiūgauti 
kilnu ministerio darbu.

Keistokas yra kalbamos 
knygos užvardinime pa
vartotas žodis — “time
less”, kurio sąvoka labai 
plati ir savo apibrėžymais, 
atrodo, ne visai vykusiai 
suderinta 
džiu — “!

Pravartu ir į kitą daly
ką atkreipti dėmesį — į 
knygos išleidimo klausi
mą. Minėtos knygos pasi
sekimas, jos populiariš- 
kumas ir rimtis žymiai 
padidėtų, jei jos leidimu 
būtų susirūpinusi ne Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga, o 
paprastų knygų leidykla. 
Tada knygų leidykla vel
tui būt parūpinus išleis
tos knygos recenzijas, 
plačiai ją išpropaguotų 
periodinėje anglų spaudo
je bei tam tikrose pasiro
džiusių knygų buletinėse. 
Trumpai — būtų plates
nei visuomenei be mažiau
sio triūso išpopuliarizuota 
ir jos pasisekimas būtų 
buvęs kur - kas didesnis, 
nei šiandien ją leidžiant 
Lietuvai Vaduoti Sąjun
gai.

Kodėl tuo, o ne kitu ke
liu nueita — labai lengvai 
suprantama? Bet ar netu
rėtų būti taip, kad antra
eiliai dalykai turi užleisti 
vietą pirmaeiliams — Lie
tuvos ateities gėriui!

G. K.

<•

TEL. SOUth Boston 2680

Dėdės Šamo armijos reikmenimis prikrautas laivas įplaukia į Gėlą 
uostą, Sicilijoj. Tai stipri parama armijai kovose, kuri privertė ašies ka
ro jėgas bėgti kur pipirai dygsta iš Sicilijos.

Ouebec'o Konferencija Panei 
gia Stalino AkcijąPittsfic’d, Mac

’tnis dienomis 
Lapinskaitė, gyv.
Avė., Berkshire Business 
College studentė, gavo 
auksinį medalį už greitą 
rašymą trump r a š c i u 
(shorthand). ' Ji parašo 
180 žodžių per minutę.

Trumpraščio kontestą 
pravedė Gregg Publishing 
kompanija. Kontestantės 
turėjo parašyti 800 žo
džių.

p. Regina Lapinskaite 
yra baigus Pittsfield High 
School 
shire
Dabar dirba Union Co- 
operative banko j sekreto
rės pareigose.

Sveikiname p. Lapins
kaitę!

I

su daiktavar- 
Lithuania”.

ir užbaigė Berk- 
Business College.

Į

Vėl Tūkstančiai 'Yank'i'/ 
Pasiekė Britaniją

Londonas, rugp. 23
Praneša, kad šiomis die
nomis vėl tūkstančiai 
Jung. Valstybių kareivių, 
kurių tarpe yra nemažas 
skaičius lakūnų, atvyko į 
Britaniją.

I

Kinija Prisideda Prie 
Ouebeco Piano

Sovietai Gali Sudaryti Atskirų Taikų 
Su Vokietija

v

i f

Sudarė Komitetų Studijuoti 
Lend - Lease Problemas

sakė klausyti vokiečių 
distrikto komandieriaus 
įsakymų, ir kad vokiečiai 
panaudojo artileriją prieš 

i italus. Pakol italai buvo 
nugalėti, tai abiejose 
sese žuvo keli šimtai 
reivių.

pu- 
ka-

Gil-
rei-

Mūsų išeivijoje yra ka- i 
talikai - tautininkai, tau
tininkai - laisvamaniai, 
socialistai ir komunistai - 
ateistai.

Katalikai - tautininkai, 
tautininkai - laisvamaniai' 
ir socialistai sudaro Ame
rikos Lietuvių Tarybą.

Dvi kraštutinybės, bū- i 
tent, “tautininkai” - lais
vamaniai ir komunistai - 
ateistai kaikuriais klausi
mais, kad ir nesutaria, 
bet puolimui Amerikos 
Lietuvių Tarybos pilniau
siai sutaria. Toje sutarti
nėje nėra rubežių. Skirtu
mas tik toks, kad “tauti
ninkai” - laisvamaniai ma
to tik save, o komunistai - 
ateistai mato tik komu
nizmą.

★ Pulkininkas G. M. 
lette, atsišaukė, kad 
kalinga 100,000 savanorių 
inžinierių, kurie vyktų į 
Siciliją atstatyti kelius ir 
tiltus. Savanoriai priima
mi nuo 18 iki 50 metų am
žiaus. Sako, kad šiais me
tais minimas skaičius tu
rės bus sudarytas.

Londonas, rugp. 23 — 
Šiomis dienomis Sovietų 
Sąjungos (Rusijos) spau
da nežimioje vietoje pa
skelbė, jog Maxim Litvi- 
novas atleidžiamas nuo 
pareigų, kaipo sovietų 
ambasadorius Washing- 
tonui. Į Litvinovo vietą 
paskirtas antraeilis diplo
matas Andrei A. Gromy- 
ko.

Kaip žinoma, Sovietų 
vyriausybė neseniai at
šaukė Ivan Maiskį iš Ang
lijos, ir į jo vietą paskyrė zijos atidėliojimo Europo- 
taip pat antraeilį nežymų je.
diplomatą. y ’ - - ’- = '

Šios permainos Sovietų v*no.v° Prašalinimas j>alie 
Rusijos diplomatijoj su-

i

kelia įvairių kalbų ir spė
liojimų. Kai kas sako, kad 
gali nutrukti santykiai 
tarp Sovietų Rusijos ir jos 
Britų ir Amerikiečių tal
kininkų.

Geriausiu atveju, Litvi- 
novo prašalinimas yra aiš
kinamas, jog Stalinas ne
kantraująs dėl Britų ir A- 
merikiečių karo veiksmų.
Todėl ir daręs permainas 
diplomatų tose šalyse, 
kad duoti suprasti savo 
nepasitenkinimą dėl inva-

Quebec, Kanada, j-----
23 — Praneša, jog Prezi
dentas Rooseveltas ir An
glijos premieras Churchill 
turės pasitarimus su T. V. 
Soong, Kinijos 
ministeriu, kad

■ planą galutinam 
jos nugalėjimui.

Dabar, kada Kiška sala, 
paskutinė japonų pozicija 
Aleutų salose, užimta, tai 
konferencijos dalyviai 
ruošia naują planą karui 
prieš Japoniją, kad ją ga
lutinai sutriuškinti.

Kadangi techniškai Lit-

Quebec, Kanada, rugp. kio dėmesio. Vienu žodžiu, 
23 — Prezidentas Roose- konferencija paneigia Sta- 
veltas ir Kanados premie- lino akciją, 
ras Mackenzie King pas
kelbė sudarą Karo Pagal
bai Komitetą studijavi
mui “lend-lease” proble
mų, kurios liečia abi šalis.

Komiteto 
paskirti šie: majoras-gen. 
J. H. Burns, pirmininkas, 
atstovaująs Jung. Valsty
bes, ir E. P. Taylor, atsto
vaująs Kanadą. Šiam ko
mitetui pritaria ir Angli
jos premieras Churchill.

i Tačiau šio komiteto dar
bas smulkmeniškai nėra 
nustatytas, bet gali būti 
tik bandymas, kad vėliau, 

I jeigu tokio komiteto vei
kimas duotų gerų rezulta
tų, būtų galima sudaryti 
pastovią ir bendrą visų 
tautų “lend-lease” organi
zaciją.

i
iIįI!
i ■* į 

pirmininkais

Kaune Langai Popieriais 
Uždangstyti

(LKFSB) Aplinkiniais 
keliais mums pavyko gau
ti laišką nuo žmogaus, 
kurs šių' metų balandžio 
mėn. apleido Lietuvą. Ji
sai rašo apie sunkų gyve
nimą Lietuvoje. Daug kas 
sunaikinta. Net pati Kau
no Laisvės Alėja daug nu
kentėjo: langai siauručiai 
pasidarė, nes popieriais 
lopo. “Jau per sienų ply
šius daugiau šviesos į vi
dų patenka, negu per kar
tono (storo popierio) lan
gus”. Stiklo esą sunku 
begauti, viskas sukoncen
truota karui. Naciai vilio
ja žmones stoti savano-

Spaudos konferencijos riais į kariuomenę, įstoiu- 
buvo atsiklausta dėl Mas- šiųjų šeimoms duoda žy- 
kvos politikos, būtent, mias pinigines pašalpas. 
Litvinovo prašalinimo, i Kaip žinome, ir tas nedau- 
bet į tai nekreipiama jo- gelį tesuvylioja. *

I
užsienių 
paruošti 
Japoni-

Alijantai Bombarduoja 
Pietinę Italiją

!

japonai bu-
Ten buvo 

lėktuvų ir

Hitleris Įteikęs Badoglio 
Vyriausybei Ultimatumą
Ottawa, Kanada, rugp. 

23 — Kanados radio skel
bia radio žinias iš Turki
jos šaltinių, kurios buvo 
perduodamos iš Brazza- 
ville. Šiaurės Afrikos, jog 
Hitleris įteikęs Italijos vy
riausybei ultimatumą, ku
riuo nori žinoti Badoglio 
valdžios padėtį dėl taikos 
demonstracijų ir priežastį 
dėl ko valdžia yra bejėgė 
tas demonstracijas už
gniaužti.

Turkijos pranešimuose 
sakoma, kad Hitleris pa
reikalavęs paleisti iš kalė
jimo šešius įžymius fašis-

Įtus ir kad jis panaudojęs 
taikos demonstracijas, 
kaipo pretekstą pastatyti 
vokiečių kariuomenę Ita- 

tų transporto unijos virši- lijos kontroliavimui, 
ninką Stockholme, kad Sakoma, kad esąs pla- 
Britanija tarpininkautų ir nas nuversti Badoglio vy

riausybę ir pastatyti nau
ją vyriausybę, sudaryta iš 
paleistų iš kalėjimo fašis
tų.

Katalikų laikraštis “Ita- 
lia” pareiškia, kad “Italija 
yra bejėgė modifikuoti sa
vo padėtį”.

ALIJANTAI ATSIĖMĖ KIŠKĄ
 s-

Washington, D. C., rugp.
23 — Amerikiečiai ir Ka
nadiečiai okupavo Kišką 
salą be jokio iš japonų pa
sipriešinimo.

Kiška saloj 
vo įsistiprinę, 
japonų jūros
submarinų bazės.

Iš Alijantų Centro, Šiau-j Ašies radio sako, kad 
rėš Afrika, rugp. 23 — A-į japonai slaptai išsikraus- 
lijantai, užėmę Siciliją, ‘ tę iš tos salos paskutinio- 
smarkiai bombarduoja iš mis dienomis liepos mėne- 
oro pietinę Italijos dalį.‘šio. 
Taipgi bombarduoja svar-j Kaip ten nebūtų, bet

v —

čia tik Jung. Valstybes ir 
Rusiją, tai Britų oficialūs 
sluoksniai atsisako ko
mentuoti.

Tačiau kai kur yra at
balsiai, jog atšaukimas 
Maiskio gali būti ženklu, 
kad Rusija gali išsitrauk
ti iš Suvienytų Tautų ir 
siekti atskiros 
Vokietija. Bet gali būti 
kad rusai nedarys atski
ros taikos su Vokietija 

Visi Tarybos nariai (Federacijos centro valdyba, vien dėlto, kad jie turi su- 
apskričių pirmininkai ir sekretoriai, katalikų laikraš- tartį su Anglija, o antra, 
čių redaktoriai, centralinių organizacjų centrų pirmi- Stalinas gal būti yra įsiti- 
ninkai ir sekretoriai) maloniai kivečiami būtinai daly
vauti Tarybos suvažiavime. Taip pat'maloniai kviečia- sumušti Hitlerį, jeigu So- 
mi visi lietuvių katalikų visuomenės darbuotojai, ypač vieta* nori egzistuoti, 
kunigai.

Pagal Federacijos Konstituciją, Federacijos Ta
rybos suvažiavimas pavaduos Federacijos Kongresą, 
kurio šiemet nebus. Suvažiavimo darbotvarkoje bus 
šie klausimai:

Centro Valdybos pranešimai, Lietuvai Gelbėti 
Fondo vajus. L. K. F. Spaudos Biuras. Lietuvių Kultū
rinis Institutas, Dalyvavimas Amerikos Lietuvių Ta- AliicNltU LdkŪndi Numetė 

\ -ižą f »»nlinm m vai ♦ i »wi 1 ni O ‘ _

A. L. R. K. Federacijos Tarybos
I

besnius Italijos miestus ir'Kiška sala yra svarbi po-
šiaurėje. izicija alijantams.

A. L. R. K. Federacijos Tarybos nariams dar kar
tą maloniai primenama, kad Tarybos suvažiavimas 
bus š. m. rugsėjo 1 d., trečiadienį, 10 vai. ryte, William 
Penn viešbutyje, E ir F kambariuose, Pittsburgh, Pa.

Lenkų valdžios ištrėmi
me sluoksniai paduoda 
lenkų požemio laikraščio 
žinias, kad Lenkijoj eina 
kova tarp italų ir vokie- j
čių. Pranešimas sako, kad į 
15,000 italų kareivių atsi-j

I

ryboje, Centralinių organizacijų veiklos stiprinimas 
ir kt.

Visiems Tarybos nariams, dalyvausiantiems su
važiavime, iš anksto nuoširdžiai dėkoju. Šia proga 

j Federacijos Tarybos narius, apskričių ir skyrių val
dybas prašau pasirūpinti atitinkamai dalyvauti Ame
rikos Lietuvių Konferencijoje, įvyksiančioje š. m. rug
sėjo 2—3 d.d. Pittsburghe, Pa., ir ją visais galimais 
būdais paremti.

Juozas B. Laučka,
Federacijos Pirmininkas.

taikos su

AMERIKIEČIAI SUARDĖ
CANTON AERODROMĄ

Į 
d

Nušovė 9 Japonų Lėktuvus
Jung. Valstybių 14-to 

Oro Jėgų Centras Kinijoj 
. praneša, jog Jung. Valsty- 

kinęs, kad kas nors turi vidutinio didumo
"i TTitlpri ioicrn u u • • 1-bombenai puolė japonų 

-------- - ,5«ovuuu. Tien Ho aerodromą Can-
Pranešama, kad Angli- ĮOn< Kinijoj, ir laike to 

jos užsienių sekretorius pUO]jmo nušovė devynius 
Eden vyks į Maskvą pasi- japonų lėktuvus ir suardė 
tarimams. Galimas daly-į aerodromą 
kas, kad kartu su Eden 
vyks ir Amerikiečių komi-! 
sija. Suomiai Siekią Taikos 

Su Rusija

sužinotų kokiomis sąlygo
mis Rusija sutiktų taikin
tis. Tačiau Britų unijos 
viršininkas pataręs suo
miams patiems susisiekti 
su Rusija. Rusai reikalau
ja, kad suomiai paduotų 
savo taikos sąlygas.

Lapelius Ant Romos
Stockholm, Švedija, rug

piūčio 23 — Pranešama, 
kad trisdešimt trys įžy
mūs Suomijos vadai krei- Praneša, 
pėsi į savo vyriausybę, nacių I. 
kad ji padarytų tyrinėji- traukė iš Kharkovos, ket- 
mą dėl sudarymo 
taikos su Rusija.

Tuo pačiu laiku 
taikos klausimas , , . _
da suomiu unijos vadas,! rankų į rankas, yra paver-Į Badoglio valdžios pastan- 
Eero Vuori kreipėsi į Bri-*sta griuvėsiais. VokietijosIgoms išsitraukti iš karo.

piūčio 23

Londonas, rugp. 23 — I- 
talų radio praneša, kad A- 
lijantų lakūnai, lekiodami 
virš Romos miesto, nume
tė lapelius, ir kadangi Ba
doglio valdžia yra paskel
bus Romą atviru miestu, 
tai nebuvę jokio pasiprie
šinimo iš italų pusės.

kad jie iš-
“be so-

Londonas, rugp. 23 — naciai sako, 
, kad Vokietijos traukė savo jėgas 
kariuomenė išsi- vietų spaudimo”.

atskiros virto didžiausio Rusijos Berne, Šveicarija, rurp. 
miesto. 23 — Italų spauda viešai

Sakoma, kad Kharkovos pareiškia, jog vokiečių o- 
pereina iš kupacija Italijos trukdo

suomių
kilo, ka- miestą, kuris

I
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Lietuvos Mokytojai 
Organizuojasi

Lietuviai Saleziečiai 
Portugalijoje

(LKFSB) Lietuvoje leis
ta veikti lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojų są
jungai ir jos skyriams Vil
niuje. Kaune, Šiauliuose. 
Panevėžyje. Mariampolė- 
je, Alytuje ir Tauragėje.

5 Metai, Kaip Lietuvaitės 
Seserys Brazilijoje

(LKFSB) Rugpiūčio 27 
d. sueina penkeri metai, 
kaip į Braziliją iš USA 
nuvyko lietuvaitės vie
nuolės — Šv. Kazimiero 
seserys. Jos labai sėkmin
gai darbuojasi mokyklose, 
dabar turėdamos net 600 
mokinių. Brazilijoje pra
džios mokyklose kursas 
išeinamas per ketverius 
metus, bet seserų pranciš- 
kiečių vedamose lietuviš
kose mokyklose jau įves
tas šešerių metų kursas. 
Kaip iš Brazilijos praneša 
mūsų korespondentas, lie
tuviškose mokyklose bene 
bus pačios pirmutinės įsi- 
vedusios 6 metų kursą. 
Tik seserims ten darbo 
sąlygos sunkios, kaikurių 
net ir sveikata pašlijo, 
kaip, pvz., sesers Julijos, 
kuri vis negali atsigauti. 
Lietuviškoji visuomenė 
vertina seserų darbą ir 
linki joms geriausio pasi
sekimo.

(LKFSB) Jau keletas 
mėnesių, kaip Lisabonos 
uoste laukia anglu leidi-1 
mo važiuoti į Boliviją pro-i 
fesoriauti seminarijoje du j 
lietuviai kunigai: kun. I 
Pusčius, dėstęs filosofiją 
Kuboje, ir kun. Maskolai- 
tis, buvęs misijonieriumi 
Ekvatoriuje. Abu jie yra 
saleziečiai, abu neseniai 
baigė mokslus Italijoje.

Portugalijoje, vienoje ū- 
kio mokykloje dirba lietu-' 
vis kunigas salezietis A. 
Sabas. Gegužės mėn. pra
džioje jisai dalyvavo britų 
maldininkų kelionėje į Fa- 

' timą (tai Portugalijoje 
tas pats, ką Prancūzijoje 

; Liurdas. ar Lietuvoje — 
1 Šiluva). Vyko 125 žmonės. 
’ anglai, ar anglų draugai 
' ir jie ten meldėsi už teisin- 
■ gą ir pastovią taiką. Por

tugalijos lietuviai dabar 
negali gauti laikraščių iš 
Lietuvos, o ir su laiškais 
labai sunku. Lietuviai sa
leziečiai praneša, kad 1942 
m. rytų fronte žuvo 25 
vokiečiai saleziečiai, kurie 
ten nacių buvo mobilizaci
jos keliu nuvaryti.

OPA Sustabdė Šimtus 
Automobilių

Suardė 110 Kruppo 
Pastatų

Londonas, rugp. 23 — 
Anglijos oro jėgos liepos 
25 d. puolė Kruppo ginklų 
fabrikus Vokietijoje. Puo
limas buvo sėkmingas. 
Anglai sunaikino 110 Kru
ppo fabriko pastatų. Gais
ras padaręs daugiausia 
nuostolių.

Alijantai Užėmė Vėl Vienų 
Aleutų Salų

(LKFSB) Su Portugali
ja susisiekimas žymiai 
pasunkėjo: sausio mėn. 17 

Į d. buvo išsiųstas laiškas 
i iš USA į Portugaliją. Tą 
Į laišką Portugalijoje gy- 
j venas lietuvis gavo tik 
birželio 6 d. Jo gi iš Portu
galijos birž. 8 d. išsiųstas 
laiškas pasiekė USA lietu
vius rugpiūčio pirmomis 
dienomis. Bet visgi gerai, 
kad dar šioks toks pašto 
susisiekimas įmanomas.

Sekmadienį, rugp. 22 d.. 
SOPA agentai su pagalba 
į valstybės, miestų ir mies- 
: telių policijos, sustabdė 
! šimtus automobilių, ku
riais važiavo tą dieną. Au
tomobilistai, kurie negalė
jo įrodyti jokio svarbaus 
reikalo važiuoti, bus šau
kiami pasiaiškinti.

Į 
i i I

(LKFSB) Amerikie
čiams pažįstamas lietu
viškųjų organizacijų vei
kėjas Dr. Ant. Rakauskas, 
kurs net 8 metus yra bu
vęs Kat. Federacijos pir
mininku. dabar studijuo
ja teologiją Our Lady of 
Angels seminarijoje, Nia
gara University. Semina
riją veda vienuoliai vin- 
centiečiai. Jis tenai yra 
vienintelis iš lietuvių. Jo, 
kaipo medicinos gydytojo, 
pasiruošimas įvertina
mas. jis nekartą duoda 
sveikatos patarimus pro
fesūros nariams ir net gi 
tos seminarijos stud. teo
logams buvo pakviestas 
pravesti pirmosios pagal
bos kursus. Baigęs semi-' 
nariją ir gavęs kunigo 

Įšventimus, Dr. Rakauskas, šaunieji suko, ^au jie 
1 ruošiasi atsidėti darbui kasdien užmušą po 9500 į

Dr. Ant Rakauskas Studi
juoja Niagara University

Lietuvio Laiškas Iš 
Portugalijos

Mums pasidarė šalta.

Ilgai bėgau. Bėgau taip, Žmonių Priešas?” dmgte- 
kaip, tur būt, nebeteks Įėjo smegenyse. Smarkiau 
bėgti. Įkandin vijos kaž- suplakė širdys. Veidai 
kokie priešai, juo baisės- truputį išbalo. Visi žiūri-
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Vaikas kupranugaris pirmu kartu pozuoja fotogra
fui, Centrai Park Zoo, New Yorke. Sako, kad papa ne
duoda jokių komentarų, ką jis galvoja apie tai.

Londonas, rugp. 23 — Iš nius veiksmus 
Maskvos praneša, kad ru- patvirtina, štai 
sai smarkiai puola vokie- Sovietų Rusijos 
čius Kharkovos šiaurėje. ’ ' ’ ' ‘
Per vieną dieną atsiėmė 
mylią ir pusę žemės ir 30 
kaimelių.

Raudonieji sako, kad jie

tarp lietuvių. Jis ir dabar į skiečių, 
pasilieka Susivienijimo 
daktaru kvotėju.

. Belikę rusams 
tik 10 mylių iki Kharko- 
vos.

Maskvos žinios paduoda,

Alijantai Laimi Naujoj 
Gvinėjoj

Ko Vertas Ginčas Dėl 
Smetonos?

ALT Konferencijai 
tėjant, kaikuriuose

Iš Alijantų Centro. Piet
vakariniame Pacifike. 
rugp. 23 —Alijantai smar
kiai spaudžia priešą —ja- 

Salamaua.i 
Užėmė 

Kišką, kalną ir dabar puola aero- 
vėl vieną dromą. Japonai yra pri- 

būtent., versti trauktis į naujas 
pozicijas.

VVashington. D. C., rugp. ponus žemiau
23 — Amerikiečiai ir ka- Naujoj Gvinėjoj, 
nadiečiai. užėmę 
puolė ir užėmė 
Aleutų saliukę, 
Segulą.

ni, kad nežinomi. Tiršta me į tą paprastąjį veidą ir 
buvo tamsa. Ir toje tam- atsitraukti negalime. Jis 
soje iš užpakalio kažkieno taip pat kartkartėmis per- 
krūtinės, įnirtusios, pail- braukia mums per veidus 
susios, taip dažnai, bet1 sveiku nieko nereiškian- 
smarkiai alsuoja... Vejas 
mane didis pavojus. Ir, 
tartum iš kokios neregė
tos krosnies, liejas bugš- 
tus karštis ir svilina man 
nugarą. Bėgu ir bėgu...

Jau truputį brėško, ka
da pradėjau kopti į kaž
kokį kalną, per kažkokius rūką, 
krūmelius. Jau nebgirdžiu O jis vis geria. Veidas 
iš užpakalio nepažįstamų- vis stipriau raudonuoja, 
jų alsuojant... Kad trykš- Lūpos nejaukiai šaipos, 
terėjo pirmųjų spinduliųĮ Akys vis plačiau žiba, 
srovelės, aš jau besėdįs Ranka vis dažniau grie- 
kažkur aukštai aukštai. bias dicino.

O tenai, gelmėj, didelė
upė susitikusi su sau ly- Vėl sužiurome į tą stačio- 
gia drauge. Plotis, laisvas | kišką jį veidą. Keliadrau- 
plotis! Aukščiausiu skar- giai kartkartėmis vis 
džiu manęs linkon kopia' žvilgteri ir į mane, lyg sa- 
neapregimi krūmelių pul- kytų: 
kai. Iš antros pusės, iš de- gelbėti! 
šinės, begrumojanti man 
bekraštė kalno siena, iški- kaičio ranka pakilo, švys- 
lusioji į neišmatuojamą telėjo plieno žaibas 
aukštį, į jaunąją mėlynę... dicinas, 
Kur tik žvilgterėsi, sukas ■ 

j galva: taip bugščiai gilu, 
I taip bugščiai aukšta. Tie- 
! siog nesuprantama, kaip 
galėjau užlipti į šitą ere
lių lizdą tokiu siauručiu,!

maž-daug1 to^iu pavojingu skardžio 
atšauktasI rurabu-

ambasa- s Pasilsėjau. Ką toliau 
dorius Litvinovas iš Wa-|dary^i? Susimąstęs, žiū- 
shingtono ir taipgi Sov. į riu i an4 vandenyną, kurs 
Rusijos ambasadorius i ten> žemai, taip savęsp vi- 
Maiskis iš Londono į Mas-i^°ja- Atplaukia nuo hori- 

Toki zont° garlaivis. Reiktų ir 
man namon. Bet juk ašen

taip dažnai, bet sveiku 
čiu žvilgsniu; nusišypso.

Paprašė šeimininkėlę, 
kad duotų jam kiaulienos 
ir degtinės. Mes atsikutė- 
jome. Pradėjome net šne
kučiuoti. Bet vis kartkar
tėmis žvilgterime į tą pa
prastą ir nepaprastą vy-

“Neužmiršk musų 
I”

Tik ūmai keistojo jauni-

kvą “išpažinčiai”, 
patys dalykai dėjosi ir iš-

ir 
, drebėdamas, į- 

smigo į priešakinę sieną. 
Mūsų visų galvos linkterė
jo giliai žemyn. Išgirdome 
kvailą, juoko griaustinį. 
Baisioji ranka vėl nusilei
do ant kito dicino...

Aš pajutau, jog jau me
tas. Baisu, bet reikia; gė
da: draugai, lyg maži vai
kai į motiną, abejo ir vil
ties pilnomis akimis žiūri 
į mane, tarytum aš pamo
kysiu. ką dabar daryti. 
Tas jų vaikiškas lūkestis 
būtų man mielas kitame 
kokiame atsitikime; da
bar jis man — tūkstant- 
svarė našta. Vos-ne-vos 
atsistojau; kojos lyg švino 
pripiltos. Einu prie Žmo
nių Priešo. Dantys norėtų 
tauškėti. Paskutinėmis 
valios jėgomis laikiau 

stovi juos sukandęs. Dargi ban- 
kažko- dau šypsoti. Bet pats jau- 

kie neramūs, lyg laukia čiu, koki biauriai kreiva 
manęs... Stojaus jų tarpe, ta šypsena... 
Apspito. Ar aš negirdėjęs 
kartais apie Žmonių Prie- eina prie manęs. Jo delnas 
šą? Jis kažkur šioje apy- ant dicino... 
linkėję turįs būti.

“Buvo mane užpuolęs... 
Vos-ne-vos- bepabėgau”...

Iš karto keleivių akyse 
išaugau į kažkokį tartum 
didvyrį. Bailesnieji glau
džias prie manęs: juk 
Žmonių Priešas gali už
pulti ir juos, o aš sykį jau 
esu išvengęs pavojaus, 
tad lyg stipresnis už tą 
pavojų; tartum galėčiau ir j 

įjuos apginti... Jų akys 
blizga smalsumu. Birsta 
klausimų klausimai. Ga
vau viską kelis kartus pa
pasakoti.
— Juk gali Žmonių Prie

šas ir mus užpulti?
— Greičiausiai taip ir 

bus!
— Ar vykstate su mumis 

drauge?
— Ir pats nežinau: juk 

mano skatikai
— Aš duosiu
Ir aš... 
Ir aš... 
Apsistojome

Vakaras. Sėdime aplink 
stalą ir šnekame vis apie 
tą patį skaudųjį dalyką...

Smarkiai prasivėrė du
rys — ir įėjo į vidų jaunas 
žaliukas raudonikis, veidu 
nei šis, nei tas, nei tas — 
taip sau. Už juostos kele
tas dicinų. “Argi tai būtų

j

vakarėse 1939 metais, kai ■ ^es4s pametęs, bebėgda- 
Stalinas su Hitleriu pasi- v*s5 savo mant^—

kad Vokietijos naciai per valstybes, 
pastarąsias septynias faktorius
kautynių savaites prarado 
milijoną kareivių Rusijo- 

ar-.je.
laik-' -----------------lujčuil, KaiKuritiuse idin- ------------------------------------

i raščiuose padidėjo ginčas' ★ Šiomis dienomis vyks-
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Be galo sunkus, be galo 
baugus leidimas žemyn. 
Garlaivis priplaukė prie- 

i plauką. Ar priims mane 
beskatikį? Pabandysiu — 
prašysiuos.

i Keleiviai būriu 
' prie laivo krašto,

bučiavo susitarę dalintis 
Lenkiją, Pabaltijį ir kitas 

Kitas svarbus 
faktorius rodyte rodo, 
kad Stalinas nenuoširdus 
Suvienytų Tautų narys, 
tai palaikymas santykių 
su Japonais. Juk tie san
tykiai stiprina Japonus ir 
kenkia Britų - Amerikos 
karo reikalams Pacifike. 
Tie reiškiniai rodyte rodor 
kad Stalinas rengiasi tik 
įklampyti dabartinius sa
vo sąjungininkus — Bri
tus ir amerikiečius, o ne 
su jais eidamas išvien pri
eiti prie pergalės ir taikos. 
Šaukia antrojo fronto, o’ 
pats su Japonais antrojo 
fronto netik kad neatida
ro, bet jiems duoda alie
jaus ir užleido Sibiro pa
kraščiuose jūrų kampus 
japonų žuklavimui, kurie 
iš ten kontroliuoja oro at
mainų pasireiškimus ir 
tas veikia prieš amerikie
čius Pacifiko fronte. Sta
linas šaukia antrojo fron
to tartum būtų aklas, kad 
britai - amerikiečiai ir da
linai prancūzai pritrenkė 
ašies jėgas Šiaurės Afri
koj. Sicilijoj taip, kad na
ciai savo divizijas perme
tė į Italiją iš Rusijos fron
to ir 

įrėjo 
prieš 
reitą 
moraliai 
pritrenkti kai juos britai- 
amerikiečiai smarkiai su
kūlė bombarduojant iš o- 
ro. Bet Stalinas to nenori 
matyt. Todėl Quebec’o 
konferencijos dalyviai be 
Stalino tiesia gaires, ku
rios juos ves prie pergalės 
ir taikos...

Vieni jį tantį Britų - Amerikiečių 
kiti peikia ir smer- svarbi karo reikalais kon

ferencija Quebec’e eina 
prie vis aiškesnės politi
nės linijos su Sovietų Ru- 

‘ sija. Mat komunistinės 
Rusijos diktatorius Stali
nas vis per savo spaudą 
giriasi, kad jis tik vienas

dėl p. Smetonos, 
giria, 
kia. Mano manymu, tai vi
sai bereikalingas laiko, 
plunksnos ir popieros eik
vojimas. Jau to senelio 
nebeišmokinsi. Tad pali
kime jį ramybėje.

Šiais laikais mes turime 
atkreipti visas savo jėgas atlaiko nacių frontą. Taip- 
į teikimą pagalbos mūsų gi jis užkulisų turi sufor- 
šaliai, į kovą dėl Lietuvos.mavęs visoms Europos 

, nepriklausomybės ir lais- tautoms “vyriausybes” ir 
vės, ir vesti griežtą kovą netgi Vokietijai, kuriai 
prieš mūsų tautos kvislin-;per požeminius urvus in
gus — komunistus. Tauti- formavo, kad, jeigu su 
nes grupes, kokio plauko Rusija bus daroma taika, • 
jos nebūtų, palikime atei-įtai Vokietijai nereiks nu- 
čiai.
priklausomybę.
skirtumus
Smetonai 
sprendimą.

I

Žemėlapis parodo, kaip ašies pozicijos ir įsitvirtini
mai pasiekiami. Iš Tunisijos bomberiai bombarduoja 
Italiją, o iš Anglijos bomberiai bombarduoja Berlyną 
ir kitas vietas.

1

1

Žaliūkas irgi stojas ir

Lietuva, atgavus ne- siginkluoti, kaip to reika- 
visus lauja Britai ir Amerikie- 

išlygins ir p. čiai. Ot tai tau ir sąjungi- 
išduos savo

Lietuvis.’tuos visus Stalino požemi

I 

j 
ninkas?;.. Vėliausi įvykiai:

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St.. So. Boston, Ma33. 
Tel. So. Boston 1298.

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

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

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

Tel. Parkuay- 1864-1V.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 V.'est 7th St.. So. Boston. Mas3. 
Tvarkdarė — Or.a Mizgirdienė,

918 E. Broaduay, S. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

I

SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmir.inkas — Pranas Tuleikle
702 E. 5th St.. So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Ma3s. 

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston. Ma33. 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čia sekmadienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietą. Parapijos salėj 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.

raudonoji armija tu- 
sekmingą ofensyvą 
nacius per visą pe- 
vasarą. Naciai buvo 

ir medžiaginiai

Susitikova. Aš padėjau 
rankas ant jo pečių (jis, 
be abejo, jaučia, kaip jos 
dreba) ir, stengdamasis 
padaryti balsą kuo švel
niausią (nors tai išeina 
vien juokinga ir pasigai
lėjimo verta — taip bal
sas dreba), tarytum juo
kaudamas sakau: “Na, 
vyruži, gana, jau gana 
mus baidyti, gana juo
kauti! Vos gyvi besame!”

Kažkas tuokart šmėžte- 
lėjo ore; kažkoki nepake
liama sunkybė gniužinte 
sugniužino mane...

(Iš šviesos sp. knygos)

teko ‘jam’.
Tamstai...

viešbutyj.

SMILING—After slx years 
of bloodv warfare, China’s 
leader can štili smile. Pic- 
ture of Generalissimo 
Chiang Kai-shek was taken 
at reception in Chungking. 
July 21. It's one of most 
recent of war lord made.
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u Infamy In The Baltics
antrašte Chicago that will live in infamy”,
. American laik- thus czpressed the policy of 
rugpiūčio 11 d. Š. the American government and 

i redakciji- the conviction of the American 
užtariau- people.

“American policy was no less 
cleany s.ated on the earlier 
occanon oi the ruthless seizure 
of the Baltic statės by Russia. 

anglų kalba, kaip jis tilpo . “And that policy was no kss 
tame laikraštyj.* denunclatory.

ffošo; į “Gn July 23, 1940. the Ame-
“There has occurcd rahin riea“ be?artment oi Šute de- 

• r- c1 nre d *recent days an annlversary oi
■ one of the infamous events of
; the prese.it war, the third anni-i 
i versary of the absorption by

Vieną iš stambiausių propagandos priemonių su- force of the three Amer can*; 
daro filmos. Judamieji paveikslai daugiausia veikia mad< democraues — Lithua- 

. , t • a.- a.- nia. Latvia and Estonia — byvaizduotę. Gi vaizduote nesugeba atskirti tiesos nuo o „ a e i. the Soviet Russian despotism.melo. Ji aklai tiki rodomajam paveikslui ir tiek pavei-; ..There have been infamous
kia žiūrėtojų jausmus, kad visiškai pašalina proto kri-
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Filmų Propaganda

“There have
Kia. zi ui e tojų jausmus, na.u visiškai pašauna pivuo i- šventa in this war, and the j 
tiką. Ir kaip gi, pagaliau, protas gali Kritikuoti gyveni- American government has of-j
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Ir Ispanijoje Yra Lietuvių

(LKFSB) Madride šiuo 
metu gyvena Kl. Jurkšas, 
salezietis. Kun. Puišys 
jam iš Vokietijos siuntė 
breviorių, bet ta maldų 
knyga buvo grąžinta at
gal, esą negalima siųsti 
jokių prekių. Tik knygos 
apie bolševikus eina lais
vai, nors jos būtų ir lietu
viškos. Užtenka užrašyti 
vokiškai, kad čia prieš 
bolševikus. Neseniai Por
tugaliją pasiekė Lietuvoje 
išleista Mirūno knygelė 
“Politrukas Srulis Švin- 
delmacheris”, kurioje ap
rašoma vieno komunisto 
karjera. Mūsų korespon
dentas ją skaitė ir prane
ša, kad menkos vertės da
lykas: trūksta realumo, li
teratūrinė vertė nekokia, 
nors gal iškeliama ir tei
singų faktų.

“ “During these few days 
the devious processes where-' 
under the political indepen
dence and teritorial integri- 
ty of the three small Baltic 
republics — Estonia. Latvia 
and Lithuania — were to be 
DELIBERATELY ANNI- 
HiLATED by one their 
more povverful neighbors. 
have been rapidly dravving 
to their conclusion.

“ “ From the day when the 
peoples of these republics 
first gained their indepen
dent and demoeratie form of

Generolas Douglas MacArthur, dešinėj, konferuo- 
ja su Major Gen. Ennis G. Whitehead, Naujos Gvinė
jos karo ofensyvos reikalais.

j
i
t
I
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mo įvykius iš tolimų kraštų, kurių žiūrėtojai niekad ficially denounced most 
nėra matę? Tai puikiai žino judamųjų paveikslų pro- them. 
motoriai. Remdamiesi ant publikos nežinystės, -- - - _ ..
terpia į savo paveikslus tokių vaizdų, kokių realybėj instance, called the occasion ofI 
visai nėra. Toksai tiesos iškraipymas nebūtų perdaug the treacherous Japanese at-1 
žalingas, jei judamieji paveikslai siektų tik sensaciją tack on Pearl Harbor “a day 
sukelti. Žmogus pamato visokių “dyvų”, pasotina sa
vo vaizduotę ir jaučiasi patenkintas. Niekam <__
skriaudos nėra. Bet jei filmos užsiima gryna propa
ganda ir tai tokia, kuri siekia suardyti esamąją socia
linę ir politinę tvarką ir paruošti dirvą kokiam revo
liuciniam perversmui, tai tuo atveju jos yra tiek ža
lingos, kiek ir penktosios kolonos veikla. Visiems aiš
ku, kad čia kalbama apie tokias filmas, kurios užsiima 
sovietų propaganda.

Anot Maxo Eastmano, komunistinė sovietų pro
paganda uoliai palaikoma Hollywoode. Stambi juda
mųjų paveikslų firma Warner Brothers nufilmavo bu
vusio Amerikos ambasadoriaus Sovietijoj, J. E. Da- 
vies’o knygą “Misija Maskvoj”, kas kainavo virš pu
sės milijono dol. Kaina milžiniška, bet ir užsimojimas 
nemažesnis. Sumanyta pagaminti tokią filmą, kuri a- 
titiktų smulkmeniškiausius Maskvos reikalavimus.

“Į tą filmą įterpta kiekvienas komunistinės pro
pagandos reikmuo — sako Max Eastman — iškrei
piant ne tik istorinius faktus, bet ir savotiškai bei aiš
kinant p. Davies’o knygos mintį. Jei ta filmą būtų pa- kimų, tai tik mažmožis, palyginus su baisingu sudar- 
gaminta Maskvoj ar Amerikos komunistų partijoj, tai kymu mūsų pačių demokratinės minties. Demokrati- 
ji negalėtų tiksliau būti pritaikyta svetimos šalies ja, kaip p. Rooseveltas primygtinai mums primena, 
propagandai. Tai pilna santrauka to visko, ką sovietai visų pirma yra gyvenimo būdas bei įprotis. Jis glūdi 
nori, kad Amerikos visuomenė apie juos manytų. Ir visuomenės galvosenoj ir elgesy leidžiant knygas ar fil- 
dar jai norima prisegti oficialinis požymis, gudriai at- mas, kurios pateisina totalitarinę priespaudą, suduo- 
vaizduojant Prezidento Roosevelto asmenį, kurs savo dama mirtims smūgis demokratiniam gyvenimui. Ar- 
pasirodymu viską užgiria, kas ten rodoma”. j ba mes tikim į demokratiją ir kovojam dėl jos, arba

Tačiau ne visi amerikiečiai duodasi pigiai suve- ne. Kuomet mūsų jaunuoliai miršta už demokratiją 
džiojami. Atsiranda rimtų ir drąsių kritikų. Tai John svetimuose mūšių laukuose, tai mums ne metas plės- 
Dewey, plačiai žinomas Amerikos visuomenininkas iri ti namų fronte totalitarinę suirutę. K.

jie į-1 “President Roosevelt,

Jacqu.es Maritain Vertė Kun. Dr. J. Packevičius

Katalikų Pažiūros Į Neką- 
talikus Ir Į Bendradarbia

vimų Su Jais:
Paskaita, autoriaus skaityta IV Pasauli

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

(KAS YRA MANO ARTIMAS?)
I.

Ar tai nėra paradoksas norėti kad 
nepaisant to religinio susiskaldymo, kuria- 

.me yra atsidūrusi žmonija, tarptų draugin
gumas, broliškas sukalbamumas, vienybės 
dvasia šių dienų žmonėse, ir tai religinės sri
ties motyvais, kai vieni ir kiti yra prisirišę 
prie savo Dievo, prie savo tikėjimo bei kulto?

ofį

Čia filosofas, ir Suzanna LaFollette, kadaise redagavusi 
žurnalą “The Freeman”.

Štai kaip juodu laikrašty “New York Times” pa
sisako:

“Filmą ‘Misija Maskvoj’ yra grynai totalitarinė, 
šioj šaly varoma, propaganda, kuri suklastuoja istori
ją, iškraipydama, nutylėdama ir išgalvodama faktus. 
Ji vien suklaidyti tegali... Toks gramozdiškai keistas 
klaidinimas gali tik supainioti mūsų santykius su So
vietų Sąjunga. Ta filmą priešinga Britanijai, Kongre
sui, demokratijai ir tiesai. Ji pagilina krizį dorovei, 
kuri sudaro pagrindinį modernio pasaulio klausimą”.

Max Eastman nuo savęs daro šitokią pastabą:
“Man neįmanomai nuostabu, kad Amerikos val

dininkai ir visuomeniniai demokratijos čempijonai 
nori užglostyti ar ignoruoti teismines žmogžudystes, 
masinius ištrėmimus ir vyriausybės suplanuotus ba
davimus, kurių pagalba sovietinis totalitarizmas bu
vo įkurtas ir yra palaikomas. Pavojus, gręsiąs mūsų 
užsienio politikai dėl nežinystės tikrųjų Kremlio sie-

Taip, tai ištikrųjų paradoksas. Bet pats 
žmogus yra taip pat juk paradoksiškas pa
daras. Ir kas dar nuostabiau, tai pagal gana 
išsiplatinusią pažiūrą mus nuo to broliško 
draugingumo turinti skirti ta “perdidelė 
meilė” To, kurs pirmas mus yra numylėjęs 
ir kurio meilė tarnauja visų gerovei. Aš neži
nau, ar iniciatoriai pirmojo VVorld Congress 
of Faiths (pasaulinio Tikėjimų kongreso), 
įvykusio 1936 m. Londone, yra išmatavę visą 
plotmę to paradokso, kurio jie laikėsi; gal 
būt, didesnis įsigilinimas būtų juos čia at- 
grąsinęs nuo pastangų. Jie bent tiek pasitar
navo, kad mus pastatė to paradokso akivaiz
doje. Iš mūsų pirmoje vietoje, man rodosi, 
reikalaujama intelektualinės drąsos į jį blai
viai pažvelgti.

Yra faktas, kad, iš vienos pusės, istorija 
mums nerodo, jog religinis jausmas ir religi
nės idėjos būtų apčiuopiamai sėkmingai pri
sidėjusios prie žmonių taikinimo; atvirkš
čiai, religiniai priešingumai greičiau, atrodo, 
yra didinę ir sunkinę nesutikimus tarp žmo
nių. Iš kitos gi pusės, jei yra teisinga, kad že
miškoji valstybė privalo jungti žmones, pri
klausančius ir skirtingoms dvasinėms šei
moms, į vienumą bendrajai žmoniškajai ge
rovei siekti, tai kyla klausimas, kokiu būdu 
šita žemiškojosios valstybės taika galėtų bū
ti patvariai užtikrinta, jei labiausiai žmogui 
rūpimoje srityje — dvasinėje ir religinėje 
srityje — negalėtų tarpti tarp jų geros san
tarvės ir tarpusavio susipratimo santykiai? 
Anglų žodis fellowship nelengvai išverčia
mas; labiausiai jį atitinkąs mūsų kalboje žo

government. the people of 
the United Statės have 
watched their admirable 
progress in self-government 
with deep and 
interest.

“ “The policy 
ernment is 
known.

sympathetic

of this gov- 
universally

“ “The people of the United 
Statės are OPPOSED TO 
PREDATORY ACTIVI- 
TIES, no ir.atter uhether 
they are carried on by the 
ūse of force or by the threat 
of force.

“ “They are likewise oppos- 
ed to any form of interven- 
tion on the part of one statė, 
however powerful, in the 
domestic concems of any 
other sovereign statė, how- 
ever weak.

“ “These principles consti- 
tute the very foundations 
upon which the existing rela- 
tionship between the 21 
sovereign republics of the 
new world rests”.

“The American Statė Depart- 
ment had the full approval of 
the American people in this 
enunciation of policy.

“It had the full approval of 
the people when it said further:

“ “The United
CONTINUE to
these principles. 
the conviction of
can people that unless the 
doctrine in which these prin
ciples are inherent once 
again governs the relations i 
between nations, the rule of]

States will 
stand by 

because of 
the Ameri-

reason. of justice and of law
— in other words the basis 
of modern civilization itself
— cannot be preserved”.
“Now three years have pass-

ed.
"In the meantime, the three 

Baltic statės have been wrest- 
ed from Russia by another 
powerful and ruthless dictator- 
ship.

“Būt the power of this second 
tyranny is declining rapidly, j 
and will soon collapse ai-1 
together.

“When it does collapse, are 
the three republics going to be 
allotced to resume “their admir
able prog ress i n self-govem- 
ment” tchich we have ucatched 
u it h such “deep and sympathe
tic interest"? j Tai tikrai stiprus ir Lie-

“That is tekat the American tuvą, Latviją ir Estiją UŽ- 
people certainly hope for, and tariantis žodis. Galima pa- 
u'hat the American government Sldžiaugti, kad Amerikoje 
has officiaūy 
RIGHT.

“Būt it uill NOT happen.
“Instead, Russia 

croach once more 
three helpless and 
statės and absorb them, oblivi
ous to the uill of their people 
and egually oblivious to the 
declared principles of the Unit
ed Statės.

“As soon as possible, Russia tiems, 
will try to encroach upon and 

į absorb ALL of the independent 
’ statės of eastern Europe. and 
! try to control the ręst of 
1 Europe through CommAnism— 
oblivious to “THE RULE OF 
REASON. OF JUSTICE AND 
OF LAW” which the American

dis yra bene suartėjimas, broliška santarvė 
ar, kaip jau esu tik ką sakęs, draugingumas. 
Šis pastarasis žodis man labiau patinka, ne
gu žodis tolerancija, nes jis išreiškia pozity
vių ir elementarių santykių visumą. Jis iš
reiškia idėją kelionės draugų, kurie susitikę 
čia, žemės keliuose, pasijunta telkiami į vie
ną žmogišką sutartinę, į pasitikėjimą ir nuo
širdų solidarumą, nors kažin kaip juos skir
tų pagrindiniai priešingumai. Tad dėl aukš
čiau nurodytų priežasčių gero tarp įvairių 
religinių šeimų narių sugyvenimo problema 
iškyla kaip centrinė naujajame kultūros am
žiuje, kurs aušta dabartinėse mūsų laikų su
temose. Leidžiu priminti tą lojalumą ir nuo
širdumą, su kuriuo prieš kelias savaites Al
žyro eucharistiniame kongrese magometo- 
nų ir Izraelio religijų atstovai pasveikino 
kardinolą Verdier, kuris vienoje savo svar
bioje kalboje yra pabrėžęs, kad ir jis pats 
turįs jiems lojaliausių ir nuoširdžiausių 
draugingumo jausmų.

Taip pat leidžiu sau pacituoti Pijaus XII 
žodžius, kuriuos jis neseniai yra ištaręs: “šią 
iškilmingą valandą mūsų mintis veržiasi taip 
pat ir į visus tuos, kurie yra šalia Bažnyčios 
ir kurie, kaip Mes tikimės, džiaugsis išgirdę, 
kad popiežius taip pat ir už juos siunčia į Vi
sagalį Dievą maldą ir geidžia jiems viso gero.

Sąmoningas suartėjimas tarp įvairių reli
ginių šeimų yra dalykas, palyginti, naujas. 
Viena iškilminga proga, popiežius Pijus XI 
į jį yra kvietęs geros valios žmones. Be abejo, 
tatai iš dalies iššaukė tie gresią pavojai, tos 
dvasinės siautėjančios blogybės — vieša ir

Statė Department in 1940 said 
was “THE BASIS OF MOD- 
ERN CIYILIZATION IT- 
SELF”.

“The American Statė' Depart- 
i ment sūrely sees and knows 
what impends.

“Our American PRINCIPLES 
have not changed since 1940.

i Does the Statė Department štili 
intend that the United Statės 
will continue to STAND BY 
these principles or will we sup- 
port the aggressive and op- 
pressive policies of Communist 
tyranny?”

I

stated to be yra labai daug įžymių as
menų ir įtakingų laikraš- 

i čių, kurie drąsiai kelia ga
lingą balsą prieš visus 
tuos, kurie yra pavergę 
arba kėsinasi vėl pavergti 
Europos mažasias tautas. 

Šį straipsnį, Gerb. Skai
tytojai duokite perskaity
ti angliškai skaitantiems 
įžymiems asmenims, ypač 

kurie yra nutolę
nuo naujųjų amžių civili
zacijos, nuo krikščiony
bės ir Jung. Valstybių 
principų.

tcill en- 
upon the 

miserable

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.

prieš Dievą viešai nukreipta įžūli bedievybė 
bei pseudoteizmas, kurs nori iš Gyvojo Die
vo padaryti tik valstybę globojantį genijų ar 
rasės demoną! Jei taip yra, tai prisipažinki
me, kad tai yra skaudi pamoka tikintiesiems! 
Argi reikėjo, kad Dievas leistų šitą šlykštų 
žmonių giminės pažeminimą, kurio mas esa
me liudininkai, ir tiek persekiojimų ir tiek 
agonijų, kad pagaliau tie, kurie į Jį tiki, pra
dėtų iš tikrųjų nusileisti į save pačius iki tų 
slaptingų sričių, kur meilės Dievo paveiks
las mumyse nematomai atsiskleidžia ir kur 
mes tyliai išgirstame beldimo smūgius į mū
sų užskleistas duris?

Pripažįstame, kad šitas suartėjimas, apie 
kurį čia norime kalbėti, gali būti labai klai
dingai suprantamas: dėl to tuojau stengia
mės atmesti klaidingus čia aiškinimus. Toks 
tarp įvairių tikinčiųjų suartėjimas, aišku, 
negali būti sudarytas tikėjimui ištikimybės 
sąskaita arba nusikalstant dogmatiniam in
tegralumui ar tiesą bent kame pažeidžiant. 
Taigi jokiu būdu negali būti kalbos čia nei 
apie apsiribojimą kaž kokiu bendru tiesos 
minimumu, nei apie pastangas, kad kiekvie
nas savo įsitikinimus reikštų su abejojimo 
rezervu. Atvirkščiai, suartėjimas yra įmano
mas, tik prileidus, kad kiekvienas eis iki 
maksimumo ištikimybės jo pažintai šviesai. 
Be to, mes aiškiai matome, kad šitas suartė
jimas nebus grynas ir nuosekliai nei tikras 
bei veiksmingas, jei jis nebus laisvas nuo vi
sokios užpakalinės minties ir net nuo šešėlio 
noro palenkti religiją bet kokių žemiškų in
teresų ar įgytų gėrybių gynimui. (B. d.).

prese.it
Jacqu.es


Antradienis. Rugp. 24. 1943

Kun. Juozas Jusevičius

POPIEŽIUS PIJUS XI
tvarkos. Niekas nežinojo 
kame dalykas.

Kun. Ratti išaiškino po
licijos viršininkui, kad ka
pucinai nekalti. Jie nesi- 
maišo politikoje. Jų misi-

laikė socialistus pas save. 
Tada kun. Ratti paaiški
no. jog vienuoliai buvo 
priversti tai daryti. Jei jie Dėdės Šamo kariuomenei žygiuojant j Sicilijos sostinę Palermo, daž

nai tekdavo patirti sicilijiečių draugiškumą ir nuoširdų atsinešimą. 
Štai vienas iš panašių vaizdų, kai Sicilijos gyventojai vaišina Dėdės Ša
mo karius.

(kardinolai nusivilko rau- 
’donus rūbus, o užsidėjo 

kraš- juodus. Nėra vado, nėra 
* - ■ ’ Visi darbai 

jįe sustojo Vatikane. Kardi- 
i nebuvo 

kad Šv. valdytojas, o tik adminis- 
Arki- tratorius. Jis sušaukė vi- 

. sus kardinolus, kad rink- 
; kentėjo nuo lenkų ir vo- tų kitą popiežių.^ , 
kiečių. Benediktas XV bu
vo įžymus diplomatas. Jis 
gerai suprato arkivysku
po padėtį ir visai nesiste
bėjo lenkų ilgesių. Iš ki
tos pusės, jis dažnai rami
no arkivyskupą ir prašė 

I toliau 
tarpe.

Lenkams Nepaliko
Arkivyskupas Ratti už

jautė mažesniems 1 ~
tams, kaip Lietuvai. Len- pažymėjimo, 
kams tai nepatiko, 
nuolat rašė į Romą laiš- nojas Gasparo 
kus ir reikalavo, 1 
Sostas atšauktų jį. 
vyskupas Ratti daug nu-

(Šiais metais suėjo 15 
metų, kai Popiežius Pijus 
XI pasirašė sutartį su Ita
lijos valdžia, pagal kurią 
Popiežius atgavo laisvę. 
Prieš tai popiežiai buvo
kaliniai Vatikane. Popie- ja yra sielos išganymas, 
žiaus Pijaus XI gyveni- Viršininkas pašaukė ka
rnas ir darbai yra labai reivius, kaipo liudininkus, 
reikšmingi. Todėl šios po- šie liudijo, kad kapucinai 
piežių išlaisvinimo su
kakties proga talpiname 
kun. Juozo Jasevičiaus
jau seniai parašytą
straipsnį apie tą didįjį tai- nebūtų leidę socialistų vi- 
kos popiežių. Red.).

Tęsinys

Jis gerai žinojo, kad ita
lai myli Dievą ir Bažny
čią. Dėl to, pirmiausiai 
aiškino tėvams, kad to
kios pamokos yra reika
lingos. Vėliau ragino ku
nigus, kad uoliai eitų sa
vo pareigas, 
pu laiku 200 
kino vaikus 
lykų viešose 
Jis taip pat
gus. kad mokytų tik tikė
jimo ir nesikištų į politi
kos dalykus. Kitaip galė
jo atsirasti ugnies ir už
degti visą apylinkę.

Visi kunigai buvo labai 
atsargūs. Nei vienas neiš
drįso kištis į ne savo rei
kalus. Jų visų buvo vienas 
tikslas vesti nekaltus kū
dikius išganymo keliu.

Sumišimas

Taigi, trum- 
kunigų mo- 

tikėjimo da- 
mokyklose. 

įspėjo kuni-

dun, gal. visi būtų buvę 
nužudyti. Vienuoliai ne
priklauso jokiai partijai. 
Tada viršininkas ėmė ir 
paleido vienuolius iš kalė
jimo.

Kalnų Keleivis
Nors kun. Achille Ratti 

buvo labai užsiėmęs dar-; 
bais, bet rado laiko vaikš-l 
čiojimui ir kopimui į auk
štus Alpių kalnus. Mat, ti
kėjo tiesai: “Sveikas pro
tas sveikame kūne”. Jis 
kopdavo į kalnus, kai bu
vo vaikas, studentas ir 
kunigas. Dėl to. ne kartą: 
jis vadinamas “Alpiu po-l 
piežius”. Kopti į aukštus 
kalnus buvo valdžios už
drausta dėl pavojaus. Jam 
nebuvo pavojaus. Jis kopė 
ir gana. Ant kalno Rosa 
buvo labai šalta. Ne kar
tą prisiėjo tenai nakvoti.; 
Vėliau kopė ir į kalną 
Blank. Tas kalnas irgi 
buvo pavojingas. Pirmą 
kartą negalėjo pasiekti 
viršūnės. Mėgino antrą 
kartą ir pasiekė. Iki to lai
ko niekas nebuvo užkopęs 
į tą vietą.

Kun. Achille Ratti visa
dos kopė į kalnus su savo 
draugu kun. Graselli. Jis 
tai darė su pasitarimu ir 
gerai apsvarstęs savo ke
lionę.

Pėsčias Į Vezuvijaus 
Ugniakalnį

Būdamas senesnio am
žiaus, kun. Achille R,atti 
pėsčites užkopė į Vezuvi
jaus ugniakalnį. Jis buvo 
priėjęs net prie paties 

iš kurio ugnis 
Tą įspūdį 

savo užra-

Amerikos kardinolai iš
vykę į Romą, nesuspėjo 
rinkimams. Bostono Kar
dinolas 
norėjo 
muose, 
jo-

darbuotis lenkų Milano Kardinolas, A- 
chille Ratti buvo išrink
tas popiežium vasario 22 
dieną, 1922 metais. Jis pa
sivadino Pijus XI.

Sveikinimai
Pirmiausiai pasveikino 

naują popiežių didelė mi
nia, kuri ilgai ir nekan
triai laukė rinkimo metu. 
Paskui sveikinimai pasi
pylė iš visų pasaulio kraš
tų. Sveikino jį vyskupai, 

; kunigai ir pasauliečiai 
žmonės, kuriems Katalikų 
Bažnyčios reikalai buvo 
arti širdies.

Vainikavimas
Popiežiaus 

imas yra viena 
i apeigų mūsų 
Tam tikslui 
gražiausi Bažnyčios rū
bai. Brangiausi indai nau
dojami. Bet visų gražiau
sia yra popiežiaus tiara, 
kurią jis dėvi ant galvos 
iškilmių metu.

i Pats Popiežius nešamas 
į ant tam tikrų neštuvų. 
■ Procesijos metu vienas 
kunigų uždega žvakę, o 
paskui užgesina, primin
damas Šv. Tėvui tais žo
džiais: “Taip nyksta pa
saulio garbė!” Paskui Šv. 
Tėvas laiko šv. mišias ir 
priima klusnumo įžadus 
iš visų dvasiškių. B. d.

Kardinolas 
tarpu mirė Milano

O’Connell labai 
dalyvauti rinki- 

bet ir jis nesuspė-

Tuo
miesto Kardinolas Ferra
ri. šv. Tėvas atšaukė ar
kivyskupą Ratti j Romą,tai jis norėjo pada- tams. Jis aplankė Lietuvą, 

didžiausių Latviją ir* buvo pasiryžęs
gynė,
ryti jį \ ieną -------------r .. .. . .
pasaulyje. Dabar pasiry- ilankyti Rusiją, kuri buvo pa _ kardinolu ir pas 
žo taip padaryti su Vati-'-~ —,JX- 
kano knygynu. Čia būta 
geresnės progos. Čia buvo 
svarbiausi raštai, karalių, 
mokslinčių ir filosofų 
knygos. Tuo laiku kun. 
Achille Ratti buvo pakel
tas prelatu ir 1914 metais 
tapo paskirtas Vatikano 
knygyno vedėjum.

Kandidatas Į 
Diplomatus

Kai prelatas Ratti buvo 
60 metų amžiaus, tai buvo 
nužiūrėtas kandidatu į di
plomatus. Kiti gi spėjo, 
kad jis nepaliks knygų. 
Dėl jo rūpesnio knygomis 
jis buvo vadinamas “kny
gų žiurkė”. Bet Šv. Tėvo 
valia jam buvo didžiausia 
gyvenimo norma. Dėl to, 
jis paliko viską, kad tik iš
pildžius Viešpaties Jėzaus 
vietininko valią.

Pasiuntinys Lenkijai
Šv. Tėvas, Benediktas 

XV žinojo, kad prelatas 
Ratti buvo kalbų žinovas 
malonaus būdo 
prielankus. Dėl 
siuntė jį į Lenkiją, kaipo 
Šv. Sosto pasiuntinį gegu
žės 19 d., 1918 metais.

Į
Lenkijoje buvo didelis 

vargas. Daug žmonių gy
veno skurde. Nors Lenki
ja jau buvo nepriklauso
ma. tačiau jai didelis pa
vojus gręsė iš vokiečių, 
austrijokų ir bolševikų. 
Prelatas greit suprato 
krašto padėtį, tinkamai 
atliko savo pareigas, kai
po Šv. Sosto pasiuntinys, 
ir gelbėjo kraštą nuo bol
ševikų užpuolimo malda 
ir patarimu.

Pagaliau arkivyskupas 
Kakowski konsekravo jį 
vyskupu lapkričio 28 d., 
1919 metais. Konsekravi
mas įvyko Varšuvoje. Iš
kilmėse dalyvavo marša

las
į

ir kitus 
Šv. Tėvas irgi 

jis ir pa- 
knygy-

labai 
mirė

ryti

; jo valdžioje. Tačiau jo 
draugai patarė jam nelan- ^enKi

I lrii+i T? ii ei inc iv» ii e ciioiloi- rvHL.ll

, kyrė Milano Arkivyskupu. 
Lenkai sužinoję, kad ark. 
-----i išvažiuoja, labai nu
džiugo. Kai kurie jų nusi
minė. Jie matė, kad arki
vyskupas padarė daug ge
ro dėl Lenkijos, ypač kai 
jis apgynė Varšuvą nuo 
bolševikų. Pats Pilsudskis 
apgailestavo, kad arkivys
kupas išvažiuoja. Jam ap< 
leidžiant Lenkiją. Pilsuds-; 
kis pasakė, labai karštą 

j kalbą gegužės 5 dieną, 
1921 metais.

Ilgai Nedirbo
Milano miesto žmonės 

labai nudžiugo Kardinolo 
Ratti paskyrimu. Jis bu-

• vo jų žmogus.
Jis pats ir jo gerbėjai' 

.nežinojo, kad jis tenai ii-j 
gai nedirbs. Benediktas

• XV gyveno dar penkius 
(mėnesius, o Kardinolas 
j Ratti valdė savo arkivys- 
kūpi ją šimtą penkiasde-; 
šimts dienų.

Popiežiaus Rinkimas
Kai mirė Benediktas XV.

kyti Rusijos, ir jis susilai
kė nuo savo pasiryžimo.

Kai lietuviai lankė jį, 
į kaipo popiežių, jis dažnai 
kartojo tuos žodžius: — 

i “Mes patys buvome Lie- 
; tuvoje ir Kaune. Pažįsta- 
! me lietuvius, jų dvasią ir 
pamaldumą. Jūs esate 
Marijos vaikai, nes jūsų 
tėvynė, Lietuva yra pa

švęsta Marijos garbei”.
Tai nebuvo tušti žodžiai. 

Jis patvirtino tai darbais. 
Šelpė mūsų tautiečius, 
kurie buvo daug nukentė
ję nuo karo. Būdamas po
piežium. jis padarė iš Lie
tuvos bažnytinę provinci
ją 1926 metais, kad Lietu
va nepriklausytų kitam 
kokiam kraštui dėl Baž-j 

inyčios reikalų. Jis taip 
ipat padidino Lietuvą į j 
mažesnes vyskupijas, kad 
Lietuvos dvasiškija galė
tų lengviau tvarkytis ga- 
nytojavimo reikaluose.

piežiui Alpių galnų žemės 
gabalėlį, šv. Tėvas palai
mino jį ir patarė atosto
gauti kalnuose.

Šv. Ambroziejaus 
Knygyne

Kun. Achille Ratti 
mėgo knygas. Kai

; kunigas knygyninkas, Mi
lano Kardinolas paskyrė 
jį knygyninku. Tai jam 
labai patiko. Dabar kelda
vosi šeštą valandą rytą, 
atlikdavo savo dvasios 
reikalus, o paskui eidavo 
dirbti į knygyną. Be pa
prastų darbų jis parašė 
Milano arkivyskupijos is
toriją. Tai istorinis doku
mentas. Tą knygą dedika
vo savo motinai, kurią ne
paprastai mylėjo ir daž
nai lankė, gyvendamas 
Milane.

Žinodamas, kad vokie
čių ir prancūzų kalbos 
reikalingos jo misijai, 
pradėjo tų kalbų mokytis. 
Į trumpą laiką labai gra
žiai išmoko. Po to išvertė' 
vieną filosofijos veikalą iš 
vokiečių kalbos. -j
Knygyno Viršininkas
Tapęs knygyno viršinin- 

Įku, įsakė, kad kiekviena 
(nauja knyga eitų per jo 
rankas. Mat, norėjo ar- 

Ičiau susipažinti su viso
mis knygomis. Be vasaros 

(atostogų, visą kitą laiką 
buvo prie knygų, 
pasitaikė keliauti, 
lionės tikslas 
tas

čiau susipažinti

i
I

Pagaliau socialistai pa
darė sumišimą. Jie neno
rėjo mokėti mokeščių už 
duoną. Buvo sugriauta 
daug namų, sunaikinta 
krautuvių ir pralieta 
kraujo. Gegužės 5 d., 1898 
metais valdžia įsakė su
naikinti kapucinų vienuo
lyną ir suimti vienuolius. 
Mat, buvo manoma, kad 
socialistai surado ten 
prieglaudą. Tai buvo klai
da. Vienuoliai buvo nekal
ti.

Vėliau kareiviai sulaikė 
riaušes. Generolas įsakė 
visiems būti namie. Kas 
išėjo laukan, buvo tuojaus
baudžiamas. Daug nekal- kratero, 
tų žmonių nužudyta. į nuolat veržiasi.

Kun. Achille Ratti labai i vėliau aprašė 
sielojosi dėl vienuolių su- i šuose. 
ėmimo. Jis net kreipėsi į Tapęs popiežiumi, jau 
valdžią ir prašė vienuolius negalėjo lankyti tų įspū- 
paleisti. Kai tas negelbėjo, dingų vietų. Tačiau, kai 
pats nuėjo į nuovadą pa- priimdavo tų vietų lanky- 
vojaus akyvaizdoje išlais- tojus, labai įdomavosi ir 
vinti vienuolius iš kalėji-; klausinėjo kaip ten yra. 
mo. Nuovadoje nebuvo! Vienas anglas atvežė po-

■

ir labai
to, pa- į

vainikavi- 
gražiausių 

Bažnyčioje.
vartojami

Po stipraus bombardavimo Licata, Sicilijoj. laivas 
prisikrovė tik tuščiais šovinių “shell lukštais . Bet 
tie tušti šoviniai-lukštai vėl bus pripildyti ir vėl bus 
pasiunčiami į priešo lizdus.

Jei kur 
tai ke- 

buvo suriš- 
su knygyno reikalais. 1
Mokina Vartoti 

Knygas
Kaipo knygyno viršinin

kas, kun. Achille Ratti la
bai gražiai sutvarkė kny
gas ir mokino studentus 
kaip jas vartoti ir iš jų 
mokytis. Ne kartą savo 
ranka pažymėdavo, kam 

I kokias knygas skaityti. 
Jis buvo prieinamas vi- 

Į sieros ir visi galėjo naudo
tis jo mokslu ir išmintimi.

Vatikano Knygynin- 
kas

Visi Italijos kunigai ži
nojo apie kun. Ratti darb
štumą, mokslą 
privalumus, 
žinojo. Dėl to, 
kvietė jį Vatikano 
no vedėju m.

Kun. Ratti buvo 
skirtis su garsiu 
knygynu, miestu 
sena motinėle, 
myiėjo Lombardijos 
kus, namus 
praeitį. Tačiau Šv. Tėvo 
balsas jam buvo paties 
Kristaus vietininko 1 
sas. Dėl to, jis paliko 
ką ir išvyko į Romą.

Dirba Vatikane
Kai kun. Ratti dirbo 

Ambrozijaus Milano kny-

k a-

sunku
Milano 
ir savo 

Jis labai 
lau-

ir Bažnyčios

bal- 
vis-

v sv.

Pilsudskį.
Dalina Lenkiją Į 

Vyskupijas
Lenkijos gyventojai

talikai, tačiau Bažnyčios 
valdyme nebuvo geros 
tvarkos. Vyskupijos buvo 
labai didelės. Sunku buvo 
jas valdyti. Vyskupai ne
galėjo dažnai lankyti ti
kinčiųjų.

Taigi, šv. Tėvo noru jis 
padalino Lenkiją į mažes
nes vyskupijas. Taip pat 
jis išgavo iš valdžios tei
sių Bažnyčiai, pagal ku
rias ji galėtų laisvai val
dytis.
Pasiuntinys Ir Lietuvai

Tuo pačiu laiku arkivys
kupas Ratti buvo pasiun
tinys ir Lietuvai, Latvijai. 
Estijai ir kitiems kraš-

ir 5

PO
it subway

Unijų bus padidintas tarp 9 v. ryto ir 5 *• P° P'ot

SUPLANUOK VAŽIAVIMO VALANDA^.

iki 5 vai. vaxa-e.

LA30R DAY, aptarnavimas ant

• ••BOSTON EIiEVATED RAILWAY



Antradienis, Rugp. 24, 1943

ALCAZARAS
Dr. K. Gečys

— Ar tamsta nenorėtum 
su mumis aplankyti Alca
zarą?

— Su didžiausiu malonu
mu, dėkui!

Kovo 15 dieną, anksti 
ryte, važiuojame Toledo 
link puikiu asfalto keliu. 
Kelio neperdaugiausia — 
vos 70 kilometrų. Pakely 
stengiuos šį tą atsiminti 
apie Toledo. Trumpas 
žmogaus protas, vos išgali 
prisiminti: senas miestas, 
vieta garsių, pradedant IV 
šimtmečiu, bažnytinių 
sanbūrių. Ir viskas ką ži
nau...

Sutinkame daug ūkinin
kų bevežančių, dviejų la
bai aukštų ratų vežimuo
se, daržoves į Madridą. 
Vežimus traukia, viens-nyčią, restoraną ir šulinį 
prieš kitą pakinkyti, du! su dideliu cementiniu ba- 
ar trys mulai. i seinu. Čia girdomi galvi-

Šilta ir graži pavasario' jai, semiamas į molio kibi- 
diena. Dangus tamsiai rus vanduo, plaujama bal- 
mėlynas; kur-ne-kur užsi- tiniai. Šulinis — vieta su
koręs supasi mažas debe-įsitikimų ir pokalbių apie 

Iš dešinės ir kairės kasdieninius gyvenimo 
pusės lygūs žaliuo- reikalus.
laukai. Laukuose — Pravažiuojant, nežinau

šulinių ir gandrų, kelintą iš eilės kaimą, ma
tau prie šulinio baseino
pulką moterėlių, beplau-
jant baltinius ir labai gy
vai tarp savęs malant lie- 
ž:uvaičiais. Na, ir išplaus 
savo kaimynus ir pažįsta
mus, nepalikdamos jiems 
ir sauso siūlo... Kad jau 
plauti, tai plauti. Ievos vi- 

j tos pa
nagų 

ir veidų nudažyme.
Kelionės tikslas atsiek-i 

tas. Toledo — vienas iš 
seniausių Ispanijos mies
tų, gulįs ant kelių aukšto
kų kalvų. Daugelis gatvių 
vingiuotų, kalnuotų ir j 

I taip siaurų, jog du žmo
nės storai taukuotais pil- 

rvais vargais išgalėtų, ne- 
sistumdant, prasilenkti. 
Miestą supa piati ir srau
ni upė. Apylinkės gražios. 
Pilna jame senų ir meniš
kų bažnyčių, muziejų, pi
lių, gražių su plokščiais 
stogais namų. Visas mies
tas tai vienas didingas ir 

j turtingas ispanų kultūros 
‘ ir istorijos muziejus. Taip 
miestas nešvarus ir pilnas 

Kiekvie- 
vietoje rvš-

žmogus yra 
jis, išgėręs, 

0 jeigu

kys: “Jeigu 
žmogus, tai 
tampa angelu, 
žmogus yra kiaulė, tai jis, 
išgėręs, tampa “dar dides
nė kiaulė” — pasirodė vi
sai tuščiu.

Nė visur ir nevisada — 
parakui pasaulyje kve
piant, — galima likti an
gelu arba “kiaule”.

Pravažiuojame keletą 
kaimų ir miestelių. Kai
mai nedideli ir nešvarūs. 
Namai žemi iš plytų arba 
akmenų, tvartai iš molio, 
viskas aptverta akmenų 
arba plytų gan aukšta 
tvora ir baltai išbaltyta. 
Nematyti kaimuose me
džių, sodnų, darželių, kry-i 

į žiu. Už tai rasi jame baž-!
i
l

DARBININKAS

Women’s Auxiliary nuo dabar vadinasi — Women’s 
Army Corps ir todėl išmeta vieną iš pįrmųjų didžiųjų 
žodžių raidžių ir rašysis — WACS. Vaizdas parodo, 
kaip ir stovyklose pataiso užrašus ant sienų.

maurų kultūros, 
ar kitoj kokioj 

vietovėje bebūtųsėlis, 
kelio 
janti 
daug 
Kad gandro kalbą mokė
čiau pasiklausčiau: gal 
kuris iš jų esąs neseniai 
Lietuvą apleidęs, braidęs, 
pažįstamuose laukuose, ir 
ryjęs gardžias žalias var- 
liukes; gal ir jiems bež- 
džionsnukiai nedavė ra
mybės?.. Prasidėjus kait- 
roms ir beveik nesant, nuo šame pasaulyje 
gegužės iki rugsėjo mene- čios, skirtumas 
šio, lietui, ūkininkai asilo 
arba mulo pagalba iš ma
tomų laukuose šulinių su
ka vandenį ir, 
nančiais į visas 
sto laukus.

Alyvų medžių 
tinkami gan 
Nedidelis tai medis. Jo 
stačiai einančios šaknys 
ant pusės metro nuo že
mės atkastos. Nesant ka
ro metu kitiems rieba
lams — alyva pilnai juos 
pavaduoja, šiandien alyva 
tepama “ašis” — išveža
ma į Vokietiją; kas lieka 
padalinama po % literio į 
mėnesį laisvos Ispanijos 
piliečiams. Gardžiai nury- 
jęs seilę prisiminiau silkę 
alyvoje ir “klebonišką“... įkyrų skurdžių. 
Neblogas tai vyrų užkan- noje miesto 
dys. O jau Solovjovo posą- kiaušiai kryžiuojasi ispa-

ravais
puses.

laukai su
dažnokai

TAIP, TAI TĖVAS! — Mažytei Diane Oschner iš 
Cineinnati atrodo, kad ją laiko nepažįstamas žmogus. 
Gal būt. Nes jis tik pirmu kartu ją paėmė ant rankų, 
kai grįžo į namus kelioms dienoms pasisvečiuoti. Jis 
išvykdamas į kariuomenę dar jos nepaliko. Kas gali 
suprasti ano kario tėvišką jausmą kokiu jis priglaudė 
mažytę prie savo tėviškos krūtinės...

Temato visi “demokratiš
kiausių” pasaulyje žmo
nių — komunistų vanda
lizmą. Paminklo būta gra
žaus, susidedančio iš dvie
jų dalių: maurų stiliaus

nų ir 
Vargu, 
nors 
toks mišinys stilių, kaip 
čia? Be jokio sunkumo 
matai čia pėdsakus stilių:
romėnų (iki V amžiaus), koplyčios ir, ant jos sto- 
!vizigotų (V—VIII), mau- vinčio, balto marmuro pa
irų ir mozarabų, tai yra is- : 
I panų, buvusių po maurų 
valdžia (VIII—X) mores- 
kų arba mudejarų (mu- 
decharų), tai yra maurų 
gyvenančių tarp katalikų 
(XI—XVI), paskui seka 
gotiko. renesenso, baroko, 
graikų - romėnų, neo-kla-! 
sinis. į

Stilių mozaika gausiai 
aptinkama statyboje: til
tai, miesto mūrai, keliai, 
namai, pilys, sinagoga, i labai, 
bažnyčios, o dar gausiau! Už dvi pesetas nusipir- 
— plastikoje: piliorai, ko- kau įėjimo bilietą. Skai- 
ionos, kapitoliai ir kitose tau: Gloriosas Ruinas dėl 

i statybos ornamuose. Alcazar; elemento civil;
Ispanų gotikas savotiš-! donativo 2 pesetas. Žo- 

kas — jo konstrukcija’džiai aiškūs.
sunki ir aukštesnė už pa- Į rūmus veda platus vin- 
prastą. Garsi Toledo ka- giuotais, medžiais apso- 
tedra, 
XIII amžiuje, 
lė, imponuojanti 
aukštu bokštu. Kadangi ji 
statyta šimtmečiais tai 
tai joje aptinkama gotiko, 
maurų ir kitų stilių miši
nį. Meno atžvilgiu — tai 
aukso, sidabro, vario ir 
geležies išdirbinių muzie
jus. Didelis altorius ir ka
nauninkų choras (jų čia 
net 70) žavi ; _ _
marmuro skulptūra. Kar- Imperatoriaus 
dinolų, vyskupų ir didikų perdirbtas, 
sarkofagai — meno pa
minklai. Bažnyčią puošia 
garsių Ispanijos dailinin
kų paveikslai ir seni vit-i 
ražai. Vienoje iš koplyčių' 
laikomos liturgijoje pa-į 
maldos. Prieš katedrą —;
Ispanijos primo rūmai.

Iš daugybės muziejų mi-i 
nėtinas garsaus ir origi
nalaus Ispanijos tapytojo 
Greco (gimęs XVI šimt.) 
muziejus. Jis buvo Ticijo- 
no mokinys, o jo įtekmėje 
buvo dar žymesnis už jį 
tapytojas Velazųuez. Gra
žiausias Greco paveikslas 
“Grafo laidotuvės” randa
si Toledo Šv. Antano baž
nyčioje.

Aukomis visos Toledo 
arkidiecezijos prieš kele
tą metų pastatytos Švč. 
Jėzaus Širdies paminklas 
liko barbariškai raudonų
jų dinamitu susprogdin
tas. Jo skeveldros: Jėzaus 
rankos, biustas. kojos, 
guli ant žemės: galva — 
to paminklo koplyčioje.

raudonųjų įtūžimas, o* Al
cazaro gynėjų pasišventi
mas augo. Per tą laiką 
marksistai paleido į Alca
zarą: 3300 armotinių 155 
mm. šovinių; 3000 armoti
nių 105 mm. šovinių; 3500 
armotinių 75 mm. šovi
nių; 2000 mortirinių 50 
m.m. šovinių; 1500 ranki
nių granatų; 2000 petar
dų; numetė iš orlaivių 500 
bombų; 35 dėžes padega
mo skystymo; 200 butelių 
dvokiančio skystymo; iš
sprogdino, pavartojant 5 
tonas dinamito, kairiame 
ir dešiniame rūmų sparne 
2 minas; 30 kartų bom
bardavo iš orlaivių; 8 kar
tus atakavo. Tas viskas 
pavartota prieš vieną pa- 

[ statą — prieš vieną beveik 
j neginkluotą mažą įgulą.

Rugsėjo 27 dieną, po 
piet, atėjo nekantriai lau
kiama pagalba. Tarp griu
vėsių, lavonų, išbadėjusių 
moterų ir vaikų, tarp išsi
rikiavusių likučių įgulos, 
visiems šaukiant valio, 
praėjo Alcazaro liūtas — 
pulk. Moscardo, kad savo 
viršininkui gen. Varela a- 

itiduoti karišką pagarbą ir 
i raportą., nieko naujo neį- 
! vyko!

Alcazaro epopea pasi
baigė. Alcazaras pagarsė
jo pasaulyje... Dar vienu 
lapu Ispanijos istorija 

1 praturtėjo. Mažai istorijo
je rasime panašios ištver
mės, pasiaukavimo, did
vyriškumo ir karštos tė
vynės meilės pavyzdžių.

Gegužės 5 dieną Madri
de mačiau, visu istoriniu 
tikslumu, filmą “EI Alca
zar”. Žiūrėtojai ploja, su
sijaudinę, verkia arba dai
nuoja gražųjį tautinį him
ną “Cara ai sol” — “ 
gi kaip saulė”.

Norėčiau, kad kada nors

aukso iškaltomis pavardė
mis žuvusių “Pro Dios y 
Patria” Alcazaro gynėjų. 
Prie kitos sienos stovi 
aukštos iki pat lubų sie
kiančios kopėčios. Jomis 
kareiviai lipdavo ant sto
go pravaryti iš ten jau e- 
sančius bolševikus. Siena 
aptaškyta kraujais... Nuo 
stogo raudonieji liko pra
vyti, jų raudona vėliava 
nuplėšta, užkabinta sava 
— geltonai - auksinė. Is
panijos garbė Alcazaro ri- 
tierių krauju ir didvyriš
kumu liko apginta...

Vienoje kairiojo rūmų 
sparno salėje yra muziejė
lis: gynėjų atvaizdai, seno 
sistemo šautuvai, rankų 
darbo padarytos iš kon
servinių dėžučių bombos, 
vėliava, kuri plevėsavo 
ant rūmų stogo, likučiai 
kai kurių medikamentų, 
pulk. Moscardo žiūrovai, 
radio siųstuvas ir priim
tuvas, akumuliatorius, 
paskutinieji... maiše grū
dai, rankų darbo žibintu
vai, knatai ir gyvulių tau
kai, vartoti vietoj žibalo, 
keli kepalėliai duonos, 
motociklas, kurio pagalba 
buvo sukamas mažas ma
lūnėlis ir kiti smulkūs 
daiktai. Iš to galima išsi
vaizduoti įgulos ir pasau
liečių sunkią padėtį: nei 
pakankamai ginklų, nei 
vaistų, nei duonos, pasku
tinis mulas seniai jau bu
vo paplautas, nei paken- 

j čiamos šviesos. i
Šiaurinio sparno salėje ■ 

ro_ stovi prie sienos du stalai, 
nį. ant kiekvieno iš jų telefo- 
ap. ,no aparatas, virš stalų ka- 

gulimo metu gimė vaikas; pulk. Moscardo ir jo 
naujagymis pilnoje juri- Į sūnaus Liudviko portre- 
dinėje prasmėje — “Alca- tai, tarpe jų balta marmu- 
zaro pilietis” tebegyvena ro lenta su aukso raidėmis 
su savo tėvais Madride.” "

Nišoje sauja jūros žo
lių... Toliau _  marksistų, raudonųjų nelaisvėje, pa- mano tautiečiai pamatytų
išsprogdinta sienos dalis, sikalbėjimu. Kareivis — Įšią nepaprastą filmą.

įsi- tevas ant tėvynės meilės! Man Alcazaro rūmai, 
Nepa- aukuro paaukavo vieną iš! kaip ir kiekvienam ispa- 

i----  -------------- . - brangūs ir šventi.
Tarp Alcazaro epopeos ir 
Margio pilies gynėjų aš 
randu daug panašumo. Aš 
matau taipogi panašumą 
tarp tų garbingų rūmų ir 
mano tautiečių šių dienų 
būklės: tas pats priešas, 

Į tos pačios gyvenimo ir ko
vų sąlygos, tie patys karš- 

ir pasiryžimai, ir

sugriautas, jo 
guli ant žemės, 

geležiniai vartai, 
šiuose rūmuose

i

!I

I

i

I

nos kelių aukštų ir storos, 
kieme marmurinė kolum- 
nada, viduryj stovįs pa
minklas 
statula 
Gražūs 
Kadais
viešėjo daug karalių, pa
siuntinių ir nuncijų.

Jaunas falangistas —gi
das veda mus į svarbiau
sią Alcazaro vietą — į po
žeminius koridorius. Ko
ridoriai platūs ir aukšti, 
kur-ne-kur į juos prasi
skverbia saulės spindulys. 
Elektros menka raudona 
šviesa palikta tokia kokia 
buvo apgulimo metu. 
Marksistai tik tiek leido 
iš Toledo elektrikinės sto
ties naudotis: tuo būdu 
norėta palaužti moterų ir 
vaikų dvasią bei pasiprie
šinimas. Jie visur ir visa
da pasižymi savo sadiz
mu.

Pirmame koridoriuje y- 
ra dvi salės: pirma pilna,, 
viens prie kito sudėtų ant 
žemės, čiužinių, pagalvės 
prikimštos šieno, antklo
dės paprastos kareiviškos. 
Joje apgulimo metu gyve
no moterys ir vaikai. Ant
roje — taipogi daug čiuži
nių, o jos viduryje stovi 
medinis papraščiausias į 
stalas. Tai vienkartu ka
reivių ligoninė ir “opera-: 
cine salė”. Chirurgijos į-į

minklo.
Miesto pakraštyje, jo 

aukščiausioje vietoje, sto- J rankia.i primityvūs ir tol j 
vi garsūs Ispanijoje ir vi- ” ‘ ............
šame pasaulyje rūmai — 
Alcazaras.

Didvyriškumas, aukš
čiausiame laipsnyje hero
izmas, neribota tėvynės 
meilė — kiekvieną žmogų 
visais laikais traukte 
trauks ir žavės. Istorijoje 
tai gražiausi ir įdomiausi

gražu ne visi reikalingiau
si; vaistų ir narkotikų pa
skutinėmis apgulimo die
nomis visai neturėta.

Antrame koridoriuje 
doma elipsinės formos 
šą ir aiškinama: “Čia

išrašytu dramatiniu tarp 
I tėvo ir sūnaus esančiu

Garsi Toledo ka- giuotais, 
pradėta statyti dintas, kelias. Daug me- 

labai dide^džių išdžiūvusių, granatų 
savo suskaidytų, išgriuvusių ir

’1 apdegusių. Kelias turi pa
vadinimus: Ispanijos ke-'Gale koridoriaus — kapi- 
lias, Tėvynės didvyrių ke-jnės. Čia amžinu miegu il- 
lias, generalissimo F. ' sysi keliolika Alcazaro 
Franco kelias, pulkininko didvyrių. Ant sienos kaba 

kelias ir taip mediniai kryžiai su var
dais ir pavardėmis miru-

Moscardo 
panašiai.

Į Alcazaras — milžiniškas šių.
renensanso stiliaus kva-! Trečiame — įdomiausia 

akį turtinga dratinės formos pastatas.j vieta tai vidutinio didžio 
Karolio V tamsus ir nejaukus kam- 

Paskutiniais i barys, kuriame gyveno 
savo laikais jame buvo į-!pulkininkas Moscardo su 
steigta karo mokykla. Šie- savo kareiviais. Gyventa 

! spartakiškai. Vėl mažos 
kapinės... Gale korido- 

'riaus buvo laikomos mi
šios; siena nuo žvakių ap
rūkusi. Stovi Panelės 

Į Švenčiausios statula. Ka
reiviams besigynant — 
pasauliečiai meldėsi...

Ketvirtame — arklių ir 
į mulų tvartai.

Šių koridorių niekad ne
buvo palietusi marksistų 
koja. Jie Alcazaro švento
vė ir širdis.

Kiemas pilnas sugriautų 
įpiliorų, išverstų mūro ga
balų, akmenų, suraitytų 

!geležių. šiaurinė rūmų 
siena beveik visa išgriau
ta; rytinės sienos stogas 
gerokai apdaužytas. Ant 
stogo riogso medinis stie
bas, ant kurio marksistai 
buvo iškėlę raudonąją vė
liavą ir pranešė pasauliui 
Alcazaro paėmimą... Deši
niame rūmų sparno salėje 
kaba marmuro lenta su

Šėriau, Šėriau, 
Žirgužėlį

Šėriau, šėriau žirgužėlį 
Per trejus metelius. (2 k.) 
Dėl to šėriau, kad norėjau. 
Kad jis gražus būtų. (2 k.)

Kad aš jojau per gatvelę. 
Žemužė dūzgėjo.
Visų kiemų mergužėlės 
J mane žiūrėjo.

Ar jūs žiūrit, ar nežiūrit. 
Jaunosios mergelės. 
Žinot pačios, mergužėlės. 
Kad ne visom teksiu.

Pasdabojau sau mergelę 
Trylikos metelių 
Pasdabojau lelijėlę 
Trylikos lapelių.

ifet palauki, bernužėli. 
Bent trejus metelius. 
Palūkėki, dobilėli. 
Bent trejus metelius.

Bran-

Norėta tuo būdu 
skverbti į požemį, i x..
vyko. Mūras pasirodė sti- savo didžiausių ir gražiau- Į nui 
presnis už dinamitą. Vie- atikų. Tas įvyko 1936 
nas iš vaikų išgirdęs grę- ' m- birželio 23 dieną, 
žimo mūre garsą pranešė . Raudoniesiems artinan- 
kareiviams ir taip laiku ^is Pri_e Toledo į Alcazarą 
išvengta didelės nelaimės. Pasislepė viso su karei

viais, karo mokyklos mo
kiniais. civilės gvardijos 
pareigūnais, vyrais, mote
rimis ir vaikais — 1800 
žmonių. Nuo 1936 m. bir-.ti norai 
želio 23 dienos buvo virš tas pats tikslas — kogrei- 
du mėnesius raudonųjų I čiau atgauti laisvę ir ne
apgultas. Diena iš dienos I priklausomybę.

Brolis, David Briggs. susitinka savo seserį Captain 
Ruth M. Briggs. šiaurės Afrikos karo fronte. Jis jai 
įteikia nacių helmetą, kaipo souvenir.
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Vyskupas pasitraukė kėdę prie
Tark) vyskupas. Severus Lioransas 

pasitraukė kėdę arčiau židinį . savo raš
tinėje irdavę ženklą dekanui Peiramaliui 
taip pat atsisėsti. — Įvykiai prie urvo. — 
tarė vyskupas. — parvirti 
kinimą, kad mes gerai pasielgėme. Pa
mąstyk kiek blogo būtų padaryta Baž
nyčiai. jei šitas tvoros išvertimas prie 
urvo būtų priskaitomas mūsų darbui. Aš 
turiu pasakyti, kad tamstos, dekane, pa
sielgimas šiame reikale yra tikrai pro' 
gas. —

— Jūsų ekscelencija. — nuoširdžiai 
garba tarė dekanas. — ai 
tamsta šiandien pasikalbę

tina mano

— Ką sakai? — jis pakiausė. 
kad mes turėsime pakeisti savo 

pirmykšti nusistatymą. —
V;..skapas kiek nustebęs pakėlė trupu

ti ranką ir klausė; — Ką tamsta sakai? 
— Jūsų ekscelencija, žinote, kad aš ūmai 
dalykų nesprendžiu. Bet aš pradedu abe
joti ar Bernadeta ištikrųjų nematė apsi- 
reiškusios Moteriškės. — Pasiremdamas 
lazda vyskupas atsikėlė iš kėdės, priėjęs 
prie staliuko paėmė raštus ir tarė: — 
Štai yra nurodymai komisijai kaip vesti 
tyrinėjimą. —

Kada tyrinėjimas bus pradėtas, jūsų 
ekscelendija? — paklausė dekanas Pei- 
ramalis.

■jau uresime
Vyskupas paėmė raštus...

— Nežinau. — atsakė vyskupas; —Ste
buklas yra antgamtinis įvykis ir be tikro 
ištyrimo ir ženklų negulima jo pripažinti. 
Jei dalyką negalima išaiškinti gamtiniu 
būdu, tada tik galima pasakyti, kad įvy
ko stebuklas. Šiame reikale mes negalime 
skubėti, kad neišstačius Bažnyčios į 
juoką. —

pa-

bet 
ty-

Jis davė ženklą jam tylėti... 
atgailą, kad gauti Marijos atleidimo, bet 
skubėti šiame dalyke negalime. —

pa-
norėjau su
nes aš nu-

Draw:r.gi eopyright, 1943. by Kir.g Fea'.-es Syr.dicate. Ine. Tert copyright. 1942. b> The Viking Pre*«

Dekanas norėjo ką tai pasakyti, 
vyskupas rankos ženklu paliepė jam 
lėti.
— Jei Masabielio urve tikrai apsireiškė 

Švenčiausioji Panelė Marija, užtvirtini
mas turės ateiti iš Rymo. Aš darysiu

* * *

Kada minios žmonių taip veržėsi prie 
urvo ir stebuklai įvykdavo, ligonys iš
gydavo, kodėl Liurdo kunigai taip šaltai 
į tą visą žiūrėjo? Paskaitykite Vyskupo 
Bučio knygą: — Šv. Paneles Marijos Ap
sireiškimas Liurde, — tada pilnai visa 
sužinosite, kas tuo metu Liurde dėjosi. 
Tą knygą “Darbininkas” išleidžia. Pri- 
siųskite S5.00 už ką gausite tą brangią 
knygą, kurioje ir jūsų vardas bus įrašy
tas kaipo leidėjo.

Ine Distrih’jted hv Kine Featuret Svn<; ate in co-operation with the Book-of-the-Montb Club. Ine.
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Karo Bonų Vajus
Worcester, Mass.

veda tautas prie suįručių, revo
liucijų. karų, veda prie vieni 
kitais nepasitikėjimo ekonomi
nėje biznio srityje.

Dėl nepildymb sąžiningai sa
vo pareigų, mes šiandien pati
riame ši žiaurų pragaištingą 
karą, 
visokios 
gerbūvio, 
šiandien 
atlik 
visi.

LOS ANGELES, CALIFORNIA

: gas, kad padarė judamuosius 
paveikslus mano 75 metų am
žiaus jubiliejaus.

Turėjau daug pasveikinimų 
vietinių žmonių, net pats 

Vyskupas atvyko mane pasvei
kinti. Turiu širdingai viešai pu

ikuoti Ministrui Žadeikiui iš 
rashingtono. Gencralimmn 

Konsului Budriui iš New Yor
ko, ir Konsului Daužvardžlui iš 
Chicagos, kad manęs nepamir
šo ir prisiuntė savo linkėjimas. 
Turiu viešai padėkoti ponvi 
Kaziui V.dikauskui, kurs net 
svetimuose lUkrašč" tiese C o 
mano paveiksią ir sunaūčc ....- 
mas savo poetiškus gabumus 
improvisavo gražias eiles mano 
garbei.

Dėkuoju visiems laikraš
čiams. kurie nepagailėjo vietos 
mano išvaizdai ir mano gyveni
mo aprašymui. Suprantu, kad 
visi pagyrimai ar papeikimai 
man netaip svarbūs, man tiktai 
svarbu, kad mano pradėtas dar
bas toliau tęstųsi ir, kad atsi- i ' rastų, 
gų arba gyvybės 
užimtų.

Dėkoju visiems, 
ne meldėsi, net 
mane pasirūpino, 

Į Turiu aš viešai padėkuoti vi- bažnyčiai dovaną 
įsiems, kurie manę pasveikinote daug dovanų iš

kurie man nustojus jė- 
mar.o vietą

kurie už ma- 
šv. mišias už 
arba mano 

padarė. Nors 
VVaterbury, 

ir prisiuntėte gražius linkėji- Conn. mūsų bažnyčiai turėjo- 
mus ir net gražias dovanas ma- me. bet ir dabar, iš priežasties 
no 75 metų amžiaus progai. Y-Mūsų gyveni-

kad galėtu-' patingą mano padėką pareiškiu
t___i:_______  2 ’ ___ ___ __ . _ _

Kiekvienas žmogus turi savo ■ 
pareigas. Kiekvienas privalo' 
savo pareigas sąžiningai pildy
ti. Tos pareigos yra Įvairios. 
Jas galima padalyt sekančiai: 
asmeninės ir bendros - draugi
jinės. visuomeninės.

Mūsų kiekvieno asmeninės 
pareigos — yra laikyti geroje 
priežiūroje savo kūno organiz
mą. kad dėl neatlikimo parei
gos nesuirtų kūno sveikata. 
Mūsų taip gi asmeninė pareiga 

savo 
svei- 

taipgi 
teisin- 
s. kad 
jausti

tyru.
Mūsų 
būti

žmonėm

yra rūpinties švietimu 
proto, maitinant jį 
ku dvasios maistu, 
asmeninė pareiga 
gals, sąžiningai-
niekas neturėtų progos 
mumi nepasitikėjimą.

Mūsų pareiga link kitų žmo
nių yra daug didesnė ir svar
besnė. negu mūsų asmeninės 
pareigos, nes be kitų žmonių 
meilės ištikimybės įkvėpimo, 
mes jaustumės nuo pasaulio 
izoliuoti, atmesti, be jokio iš 
niekur įkvėpimo ir mūsų gyve
nimas. ir veiksmai būtų be 
vertės.

Mes gyvendami laisvoje šaly
je ir naudodamies visokiomis 
laisvėmis turime pareigą rūpin- 
ties pagelbėti tiem žmonėm iš
silaisvinti. kurie jos neturi ir 
net jos reikšmės nesupranta. 
Žmogus, gyvendamas vien dėl 
savęs, nėra naudingas ir nesi
jaučia laimingas.

Už viską, ką m 
nime turime ir 
kaip ta:: 
gerbūviu, 
ssoiingi 
rie pirm 
žiningai 
savo pareigas tą viską sukūrė 
ir mums paliko. Mes gi pavel
dėję tą viską, nuo jų turime 
taipgi sąžiningai eiti savo vi
suomenės. pilietiškas pareigas, 
kad tas laisvės ir ekonominio 
gerbūvio neprarast, bet garbin
gai juos išlaikyt ir palikt tiem, 
kurie po mūsų gyvens.

Yra tikras malonumas ben
dradarbiauti su tais žmonėmis, 
kuriuos matai sąžiningai atlie
kant savo pareigas. Nepildy- 

1 mas sąžiningai savo pareigų.

es gero gyve-
• naudojamės, 

laisve, ekonominiu 
esame didžiumoje 

tiems žmonėms, ku- 
mūsų gyvendami, šą- 
ir teisingai pildydami 

čiS tel VLSKcĮ

A,

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS 
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis 9?

Pigiausias laikraštis yra p
"VARPELIS”

Metams kainuoja tik $1.00 p
Kanadoje $2.00 p

Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių, p
Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, p 
ketvirtą "Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” p 
gali siųst: kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu- o 
meratų gauna vertingų dovanų. p

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

Adresas: < S
FRANCISCAN FATHERS H

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. Į:
Telephone — Hemlock 6567 p

Neperseniai buvo įnešimas ir apostolorum”. 
prašymas mūsų geradarių, kad mas per trumpas, 

‘atsirastų kas galėtų mums su- mėm gaišinti laiką kelionei.'Pranui ir Emilijai Masonam, 
taip di- nesuvartodami jo tikram misi- kurie man tikrai padarė malo- 

Mūsų miestas yra nų surprizą... surengdami gra- 
Bet, ka- taip didelis, kad norėdamas ap- įius užkandžius savo namuose.

> lietuvių šeimas sukvietė man prielankius žmo- 
jtų vienam persunku aukoti, to- eidamas pėsčias, tai aš sulauk- nes įr įteikė man labai naudin- 

čiau ne <5 metus amžiaus, bet gą dovaną, kuri mano kasdien 
85, todėl aš, nepasitikėdamas, vartojama lankant ligonius. Į 
kad tiek metų gyvensiu, turiu etc. 
sau įsitaisęs juodą Buick’ą. ku
ris mane greičiau i 

reikalingumą pusę valandos, negu Rietavo 
tai tik kunigaikštis Oginskis galėjo su

šį žiaurų 
kurs gresia pasmaugimu j teikti tokią didžią ir

laisvės ir ekonominio' džiai reikalingą dovaną, būtent, jų darbui. 
Todėl iš 
labiausia

: savo pareigas.
kaipo šios 

gerai atliksime 
laike šio karo, 
ekonominis gerbūvis busr 
toliaus užtikrintas.

Pilietis, kurs atsisako 
savo pareigas link savo 
nėra vertas būti 
nevertas laisvės 
C! jos. 
nimas jam teikia. Žmogus, atli
kęs savo pareigas, jaučia širdy 
pasitenkinimą ir sąžinės ramu
mą.

Kaip jau žinote iš pirmutinių 
pranešimų VVorcestery yra su- . 
sidaręs karo bonų platinimo 
komitetas, kurs veda bonų par
davimo vajų. Todėl visi, kas tik 
galit, laike šio vajaus, pirkit 
karo paskolos bonus.

Rugpiūčio - August 29 dieną 
įvyks bendras visų Worcesterio 
lietuvių piknikas Aušros Vartų 
parapijos parke. 15 Highfield 
Rd. Tame piknike taip gi bus 
pardavinėjami bonai. Piknike 
bus gražių kalbų, kurias pasa
kys žymūs kalbėtojai, kaip tai: 
Miesto Mayoras. Postmaster. 
abiejų lietuvių parapijų klebo
nai. lietuviai advokatai. Prog- 
ramą paįvairins pastos tarnau
tojų beno muzika ir lietuvių 
liaudies dainelės, kurias visi

A
bendrai dainuosim.

Komisija nuoširdžiai kviečia 
visas ponias ir paneles daly
vauti piknike, pasipuošus tauti
niais kostiumais. Tad dalyvau- 
kit tame piknike visi, visos ir 
tuomi pasirodykit. kad esat 
geri, pildą savo pareigas pilie
čiai. Dalyvaudami taip gi prisi- 
dėsit prie pakėlimo lietuvių 
tautos garbės, nes tas parodys, 
kad mes esam skaitlingi, vie
ningi ir galingi.

Visi, pirkusieji bonus, pri- 
duokit savo vardus, adresus, 
bonų šeriai numerius ir už kiek 

' pirkta bonų. komisijos sekre- 
i toriui. Surašę tą viską. įteikit 
i asmeniai, arba pasiuskit pašta 
■ šiuom antrašu: S. Bugnaitis, 
' 83 Harrison St., IVorcester, 
i City.

Bonų komisiją sudaro sekan
ti: J. K. Žemaitis, President;

Bakanas, Vice-Presi-

mūsų visų ' mašiną (automobilį). 
reikalauja 4angi tokia didelė auka gal bū- lankyti visas

Jei mes į - - _
s šalies piliečiai dėl nuolankiai prašome Tamstų či 

savo pareigas 
mums laisvė ir

ir ant

atlikt 
šalies, 

piliečiu. Jis 
ir tos protek-

kurį laisvas šalies gyve-

'prisidėti mus paremti, kad ir 
su mažesniomis aukomis. Au
kotojų vardai bus pagarsinti 
dienraštyje.

Apie mašinos 
jau esame rašiusios, 
truputį paantrinsim. Be šio mi- savo arabais nuvažiuoti per 24 
neto įrankio labai mums dar- valandas, 
bas sutrukdytas, nes negalime > 
susisiekti su mūsų lietuviais, 
reikalaujančiais dvasinės pa
galbos. Lietuviai čia Los Ange
les mieste gyvena labai toli 
viens nuo kito. Mūsų tikslas ir 
reikalas čia gyvenant yra: mū
sų tautiečius lankyti ir jųjų 
vaikučius rengti prie Sakra
mentų. nes dar čia lietuviškų 
(savųjų) mokyklų neturime.

Pasitikime
ir lauksim pagalbos, 
maldose visuomet 
minsim. Jau iš anksto esame 
Jums dėkingos.

Rev. J.

mano 75 metų amžiaus jubilie
jaus, gavome labai gražią rau
doną kapą, nuo pp. Juozapo ir 
Lucijos Dubauskų, o per Kuz
minską iš Vvaterbury S200. nu
pirkimui gražios kupkos užlai
kymui Švč. Sakramento. Čia iš
vardinsiu aukuotojus: 
Pranas Kuzminskas 
Jonas Jakštas 
Petras Jakubauskas 
Domininkas Gurklis 
Petras Šmotas 
Martinas Benesevičius 
J. ir A. Kazlauskas 
Juoz. Abadauskas 
Elzbieta Mateiiunienė 
Jonas Siopienas 
Domininkas Matas 
Jonas Kašinskas 
Petras Januška 
Jonas Kairis 
Marijona Kašėtaitė 
Justinas Grmciunas 
Jonas Gailis 
Kazimieras Dapkus - 
Antanas Basaiikas 

i Albertas Skrebutenas

Bet svarbiausi dovana, tai 
nuveža per į3UVO grafi programa, prie ku

rios nemažai prisidėjo ir Sese
rys Pranciškietės. Sinti ja Bruz- 
gaitė pasakė gražią prakalbą ir 
įteikė man nepaprastai didelį 
pyragą, kaip čia vadina kieksą. 
papuoštą žvakelėmis. kurios 
man priminė mano-amžių. Var
gu buvo užpūsti tokį skaičių, 
bet gerai įsitraukęs oro į mano 
dumples, kaip pūčiau, tai visos 
nustojo šviesos.

Nors pyragas buvo labai gar
dus ir taip pat visi užkandžiai 
tirpo burnoje, bet man buvo 
maloniau išgirsti muziką ir dai
nas. Čia turiu pažymėti, kad 
mūsų choro rėmėja panelė Gor- 
done de Laniel nepaprastai gra
žiai išpildė savo dalį. Bet mūsų 
choro įrengėją. Poni Bronė 
Starkienė, akompanuojant Sės. 
Asizijai. išpildė labai 
lietuviškas daineles. Labai gra
žiai ir įdomiai kalbėjo Kapito
nas Povilas Labanauskas. Di
delį man malonumą padarė kle
bonas kun. Juozapas Jusevi- 
čius. iš Omaha, Nebraska. kad 
nežiūrint ilgos kelionės nepa
togumų ir išlaidų, atvyko daly
vauti mano jubiliejuje. Visiems 

il_'|esu dėkingas, kad mane senio

Aš turiu savo mašiną, ir tu
riu savo darbus... lankau para- 
pijonus. ligonius, etc., net ne
turiu laiko važiuoti į Pacifiko 
pakraščius, bet taip pat neturiu 
laiko vežti Seseris Pranciškie- 
tes. lankant lietuvių šeimas, 
kad pamokinti vaikus lietuvių 
kalbos ir tikybos. Yra Seserų, 
kurios sugebės mašiną vairuoti 
geriau negu aš, tiktai bėda, kad

Tamstų gerumu Seserys neturi pinigų įsigyti 
o mūsų reikalingą apaštališkam darbui 

Jumis atsi- mašiną.
i Žinoma, yra turtingų žmonių.
i kurie išgalėtų nupirkti mašiną

Seselės Pranciškietės. ir Seserims dovanoti, bet kiek- 
į vienas ir turtingas žmogus turi
i savo reikalus, ir būtų sunku 
j paaukoti nors ir šventam tiks- 
j lui vieną tūkstantį dolerių, bet 

Pa ar būtų per sunku paaukoti 
’ O tokių Amerikoj, 

yra 
i Seserims tiktai 

čius arba arklius, visi naudoja- reikėtų, kad susirastų 200 to- 
si greitesniais susisiekimo bū- j^įų geradarių ir Seserys galėtų 
dais: geležinkeliais, automobi- nupirkti nors pavartotą maši- 
liais ir net lėktuvais. Taip pat ną lankyti lietuvių, šeimas ir nepamiršote. O Ponui Jonui K. 
norėdami perplaukti per pla- išpildyti savo misiją. Atsirado esu nepaprastai dėkin-

I

Sister of St. Francis
1742 Westmoreland Bivd. 
Los Angeles 6, California.

Dvidešimtasis amžius, tai 
tobulinto susisiekimo amžius, penkinę? 
niekas dabar nekeliauja kaip kuriems penkinė niekas, 
seniau, pasikinkę į rogutes jau- daug; o mūsų

čius vandenynus niekas neima Los Angeles keletas asmenų, 
pavyzdžio iš Kolumbo ir ne- kurie paaukavo šiek tiek pini- 
plaukia būriniais laivais, bet kų šiam tikslui. Jau turi šimti- 
naudojasi patobulintais, grei
tais garlaiviais.

Būtų net pašiepimo,
kos vertas tas misijonierius, 
kurs keliautų į tolimesnius 
kraštus su misijomis, eidamas 
pėsčias, taip sakant “per pėdės

1

dent; Rev. J. Jutkevičius, Vice- 
President; S. Bugnaitis, Secre- 
tary; J. Dvareckas, Treasurer. 
Committee Members: Mr. and 
Mrs. J. Bacinskas, A. Kriaucia- 
lis, Mrs. A. Milius, A. Janusio- 
nis, Mrs. N. Nedzveckas, C. 
Paulukonis, Mrs. K. Pupka, M. 
Cinsky. Mrs. M. Josephs, Miss 
I. Kersis.

Koresp. S. Bugnaitis.

nę, bet trūksta, devynių šimtų. 
Pinigus malonėkite siųsti tie- 

pajuo- siOg Seserų Pranciškiečių var
du. taip adresuodami:

Franciscan Sisters 
1742 VVestmoreland Blvd.

Los Angeles 6, Calif. 
užtikrinu, kad nei vienas, 
penkinę paaukosite Sese 
ubagais neišeisite, o Jūsų 

netiktai

I

Aš
kurs 
rims 
vardai netiktai bus užrašyti 
kaipo susipratusių lietuvių lai- 

i kraščiuose, bet ir dangaus ka- 
i ralystėje, nes prisidėsite prie 
misijų darbo. Seserys už Jumis 
aukos savo maldas ir vargus ir 
išmelš nuo Dievo malonę, kad 
Jums Dievas sugrąžintų šimte
riopai. Prelatas J. Maciejauskas. 44
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Dėkoju širdingai visiems, ku
rie manę sunkiame darbe re
miate. kad ne jūsų parama bū
čiau pabėgęs, kaip mano pirm- 
takūnai. Pamėgino vieną kitą 
savaitę pagyventi, patyrė, kad

gražiai čia yra sunkus darbas ir pabė
go. O aš jau tris metus išbu
vau, o jei Dievas laikys, tai ir 
toliau dirvonus arsiu, o kad aš 
ir greitai mano darbo vaisių 
nepamatysiu, tai mano įpėdi
niai sulauks, o iš Los Angeles 
nebėgsiu, nors kiti to seniai 
laukia.

Prelatas J. Maciejauskas.

Į

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Daugiau kaip 400 merginų Chicagoje įstojo, kaip 
life guards” ir jos saugo vaikus besimaudančius.
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Ne Pušys Vaitoja...

i
Mirė Kun. Rovai Sužeidė 4 Gaisrininkus

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

Rugp. 19 d., Moterys ir Mer
ginos kareiviams remti skyrius 
padėkojo kun. Virmauskiui už 
paaukojimą šv. mišių jų karei
vių gerovei ,rugp. 15 d. Jos taip 
pat turėjo 
rengiamą 
rūgs. 5 d. 
darbuojas
dinių bilietus.

Taikos pamaldos. Kun. Jonas 
Švagždys pasakė labai reikš
mingą pamokslą.

Pamaldose matėsi daug jau
nų kareivių žmonų, seserų ir 
sužiedotinių. Lankėsi į pamal
das daug ir tėvų.S

(Petro Vaičiūno eilės)
Ne pušys vaitoja ten audrai pabudus,
Ne vilnys čiurlena upelio gilaus...
Ten graudžiai tik verkia matutė nubudus 
Ant aukšto kapelio sūnelio meilaus...

Jauniausias jis buvo matutės senosios 
Į karą išleidus vis meldės už jį...
Bet žuvo sūnelis prie upės Šventosios, 
Tėvynę begindamas žiauriame mūšy...

pasitarimą apie jų 
Pyragų Kermošių, 
Jos džiaugėsi, kad 

sparčiai platina lei-

Rugp. 22 d., ištekėjo Ona Pet
rulytė, gyv. 139 W. 6th St., už 
Jurgio Regan.

Ir kur ašarėlė nubyra senosios, 
Gėlelė išdygsta tyri ir daili...
Jos verksmas, it balsas gegutės raibosios 
It mažo paukštelio dainelė gaili...

Kunigai, bažnyčioje, dėkojo 
žmonėms už gausų aukavimą 
bažnyčios apšildymui. Kaikurie 
paaukojo po du, tris ir penkis 
dolerius. Patėmytina, kad jau
nosios šeimynos (amerikoniu- į 
kai) žymiai dalyvavę šioje me
tinėje kurui rinkliavoje. Kitas 
geras apsireiškimas tame, kad' 
didelis lietuvių skaičius lanko’ 
bažnyčią, iš Dorchesterio, ir iš' 
City Point. Buvo matytis, baž-' 
nyčioje. keturi ir penki vienos 
šeimos nariai, iš Dorchesterio. 
Čia pasirodo lietuviškos bažny
čios meilė.

Tapo pakrikštyta šie kūdi
kiai:

Glorija Ona Antano - Onos 
(Daukšaitės) Rudokų.

Tomas Antanas Adomo-Mag- 
dalenos (Naujokaitės) Druz- 
džių.

Ona Marijona Boleslovo-Kris- 
tinos (Molytės) Rudinskų.

Judina Ona Juozo-Anielės 
(Barauskaitės) Preitikių.

Tomas Mykolas Fredriko- 
Florencijos (Grybaitės) Dau
gių.

— Vai, kelkis gi, kelkis, sūneli tu mano... 
Ilgai pamigai tu kapely ankštam... 
Jau gėlės sužydo, upeliai čiurlena... 
Prablaivo berybė danguj jau aukštam...

— Pagriuvęs ant šono arklužis tavasis, 
Nuliūdęs artojaus vis laukia jisai... 
Ir žvengia liūdnai vis žirgelis bėrasis. 
Jau skamba linksmųjų paukštelių balsai.

Pabusk, gi, sūneli... taip laukia sesutė. 
Gana bus ilsėtis kapuose tamsiuos. 
Tik kelkis, sūneli... mergelė jaunutė 
Vis verkia bernelio seklyčioj šviesioj.

Revere, Mass. — Perei
tą šeštadienį mirė kun. 
Ernest Rovai, Šv. Antano 
(italų) parapijos— —

Sekmadienio vakare, 
rugp. 22, kilo gaisras me
diniame pastate, 1270 Co- 
lumbus Avė., Roxbury, 
Mass. Begesinant kritoklebo

nas. Toji parapija vra di- . , ... .: džiausią itališkai kalban- i stofas suzeide 4 gaisn- 
: tiems žmonėms Didžiąją-; Gal,sr.as Padare
■me Bostone. į $500.00 nuostolių.

A. a. kun. Ernest Rovai 
buvo tos parapijos klebo- 

! nu 32 metus. Gimęs Stra- 
i da, Arezzo provincijoj, I- 
talijoj, sausio 26 d., 1877. 
Įšventintas kunigu Flo- 
rence, Italijoj, birželio 2 
d., 1901 mį

Laidojamas antradienį, 
rugpiūčio 24 d., 10 vai. ry
tą iš Šv. Antano par. baž
nyčios Šv. Kryžiaus ka
puose.

Baigė Mokslus Anglijoje

I

Rugp. 20 d., prasidėjo Taikos 
pamaldos. Tą vakarą, kunigas 
Šeputa davė savo kunigišką pa
laiminimą.

šeštadienio rytą apart vieti
nių kunigų, laikė šv. mišias 
kun. dr. Juozapas Pauliukonis. 
MIC., kareivio Vytauto San- 
tausko gerovei.

Sekmadienį. 3 v. p. p. baigėsi

Trečiadienį, po Šv. Teresės 
pamaldų, bus Pranciškonų Bro
lijos pamaldos ir susirinkimas.

I 
tI
I
I

Važiuoja iš So. Bostono daug 
atstovų į Amerikos Lietuvių 
Konferenciją, Pittsburgh, Pa. 
Patartina jiems kartu važiuoti. 
Susitarti gali “Darbininke”. 
Taip pat patartina, kad jie tuo
jau gautų draugijų įgaliojimus 
ir kopiją jų pasiųstų Tarybos 
sekretoriui.

DAKTARAI

Tel. TROwbrtdge 8330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Kitą sekmadienį, rugp. 29 d.
3 v. p. p., bažnytinėje salėje. į- 
vyks. Federacijos skyriaus va
dovybėje visuomeninės prakal
bos. Kalbės kun. J. Prunskis, 
iš Chicago, III., ir kiti kalbėto
jai. Visi kviečiami ateiti pasi
klausyti.

GRJŽO KUN. ALBERTAS 
ABRAČINSKAS

ĮVAIRUS skelbimai
PARSIDUODA gražus dviejų 

šeimynų namas, Dorchesterį, 
arti Shavvmut Station. 6 ir 8 
kambariai ir garažus. Pirmas 
aukštas tuščias. S800. cash. Ba
lansas Savings Bank morgičius 
su 5%. F. T. Keefe, 50 Congress 
St. HUBbard 8157.

Kun. Alb. Abračinskas, Šv. 
Petro par. vikaras, porai savai
čių buvo išvykęs atostogų j 
Penn. valstybę. Dalyvavo Jė
zaus Nukryžiuotojo Seserų. 
Elmhurst, Pa., įžadų ceremoni
jose. Įžadus priėmė šešios mer- 

kurių buvo trys 
Julė 

ir

gaitės, iš
Southbostonietės, būtent: .
Jociūtė, Alace Jurgelaitė 

I p-lė Stakutytė.

i

i I
COLD PERMANENT

nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE 

PERMANENT

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU,4645

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

Ramina matutę čia jaunas berželis, 
Kur auga prie kapo bernelio arti 
Kukuoja gegutė, nesikel bernelis, 
Ir krent ašarėlė ant kapo karti.

i

LANKĖSI

“Darbininke”
Brigh- 
klūbo

Liurdo
$5.00.

Penktadienį, 
lankėsi Mar. Daukas. 
tono Moterų Katalikių 
pirmininkė ir jo vardu 
knygos fondui įteikė
Taipgi su ja lankėsi sena “Dar
bininko” skaitytoja p. Elzbieta 
Dirsienė iš Brightono.

Pirmadienį. “Darbininke” 
lankėsi ilgametė LDS 7-tos kp. 
narė iš VVorcester, Mass. p-nia 
Cecilija Borisienė. Atsilanky
mo proga, įstojo į Liurdo kny
gos Rėmėjus, aukodama kny
gos fondan $5.00.

Tėvu Pranciškonų Misijos 
1943 m.

Jzido-

Ju-

Švenč. P. Ma- 
Šiluvos ok- 

rugsėjo 7—15 d. Tėvas '

— Šv. Ka- 
par. 40 vai., atlaidai, 
—5 d. Tėvas Juvenalis

Braddock, Pa. — Šv.
riaus Par., 40 vai. atlaidai, rug
piūčio 20—22 d. — Tėvas 
venalis Liauba.

Chicago, Ilk —
rijos Gimimo par., 
tava, 
Juvenalis Liauba.

IVaterbury, Conn. — Šv. Juo
zapo par. Šv. Pranciškaus No
vena, Šv. Pranciškaus Mylėto
jų ir Tretininkų Konferencija, 
rugsėjo 8—19. Tėvas Justinas 
Vaškys.

Laicrence, Mass. — Šv. Pran
ciškaus Par., Šv. Pranciškaus 
Novena, rugsėjo 25 — spalių 4 
d. Tėvas Just. Vaškys.

Ncv Haven, Conn.
zimiero
spalių 3 
Liauba.

CZeveZand, Ohio — šv. Jurgio 
par., 40 vai. atlaidai. Spalių 10 
— 12 d. Tėvas Juvenalis Liau
ba.

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

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

Providence, R. I. — šv. Kazi- 
atlaidai.

— Tėvas

«

Šv. Vin- 
lapkričio

rr.iero par., 40 vai. 
gruodžio 12—14 d. 
Justinas Va skys.

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

FRANCISCAN FATHERS
3JO Orchard PI..

Pittsburgh, (10), Pa.

Waterburio Lietuvių 
Sėkmingas Darbas

(LKFSB) Kaip žinome, 
birž. 27 d. Waterbury, 
Conn. įvyko masinis lietu
vių mitingas su garsiais 

1 kalbėtojais. Ta proga pri
imtoji rezoliucija pasiekė 

‘ net Vašingtoną ir liko iš
spausdinta ‘'Congressio- 
nal Record” š. m. liepos 
mėn. 5 d. numeryje.I

Maisto Ir Kitų Reikmenų 
Stampos

(LKFSB) P-lė Stasė 
Prapuolėnytė, kuri ket
verius metus ėjo aukštuo
sius mokslus Anglijoje, iš
laikė baigiamuosius egza
minus Reading universi
tete. Pastovų darbą, kol 
karas tęsis, ketina pasi
rinkti Londone.

— Lietuvaitė Rožė Bu- 
laičiūtė baigė mokslus ir 
gauna mokytojos vietą 
aukštesnėj mokykloj Lon
done.

f I

iUžsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom. geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301,-R

i

I

i

Raudonos maisto stampos — 
Dabar galioja stampos T, U, V 
ir W. Stampos bus geros ligi 
rugp. 31.

Mėlynos maisto stampos —! 
R. S. ir T bus geros iki rugsė
jo 20 d.

I U, V ir W įsigalios rugsėjo 1 I 
d. ir bus geros iki spalių 20 d. I 

Kava galima pirktis dabar j 
be štampų.

Cukraus štampas — No. 14 
iš Ration knygutės No. 1 yra 
gera dėl 5 svarų cukraus.

Kuponai No. 15 ir 16 yTa 
kiekvienas geras dėl 5 svarų 
cukraus konservavimui.

Batų kuponas — Spalių 31. 
yra paskutinė diena vartojimui 
No. 18 iš Ration knygutės No. 
1 dėl vienos poros batų.

Automobiliai — Rugpiūčio 
30 yra paskutinė diena patik
rinimui padangų (tires) auto
mobilių. kurių savininkai turi, 
“C” gasolino štampas; “B”! 
spalių 31 d.

Rugsėjo 30 yra paskutinė! 
diena patikrinimui padangų, 
kurie turi “A” gasolino kupo
nus.

 - 

Brangiau padaryti... Geresnis skoniu ir kokybe

PICKWICK
zip^up

SAVIASHIP
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SKY TRAVELER — Captain 
E. Hamilton Lee has flown 
more than. 3,500,000 miles in 
the air since he piloted 
planes out of Washington, 
D. C., 25 years ago. He re- 
tums t o Washington t o 
inaugurate United Air Linea 
service f r o m Chicago t o 
Capital City at 200-miles-,’ 

an-hour speed.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PARSIDUODA trijų šeimynų 

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

IŠSIRENDAVOJA buvusi 
batų krautuvė 351 W, Broad- 
way, So. Boston. Mass. per virš 
50 metų. Vieta labai žinoma ir 
paranki bizniui. Dėlei nesvei
katos ir kitų aplinkybių buvo 
biznis perkeltas i kitą vietą. 
Norintieji turėti gerą bizniui 
vietą, atsišaukite: 
Lawrence, 455 W. 
So. Boston, Mass.

Mary T.
Broadway,

BALLAST TUBES
POPULAR AĄą, EACH 
NUMBERS

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

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

WILL ALSO SUPPLY DEALERS 
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction quaranteed or your 

money back. Catl Liberty 2337 or 
vvrite for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

1^ High St., Boston

North Brighton Bakery, 
Ine.

Kepa skaniausią duoną, kaip 
juodą, taip ir baltą. Pasirin-1 
kimas didelis pajų ir tortų.,

64 Lincoin St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.

GRABORIAI
i

I

I

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE

Lietuvių Graborius ir 
Balsam-iotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2900
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBUC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609



Ar.trad.?n^. Rūro. 2-i. 19±S

Amerikos Lietuvių Konferencijos 
Delegatų Žiniai

(Konferencijos rengimo 
Komiteto paskutinis 

pranešimas)

šokiais ir nedaug kalbų.
Pageidaujama, kad visi 

delegatai dalyvautų ban- 
kiete, kur turės progos 
sueiti vieni su kitais į ar
timesnes pažintis, pasi
linksminti ir pasikalbėti.

Taipgi kurios draugijos 
ar jų delegatai yra nusis
tatė šiuo laiku pirkti karo 

iki

Delegatų registracija 
prasidės jau trečiadienį — 
rugsėjo 1 dieną. \Villiam 
Penn Hotel 17-tame aukš
te (Silver Room). prie in
formacijos stalo.

Čia delegatai gaus visas bonų. tegul palaukia 
informacijas apie kamba- konferencijos ir perka bo- 
rius ir galės įsigyti ban- nūs konferencijos 
kieto tikietus.

Dar kartą primename, speciali karo bonų parda- 
kad visi delegatai padary- vimo agentūra.

Visi supranta, kaip svar
bu yra lietuvių stambes
niuose suvažiavimuose ir 
praktiškai prisidėti prie 
rėmimo Amerikos perga
lės karo.

Kas tik gali atvykti kon
ferencijos 
burgh’ą. 
kriname, 
malonių 
draugystės 
liui pakaks visam gyveni
mui. O konferencijos gau- 
singumas tegul liudys a- 
teities lietuvių kartoms, 

Amerikos Lietuviai

metu
Pittsburghe. kur veiks

tų kambarių viešbutyje ir 
bankieto tikietų rezerva
cijas, pranešant laišku 
Konferencijos Rengimo 
Komitetui (119 South 
22nd St., Pittsburgh, Pa.) 
nes dėl delegatų gausumo 
gali pritrukti vietos vieš
butyje ir bankiete.

Konferencija prasidės 
rugsėjo 2 dieną. 9:30 vai. 
rytą labai gražiomis iškil
mėmis: dideliam orkes
trui pritariant, solistai su
giedos Amerikos ir Lietu
vos Himnus ir bus atlikta
iškilminga dedikacija A- kad 
merikos ir Lietuvos vėlia- atliko savo šventą parei
gai. į gą tautos ir tėvynės gel-

Atidaryme dalyvaus A- bėjimo reikale, 
merikos 
stovai, 
miestą 
Miesto 
prašome delegatus ir sve
čius pribūti laiku, kad su- 
spėtumėt į atidarymo iš
kilmes. Bankietas (rugsė
jo 2 d. 8 vai. vakare) bus 
taipgi labai įspūdingas, su 
įdomia meniška dalimi,

— Kaip tik ant laiko, — sako Dėdės Šamo karys (kairėj), atvežai ma
no kanuolei šovinius. — Ši baterija buvo įsistiprinusi netoli Troina, Si
cilijoj ir tuos kalnuose tik su asilų pagelba buvo pristatoma šoviniai.

proga į Pitts- 
važiuokit, užti- 

kad įspūdžių 
prisiminimų ir 

ryšių dauge-

vyriausybės at- Amerikos Lietuvių Kon- 
o Pittsburgn'o ferencijos Komiteto Pre- 
atstovaus pats 
Mayoras. Todėl

Pittsburgn’o ferencijos 
zidiumas,

Pirm.: Paul Dargis, 
Sekr.: J. Tamkevičius, 
Iždin.: P. Pivaronas.

Rugp. 20. 1943 
Pittsburgh, Pa.
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I Pirkite Karo Bonus ir 

Štampas
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Viena Iš Sėkmingiausių Buvo 
Lietuvių Diena, Lakevvood, Pa

noje dalyvavo sekantieji kuni
gai: kun. P. Cesna. kun. Dr. J. 

kun.
Lau-

, kun. 
gutis, 

kun. Dr. Balutis, Prof. Senn iš 
Philadelphijos, Dr. Tamošait s 
ir kiti. Publikoj buvo matyt 
kun. Liubauskas. kun. A. Neve- 
rauskas, kun. J. Gibas, kun. K. 
Rakauskas ir daugybė profesi- 
jonalų ir šiaip jau įžymių lie
tuvių žmonių. Šįmet Lietuvių 
Diena netik, kad atneš daug’ 
finansinės pagalbos Lietuvių •I \ 1 
Vienuolynam, dėl kurio tikslo . 
ši diena buvo surengta, be tol? 
ji daug išgarsins Lietuvos var-

Lietuvis Pantellari jos Salo
je Eina Policininko 

Pareigas
(LKFSB) Iš Londono; 

mūsų korespondentas j 
praneša, kad lietuviai ka-; 
riai Bronius Vieraitis ir 

j Juozas Kairys buvo vieni 
į iš pirmųjų tarp užėmusių 
italų salą Pantellariją. J. 
Kairys paskirtas toje sa- 

i loję policininko parei
goms. šiuo metu vien tik 
iš Londono tarnauja D. 
Britanijos kariuomenėje 
304 lietuviai, dauguma jų 
išvežti į užjūrį. Londonie- 
tis Juozas Matulaitis buvo 
tarp pirmųjų, kurie įsi
veržė į Tunisą. Per dvi 
dieni gyventojai nežinoję 
nei kaip parodyti savo 

, džiaugsmą: karius apdo
vanoję ne tik gėlėmis, bet 
ir bučkiais. Kun. K. Matu
laičio brolis, Cpl. Jonas 
Matulaitis geg. 26 d., po

ŠIOSE DIENOSE

m

Pagarbos Ženklas

Apseiti su telefono party-line, pagelbstant karo rei
kalams. Materijolas, kuris reikalingas dėl daugelio 
telefonų Naujosios Anglijos žmonėms, eina į bom- 
berius, tankus, šaudykles ir laivus. Niekas iš mūs 
nenorėtų sau laikyti plaukiančių iš jų karo pabūk
lų, jei ir galėtume.

Yra labai lengva apseiti su party-line jei grieštai 
laikytųsi sekančių telefono taisyklių: —
BŪK APDAIRUS. Telefono party-line yra princi
pas, kad kiekvienas vartotojas gautų savo dalį. 
TRUMPAI. Kiekviena telefono sekunda yra brangi. 
UŽKABINK GREITAI, kada randi užimtą liniją. 
Jūsų kaimyno "dalis” gal nebus perilga.

NEWENGLAND TELEPHONE*TEIEGRAPH COMPANY

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
iW. J. Haiey, D. D., su pagalba 
i garbingų iš visur atvykusių 
kunigų Įėjo iškilmingai j gra
žiai papuoštą Seselių koplyčią, 
priimti iš jaunų Seselių priža- 

šiais metais. Lai buvo įspūdin- Seselių Chiras labai jaut- 
ga diena Seselių Jėzaus Nukry- rjaį nugiedojo “Ecce Sacerdos”. 
žiuotojo Kongregacijos \ ie- ya; į>uvo didžiausia Seselėms

diena, nes Vyskupas W. J. Ha- 
fey viešai mūsų lietuvaites Se
seles pagerbė savo atsilanky
mu. be to jis labai gyvai kalbė
jo į jas. Man ten būnant jau
čiaus už didžiausią garbę daly
vauti
Šventas mišias
A. Ežerskis 
jas asistavo 
kas, diakonu, ir kun. A. Abra- 
činskas iš So. Bostono, subdia- 
konu. Kun. J. F. Boll, klebonas 

vyko iškilmėsna. iš So. Scranton buvo ceremoni- 
AtvykuSlUS ir kovose pa- jų magistrum. Jo E. Vyskupo 
sižymėjusius generolus; 
pasveikino prancūzų gar
bės sargyba. Po tam sekė 
paradas Tuniso mieste, iš
tisas mailes nusitęsė. Tu ___ _________________
nisiečiai triukšmingai rei- Sekantieji kunigai dalyvavo to- VI—’ .. . ..ske
Jie negalį 
kad

II

i
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žinotojo Kongregacijos 
nuolyne. Susirinkus Seselėms 
koplyčioj, pažįstamiems. gimi- 

Į nėms ir Vilos gyventojams. 
; Scrantono Vyskupijos ganyto
jas Jo Ekscelencija Vyskupas

ELMHURST, PA.
ŠV. MARIJOS VILLA

Dvyliktą dieną rugpjūčio 
šiais metais, t.

iškilmių Tunise, parašė 
tokį laišką: "Neseniai tu
rėjau progos būti Tuniso 
mieste, kai vyko jame di
delės laimėjimui paminėti 
iškilmės. Iš pat ankstyvo 
ryto Tunisiečiai ir mūsų 
kariai ””1' ~—

toj prakilnioj dienoj, 
atnašavo kun. 

iš Miners Mills; 
kun. P. Ališaus-

Apskaitliuojama. kad apie 35 
tūkstančiai lietuvių ir įvairių 
tautų dalyvavo toj dienoj. Tre
čią valandą atvykau į parką, 
kad dalyvavus programoj, jau 
buvo sunku surasti vietos, kur 
padėti karą. Į salę suplaukė 
virš tūkstantis žmonių pasige
rėti gražiaja programa, kurią 
paruošė programos Komisija. 
Visi sustoję užtraukė Amerikos 
himną, pritariant Jolly Jack 
Robelio orkestrai. P-lė Marga
rita Zardeckytė padainavo ke
letą lietuviškų dainelių, jai a- 
kompanavo Teresė Paserpskytė 
iš Mahanoy City. Protarpiais 
grojo Robelio orkestras.

Kun. J. Šukevičius iš Tama- 
qua, Lietuvių Dienos pirminin- dą svetimtaučių tarpe ir ant 

galo ji mus lietuvius suriš tam- 
presniais lietuvybės ryšiais, 

p. Todėl Lietuvių Dienos Komite-3 
tas begalo daug pasidarbavo® 
Lietuvos labui, surengdami®

Končius, kun. P. Mockus, 
M. F. Daumantas, kun. P. 
makis, kun. J. Šukevičius, 
J. EagJonas, kun. A. Deg

v J

kas. gražiais žodžiais prabilo į 
publiką ir prašo Pennsylvani- 
jos Valstybės Senatorius 
Harold Watkins pakalbėti. Jis
ilgokoj savo kalboj, nušviečia 
jausmingą Lietuvos praeitį ir taip šaunią Lietuvių Dieną. VaĄ 
velija Lietuvai tapti Nepri- lio mūsų Lietuva! Valio mūsų® 
klausomai. Jam žmones nesi-. Lietuviai! Vienykimės ir dirb-p 
gailėjo aplodismentų už tokią kime išsijuosę, o Lietuva taps® 
gražią kalbą. L. D. pirmininkas laisva. — 
kviečia kun. J. Bagdoną trum-j 
pai prabilti, kuris savo užduotį 
gražiai atliko. Po jo kalbėjo 
Kongresmonas Dr. Ivon D. 
Fenton iš Mahanoy City. Jis la
bai vaizdžiai pagyrė lietuvių ’ 
tautą, pagyrė p. Antaną Sme-! 
toną, ir pareiškė pasitikėjimą.
kad Lietuva vėl 
nepriklausoma: 
Lietuvos laisvės 
somis galėmis.

Kun. M. F. Daumantas.

Lietuvių Dienos Presos
Komisijos narys.

taps laisva ir. 
jis pažadėjo j 

idėją remti vi-

Kapelionai buvo Prelatas J. 
Miliauskas iš Scranton, ir kun. 
M. F. Daumantas iš Girardville. 
Pamokslą pasakė Misijonierius 
Pasijonistas iš Dunkirk. N. Y.

begalinį džiaugsmą.
įsivaizduoti, į jį Frackviile, kun. J. K. Miliau- 

kad yra laisvi žmonės ir ;skas iš Wilkes Barre, kun. Be
gali išreikšti laisvai savo nediktas, C. P. ir kun. Ernes- 
mmtis. Pats miestas yra c. p. Scrantono Pasijo- 
graŽUS, nors karas paliko nistų Vienuolyno, kun. Lopato, 
jam gilias žaizdas. Vieti-1 įr kun. Holleran 
niai tunisiečiai prancūzai 
ir arabai mums yra labai 
palankūs. Jie padeda 
mums suieškoti ir išimti] 
vokiečių paliktas minas. O 
tų minų yra nusėti kartais š 
ištisi laukai. Mes jas iš-Į 
renkame ir, reikalui atė
jus, patiems vokiečiams; 
sudorosime. Mūsų stovyk-i 
la yra atokiai nuo miesto, 

I kalnų pašlaitėje. Čia su
tinkame mažai žmonių. E- 

! su patenkintas ir spėjau 
apsiprasti prie Afrikos o- 
ro, kurs panašus į N. Ca- 
rolinos klimatą”.

se iškilmėse: kun. S. Norbutas

mintis.

i
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Londone — Baltijos Tau
toms Gelbėti Komitetas

iš Tunkhan- 
nock. Akolytais buvo klierikas 
V. Žemaitis iš Scranton ir klie
rikas P. Jaškis iš Wilkes Barre.

Po to L. D. pirmininkas pa
kvietė L. D. Garbės Pirminin-; 
ką, kun. P. Česną perstatyti 
dienos svečią, p. Antaną Sme
toną. p. A. Smetona kalbėjo a- 
pie pergyventus darbus, ragino 
žmones spiestis j vienybę, dar
buotis, kad išlaisvinti Lietuvą 
iš svetimųjų jungo. Jis pareiš
kė tikrą pasitikėjimą, kad A- 
merika ir kitos Alijantų tautos, 
dėl ko jie dabar kariauja, iš
laisvins Lietuvą ir ji vėl taps 
nepriklausoma. Po p. Smetonos 
kalbos visa publika sustojo ir 
uždainavo Lietuvos himną. Sce-

Juozas Kasinskas
> Ine. S
» Laidotuvių g

Direktorius | 
j Patarnavimas Dieną ir Naktį 3j 
’ 602 Washington Blvd. i 
| BALTIMORE, Md. $

i Tel. Plaza 8595
f Limosinai dėl visokių reikalų šį

>
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JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galva, 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 

j modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MIN'T. ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti ryta malonus palengvi
nimas pageibės jums vėl jaustis puikiai.

(

Sekančios lietuvaitės priėmė 
i abitus: Julija Jočiūtė — Sesuo 
; Norbertą iš So. Bostono, Ale- 
sė Jurgelaitytė — Sesuo Bap
tistą iš So. Boston, ir Ona Ro- 

I manauskaitė — Sesuo Dovida 
i iš Wilkes Barre. Sekančios Se
selės priėmė laikinuosius įža

dus: Sesuo Joana iš Are, Wil- 
kes Barre, Sesuo Justina iš 
Frackviile, ir Sesuo Celestina 
iš So. Boston.

ŽVAIGŽDĖ
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS — 

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

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

lams ir pamokinimams;
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 

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

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

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

iy?CT-i.
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Sesučių Jėzaus Nukryžiuoto
jo skaitlius auga kasmet. Jos 
dirba rimtą lietuvybės darbą: 
auklėja mūsų jaunimą, užlaiko 
Senelių ir Vaikučių prieglaudą. 
Mums lietuviams linksma ir 

I malonu, kad jos taip nuošir- 
! džiai darbuojasi Dievui, Bažny
čiai. ir mūsų visuomenei. Mes 
privalom jas remti visomis ga- 
lėmis ir padėti joms atlikti A- 
merikos didelį Misijos darbą. 
“Atnaujinti viską Kristuųe”.

Ten dalyvavęs.

i

Į (LKFSB) Londone ku- 
Jriasi Baltijos Tautoms; 
į Gelbėti Komitetas iš lietu- 
■vių, latvių ir estų atstovų. 
Numatyta veikti sekcijo- 

| mis, sudarant atskiras 
' subkomisijas. Plečiamas 
Baltijos tautų politinis, 
kultūrinis, mokslinis ben
dradarbiavimas. Darbas 
atliekamas be didelio 
trukšmo, tik norima pa
remti vieniems kitus ko
voje už bendrą kaimyni- 

I nių tautų gerovę.
—

Infliacija yra priešas, 
Nugalėk ją Karo Bonų 
kurio tu negali matyti, 
su taupomis. i

ik-
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DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės” kaina

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

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

UŽSAKYMAMS ADRESAS:
"ŽVAIGŽDE"

488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
'r




