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Scranton, Pa. — Liepos 
26 d. užsibaigė LRKSA' 
seimas. visa valdyba, iš
skyrus dvasios vadą, liko 
ta pati. Naujuoju dvasios 
vadu yra kun. F. Boll (Bal- 
tusevičius), Šv. Mykolo 
par. klebonas, Scranton, 
Pa. Tik komisijose yra 
naujų narių. Į Statutų ko
misiją yra išrinktas adv. 
Jonas Grigalus iš So. Bos
tono.

Kitas seimas įvyks už 
dviejų metų Cleveland, 
Ohio.

Seime dalyvavo 80 atsto
vų.

Seimas priėmė taip vadi
namą konversijos planą.

Valdyboje yra šie: pirm. 
L. Šimutis iš Chicagos; 
vice-pirm. Juozas Vaičai
tis, Scranton, Pa.; sekr. 
Vincas Kvetkus, Wilkes 
Barre, Pa.; ižd. Juozas Jb- 
neika, Pittston, Pa.; iždo 
glob. Petras Karašauskas, 
Plymouth, Pa., ir Vincas 
Abramaitis, Tamaąua, 
Pa.; daktaru - kvotėju — 
Dr. A. Rakauskas; “Gar
so” redaktorius - adminis
tratorius M. Zujus. Visa 
valdyba išrinkta vienbal
siai.

Didelė Audra Bostone Ir

Perkūnčlis Sužalojo Lie uvių Namus 
Stoughtcne - Tris Žmones Užmušė 

O

Sekmadienį, liepos 30 d. 
Bostone ir apylinkėje siau
tė baisi audra su pei kūne
liu ir lietumi. Perkūnėlis 
padarė daug nuostolių. 
Vanduo išplovė daržus, 
užliejo rūsius. Tris žmo
nes užmušė.

Apie 2:30 vai. perkūnėlis 
trenkė į pp. Prano ir Onos 
Perekšlių, 25 Bradford St., Į 

namus.
iki rū- 
apardė 

pas pp.i j 
i

p. A. Namaksy pašaukė 
gaisrininkus, bet jie netu
rėjo darbo, nes gaisras ne
įvyko.

Tuo pačiu laiku perkū
nėlis sužalojo vieną namą, 
bute”* 19 Augustus Avė., 
Roslindale.

Stalinas Gavo Dar Vieną 
Medalį

Maskva — Praneša, kad 
Vyriausias Sovieto prezi
diumas įteikė diktatoriui 
Stalinui taip vadinamą 
“Pergalės Ordeną”.

Keista, ar ne? Pergalės 
nėra. Vokietijos naciai 
dar neperblokšti.

Stougliton, Mass., 
Suardė ir perskėlė 
šio namų kaminą, 
stogą. Tuo laiku 
Perekšlius buvo svečių iš 
Dorchester pp. S. Mockau i 
iš West Roxbury — pp. 
Stasiuliai, Palubeckiai ir 
A. ir K. Namaksiai su šei
ma. (pp. Perekšliai yra p. 
Katrinos Namaksienės tė
veliai).

Perkūnėlis trenkė į ka
miną besiruošiant pietau
tų. p. Perekšlienė yra ser
ganti ir gulėjo lovoje. Visi 
buvo išgąsdinti, bet išliko 
nesužeisti. Tik p. Stasiulio 
automobilius kiek nuken
tėjo, kada kamino plytos 
pradėjo kristi nuo stogo 
ant jo automobilio. Be to, 
kaikurie buvo apnešti 
suodžiais iš trukusio ka
mino. p. Adolfas Namaksy 
tuo laiku stovėjęs tarpdu- 
rvj ir jautęs lyg ugnis pe
rėjusi pro jį. p. Stasiulie- 
nė, kuri stovėjo kambaryj 
ties elektros šviesa, jąutė 
lyg smūgį viršugalvyj.

Valgiai, kurie buvo pa
gaminti svečių pavaišini
mui. taip pat beveik visi 
buvo sugadinti.

Lenkijos Premjeras 
Maskvoje

Rusai Užėmė Kauną
Raudonieji Briaunasi Į Suvalkiją

Tėv. Just. Vaškys, O.F.M,
Lietuvos Pranciškonų pro
vincijolas, Amerikoje. Jis 
nuoširdžiai kviečia visus 
lietuvius į Šv. Antano vie 
nuolyno pašventinimo iš 
kilmes, Greene, Me., ku
rios įvyks rugp. 6 d. š. m.

Londonas, liepos 31' — 
Pranešama, kad Lenkijos 
vyriausvbės premieras ga
vęs leidimą vykti ir jau 
nuvykęs į Maskvą, kur tu- 

j ris su Sovietų maršalu 
i Stalinu pasikalbėjimą.

■

Lenkų premieras Miko- 
laichik nori išlyginti kilu
sius nesusipratimus tarp 
Lenkijos valdžios Londone 

j ir Sovietų Rusijos val
džios. Kaip žinoma, Sovie- 
tai leido lenkams kvislin- 
gams sudaryti Lenkų Na- 
cionalę Tarybą Maskvoje, 
ir ne tik leido sudaryti, bet 
sovietų vyriausybė tą ta
rybą pripažino, kaipo “tei
sėtą lenkų civilinę admi
nistraciją”.

Sovietų Rusijos valdžia 
nenori išsižadėti rytinės 
Lenkijos, kurią ji gavo 
nuo Hitlerio 1939 m. Tie- 

j sa, sovietai siūlo lenkams 
už tai Rytinę Prūsiją. Bet 
Rytinė Prūsija nėra len
kiškas kraštas. Tas kraš
tas daugiau lietuviškas, ir 
istorinei priklauso Lietu
vai.

X •

Lietuvis Karys Prašė Pijų XII 
Melstis Už Lietuvą

v

Subombarduotas siauras geležinkelis, kuris buvo japonų pratiestas 
Saipan saloje, tarp cukraus plantacijų ir dirbtuvės.

Žuvo Amerikos Generolas

Washington, D. C., liepos 
31 — Karo Dgpąrtmentas 
praneša, kad karo fronte, 
Normandijoj, užmuštas lt. 
gen. Lesley J. McNair.

Lt. gen. McNair buvo 61 
m. amžiaus. Jis buvo vie
nas gabiausių karininkų.

1943 m. balandžio mėne
syj, lankant karo frontą 
Tunisijoj, gen. McNair bu
vo sužeistas, bet po ope
racijos pasveiko ir grįžo 
prie savo pareigų.

Naciai Turi Tik 950 Lėktuvų 
Prancūzijoj

Lenkų Delegacija Pas Popiežių
Vatikano Miestas, liepos 

31 — Pereitą penktadienį 
Jo Šventenybė, Popiežius 
Pijus XII priėmė lenkų de
legaciją ir pareiškė viltį, 
kad pasaulis pripažins tei
sėtus Lenkijos reikalavi
mus.

---------------------------------------------------------

Londonas, liepos 31—Vo
kiečių žinios paduoda, kad 
raudonieji gal būti jau pa
siekė Varšuvą, Lenkijos 
sostinę. Tos pačios vokie
čių žinios paduoda, kad 
rusai jau užėmė Kauną, 
laikinąją Lietuvos sostinę.

Vokiečiai antrą kartą 
skelbia, kad rusai perėjo 
Vistulos upę, į pietrytus 
nuo Varšuvos.

Rusijos kariuomenės da
bar yra 335 mylios nuo 
Berlyno; 125 mylios nuo 
Vokietijos Silezijos; 31 
mylia nuo Rygos, Latvijos 
uosto; 83 m. nuo Kraku- 
vos; 95 m. nuo Tallino, Es
tijos sostinės;
Marijampolės; 60 m. nuo 
Tilžės; 79 m.
dos; 120 mylių nuo Kara
liaučiaus.

i
i

I

11 m. nuo

nuo Klaipe-

rėmimo tarp graikų parti
zanų ir nacių patrulės, na
ciai, keršydami graikams, 
sudegino Kieisours kaimą, 
Kastoria rajone. Vyrai iš
bėgiojo, o moterys ir vai
kai sudegė. Sakoma, kad 
degėsiuose rasta 250 mo
terų ir vaikų lavonų.

Graikų pranešimas sako, 
kad iki šiol naciai sunai
kino daugiau kaip 1,000 
apgyventų vietų Graikijoj, 
ir nužudė suvirš 24,000 
žmonių.

išskirstyti į 
Taigi tame 
miesteliai ir 
Rusų žinios

Londonas, liepos 31 — 
Maskvos žinios paduoda, 
kad Rusijos gen. Ivan Čer- 
niakovskio, 37 m. amžiaus 
žydų kilmės tankų eksper
to, vadovaujama raudono
ji armija briaujasi į Suval
kijos kraštą. Sakoma, kad 
toje srityje užėmė 300 
miestelių ir kaimelių. 
(Kaip žinoma, Lietuvoje, 
pravedus žemės reformą, 
kaimai buvo 
vienkiemius, 
skaičiuje yra 
vienkiemiai),
paduoda, kad raudonoji 
armija užėmė Biržus.

Pereitą savaitę: buvo ži
nių, kad vokiečiai išsi
krausto iš Kauno, laikino
sios Lietuvos sostinės, bet 
rusai tų žinių nepatvirti
no. Iš Maskvos paduo
damų žinių sužinome, kad 
raudonieji užėmė Gibių 
miestelį, Suvalkijoj, nuo 
kur karo frontas i šiaurę 
eina per Simną. Plutiškę, 
Karmėliavą, Šėtą, ir nuo 
čia į vakarus Tytuvėnų 
link ir per Šiaulius į šiaurę 
link Latvijos.

Lenkijoj raudonieji taip 
nat užėmė kelius mieste
lius. Latvijoj užėmė kelius 
miestelius ir nukirto Lie- 
nojaus geležinkelį, užim
dami Gludą stotį.

. Sakoma, kad gen. Čer- 
r^zlmas j niakovskio vadovaujama 

Valstybių karo jėgos iš- atstatytas Guam saloj. A-j arrnįja nuo birželio 23 d., 
taškė aštuonias vokiečių P1® tai^admirolas ^^Chestei ^a(ja pradėjo ofensyvą 
divizijas.

Naciai Sudegino Graikijos 
Kaimą

Londonas, liepos 31 — 
Graikijos vyriausybė Lon
done pranešė, kad po susi-

Britai Pradėjo Naują Ofensyvą 
Amerikiečiai Užtaisė Spęstus 

Naciams
--------------------- ®-

Iš Vyriausio Alijantų
. ............. ; Centro, lie-j

i pos 31 — Britai kirto j
! smarkų smūgį Vokietijos i
; nacių karo jėgoms iš Cou-
; mont miesto, I----------

Iš Vyriausio Alijantų 
Ekspedicijos Centro, lie
pos 31 — Apskaičiuojama, 
kad Prancūzijoj iš 4,000 
nacių lėktuvų beliko tik 
mačiau tūkstančio.

Vokietija dabar negali 
pasistatyti daugiau lėktų-’

PASIKALBĖJIMAS VYKO ANGLŲ KALBA
%

(LKFSB) Londono lietu-'džių, kaip jautiesi, maty- 
vis. britų armijos karvs, damas Kristaus 
T. Balnius šių metu birže- ika! Popiežiaus 
lio 9 d. atlankė Jo švente- tvarkvtojas klausė, kokios 
nvbe Popiežių i 
Štai kain jisai sį įvykį ap-; 
"ašė mūsų Londono korės-i 
nondentui: “Šiandien, tur
būt. vra mano laimingiau
sia diena šiame pasaulyje. 
Šį rytą (birž. 9 d.) gavau 
nrogos su kapelionu nuva
žiuoti i Romą. Nuvažiavo
me anie puse no 9 vai. ry
te. Nuėjau į Vatikano se
kretoriatą sužinoti vvsku- 
no Bučio adresa. Gavęs, 
pasigriebiau norą italionu- 
ku narodvt.i kelia. Radau 
vyskupą Būči namie. Suti
ko su didžiausiu džiaugs
mu. ir taip pat kun. Sake- 
vičius. kun. Vaitkevičius ir 
du broliai. Perdaviau Jūsų 
;r Didž. Rritanijos lietuviu 
linkėjimus ir žinias. Gany
tojas Būčvs siunčia Jums 
ir visos D. Britanijos lietu
viams savo 
palaiminimą. Tuoj spru
kau į Vatikaną pamatyti nau, aš žinau..., — atsakė 

šv. Tėvą, 12 vai. Nėra žo-

vietinin- 
apeigų

★ Suimtieji japonai į ne
laisvę Naujoje Gvinėjoje 
pasipasakojo, kad jie bu
vo painformuoti, jog čia 
(Naujoji Gvinėja), esanti 
Kalifornija. Matyt, japonu 
viršininkai palaiko smar
kią melagingą propagan
dą tarp Savųjų kareivių 
kad sustiprinus jų karin
gumą.

Rrmk Uos Šalies apsigynima' 
Pirk Defense Bonds k St atvips

Piju XII. tautybės. Pasakiau — lie
tuvis. Paskyrė man vieta 
arčiau sosto. Atvyko po
piežius. prabilo i visus an
glu kalba, maždaug, tain:« 
“Esu Jūsų bendras tė
vas...” Toliau prisiminės 
karo baisybes, dėkojo Die
vui. kad šventasis Mies
tas liko nepaliestas. Pada
liau pasakė: “Dabar palai
minsiu jus visus ir kas tu
pite religiniu dalvku”. 
Paskui pradėjome bučiuo
ti Jo Šventenybės žiedą. 
Buvau ketvirtas ir sakau 
angliškai:
— Tėve, ar teiksitės mel

stis už Lietuvą?
— Taip, taip, — atsakė 

popiežius taipgi anglų kal
ba.
— Ar Jūsų Šventenybė 

linkėjimus ir žino apie Lietuvą?
— Taip, taip, mano sū-

vų, nes alijantai sunaikino Ekspedicijos 
jos industriją.

Vokietija Ištraukia Kariuo
menę Iš Jugoslavijos

Bari, Italija, liepos 31 — 
Iš patikėtinų šaltnių gau
ta žinios, kad Vokietija iš
traukia savo kariuomenę 
iš Jugoslavijos.

Iš septyniolikos vokiečių 
divizijų, kurios buvo lie
pos 1 d., beliko tik de
šimts, ir tai antraeilės.

■•t

Turkija Nutrauksianti 
Santykius Su Vokietija

Pijus XII”.

Istanbul, Turkija, liepos 
31 — Spėjama, kad Turki
jos vyriausybė nutrauks 
diplomatinius santykius 
su Vokietija ir po to leis 
Alijantams įsisteigti ba
zes, kad galėtų pulti prie
šą Aegean salose.

Guam Saloj Paskelbtas 
J. V. Režimas

Guam, liepos 27 (suvė- 
Normandi- luotas pranešimas) — 

joj. Tuo pačiu laiku Jung. Jun&- Valstybių i______

vokiečių P^e ta* admirolas Chester kacĮa pradėjo
_____  iw- Nimitz Paskelbė pro- Raltgudijoj, užmušė arba 
Amerikiečiai užėmė Bre- klamaciją.

hal, Cerences, Gavray ir
Percy.

Britai, kurie sudavė ne- 
tikėtą smūgį iš Caumont, 
pasivarė keturias 
pirmyn.

Vokietijos nacių 
Normandijoj visai 
lė. Tai pasireiškė prie St. 
Denis-le-Gast, kur belais
viai savanoriai pasidavė ir 
patys nuėjo į Amerikiečių 
centrus. Viena grupė, jų 
buvo dvidešimt, pasidavė 
dviem laikraščių kores
pondentams.

mylias

moralė 
nupuo-

_ . paėmė į nelaisvę 161,277Alifan kalno pavėsyj ant vokiečius
derlingos raudonos ir juo-Į Londono militaristai sa- 
dos žemes (iuam saloj is- ko> sovįetų raudonoji ar- 

~ ... ..z. m-a užimdama minimas
.teritorijas Pabaltijo vals- 

Pa-;tybėse. apsuna tarp 200,- 
000 ir 300,000 vokiečių

I kelta Jung. Valstybių vė
liava, kur įvyko iškilmin
gos ceremonijos. r~ 
čiu laiku į japonų eiles ar
ti Sumay zvimbė kulkos.

J. V. marinai užėmė O- 
■rote pusiasalį.

Britai Stumia Japonus

Iš Pietrytinės Azijos, lie
pos 31 — Britų karo jėgos 
varosi pirmyn link Rytų 

Pažymėtina, kad prancū- Indų - Burmos sienos mie- 
zai rodo didesnį draugiš- sto. Smarkios kautynės ei- 
kūmą alijantams. na arti Tarnu. WONDERLAND

. *ZKZAZ *



Antradienus. Rugpiūčio 1 d.. '44

1518 metais didelė Mas-Į mums pavyzdys! Per sun- 
kvos kariuomenė apgulė1 ‘ 
Lietuvos pilį Polocką. Lie-' 
tuviai tuojau atėjo jos gel
bėti. tačiau prisiartinus 
prie Dauguvos krantų, ka
riuomenės vadas jokiu bū
du negalėjo išgalvoti, kaip 
jis galėtų perkelti savo vy
rus per ištvinusią upę. Tik 
staiga prieš nusiminusius 
kareivius pasirodė jaunas 
baltu apsiaustu Raitelis ir 
sušukęs “paskui mane”, 
savo baltu žirgu pirmas į- 
jojo į Dauguvą. Čia jis pa
rodė brastą, kuria kariuo
menė lengvai perbrido į 
antrąjį upės krantą. Tik 
tuomet lietuviai suprato, 
kad tas Nepažįstamasis 
Raitelis — tai buvo šv. Ka
zimieras. kurio pagalbos 
jie šaukės prieš mūšį. Jie. 
dvasioj sutvirtėję, netikė
tai užklupo priešus ir len
gvai nugalėjo daug 
nę už save Maskvos
M-

“Paskui mane!” 
mūsų Globėjo šv. Kazimie
ro žodžiai, taip netikėtai kris 
nuskambėję prie Daugu- šaus aukščiau. negu taiki- 
vos krantų, jie turėtų ir 
šiandien smarkiau suaidė- 
ti visoje mūsų tautoje, aukšto idealo, kilnaus pa- 
kur jos vaikai bebūtų. Jie 
kviečia eiti paskui šventą- dienis gyvenimas taip su- 
jį visą Lietuvą ir išeiviją, smulkėtų, kad jis pasida- 
Šaukia prie pergalės, ža- rytų nevertas žmogaus, 
da dangaus palaimą. Tik gyvo tikėjimo ir mei-

"Paskui mane!” jau ne lės. kilnių pastangų, o pa- 
Polocko gelbėti, kaip Zig- žingsniui prisiartinsim 
manto Senojo laikais, o sa- prie mūsų šv. Globėjo, ar- 
vo sielų, savo išgriautų ba bent toli nužygiuosim 
šeimų, griaunamos visos nuo žemų siekimų ir troš- 
lietuvių tautos. Nes suge- kimų, 
dusi priešų prigimtis iri ~ 
pragaro galybės nori iš
plėšti mums tai, kas bran
giausia — tikėjimą, dorą, 
tėvynę, — ir atiduoti mū
sų tėvus, brolius, seses ir 
artimuosius skaudžiai 
priešo vergovei.

“Paskui mane!” — ne, 
per patvinusią Dauguvą, o 
atversti bedievybe prisigė
rusių ir klaidoje gyvenan
čių sūnų palaidūnų, kurie Niekur taip nepasireiš- 
protą ir kūną dažnai aukš- kia dvasiškosios sielos kil
čiau stato už sąžinę ir sie
lą: kurie raudonojo dievai- gamtoje, žmogaus griežtas 
čio šešėlyje smilkdami iš
duoda savo tėvą ir motiną.

“Paskui mane! — per šią 
trumpą žemės kelionę į 
amžiną laimę, kas yra mū
sų šio gyvenimo vieninte
lis tikslas, sielos ilgesys.

Tačiau, gal ne vienas pa
sakys: “Per aukštas jis

dides-
armi-

— lai

kus jo gyvenimo kelias!" 
Oi. ne! Paskaitykime jo 
gyvenimą, ir noromis ne
noromis gale padarysime 
išvadą: “Jis žinojo ką da
ryti ir tai padarė, o mes 
žinome, ką daryti, ir neda
rome!” Tik reikia pastan
gų, kovos, o Dievo meilė 
mus juk verste verčia 
dirbti ir aukotis, — kaip 
liudija Tautų Apaštalas, 
šv. Paulius.

Tas nežemiška 
šviečiąs Karžygys 
moja mums kopti 
tyn. prie Amžino 
Tad paskui jį. drąsiai, kaip 
tie 16 šimt. mūsų broliai, o 
ir mums tas Baltasis Rai
telis padės kovoje. Padės 
ir į rankas mums savo 
kardą paduos, tik, žinoma, 
ne tą. kurs žemėje rf dyja, 
bet dvasios ugnimi lieps
nojantį kalaviją.

Jei šaulys šaus į žemę, 
šovinys nukris čia pat. ties 
jo kojomis: jei šaus tiesiog 
į priekį — tai

s

garbe 
nuolat 
aukš-j 

Idealo.
« 
i

I

GERIAU VŽLIAU
Geriau vėliau, negu niekad. 
Kalba žmonės jau senai. 
Ką ir aš jau pripažįstu. 
Kitiems patariu dažnai.

Visuomet sau prisiminti. 
Kuoilgiausiai užlaikyti 
Jeigu matai gerą tikslą.
Kuri sau įgyt. —

Kad gyvenimas pakrypęs 
Nesudužtų tarp uolų.
Atsiminki, kad nuo pikto 
Ginti niekad ne vėlu.

“T. P.

2
TT SKRENDANČIOS BOMBOS IR 

LONDONO LIETUVIAI
1 namie tenka nenusirengu- 
j siems naktis prasnausti.
i Kun. Dr. Matulaitis susi
rūpinęs, kad kartais bom
ba neuždegtų lietuvių baž
nyčios, taigi naktis dažnai 
praleidžia apsirengęs be
bildėdamas, kad nelaimės 
atvėjuje galėtų laiku or
ganizuoti pagalbą.

Buvo numatyta liepos 15 
d. šaukti Antrąjį Didžio
sios Britanijos Lietuvių 

i Seimą, bet dėl tų skren
dančių bombų Škotijos at
stovai laiko nesaugu vykti 
į Londoną, taigi seimas a- 
tidėtas neribotam laikui. 
Pirmas Seimas buvo Glas- 
gowe 1938 m. liepos 31 d.

(LKFSB) Mūsų korės-1 
pondentas praneša iš Lon-j 
dono, kad skrendančių j 
bombų atakomis gerokai 
varginama pietinė Angli
ja. Kolkas lietuvių bažny
čia nei klebonija nenuken
tėjo nuo to “naujojo” vo-! 
kiečių ginklo, šiaip jau lie
tuvių yra nukentėjusių: 
rytų priemiestyje suspro
go kaikurių lietuvių lan
gai, pietryčiuose nutrenkė 
duris, išnešė langus ir 
kiek stogo apgadino. Pie- 
tinėje dalyje viena šeima 
buvo netekusi langų ir du
rų, o kita lietuvių šeima— 
poros smulkesnių langų. 
Tą matė mūsų korespon
dentas savo akimis. Se
kančią naktį tą šeimą vos 
neištiko didesnė nelaimė: 
šeimininkę užgriuvo lu
bos, bet laimingai — nesu
žeidė. Kiti jų namiškiai 
sveiki. Vokiečių sparnuoti, 
sviediniai lekia neperauk-! 
štai ir, jei tik giedras oras,' 
aiškiai matomi. Stumikiisį 

,— motoras urzgia skirtin
gai nuo kitų ir išleidžia 

i šviesos ar ugnies srovelę. 
Kai pasibaigia jėga, stu- 

' miklis sustoja, liepsna už
gęsta, sviedinys krinta| 
pražulniai. Kur krinta iš! 
visos apylinkės išneša lan-Į 
gus. dažnai duris, o jei pa-! 
taiko į netvirtai statytų! 
namų tarpą, tai ir keletą 
namų apgriauna.

Sekančiame laiške rašy
tame liepos 4 d., mūsų ko
respondentas praneša, kad 
atskridusi vokiečių bomba 
krito rajone kur yra Lietu- 

J vos atstovybė ir ištrenkė 
.dešimtį langų, tačiau iš at-J 

. į stovybės personalo nesu- 
pašventinimo dienoje visus Bostono ir apylinkės lietu- žeidė nieko. Taipgi poroje 
vius ir lietuves, visus Vienuolyno Fundatorius, Rėmė- lietuvių namų lubos į- j 
jus, Geradarius, mūsų Brolius ir Seses Tretininkus-es, griautos, keliems langai j 

!“Varpelio” skaitytojus — visus Šv. Pranciškaus my-įSu spelčiais išlėkė, kitiems, 
lėto jus. —

Visi keliai veda Į Greene, Maine: —
AUTOMOBILIU — Nuo Bostono iki Portlando, 

kelias Nr. 1; nuo Portlando iki Greene per Levvistoną— 
3, 11. 100. 202, 302.

AUTOBUSU — Autobusai iš New Yorko, Bostono 
ir Portlando į miestus Bangor, Waterville ir St. Ste- 

i fens, Maine, praeina tiesiai pro vienuolyną.
TRAUKINIAIS — Vasaros metu yra patogus ir 

i tiesioginis susisiekimas traukiniais tarp New Yorko, 
Bostono ir Lewistono. —

Malonūs lietuviai, nepraleiskite progos dalyvauti 
Amerikos besikuriančio naujo religinio ir tautinio 
centro — vienuolyno pašventinime. Ta pačia proga ga
lėsite praleisti laiką nepaprastai gražioje Maine vals
tybės gamtoje. Tat, laukiame atvažiuojant malonių 
svetelių. Lietuvos Pranciškonai.

I 
i

. šv. Eucharistijos, Šv. Pa
mėlęs Marijos, artimo mei
lės takas! Maldos, apsima
rinimo, skaistybės ir nusi
žeminimo kelelis! Tai drą
saus savo tikėjimo išpaži
nimo vieškelis. Būti savęs 
ir savo piktų palinkimų 
viešpačiu — tai be galo di
delis daiktas. Tai didin
giausia pergalė, tikras ka
raliavimas!

Štai kokio gilaus pamal
dumo, artimo meilės ir vy-l 
riško pasiaukojimo mes 
galėtume išmokti iš Lietu-į 
vos Globėjo! štai kodėl jo!

i sekimas turėtų ilgainiui 
i pavirsti tikra mūsų dvasi
nio prisikėlimo diena, nes j 
jo atminimas gali priža-; 
dinti ir mūsų širdyse ug
ningo idealizmo ir nuosta-j 
baus karžygiškumo ki- • 
birkštis!

Argi mes atsiliksime nuo ; 
kitų tautų, kurios taip 
garbingai, taip karštai 
myli savo dvasios herojus 
— šventuosius. Prancūzi-l „ ,. .
ja Ispanija. Vengrija. Ai-|McCARTHY- Pašventinimo dienoje 10 vai. ryto 
rija ir kitos šalys moka!nuoIy^° koplyčioje bus šv. mišios su pamokslu, 
taip pagerbti savo tėvynės! 5:30 vaL P° Pletų‘ Motelyje iškilminga va-

n _ ! karienė su sekančia programa: —
1. Kalbos.
2. Tautiniai šokiai, vadovaujant Mrs. O. Ivaškienei.
3. Solistai Miss Mary Pranckus ir Mr. A. Lemiux 

padainuos lietuviškų dainų.
Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti toje istorinėje

i

ir šovinys
daug toliau: o kai

nys. tuomet dažniausia ir 
pataikys. Mums reikia

vyzdžio’ Be jo mūsų kas-

Tad paskui šv. Kazimie
rą. jojo pėdomis per šio 
gyvenimo ištvinusi vande
nyną! O koks žavįs, koks 
taurus tas jojo gyvenimo 
kelias!.. Kiek kilnių min
čių ir darnaus įkvėpimo jis 
teikia širdžiai... Juk tai

I

ne,

Išdraskytos Gėles

Vaizdas Neapolio katedros vidaus. Čia karys negir-i 
di ir nejaučia karo, čia taika ir ramybė. Čia įgijama 
naujų jėgų tolimesnėms kovoms...

GREENE, MAINE

Istorinė Diena
Amerikoje pirmo ir pastovaus Lietuvos Pranciš

konų šv. Antano Vienuolyno Mount St. Francis PA
ŠVENTINIMAS įvyks rugp. 6 d., sekmadienį, 3 va
landą po pietų. Pašventinimo apeigas atliks Jo Eksce
lencija Portlando diecezijos vyskupas JUOZAPAS E. 

vie-

Vienas tėvas pamerkė 
puode daugialaiškę gėlę. 
Atėjęs sūnus ėmė ir iš
draskė gėlių kelmą, saky
damas, kad visam kelmui 
tąme puode per ankšta. 
Bet netrukus jis pamatė,

j kad ir puode likusieji gė
lės laiškai ėmė vysti. Tai 
pastebėjęs, tėvas pasakė 
vaikams šį pamokinimą: 
“Mano mieli vaikeliai! Šio 
išdraskyto gėlės kelmo pa
veikslas gyvai parodo, kad 
ir Dešimts Dievo Įsakymų 
ankštai tarp savęs susiję. 
Kas nors vieno jų nesilai
ko. tuo pačiu jau ir kitus 
laužo”.

globėjus! O mes? —
Bent sekdami šv. Kazi

miero dorybes, statykime 
jam dvasini paminklą sa
vo širdyse, šeimose. O ta
da saugiais keliais jis ves 
mus ir mūsų brangią tėvy
nę prie amžinojo visų žmo
nių ir tautų paskyrimo.

PRIE STALO...

numas, žmogaus valdžia

skyrimasis nuo kitų tvari
nių, kaip prie stalo.

prieš kąsdamas pirmutinį 
kąsnį, nusiima nuo galvos! 
kepurę ir, padaręs šv. Kry
žiaus ženklą, tyliai pasi
meldžia. Pasakykite da
bar, kada labiau tokį dar-

Ant plento prie akmenų ' bininką pagerbtume, ar 
krūvos sėdi akmenų skal-Įdabar, ar kada jam uždėtų 
dytojas. Jis atrodo labai karališką vainiką. Be abe- 
vargingai. šalia stovi ma-1 jo, labiau pagerbsime šį 
Žiūkas jo sūnus, ką tik at- besimeldžiantį darbininką, 

, nešęs savo tėveliui prastu- nes čia pasireiškia visa jo 
čius pietus. Darbininkas,‘sielos vertybė, visos pro- 
---------------------------------- tingo žmogaus kilnumas.

Kas tas karalius ar kitas 
koks valdovas, sėdįs aukso 
soste su vainiku ant gal
vos, kuris niekuomet ne
daro šv. Kryžiaus ženklo? 
Kuo jis skiriasi nuo nepro
tingo gyvulio9 Juk ir gy
vulys taip gražiai papuoš
tas atrodys galingas. Ne. 
Tik Dievui tarnauti yra 
viešpatauti. Tai nieku ne
pamainoma tiesa.

Taigi jei nori pažinti, ar 
kuris žmogus skiriasi nuo 
nykstančios medžiagos, ar 
jis nors truputį vertas pro
tingo žmogaus ir tikro ka
taliko vardo,—stebėk kaip 

Į jis pradės valgyti.
1___o_______________________ _

dingas paprotys ypač tu- ga užeiti pas tą darbinin-j
I 
I

Vienas iš 14-kos sužeistųjų, kuris parvežtas lėktu
vu iš Normandijos. Prancūzijos į New Yorką, parodo 
amerikietei - kariai dar dalį savo suplėšyto parašiuto, 
kuriuo jis buvo nusileidęs pirmą dieną invazijos už na
cių pozicijų. Karys, Pvt. George James of Clarksburk. 
W. Va.

Vargonininkų S-gos Seimas

Sąjungos 
rugpiūčio 

1944 m.,

durys užraktus atplėšė,: 
stogai prakiuro, bet sun
kiai nukentėjusių tarp! 
Londono lietuvių nėra. Pa-į 
lyginti, kol kas, lietuviai!

Amerikos Lietuvių R. K. 
Vargonininkų 
Seimas įvyks 
(August) 23 d., 
Plymouth, Pa.

Seimas prasidės šv. mi- 
šiomis 9:30 vai. ryte, 
Kazimiero lietuvių par. 
bažnyčioje. Tad-gi,

Šv.

ku
riems tikrai rūpi organi
zacijos ir chorų bei “Muzi
kos Žinių” ateities gerovė, 

laimingesni už kitus. Dau-! kviečiu visus šiame Seime 
guma lietuvių naktimis I skaitlingai dalyvauti, 
miega slėptuvėse giliai po! Jūsų
žeme, kiti gatvių stipriose! AieksandrasJ. Aleksis, 
slėptuvėse. Pasilikusiems l ALRKVS Centro Pirm.

jais rūpinasi ir juos maiti-! visuomet geriau moka pa
na. Jie pamato pūslėtą tė-!sitenkinti mažu ir savo 
vo ranką, pastebi meilų ir būkle niekam nesiskun- 
susirūpinusį motinos vei- džia. Tuo tarpu netikin- 
dą, ir užsidega vaikų šir- čios šeimos tuoj pasiduo- 
dyse amžina meilės ir dė-Jda ištvirkimui, girtavimui, 
kingumo ugnelė. ^pradeda vogti ir tada, aiš-

_ . . ku, tokia šeima visiškai iš-Pazinau vieną asmenį,. a njekuornet nebesusi- 
kuris nei pats melsdavosi I tvarko K z_
nei vaikams-leisdavo mels
tis. Dėkingumo ir nuošir
dumo jausmo šeimoj nebu
vo nė šešėlio. “Aš pats sau 
duonos užsidirbu, man 
Dievas nieko neduoda”, 
kalbėdavo darbininkas. 
Bet nelaimė. Vieną vakarą 
darbininkas pareina iš; 
darbo be dešinės rankos.'

Šis gražus ir labai nau- Netrukus vėl atsirado pro-!

retų būti praktikuojamasį ^ą. Pasirodė, kad jis savo; 
šeimose. Per bendrą stalo'klaidą jau supratęs. Liūd- 
maldą užsimezga glaudūs na-i ’r nusiminęs jis prisi-i 
ir nuoširdūs santykiai tarp pažino: “Dievas visa duo-J 
tėvų ir vaikų. Dangaus Te-:da. Dabar aš aiškiai ma-į 
ve? akivaizdoj vaikų širdy- tau, kad nuo Dievo palai-( 
se kyla dėkingumo jaus- m°s visa pareina”, 
mas tiems, kurie čia žemėj i Pastebėtas faktas (daik-j 
tą Tėvą pavaduoja, kurie tas), kad religingos šeimos

I

RYTO DAINA

| Kun. P. M. Juro Nauja ! 
Maldaknyge

Ką tik gavome iš knygrišyklas kun. Pr. M. Juro nauja J 
maldaknygę RAMYBES ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusią- 8 
pius. gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukian- 2 
čios išvaizdos. Kaina S2.75.

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu: 
“Darbininkas”, 366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. 5 x aį

• g5 l! 
I s

Užgeso aukso žvaigždės. 
Išblyško jų šviesa.
Tuoj rytas skaisčiaveidis 
Laukuos barstys rasas.
Gili tyla dar dengia
Ir slėnius ir laukus --
Tiktai lakštutė čiuiba 
Ant žydinčių šakų.
Ji gieda Dievo garbę, 
Jo meilę. Jo žodžius — 
Ranka Jo viršum jūros, 
Virš pievų, upių šių...
Jis atneša mums rytą. 
Pavasarį, gėles —
Ir taip visad.su meile 
Gyveniman mus ves.

V-tė E. M.

K-RATIONS FOR TWO

Pvt Robert W. Hopper, left. of HunUville, Ala, and Pvt. Robert 
G ra n t of Barberton, Ohio. indulge in K-Rationa, each aupplying Ms 
own. Ali K-Rations are wrapped in extra heavy cellophane and pack , 
ėd in a box with a protective wax coating to protect the contents 
from rain or tropical humidity. Used fat is a necessary ingredient in 
the manufacture of both the cellophane and the wax coating. The fat 
saved in kitchens helps preserve the food »uppl>e» of fighting menj

visad.su
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Čia Ne Vien Lenkijos Problema
“Boston Traveler” įdėjo šitokį editorialą. 
“LENKŲ PROBLEMA.
“Jungtinės Valstybės ir Britanija pripažįsta trem

tinę Lenkijos vyriausybę. Rusija pripažįsta naują pa
darą, vadinamą Tautine Lenkų Taryba. Ji yra Mas
kvos garsokalbis, skelbiąs “partijos liniją” lenkų pro 
blemoj. Ji nori pastūmėti Lenkiją į vakarus. Ji nori, 
kad Rytų Lenkija būtų Rusijos dalimi ir kad Rytprū
siai būtų Lenkijos dalimi. Tad rusai aiškiai žino, ko jie 
nori. O ką gi britai ir mes patys ? Atlanto Čarteris aiš
kiai mus ant rekordo pastatė. Trečiasis jo punktas 
tarp kitko byloja, kad Atlanto Čarteris “pripažįsta vi
soms tautoms teisę pasirinkti tokią valdžią, po kokia, 
jos nori gyventi”.

“Jei tie žodžiai ką nors reiškia, tai jie turėtų reikš
ti, kad Britanija ir Jungtinės Valstybės po karo pa
skelbs plebiscitą (žmonių balsavimą) tose žemėse, kur 
kils ginčų dėl valdžios pasiskyrimo. Tai reiškia, kad 
turės būti plebiscitas Rytų Lenkijoj, ar ji nori pri
klausyti Lenkijai, ar Rusijai. Tai reiškia, kad turi bū-

D A R B I N I N K A S

i Šie naciai jau maršuoja į belaisvių stovyklą. Tai sugautieji Prancūzi
joje. Mūsiškiai lydi ir saugo nuo pabėgimo.

SnjElfl
a Kis M i JI
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TIKĖJIMAS LAIKŲ ŠVIESA

lengvinta kaikuriems žmo
nėms arba tautomis, ap
sunkinimas kitienls. Jau 
kelies grupės šioje šalyje 
remia vaižingesnius pa
tvarkymus, kai kurie visiš
kai sustabdytų imigraciją, 
nors tik po karo laiko.

E. P. Hutchinson, Imi-

DAR APIE NACIŲ SUŠAUDY
TĄJĮ KAP. R. MARCINKŲ

(LKFSB) šveic arijos 
Raudonojo Kryžiaus įga
liotam lankytojui vokie
čiai įteikė sąrašą sušaudy
tų 47 karininkų, nacių be-

skirtas

. . . L * AY CL1 A A A X X A AY. Al c*. x_z A k/V.

gracijos ir Natūralizacijos Įaįsvių. Tame sąraše, kaip 
Tarnystės narys, neseniai 
išleistame straipsnyje val
džios žurnale^ Monthly|jas jįsaį kaltinamas ban- 
Review aprašo kaikurias ^ęs pabėgti. Garsus Lietu

vos lakūnas kap. Romual-

jau buvo skelbta, yra ir 
kap. R. Marcinkaus var-

Baigęs lakūnams 
pratybas 1933 m. gavo a- 
viacijos karininko laipsnį 
ir greitu laiku pagarsėjo, 
kaip gabus lakūnas. 1934 
m. buvo priskirtas prie 
pulk. Įeit. Gustaičio eska
drilės, kuri aplankė Euro- 

: pos valstybes. 1934 m. rug
sėjo 4 d. buvo paskirtas 

i puskarininkų mokyklos 
1935 i£.

Review” ; 
problemas.

. „ . . . P° paskutinio karo, p. jas Marcinkus buvo gi- laikinu vedėju. ....
ti žmonių balsavimas Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj, ar Hutchinson nurodo, dau- męS 1910 metais Jurbarke.'buvo paskirtas Fizinio La
jos nori būti nepriklausomos, ar priklausyti Rusijau j giau žmonių norėjo išva- Jo tėvai prįkiauSe prie ka-

“Tad jau metas perkelti tuos Atlanto Čarterio žo- žiuoti į Europą, negu atva- talikų444

džius iš bendros generalinės prasmės į tikrą praktišką žiuoti j šią šalį. 1919 me- 
reikšmę. Lenkų problema tai logiška proga tam pra- tuose apie 20,000 daugiau 
džią padaryti. Mes galime laikytis Atlanto Čarterio išvažiavo, negu atvyko, 
principų ir nepriimti jokių atmainų Lenkijoj ir Pabal- Padėtis tuoj pasikeitė, 
tės valstybėse, nebent jų žmonės taip nubalsuotų. Ar- New Yorko Uosto Imigra- 
be mes galime taikytis prie aplinkybių, priimdami kai-I ei jos Komisijonierius pa
po įvykusį faktą visa tai, ką Rusija Lenkijoj ir Pabal- ‘ reiškė viešai, kad tarpe 4

vinimo vedėju ir tais pat 
’ metais rūgs. 2 d. paskirtas
Lakūnų mokyklos vedėju, 

j 1936 m. pakeltas į kapito
nus. 1939 m. išėjo į atsar
gą ir stojo į Prancūzijos 
aviaciją, padėt kovot su

tėj padarys. Bet mes negalime taip tęsti toliau, lupo- įr 5 milijonai europiečių' 
mis pripažindami principą, o širdyj būti palinkę tai- jaukė progos atvykti į A-i 
kytis prie aplinkybių”. ! meriką. Kiti apskaitliavi- i

Atrodo, kad Anglija ir Amerika taikosi prie ap- mai buvo aukštesni, kai-Į 
linkybių. Atlanto Čarteris sau, gyvenimas sau. Rusų kurie laikraščiai pranešė,' 
pavergtieji kraštai — out of luck. Labai gaila, bet — kad net 25,000,000 ateivių; 
patys gi žinote: ką mes čia galim padaryti? Blame nnrpin atvažiuoti i šia šąli, 
that on Hitler. Žinoma, tai lengviausia išeitis. Kai su
sidaro koks biaurus skandalas, tai, anot Lermontovo, 
parankiausia visą bėdą suversti ant kipšo (vsio svalit 
na čorta). Taip, tai taip, bet kas bus toliau? Rusija su 
savo “laisvomis respublikomis” krečia tik karčius juo
kus. Anot “Boston American”, “išlaisvinamojoj” Len
kijoj ir kituose nacių okupuotuose kraštuose įvyks ne 
išlaisvinimas, tik ponų bei valdovų pasikeitimas: pir- 
miau valdė naciai, dabar valdys bolševikai. Ponai kei
čiasi, jungas tas pats. Ir kuomet įsigalėjusi Europoj 
Rusija pasiųs kelioliką raudonųjų divizijų į Indijos pa
sieny tuo pačiu metu, kai Indijos viduje darbuosis 
penktoji koliumna, tai Anglijai neužteks pasakyti, kad 
ji out of luck. Ji visomis pajėgomis stengsis apsiginti 
ir dar Ameriką į talką pasikvies.

Kad Rusija seniai kėsinasi ant Indijos, tai žino- gracijos įstatymą, 
mas istorinis faktas. Ne kad Indiją užkariautų, bet žinti kaikurias kvotas ir q Marija. Madona žilvyčių, 
kad suduotų Anglijai smūgį pačioj sopančiausioj vie- pravesti dar kitas. i Karaliene Rožančiaus maldos,
toj. Dar caras Povilas I 1801 m. pasiuntė gen. Orlovą; 
su 22,507 kareivių Indiją užkariauti. Planas buvo vai- nias problemas”, 1 
kiškai sugalvotas, ir žygis savaime susmuko. Bet 1856 Hutchinson, mes visi turi-; 
m. gen. Chrulev padavė carui sumanymą, kad vieno me pripažinti, kad mūsų 
korpuso (35,000 karių) užtektų sukelti maištą Indijoj demobilizuoti 
ir likviduoti britų valdžią.
Kaufman ir Skobelev rimtai artinosi prie Indijos šie-« 
nų, užkariaudami Chivą, Bucharą, Kokandą, Ferganą kos darbininkas turi būti 
ir t.t. Bet 1881 m. Skobelev pasimirė ir jo didingi pla- 
nai nutrūko. Bet tik laikinai, nes bolševikai labai yra 
susidomėję Indijos reikalais. Rusija niekad savo poli
tikos neišsižadės. Anglija įkerai žino, kad dabartinieji 
bolševikų užsimojimai sudaro ne vien Lenkijos prob
lemą. Tai visos Europos ir pagaliau viso pasaulio pro
blema. K.

parapijos ir a. a. 
kap. Marcinkus taipgi bu
vo katalikų Bažnyčios na
rys. Jisai buvo vedęs A- 
leksandrą Lingytę ir ji, 
rodos, tebėra gyva Lietu
voje. Marcinkus jaunutis vokiečiais. Prancūzijai ka
istojo į karo mokyklą ir pituliavus Marcinkus pa
jau 1929 m. spalių 3 d. bu- spruko į šiaurės Afriką, o 
(karininko eiles.- 1931 me- iš čia, po pilnos nuotykių 
tais vasario 17 dieną kelionės, pasiekė Gibralta- 
liko perkeltas į lakūnų da-rąir, persikėlęs į D. Brita- 
linį ir pasiųstas į aukštuo
sius Aviacijos karininkų 
kursus. Juos baigė 1932 m.
i--------------------------------------------------

norėjo atvažiuoti į šią šalį. 
Darbas Amerikoj išsigan
do. Amerikos Legi jonas 
reikalavo, kad visa imigra
cija būtų sustabdyta. Kvo
tos įstatymai iš 1921 ir 
1924 m. pravesti.

“Bet padėtis visai kito
kia, kada šis karas užsi
baigs”, 
son. Nes kvotos įstatymai i 
apsaugos šalį nuo per di-! 
dėlės imigracijos, kuri j 

į grasino Šalį 1921 m. Gali- Tu matei mūs vargus iškentėtus 
me tikėti, kad pastangos ° ?raži ta vargų Lietuva.
bus dedamos pakeisti imi- Kai nuo maro ir knygnešio seno 

suma- Tujen motina mūsų gyva.
. I '

MARIJAI

Iš nukritusių lapų Tau klevo, 
Iš sidabro rytinių šalnų. 
Tau, Marija, vainiką nupinsim 
Iš vaikystės tyrųjų dienų.

, tt . i • Koplytėlėj su kryžiais prie keliosako p. Hutchm-|- 5 , L . - ..r . saitą naktį gal musų verki.
i Lietuva Tu norėtum, kad būtų 

. i Tartum ašara Tavo vaiski.

Žiūrėdami į savo narni- Neapleiski smūtkelių Tu žemės, 
sako p. Neapleiski šventos Lietuvos! ... . !
- - I P. D-uis.

kareiviai
Gi 1874-80 m. generolai reikalaus darbų be jokių 

konkurencijų. Ir Ameri-
Svetimų Karų Veteranai 
nenori, kad įstatymai bū
tų palengvinti. Jau Kon-į'V 
grėsė keli biliai įvesta dar T. 
toliaus suvaržyti imigraci
ją-

“Gal kvotos įstatymas

POKARINE IMIGRACIJOS 
PROBLEMA

rinę imigracijos tvarką. 
Jau dabar visokia pries
pauda jaučiama. Vienoj 
pusėj stovi tie, kui ie nori 
pakeisti dabartinius kvo
tos įstatymus, kitoj mili
jonai nerimaujančių žmo
nių, kurie nori čia rtvykti. 

kad Jung. Valstv- Imigracijos įstatymai tu- 
bės turės nustatyti poka-Jrčs būti pakeisti. Bus pa-

Karui pasibaigus, mili-! 
jonai europiečių žiūrės į 
Ameriką su pasitikėjimu, 
tikėdami sulaukti netik 
pašalpos, bet ir ką kitą. 
Jie žiūri į Ameriką kaipo į 
ateities šalį.
'Tas visiems primena 

faktą,

v •

apsaugotas. Kitais žo
džiais, mūsų algos ir gyve
nimo standartas turi būti 
užlaikytas, ir todėl suvar
žymas imigracijos yra bū- bus palengvintas humani- 
tinas dalykas. Gal būt, kad tariniams tikslams, padė- 
po karo “Amerika ameri- ti persekiotiems asmenims 
kiečiams” šauksmas bus arba pabėgėlhi vaikams, 
labai stiprus. Bedarbė šio- Gal bus natūralūs palinki- 
je šalyje po karo tik įvestų mas teikti specialias privi- 
tolesnį imigracijos suvar- legijas mūsų dabartiniems 
žymą.

P. Hutchinsonas prane
ša, kad Kongrese ir visoje 
šalyje varžingesni imigra
cijos patvarkymai svars
tomi. Jis kreipia visų dė- girnas pastovios pasauli- 
mėsį į Amerikos Legijono 
priimtą rezoliuciją, kuri

. reikalauja sulaikyti visą 
J imigraciją tol, kol nedir- 
. bančių skaičius bus ma- tarptautinę migraciją.
. žiau vieną milijoną. Ir FLIS.

alijantams... pakeitimas 
kiniečių sulaikymo.*., gal 
prie taikos stalo turėsime 
kokių moraliu arba aiškių 
pareigų. Galutinai, įstei-

nes tvarkos priklausys 
nuo kooperatyviško veik
smo, ir išrišimui šios pro
blemos neturime užmiršti

Visi kūriniai gyvena Die
vo rankose. Mūsų jausmai 
pagauna tik veikimą, o ti
kėjimas visame mato Die
vo darbą.

Pasaulio daiktai — tai 
uždanga, slepianti gilų pa
slaptingą dievišką veiki
mą. Visa, kas atsitinka 
mums, aplink mus ir per 
mus, visa tai rodo mums 
nematomą dievišką veiki
mą. Jei galėtum prasiverž
ti pro tą uždangą — Dievą 
matytume ir pažintume 
kiekviename daiktelyje. 
Dominus ėst — Viešpats 
yra! —būtų nuolatinis mū
sų nustebimo šauksmas.

Bet mes! Mes gyvename, 
kaip mes matom ir kaip 
jaučiam, ir dėl savo kvai
lumo pametam tą šviesą, 
kuri laimingai vestų mus 
per tamsų ir painų gyveni
mą. Pametam kelią, neno
rėdami gyventi tikėjimu, 
kurs tik vienas mums gali 
parodyti Dievą Dievo daik
tuose.

Siela, kuri mato Dievo: 
Valią net menkiausiuose'; 
daiktuose ir skaudžiau
siuose varguose, visa prii
ma su džiaugsmu ir pagar
ba. Ji pakyla ir manda
giai pasitinka tą, nuo ko 
kiti baidydamies bėga.

Marija mato apaštalus: 
bėgant nuo jų dieviškojo 
Mokytojo, o ji, ne: jos mo
tiniška širdis per tą žaiz- 
duotą pajuokos rūbą pa
žįsta savo mylimą Sūnų. Ji 
pasilieka po kryžiumi.

Lygiai taip žmogus tikė
jimu gyvenąs nuolat mato 
Dievą, nors tasai Dievo pa
veikslas ir būtų labiausiai 
pridengtas, apiplėštas, iš-

1

i

I

i

• • A. * 9 1 • •mją. stojo į anglų aviaci
ją. Čia įsigijo didelę garbę ' 
ir vardą savo drąsumu. ! 
Kovose ties Dieppe Mar- , 
cinkaus lėktuvas buvo pa- ' 
šautas ir nėrė į vandeny- 1 
ną, bet kapitonas spėjo iš
šokti su parašiutu. Pateko 
į vokiečių nelaisvę ir buvo 
nugabentas į belaisvių sto- 

' vykią arti Lenkijos sienos, 
į rytus nuo Dresdeno, va
dinamą, Stalag Luft III. 
Čia jis ir buvo nacių su
šaudytas. Yra užsilikęs 
kap. R. Marcinkaus laiš
kas rašytas 1944 m. vasa- 

, rio 26 d., kurs rodo jo per- 
i gyvenimus stovykloje.
Štai svarbesnės to laiško 
ištraukos:
— Dieve, aš nė negaliu 

aprašyti nuolatinio dienų 
pilkumo... Aš noriu atgau- 
ti ūpą gyventi ir man ne
siseka..., ypač po tų visų 
liūdnų žinių apie mūsų 
kraštą, kurio jau aš nebe- 

isitikiu pamatyti... Žmogui 
|įkiri. nusibosta viskas, 
netgi kentėjimas, ir mana
sis kentėjimas mane lyg 
apleidžia, bet niekas to 
vieton neateina, niekas, 
tik kažkoks tuštumos jau
smas ir bekraštis nusibo
damas gvventi...”

Kap. R. Marcinkus buvo 
apdovanotas 10 metų Ne
priklausomybės medaliu- 
mi, Gedimino V. kl. orde- 
nu. Čekoslovakijos Balto 
Liūto V kl. ordenu. Čeko- 
slovakų Aviacijos Garbės 
Požymiu. Italijos Karūnos 
V kl. ordenu, Prancūzijos 
Karo Lakūno požymiu, 
garbingais “Plieno Spar
nais”.

Kap. R. Marcinkus para
šydavo protarpiais į Lon
doną pažįstamiems, labai

nusiskųsdamas nepaken
čiama padėtim belaisvių 
stovykloje, kur viskas įky
ri iki gyvo kaulo: ir badas,! 
ir skausmas, ir žmoniškų 
sąlygų stoka. Visa pa
guoda buvusios knygos ir 
mokslas, bet kai nuolat 
tekdavę galvoti apie valgį, 
tai ir knygos nesuramin
davusios. Gal ta sunki pa
dėtis ir paskatino prie des
peratiško žygio — bandyt 
pabėgti, o gal ta žinia apie 
bėgimą tik paprastas vo
kiečių pateisinimas lakū
nų nužudymo, kurs buvo į- 
vykdytas š. m. kovo mėne
syje.

I

niekintas. Tai Marijos gy
venimo sekimas. Ji nuo 
prakartėlės ligi Golgotos 
pasilieka arti prie savo nie
kinamo, apleisto ir viso pa
saulio persekiojamo Die
vo... Ir Dievui ištikimos 
sielos permato visas Dievo 
Valios uždangas. Jos seka 
ja ir myli, net iki kryžiaus 
mirties. Jos žino, kad už tų 
šešėlių, už tų debesų švie
čia dieviškoji Saulė, ap
šviečianti ir kildanti ištiki
mas Jį mylinčias širdis.

O kokia dangiška ramy
be džiaugiasi siela, kuri iš
moko per visus pasaulio 
daiktus, visus atsitikimus 
kaip per permatomą šydą 
matyti Dievą! Tada tamsy
bės tampa šviesios ir kar
tybės virsta saldumais.

O kad pažintume begali
nius mums Dievo teikia
mus turtus, mūsų širdis 
rastų visa, ko ji trokšta. 
Tik meilė gali juos išskai
čiuoti. Juo labiau mylės 

Į širdis, juo daugiau ji trokš 
; ir... ras. Nieks negalės jos 
I tada patenkinti. Tik Die
vas — jos visa. Dieviškoji 
Valia — tai bedugne, iš ku
rios viskas išeina. Pasi- 
nerk be baimės į tą bedug
nę, o rasi ten daugiau, ne
gu troškai. Palik pasaulį, 

'atsiimk iš jo savo širdį! 
Negarbink jo dievaičių! Jie 
nieko tau neduos. Tik Die
vo meilė tave pripildyti 
gali, tik ji nepaliks tavęs 
tuščio! Ilgėkis jos, eik tie- 

i šiai prie jos, kad ir per au
kas, nusikreipdamas nuo 
visų šešėlių!

1 Išrauk pasaulio dievai
čius iš savo širdies! Gal ta 

i širdis verks kaip nuliūdęs 
į kūdikis, bet tikėjimas 
! džiaugsis, matydamas 
tuos laimingus blogų pa
linkimų nugalėjimus, kaip 

1 kad nenuveikiamos pilies 
valdovas džiaugias, 
damas į tuščius 
puolimus.

Rožančiai

žiūre- 
priešų

99

“Darbininko” administracijo
je galite gauti puikų Rožančių 
po $1.10 su prisiuntimu. Turime 
nedidelį jų kiekį. Kas norite jų 
gauti, tuojau užsisakykite. Su 
užsakymu money orderį arba 
grynais pinigais siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broadway, So. 
Boston. Mass.i

POST CfFICf

Mažiausias pastos skyrius Dėdės Šamo žemėje. Jis 
randasi Grimshawes, N. C. ir turi keturias pėdas ilgio 
ir penkias pėdas pločio. Jis aptarnauja tik kelias šei
mas.
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Tik Neliūdėk, Brangi Tėvyne

VYT. TAMULAITIS

Iš "Naktis ant Nemuno".
*

Visuomet, kada tik grįž
dami iš mokyklos jį sutin
kame, nusiimame kepures 
ir su pagarba prieš jį nu
lenkiau! savo galvas. Jis 
kartą buvo atėjęs pas mus 
į mokyklą. Tada mes ir su
sipažinome. Ir tos dienos 
ilgai negalėjome pamiršti.

Tada buvo pavasaris. 
Kalnas už mūsų mokyklos 
mėlynavo žibuoklėmis ir 
kvepėjo ėgliais. Nė vienas 
mūsų neateidavo į mokyk
lą neapsikaišęs. Tai už ke
purės, tai už švarkelio tu
rėjome po žalią šakelę ar 
gėlės žiedą.

Vieną dieną mergaitės, 
nubėgusios į kalną, pririn
ko glėbį gėlių ir apkaišė 
kryžių, vytį ir mokyklos 
paveikslus. Padėjo ir mo
kytojai ant stalelio puokš
tę gėlių. Atėjusi mokytoja 
apsidairė, pasigrožėjo, pa
ėmė gėles nuo stalelio ir. 
pakėlus prie veido, patrau
kė skanų jų kvapą. Paskui 
mums tarė:

— Ačiū jums, vaikai... 
Gražiai papuošėte gėlėmis 
mokyklą. Bet jūs dar ne
apkaišėte kapų, kur ilsisi 
mūsų krašto didvyriai, iš
kovoję mums laisvę. Mūsų 
miestelio kapuose jų guli
nemaža. Ateikite rytoj į jums sakiau, 
mokyklą be knygų. Mer- puošti karių kapus. Jus į 
gaitės atsineš pasodinti kapus nusives šis ponas, 
gėlių, o berniukai su kas- Vytautas Daunys... — ir 
tuvėliais joms padės. Tai
gi, neužmirškite...

Mokytoja nutilo. Atsi
vertus knygą, ji iš lėto pa
sakė:
— Na, o dabar krašto 

mokslas.
Subraškėjo suolai, ir su- čia jis nuo mūsų atsisky- 

šlamėjo verčiamų knygų 
lapai. Visų galvos palinko 
ant atverstų knygų, bet 
kiekvienas mes galvojome 
apie rytojų.

Po pamokų, eidami na
mo, mes tarėmės apie ryt
dienos darbą. Mergaitės 
pasakojo viena kitai, ko
kių gėlių kuri atsineš.
— Jei jums būtų sunku, 

tai mes galėtume padėti,— 
pasisiūlėm mergaitėms.
— Gerai, — sutiko jos.— Mes žiūrėjome į svečią 

Eidami rytoj į mokyklą, kuris planavo 
užeikit pas mus.

Pasikalbėję
nona ir išsiskyrėm.

Kitą rytą mažais būre
liais visais keliais ir take
liais skubėjome į mokyk
lą. Mergaitės krepšeliuose 
ir pintinėlėse nešėsi gėlių, 
o mes po kastuvėlį. Pama
tę vieni kitus, sveikinomės i 
iš tolo, mojuodami ranko
mis.

į mokyklą atėjome gana 
anksti. Mergaitės gėles 
palaistė ir padėjo pavėsy
je. Kastuvėlius susistatėm 
prie mokyklos sienos.

Paskambinus suėjom į 
klasę ir nekantriai laukėm 
mokytojos. Netrukus pra
sivėrė durys, ir į klasę įė-j 
jo vyriškis, be dešinės ran-’ 
kos. Tuščia švarko ranko-' 
vė buvo įkišta į kišenę. 
Paskui vyriškį įėjo ir mo
kytoja. Mes labai nustebo
me šiuo keistu, nelauktu 
svečiu.

įėjęs į vidurį klasės, sve
čias mandagiai linktelėjo 
ir tarė:
— Sveiki, vaikučiai!..
— Sveikas, sveikas! 

pasigirdo keli balsai, 
kalbėjom maldą ir susė
dom.

Klasėje buvo kapų tyla. 
Girdėjai net draugus al
suojant ir tyliausiai suolą 
braškant.
— Šiandien, — prabilo 

mokytoja. — kaip vakar 
eisime pa-

Su

— Kodėl nuliūdęs tavo veidas, 
Kodėl nebėra šypsenos? 
Ar gaila melsvo lino žiedo.
Ar nuaidėjusios dainos... Praeis kraujuotas vargo dienos, 

į Ir laisvės gairės nusities.
Sesutės himną prie Marijos

Į Giedos iš tyrosios širdies. E. M.

. Tu mums buvai varge ir laimėj 
Tu. kaip gėlytė paupy.

— Tik neliūdėk laukų platybėj! 
Tave mes nešamės širdy...

SKUBA BĖGA ,

skuba bėga jaunos dienos.

I
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galėjo priešą, nors jis bu
vo daug stipresnis. Mūsų 
šalis vėl laisva. Bet daug 
narsių mūsų krašto sūnų 

i paguldė galvas kovos lau
kuose. Jų kapus šiandien 
mes lankome ir puošiame. 
Bet neužtenka juos puošti 
gėlėmis. Mūsų širdyse tur 
degti tokia tėvynės meilė, 
kokia degė jų krūtinėse, 
vesdama juos į kovos lau
kus...

Karininkas giliai atsidu
so. Gal jis galvojo dabar 
apie savo kovos draugus, 
besiilsinčius kapuose, gal 
apie iškentėtus vargus ir 
baisumus mūšiuose, o gal 
apie tuos nedorus tėvynės 
vaikus, kurie nenori bran
ginti taip sunkiai jų iško
votos mūsų krašto laisvės.

Mes norėjome, kad jis 
mums ką nors papasakotų 
apie kovas, kurios dalyva
vo, kur buvo sužeistas. Bet 
paprašyti nė vienas nedrį- i musų šalies istoriją auk- 
some.

I Staiga jis vėl prabilo: 
' — Kitų tėvynės didesnės, kovėmės, 
■turtingesnė už mūsų šale-

drąsos niekad nestigdavo. 
Jie kovėsi su daug dides
niu priešų skaičium ir lai
mėjo, nes buvo pasiryžę 
geriau mirti, negu pasi
traukti.

Pamenu, kai žuvo pir
mieji mūsų didvyriai: ka
reivis Lukšys ir karinin
kas Juozapavičius. Tada 
visa Lietuva kalbėjo apie 
juos, visi kariai sekė jų 
narsumu.

Pamenu su kokiu drąsu
mu ir narsumu mes kovė
mės ties Širvintais ir Gied
raičiais. Šie vardai įrašyti

so raidėmis. Už kiekvieną 
žemės pėdą ten atkakliai

I Pamenu tą baisią naktį 
lę. Turi daug didelių ir prie Giedraičių miestelio, 
gražių miestų, turi daug Tęsinys 5-tame pusi.

--------------- ------------------
bantį ant raudonos juoste
lės. Tai nepaprastas ženk
las, vaikai. Juo ne visi ga
li savo krūtines papuošti.!
Atminkite, tokį ženklą tu-, K*iP svajonės, kaip sapnai, 
ri tik drąsuoliai, tik didvy- Bėgdamos slaptingai kalba: 
riai, prieš kuriuos mes tu-; — Nesugrįšim amžinai... 
rime nulenkti savo galvas, praeities besotės bangos 
Tokį kryžių gauna tix tie, pasigavę jas prarys, 
kurie, nuėję į mūšio lauką, Tiktai atminimai brangūs 
nepaiso savo gyvybei pa- varstys ilgesio duris... 
vojaus, bet sumaniai ir ----- -----------------------

i

mokytoja, pasakius tuos 
žodžius, linktelėjo galva į 
svečio pusę.

Nepažįstamasis meiliai 
mums nusišypsojo ir man- 
dangiai nusilenkė.

Visi išėjome į kapus. Kai

lęs kardą, užsimojęs kirs
ti. Tai reiškia, kad lietu
viai nuolat kovojo su prie- derlingų laukų ir plačių 
šais, nuolat vijo juos iš sa- miškų.
vo krašto. Vijo visus atė- rių auksą kasa. Bet ar tai 
jūnus, visus užpuolikus, i turi mažinti jūsų tėvynės 

—x---ą to
neturi? O ne! Nedoras bū
tų sūnus, jei jis nemylėtų 
savo motinos dėl to, kad 
ji neturi už ką jam bran- 

i gių žaislų pirkti. Vargšė 
motina dar didesnės mei
lės reikalauja: sunkų jos 
gyvenimą bent meilė turi 
la i m inaacni

II

!
!

Turi žemių, iš ku-

kurie norėjo apiplėšti ir meilę, jei mūsų žemė 
pavergti mūsų kraštą. To- neturi? O ne! Nedoras 
dėl šis ženklas ir vadina- 

' mas Vyčiu.
Sunku lietuviams buvo 

tada kovoti su priešais. 
Dažnai jie įsiverždavo į 
mūsų šalį, ją degindavo ir 
plėšdavo. Daug kartų mū
sų tėvynė buvo ugnyje ir 
kraujuje paskendusi. To- 

idėl ir aplink raitelį Vytyje 
į piešiama raudona spalva, 
Į kad visiems primintų, jog 
šis ženklas gimęs kovose.

Ilgus metus mūsų tėvy
nė buvo pavergta. Sunku 
buvo vergauti. Pagaliau 
lietuviai suprato, kad ir 
jie gali būti laisvi. Jie nu-

drąsiai atlieka savo parei
gų-

Su tokiu didvyriu, puoš
dami gėlėmis jo kovos 
draugų kapus, jūs šian
dien galėsite pasikalbėti. 
Jis tikiu, jums daug įdo
mių dalykų papasakos, — į. ant pilių vartų. Nuo Vy

tauto laikų Vytis ir liko vi
sos Lietuvos ženklu. Tame 

i ženkle yra visa mūsų tėvy
nės praeitis. Jame yra žir
gas. Jis smarkiai lekia, 

i Ant jo sėdi raitelis, pake- I .

Ir mūsų valstybės ženk
las — Vytis — yra gimęs 
kovose. Vytautas liepė ant 
kariuomenės vėliavų iš
piešti baltą raitelį su pa
keltu kardu rankoj. Tokį 
pat ženklą liepė iškabinti

rė. mokytoja papasakojo, 
kad šis vyriškis buvęs mū
sų armijos karininkas.

— Žinau, — kalbėjo mo
kytoja, — nereikia jums 
priminti, kad būtumėt su 
juo mandagūs. To dar ma
ža: šį vyrą, sunkiai kovoje 
sužeistą, turite ypatingai 
gerbti. Jis neteko rankos, ! 
ir maža tetrūko, kad jis 
čia gulėtų drauge su savo 
kovos draugais.

’p 
takelius. 

Mokytoja pasakojo toliau; 
atsisveiki- — Ant krūtinės matote 

tamsų Vyties kryžių, ka-

“Murzinas esi.” sako laivyno karys. Taigi ir duoda
ma pirtis šuniukui, kad an?-’- norėtų nors ir murzinas 
pasprukti, bet kur tau...

baigė mokytoja ir, priėjus 
prie karininko, tyliai pa
sakė keletą žodžių.

Karys įsmeigė kastuvą į 
žemė, nusišluoštė veidą ir, 
priėjęs prie mūsų tarė:
— Mieli vaikučiai, aš 

džiaugiuosi jumis. Aš ma
čiau, kiek daug jūs atsine
šėte gėlių papuošti kapus 
tų žmonių, kurie mirė už 
mūsų krašto laisvę. Aš no
riu padėkoti jums jų var
du. Aš buvau drauge su 
jais kovos laukuose ir ge
rai žinau, kaip sunkiai 
jiems teko nuo priešų gin
ti mūsų gimtąją žemę.
— Aš tikiu, — kalbėjo jis 

toliau, kad jūs, vaikai, nie- j 
kados jų neužmiršite. Jūs 
gerai žinote, kad mūsų tė
vynė nuo amžių buvo prie
šų puolama. Ją daug kas 
norėjo pavergti. Narsiai ją 
gynė mūsų senoliai. Tų 
didvyrių vardai dar ir 
šiandien minimi, nors jau 
praėjo šimtai metų. Jūs 
žinote Kęstutį, tą kilnų vy
rą, kurs iki senatvės kovo
jo su kardu rankoje, gin
damas mūsų kraštą nuo 
priešų. Jūs jį su savo my
limu žirgu matėte paveiks
luose. Girdėjote ir apie 
Algirdą. Žinote Mindaugą, 
Gediminą ir Vytenį, kuris 
beveik visą savo gyvenimą 
praleido kovose ant žirgo. 
O kas iš jūsų nėra girdėjęs 
Kęstučio sūnaus Vytauto 
vardo. Jį dar mažą berniu
ką tėvas vesdavo į mūšius, 
kad nuo pat jaūnų dienų 
jis išmoktų ginti savo tė
vynę. Ir senelis Kęstutis 
juo neapsivylė. Vytautas 
sukūrė Lietuvą didelę, ko
kia ji niekados dar nebuvo 
buvusi, ir sumušė ties Žal
giriu amžinus mūsų tėvy
nės priešus kryžiuočius. 
Už tai jį vadinam Vytautu 
Didžiuoju.

i

t

laimingesnį padaryti.
Karininkas vėl nutilo, 

pakėlė akis ir apžvelgė 
mus visus.
— 1919 metais, — kalbė

jo jis toliau, — buvau ka
rininku viename pulke. Ja
me buvo keletas jaunuo
lių, beveik vaikų. Ir žinote 
jie narsiau kovėsi už su
augusius, nors ir šiems

I 
i

DECORATED—Lt. John F. 
Kennedy, son of former am- 
bassador to Britain, has been 
avvaraed Navy and Marine 
Corps medal for extremelyį 
heroic conduct when his PT 
boat was sunk by Jap Destroyi 
er. He swam through shark-į 
infested waters to rescue crewj 

members.

SIENINIAI 
KRYŽIAI

LIGOTOMS SETAS

Kaina nuo $1.75 
iki $2.50.

Labai gražiai pa
daryti. Visą prie
šakinę kryžiaus 
pusę puošia veid
rodinis stiklas.

Priderėtų Rastis Kiekvieno
Kataliko Namuose

BILE KAM PUIKI
BOVAHA

PUIKI KOPLYTĖLĖ

kurios sienas puošia veid
rodiniai stiklai.
Kaina tik $3.75

Labai gražu ir naudinga turėti 
kiekvienuose katalikiškuose na
muose ligoninis setą.. Atėjus ku
nigui prie ligonio, nereikia rūpin
tis kaip pastatyti žvakes ir tt. šių 
setų kaina nuo $2.50 iki $3.50.

Visus užsakymus su money orderiu ar čekiu siuskite: 
“DARBININKAS”

366 W. Broadvvay, South Boston, Mass.
v



Antradienis, Rugpiūčio 1 d., ’44
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(Pradžia 4 pusi.)
Kiekvieną kartą, kada tik 
mes pakildavom iš apkasų, 
priešas apiberdavo mus 
kulkomis. Bet mes turėjo
me pakilti ir stumtis į 
priekį. Ir stūmėmės, nes 
nė vienas nebijojo, nė vie
nas negalvojo apie save. 
Visi galvojo viena: išmušti 
priešą iš jo pozicijų. Ap
link mus sproginėjo gra
natos ir apipildavo veidą 
žemėmis. Užmuštieji kri
to, dejavo sužeistieji... Bet 
mūsų vyrai viso to lyg ne
matė: jie veržėsi pirmyn. 
Ir mūsų graži trispalvė 
suplevėsavo ant sugriautų 
namų, visiems pranešda
ma laimėjimą.

Karininkas nutilo. Paty
lėjo, kiek, gal susimąstę, 
nes veidas aptemo, aštrūs 
jo veido bruožai dar paaš
trėjo. Po kiek laiko jis ty
liai tarė:
, — Tą naktį krito daug 
vyrų. Jiems nebetekėjo 
daugiau saulė, jie nebe
matė daugiau šio gražaus 
pasaulio... Bet užtat mes 
dabar laisvi... Tad su meile 
širdyje pasodinkim dabar 
ant jų kapų gėles, kurios 
primintų jiems mūsų dė
kingumą.

Mergaitės pasiėmė gėles, 
mes kastuvus ir dirbom, 
kaip jis mums nurodinėjo. 
Mergaitės nuvalė antka
pius, išrinko užsilikusius 
nuo rudens medžių lapus 
ir žoles. Prinešėm derlin-

NEW COMMANDER — Giver. 
temporary rank of admiral. 
Vice-Adm. Sir Henry R. Moore, 
Veteran of 44 years with His 
Majesty’s Navy, has been 
named commander of the Brit- 
ish home fleet to succeed Adm 

Sir Bruce Fraser.

gos žemės, sukasėm ir pra
dėjom sutvarkyti antka
pius.

Po kelių valandų darbas 
buvo baigtas. Susėdome 
pailsėti. Kapuose buvo ty
lu ir paslaptinga. Niekas 
nenorėjome iš kapų išeiti. 
Čia nors ir liūdna buvo, 
bet kaškodėl gera. Nieka- 
do’s mes, vaikai, nebuvoipe 
tokie rimti, tokie susikau
pę, kaip čia. Rodos, mes 
visas savo išdaigas, visus 
pokštus užmiršom. Matyt, 
ir karininkui čia su mu
mis buvo jauku, nes jis ta
rė:

— Vaikai, gal ką nors 
jums dar papasakoti?

Visi atsakėme “taip”.
Tada jis tarė:

— Sėskit prie šito kapo.
Nudžiugę apsupom karį. 

Kiekvienas norėjo būti ar
čiau jo. Kai susėdom, jis 
paklausė:
— Sakykite, kas parašy

ta ant kryžiaus?
— Nežinomas kareivis,— 

mes perskaitėm.
— Taip, tai nežinomo, 

mirusio už tėvynę, karei
vio kapas. Kai mūsų tėvy
nės laisvei grėsė pavojus, 
kai užpuolė ją priešai, jis 
paliko savo tėvą, motiną ir 
išėjo ten, kur šaukė kovos 
trimitai. Jis išėjo ginti sa
vo krašto garbę... Ir štai 
jūs stovite prie jo kapo, 
bet pasakykite jo vardą, 

i Nežinote jūs, ir niekas ne- 
; žino. O jis taip pat paauko
jo savo gyvybę, kad bū
tume laisvi. Tai garbingas 
karys, tačiau nežinomas. 
Ir tokių vyrų yra nemaža. 

•Ant jų kryžiaus pažymėjo 
“Nežinomas ‘kareivis”. Jie 
atidavė viską tėvynei, o 
sau nė vardo nepasiliko. 
Naktimis prie jų kapo tik 

i lakštutė čiulba, tik ji suo
kia savo giesmelę apie jo 

• mirtį ir kovas, apie gra- 
’ žius jo tėvynės laukus ir 
pievas, pražydusias gėles, 

, kuriomis žmonės puošia jo 
kapą.

Kartą priešai įsiveržė į 
vieną kaimą. Jie nutarė 
čia apsistoti ir pailsėti, 
kad vėl toliau galėtų ka
riauti. Susirinko jie vienų 
namų kieme ir ten rengėsi 
puotauti, paminėti savo 
laimėjimus. Vieni rengė

DARBININKAS

Yankiai-kariai pereina nacių paruoštus spąstus tankinei divizijai prie 
Cherbourgo pozicijų. Tie spąstai buvo apeiti ii- Cherbourgas pateko į Ali
jantų rankas.

PASAKŲ ŠALY

Šios dvi slaugės buvo nuvykusios iš Anglijos į Nor
mandiją. Prancūziją, kur gelbėjo sužeistiesiems ir ta 
proga prisiraškė gėlių iš Prancūzijos darželių.

puotą, o kiti vežė į čia gin
klus ir paraką, kad turėtų 
kuo žudyti mūsų žmones, 
deginti mūsų turtą. Tuose 
namuose gyveno mažas 
berniukas, kuris visa tai 
mate. Jis matė, kaip prie
šai laužė ir mindžiojo jų 
sodo gėles, kaip jie nukir
to seną obelį, po kuria jis 
su savo sesute rinkdavo 
skanius vaisius. Jis matė, 
kaip priešai nužudė jo ge
rą ir ištikimą draugą šu
nelį, su kuriuo jis per die
nas žaisdavo, ir nužudė tik 
už tai, kad jis lojo ir norė
jo juos išvyti iš kiemo. 
Berniukas dar labiau ant Bet milžinas stiprus esu... 
priešų supyko, kai jie UŽ- Salutėj sužaibuoja kardas 
draudė jam įeiti į sodą ir 
liepė visą laiką sėdėti 
kambaryje. Ilgainiui jis 
sužinojo, kad priešai nelei
džia jo į sodą dėl to, kad 
apgriuvusiam sodo name
ly jie sukrovė daugybę 
ginklų ir pripylė parako. 
Priešai bijojo, kad jis kar
tais bežaisdamas nepadeg
tų šio ginklų sandėlio.

Berniukas apie tai suži
nojęs tylėjo ir niekam nė 
žodžio nepasakė. Jis vaik
ščiojo susimąstęs ir kažin 
ko labai susirūpinęs. Ką 
jis galvojo ir ką mąstė, tik 
jis vienas težinojo. •

Vieną dieną priešai ypač 
ilgai puotavo jų sode. Jie 
daug valgė ir gėrė. Berniu
kas sužinojo iš savo mo
čiutės, kad tą dieną jie lai
mėjo didelį mūšį ir dabar 
džiaugiasi savo pergale. 
Verkdama ji jam dar pa
sakė, kad šitame mūšyje 
krito vyresnysis jo brolis, 
kuris jam vežimėlį ir roge
les nukaldavo. Berniukas, 
tai išgirdęs, graudžiai pra
virko. Braukdamas ranky
te dideles, gailias ašaras, 
jis išėjo į kiemą ir ilgai 
sėdėjo pievelėje. Sode jis 
girdėjo puotaujančius ir 
džiūgaujančius svetimus 
kareivius. Vakaras buvo 
tylus. Jis aiškiai girdėjo 
jų kalbas ir juokavimus. 
Nors nieko nesuprato, bet 
lis savo maža širdele jau
te, kad jie kalba apie jo 
brolius, apie jo kraštą ir 
iš jo tyčiojasi.

Kai pritemo, jis nusi-( 
šluostė ašaras ir, pasislėp-' 
damas tvoros šešėlyje, įėjo či u s degti šiaudus. Sargy- 
į sodą. Didele žole jis at-'T ’ 
sargiai slinko prie mažo 
apgriuvusio namelio. Jo 
širdelė taip smarkiai pla
kė, kad jis bailiai dairėsi 
aplinkui, ar niekas jo ne
girdi ir nemato.

Prislinkęs prie namelio,

daugybės ginklų, apie ku
riuos jis buvo girdėjęs pa
sakojant? Nejau ugnis už
geso?..
— Aš užžiebsiu kitą deg

tuką... — tyliai sušnibždė
jo jis.

Bet užžiebti kitą degtu
ką jis nebesuspėjo: sargy
biniai buvo čia pat. Jie pa
matė mažą drąsuolį ir vis
ką suprato. Piktai šūktelė- 

nutvėrė jį, žiauriai 
mušdami. Išgirdę triukš
mą, iš sodo atbėgo bemaž 

i visi priešai...
Bet mažasis drąsuolis nė 

! nesuriko, negailestingai 
; priešų mušamas.

— Nejau užgeso, nejau?.. 
— kartojo jis nusiminęs. 

L Staiga baisus triukšmas 
perskrodė orą, supurty
damas žemę. Didelis ug- 

i nies stulpas nušvietė dan
gų ir visą apylinkę. Dūmų 
debesys pakilo ore, kaip 
didžiulio juodo paukščio 
sparnai. Visi priešai par
griuvo ant žemės nuo bai
saus trenksmo ir žuvo ug
nies nasruose... Žuvo kar- 

į tu su jais ir mažasis did
vyris, savo delnely suspau
dęs degtukus. Jis mirė at
mokėjęs priešams už savo 

į brolio mirtį, už seną obelį, 
už nekaltą savo draugą šu
nelį...

Tik po keleto dienų, kai 
priešai buvo atmušti ir iš
varyti iš to kaimo, po de
gėsių krūva buvo rastas 
mažojo didvyrio lavonėlis. 
Iš karto niekas nežinojo ir 
nesuprato, kaip jis čia bū
tų patekęs, 
gusiame jo 
karininkas 
užgniaužtą 
tę, viską suprato... Ir liepė 
jis kareiviams mažąjį ber
niuką palaidoti, kaip tikrą 
didvyrį, nes jis buvo miręs 
už tėvynę lygiai taip, kaip 
ir jo brolis kovos lauke...

Karininkas nutilo. Jis 
pamatė mūsų akyse aša- 

į ras.
— Eisim, — tarė jis švel

niai, — užteks... Jūs jau ir 
išalkote...

i — Ne, dar ne, — šaukė
me. — Čia taip gera... Pa
lūkėkim dar valandėlę.

Karys nieko neatsakė. 
Tylėdamas jis pakilo ir lie
pė mums susitvarkyti.
— Kaip būtų gražu, kad 

ir aš ten galėčiau gulėti su 
jais, — pagalvojau... — 
Ant mano kapo būtų toks 

niukas, sukaupęs visas jė-jpat pilkas kryžius, nakti- 
gas, laukė. Nejau neužsi-jmis čiulbėtų lakštutė, ty- 
degė, manė jis, nejau ten I liai svyruotų berželių ša- 
nėra tų krūvų parako ir kos, pasakodamos apie di-

Iš nekaltų vaikystės godų
Iš pasakų visų, visų 
Iškyla Tavo giedras veidas 
Šviesoje, negrįžtančių dienų.

Matau Tave, sena motute, 
Ir Tavo pasakas girdžiu...
Ir auga, kyla gražios pilys
Lig pat dangaus, lig pas žvaigž- 

[ džių.

delius ir garbingus žygius.
Išeidami pro kapų varte

lius nutarėm vėl greit čia 
ateiti ir aplankyti tų did
vyrių kapus.

O užaugus būti tik to
kiais kareiviais, kaip tie 
didvyriai...

Iš kapų grįždami mes 
tarp savęs kalbėjom, kad 
ir mes drąsiai kovosime, 
priešo nepabūgsime.

Karininkas mus išgirdo. 
— Ar tikrai, vaikai, nepa- 

bijotumėt?— paklausė jis.
— Žinoma! 

visi.
— Nepabijotume ir mes, 

— nedrąsiai atsiliepė ir 
mergaitės.

Patenkintas jis nusišyp
sojo ir pasakė:
— Aš tikiu, vaikai... Iš 

jūsų bus vyrai, kurie rei
kale pavaduos mus.

Jis uždarė kapų vartus 
ir su mumis grįžo į moky
klą. Čia padėkojo už dar
bą ir atsisveikinęs išėjo.

Mes ir dabar dar nepa
mirštame tos dienos. Daž
nai prisimenam kapuose 
pilkus kryželius, be ran
kos karį ir tą mažąjį did
vyrį su degtukų dėžute ap- 
degusioj rankutėj.

AMERICAN 
RED CROSS+

šaukėme

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Matau, kaip taškos marių ban- ję, 
f gos

Kaip šėlsta neramus vanduo — 
Einu, einu aš karalaitės 
Iš slibino nagų vaduot...

Nesu aš tas silpnutis vaikas.

Ir žūsta slibinas baisus.
Ar vėl: gražus aš karalaitis — 
Ant žirgo viesulu lekiu 
Į piiį, kur graži, kaip rožė, 
Mergaitė mėlynų akių...
Kažkur dabar vaikystės dienos, 
O kur anų dienų sapnai?
Ir Tavo lšpose, motute, 
Kitokia šviečia šypsena.
Mintyse dilsta gražios pilys 
Ir raganų veidai pikti...
Nebegirdžiu jau laumių ver- 
Pas upę pilnačio nakty, kiant
Ir liūdnaą liūdna kartais daros, 
Nurieda ašara gaili------
Tiktai sapnuos aš dar nuklystu 
Į pasakų gražias šalis...

J. Z-tis.

jis lengviau atsiduso. Vir
pančiomis rankomis atsi-

įrėmė i sieną ir apsidairė. 
Priešai jo nepastebėjo. Jie 
dar linksmiau džiūgavo ir 
linksminosi užgėrę vyno, 
nejausdami ir neatspėda- 
mi to baisaus pavojaus, 
kuris jų laukė.

Berniukas matė degan
čio laužo nušviestus pik
tus jų veidus. Taip, tai bu
vo šlykštūs veidai. Sveti
mų atėjūnų, nepažįstamų 
ir baisių užpuolikų, kurie 
atėjo žudyti jo brolių ir 
plėšti jo tėvelių kiemo. Pa
sigailėti jų negalėjo... Nie-j 
ko nelaukęs, drebančiais) 
piršteliais išsiėmė iš savo, 
suplyšusiu rūbų degtukus.' 
Atsargiai jis išsitraukė iš 
namelio stogo šiaudų 
gniūžtelę ir padegė. Pas
kui jis išmušė langelį ir į- 
metė vidun vos pradedan-

biniai tuoj pastebėjo ma
ža liepsnelę vakaro tam
soj. Keletas jų atsiskubino 
pasižiūrėti arčiau. O ber-

Tik kai apde- 
delnely vienas 
rado stipriai 

degtukų dėžu-

Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
"VYTĮ” leidžia. Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija Lietuvos 
Vyčiai.

"VYTIS” eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių. žinių iš Amerikos ir užsienio.

"VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

"VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

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

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
"VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
Kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: "Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neskaitytų "VYTIES”. 
Visi skaitykime "VYTĮ!”

“VYTIES” kaina metams tik $2.00.
“VYTIS”

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

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTLMORE 30. Md. 
Tel. Lexington 8595 .

Limosinai dėl visokių reikalų

Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti 

žančių:
Puikus
Juodas
Rusvas
Gražus

sekamų

$8.00
$1.25
$1.20
$1.50

ro-

baltas, sidabrinis ..............................
stiprus .................................................
stipriai padarytas 
baltas, tinkamas moterims ir merg.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadway, So. Boston i
♦
J,i ♦
J
i

i
♦
♦
♦
į j
♦
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Naudingos Maldaknygės
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

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

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

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

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

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

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

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

Su užsakymais kreipkitės —
“DARBININKAS"

366 W. IrocMhtfay. So. Boston. Mass.

$1.50

$1.50

$3.50

$1.25

$1.00

$2.50

$2.75

Vietoj, kad rodyti pykštj pirštą, kad kas pavėžėtų, 
dabai ant kelių yra pastatytų mažyčių stotelių, kur 
kariai norintieji ‘raido’ sustoja arba automobiliai iš tų 
stotelių pasiima pavežėjimui pakeleivio. Čia ir parodo
ma stotelė ir pakeleivis. Laukiama automobilio...



Antradienis. Rugpiučio 1 d.. '44

Žmoaus Ir Jo Išorė
Žmogaus išorę galima la- daiktas išduoda žmogų, iš- , 

skiria jį iš kitų, kurie to . 
nesugeba padaryti. Paga- • 
liau manoma, kad ir pats 
žmogus savo išvaizda iš- • 
duoda vidaus pasaulio pa- , 
slaptis.

Sveiki ir sveikos išorės 
žmonės daug pasako, nes 
sveiki visur tinkamiausi. 
Bet ar mes neturime pa
vyzdžių. kur didžiausi li
goniai. paliegėliai užsipel
nė nei audrų, nei laiko ne
sunaikinamų paminklų, ar 
nėra ir žaliūkų vyrų išny
kusių lyg dulkių, netin
kančių jokiam darbui? 
Tas dalykas verčia tyrinė
tojus ieškoti kitokių tyri
mo metodų. Spręsti iš 
žmogaus išorės apie jo vi
daus pasaulį daugeliui at
rodo netikslu ir neteisin
ga. Čia paimsime porą pa
vyzdžių. kurie tą neaišku
mą iš dalies pašalins. Tik 
vieną reikia pasakyti, kad 
žmogaus fizinio sugebėji
mo tyrimas didelių sunku
mų nesudaro, bet gabumų, 
žmogaus pastovumo ir ki
tų ypatybių tyrimas susi
duria su ypatingais sun
kumais, kur reikia grieb
tis įvairiausių metodų 
(būdų), kurie dažnai ma
žai ištirti ir specifiški 
kiekvienam asmeniui bū
na. Kritiškai reikia pažiū
rėti į sprendimus iš žmo
gaus išvaizdos, nes šiomis 
žymėmis kiekvienas yra 
skirtingas. Bet turint 
komplektą (visą eilę) įvai
rių požymių, galima nusa
kyti ir bendras žmogaus 
ypatybes. Jei žmogus pa
raudonuoja. galima pasa
kyti, kad jis reaguoja (ne
svarbu — kaltas ar nekal
tas). Beveik kiekvienas 

; pergyveno draugijoje var
žymąsi. kada nežinojo, kur 
atsistoti, kaip rankas su
dėti, kokioje pozoje laiky
tis: aišku, tas išreiškia vie
ną iš dviejų — neapsitry
nimą arba ligotumą. Pasi
taiko, kai per gimnastiką 
mokytojas pasako peršok
ti virvę atsispiriant kairia 
koja. Vienas dažnai atsis
piria vietoj kairės dešine 
ir peršoka, o kitas padaro 
“stop”. Čia pastebimas 
kažkoks valios nelankstu
mas. Jei kas brėžia vinimi 
į blėką taip, kad girdėti 
cypimas, žmogus susirau-

bai plačiai suprasti: žmo
gaus apsirengimas, kūno 
dalių forma, akių spalva, 
pagaliau visa, kas žmo
gaus padaryta — raštas, 
eisena, miegas, širdies pla
kimo pasikeitimas, bažny
čių. rūmai, skulptūra etc. 
Iš šių dalykų spręsti apie 
žmogų, ypač jo vidaus pa
saulį. yra susikūrę specia
lių mokslų, kaip psicholo
gija. archeologija, grafolo
gija ir visa eilė kitų. Nesi
gilinsiu čia nei į vieną, nei 
į kitą mokslą, bet pakal
bėsiu tik apie tai. kokios 
reikšmės turi ta išorė san
tyky su žmogaus vidaus 
pasauliu ir apskritai.

Moderniškame gyvenime 
vis labiau įsigali greitumo, 
tikslingumo, punktualu
mo ir inteligencijos fakto
riai (veiksniai), kurių į- 
gyvendinimas reikalauja 
dažnai ae tik fizinės jėgos, 
kiek žmogaus proto. Fizi
nis žmogaus sugebėjimas 
be harmoningo (darnaus) 
veikimo su jo vidaus pa
sauliu yra mažos reikš
mės. dažnai betikslis ir 
nuostolingas, 
ma ištirti, ar 
ka vienoms 
funkcijoms 
atlikti. Tai sprendžia kar
tais iš jo išorės faktorių 
(reiškinių). Sakoma, kad 
žmogaus išorė yra labai 
glaudžiai susijusi su jo vi
daus pasauliu. Juk negy
vuose daiktuose, kaip 
skulptūroje, piešiniuose, 
lyg ir slepiasi žmogaus su
gebėjimo paslaptis, pats

• 1

Todėl nori- 
žmogus tin- 
ar kitoms 
(darbams)

POPPER TOPPF.R — Fetchint 
hat wom by actress Leslic 
Erooks is a Kenneth Hopkins 
creation mače from, of ai 
things, the straw jacket sur- 
’oundinga bottle of champagne

kia ir tuo parodo savo nėr-1 
vuotumą. Kitas nervinasi,! 
kai girdi šnaždesį, ar mo
notonišką čepsėjimą, pa
vyzdžiui, valgant. Tai ma
žos smulkmenos, bet jau šį 
tą pasako.

Ilgu bandymu žmogų bū
tų galima ištirti, bet toks 
eksperimentas praktikoje 
brangiai kaštuoja ir ilgai 
trunka. Modernizmas eina 
su greitumo faktorium 
kartu. Ieškoma metodų, 
kuriais iš kart apie žmogų 
būtų galima orientuotis. 
Ypač tai pravartu įvairio
se įmonėse. Jei reikia pa
samdyti porą tinkamų 
darbininkų, tai jau sunku, 
o ką bekalbėti, kur reikia 
tūkstančio kvalifikuotų 
darbininkų. Čia vis dar be 
rekomendacijų bei pro
tekcijų neapsieinama. Jau 
didesnėse įstaigose spren
džia apie žmogų iš rašto, 
gestų, tvarkingumo, eise
nos ir kitų faktorių. Iš 
rankos rašto specialistai 
daug sprendžia. Dažnai 
nesvarbu matyti patys 
bruožai — juk pakanka iš
girsti kokiu stiliumi para
šyta ir jau galime spręsti 
(dėka mūsų senų patyri
mų. asociacijos), kada pa
rašyta ir kieno rašyta. Iš 
to dažnai pažįstame pas
laptingąją senovę, 
kartais jokių datų 
parašyta.

Iš rašto bruožų 
paskutinius 1935 m. 
hard Schulze tyrimo 
tatus esą galima nusakyti 
žmogaus pastovumą. Iš 
kampuoto rašto galį pa
žinti pastovumą, iš labiau

Kai Dėdės Šamo Liberators aplankė Japonų laiko
mą Biak salą, tai ten paliko tik dūmų kalnai ir aišku 
japonams privirta tokios sriubos, kokios jie nemėgsta.

daug spręsti, nes žmogaus Smulkus( Bet Reikšmingas 
nuotaika paliekanti veide c
raukšles, kaip rimtumo,1 Sumanymas
piktumo, linksmumo žy-

Bet yra žmonių am-
vei-

r.ors jie ir piktumą 
yra susiraukė-

mes. 
žinai besišypsančiais 
dais, 
pergyvena, 
lių. piktų ir negražių, ku
rie b.e galo švelnūs. Kiti 
sprendžia iš akių kurios, 
.o abejo, daug pasako apie 
žmogaus 
\kimis 
Žimtus 
tuoti. 
giau t 
čios galios. Sprendžia dar 
iš visos eilės kitų pažymių, 
bet visi tie mokslai kon
krečių rezultatų kaip ir 
neduoda, nes žmogus ne 
mašina — kiekviename y- 
ra kažkas ypatingo, įvai
raus.

Įdomu, kad kartais žmo
gų pažįsta ir iš miegojimo 
būdų. Čia daug daro įta
kos psichologinis fakto
rius (sapnai, pergyveni
mai), daug pareina nuo 
žmogaus charakterio, bet 
kartu ir nuo lovos dydžio, 
minkštumo etc. Pvz. val- 

žmonės yra 
kniūpsti, 
nugaros.

vidinį pasaulį, 
kartais sugeba 

žmonių užhipijo- 
Tamsiaakiai dau- 

i hipnotizuojan-

PREL. J. MACIEJAUSKAS,
Šv. Kazimiero lietuvių par., Los Angeles, Cal., klcbo- džios trokštą 
nas, liepos 14 dieną š. m. minėjo savo 76 metų amžiaus linkę miegoti 
sukaktį, o liepos 20 d. minėjo 53 metų kunigavimo su- bailiai — ant 
kaktį. Sukakčių proga, liepos 16 d. atnašavo iškilmin- Charakterio įtaka pastebi- 
gas šv. mišias, kad padėkoti Dievui už visas malones, ma tik miego pradžioje. 
Tą pačią dieną parapijiečiai suruošė šaunų bankietą Vėliau, užmigus žmogui, 
su gražia programa savo kleboną, prelatą Maciejauską jis pereina visas stadijas, 
pagerbti. Dalyvavo daug svečių, tarp kurių buvo ir 
kun. J. Prunskis iš Chicagos, LKFSB vedėjas, įžymus 
žurnalistas.

Parapijiečiai įteikė savo kleb. prel. Maciejauskui 
įvairių dovanų.

Prel. Julius Maciejauskas įkūrė pirmą lietuvių pa
rapiją Los Angeles, Cal. birželio 1, 1941 m. Pradžia bu
vo labai sunki, nes nebuvo nei bažnyčios, nei kleboni- zą. Paužos nevienodos. Be- 

apvalaus _  nepastovumą, jos. Būdamas geras finansistas, sutraukė išsklaidytus veik nepastebėta, kad svei-
Asmeniška stempas einąs lietuvius katalikus, su kurių pagalba nupirko namą, kas žmogus išgulėtų ištisą 
lygiagrečiai rašymo grei- kur įtaisė bažnytėlę ir kleboniją. Pereitais metais pa- valandą 
tumui. Be to, raštas turi 
ypatingos reikšmės — jis 
specifiškas kiekvienam, 
suklastoti beveik negali
mas. Todėl ir reikalauja
ma visur ranka pasirašyti 
tiek dokumentuose, tiek 
kitur — iš mandagumo. 
Kitur net juokiamasi: — 
“Jei nori atsikratyti pa
nos., parašyk jai mašinėle 
laišką”. Tas nėra be pa
grindo. Kiekvienas gali ir — 
pas mus įsižeisti jei maši- jaudinsis, 
nėle rašytame 1____ __ ...
savo pavardės gale ranka kaltę parodys, čia ir yra kaktomi 
nepasirašytų, nes tik ran
ka rašytas raštas yra as
mens tapatybės garantija.

Žmogaus judesiai, krau
jo spaudimas, širdies pla
kimas daug pretenduoja 
padėti kriminalistikoje. 
Pavyzdžiui, yra tam tikrų 
aparatų, kur kaltasis už
daromas ir kada jam “jau
dinančius” klausimus duo
da, aparatas pažymi jo 
nuotaikos rezultatus. Apa
ratai, kurie šiam tikslui 
taikomi, yra iš dalies jau 
nuo pereito šimtmečio vi
durio vartojami, nors ne 
tiesiog plėšikams aiškinti 
Tai yra įrengimai kraujo 
spaudimo, širdies veikimo, 
kvėpavimo, prakaito pasi
keitimo etc. matavimui ir 
pažymėjimui. Visos šitos si* (laikrodžio kryptimi), 
gyvybės funkcijos yra be- tada perskyrimas gulįs la- 
veik pilnai musų valia su- biau kairėje, ir priešingai, 
keliamos, ir reaguoja įi 
grasinimus be mūsų va
lios užsimerkia esant pa- 
i vojui. Kai pataiko į nusi
kaltėlį “pavojingu” žo
džiu, tada organizmas 
stoja be mūsų valios į ap-' 
saugą. Organizmo funkci
jos daro be mūsų valios; 
pasikeitimus, kuriuos pa-į 
žymi aparatas. Teorijoje 
tas puiku, bet kaip tikre
nybėje? Klausinėjami esti 
beveik visad baugūs ir

z

kur 
nėra

pagal
Bern- 
rezul-

individualūs bruožai iš
nyksta arba susilpnėja. Si- 
monsas ir kiti miego tyri
nėtojai sako, kad sveiki 
žmonės miegodami 
naktį, t. y. 8 valandas, 
keičia 45 kartus savo

Philadelphla, Pu. — Paskiau- 
siuoju laiku vietiniai veikėjai, 
trokštanti tikras laisvės Lietu
vai. sumanė smulkų, bet gar.a 
reikšmingą dalykėlį, būtent, 
tokias propagandines “štam
pas” lipdymui ant priešakinės 
pusės vokų su aiškiausiai mato
mu tokio turinio anglišku pa
geidavimu: In Tilt Name Of 
Justine Demand Full Inde
pendence For Lithuania!

Kas privalėtų šias “štampas” 
atspausdinti ir skleisti jas 
tarpe viengenčių, lietuvių ir jų
jų draugų. Amerikos Lietuvių 
Taryba, ar Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga. tai sumanytojams tas 
ne yra jau taip labai svarbu 
(gali viena ar kita organizacija 
išleisti, arba abi susitarti), gi 
jiems tik tas yra labai svarbiu 
dalyku, kad jos būtų koveikiau- 
siai išleistos ir plačiausiai var
tojamos.

Tas dalykėlis iškart atrodo 
kaip ir bereikšmis, bet tai tik 
taip atrodo, o tikrenybėje yra 
kas aitą, o ypač gi dabartiniu 
laiku, kada šimtai tūkstančių 
lietuvių laiškų pereina per ran
kas įvairių cenzorių (jau nekal
bant apie pastorius), kol jie pa
siekia adresatus — Amerikos 
kareivius lietuvių kilmės. Gi iš
leidimas ir uolus platinimas to
kių propagandinių Lietuvos 
laisvės labui “štampų”, būtų, 
tarytum, nuolatinis Lietuvos 
varpo skambėsis.

Lietuvos Mylėtojas.

per 
pa
po-

!

kvietė Seseris Pranciškietes, kurioms nupirko namą, 
ir jos mokytojauja ir gelbsti klebonui.

Dabar Šv. Kazimiero lietuvių parapija jau turi 
daug daugiau parapijiečių, ir labai nuoširdžių, kurie 
myli savo kleboną ir padeda jam darbuotis parapijos 
gerovei.

Sukakčių proga sveikiname Prelatą Julių Macie- 
jauską ir linkime ilgiausių metų!

saugūs. Nekaltasis gali Aukšta arba į priekį iš
imti irgi jaudintis bijodą- lenkta viršutinė kaktos 
mas, kad nepagalvotų ki- dalis išreiškianti stiprų 
ti jį esant kaltą. Jis taip sugebėjimą kitą suprasti, 

, gausis tokie atjausti, pergyventi. Yra 
laiške net rezultatai, kad aparatas žmonių dailiai išlenktomis 

mis. Jie mažiau o-! 
Iminusai šio tyrimo. Ta- rientuojasi apie kitus, ki-' 
čiau šie bandymai rodo, tu norus. Plati apatinė vei- 
kad iš žmogaus išorės ga- do dalis, platūs žandikau- 
lima spręsti apie jo dvasi- liai išreiškia stiprų suge- 
nį stovį — tai parodo šiuo bėjimą išsireikšti. 
atveju mašinos išbrėžtos apatinė veido dalis, 
kreivės.

Minėtas B. Schulze 
sprendžia apie žmogų ne 
vien iš grafologijos, bet ir 
iš plaukų perskyrimo vie
tos. Jis tvirtina, kad 80' < 
nagrinėtuose atsitikimuo
se įvykę tai, kai plaukai 
linkę labiau perskirti kai
rėje, išreiškią pastovumą; 
nepastovumą išreiškiąs 
dešinys perskyrimas, kas 
savo ruožtu turi įtakos į 
plaukų verpeto sukimosi 
kryptį. Jei pakaušio plau- 

1 kų verpetas dešinėn suka-

į vienoje pozoje.! 
Norėdami, kad sveikas 
žmogus išgulėtų vienoje] 
pozoje, turėtume jį surišti. I 
Miegančio pozos paprastai', 
nufilmuojamos specialiais’ 
aparatais, kurie taip įren
giami, kad miegančiam 
pradėjus judėti, jie auto
matiškai filmuoja.

Tai buvo pavyzdėliai, Į 
reikšmingi dalelytei žmo-l 
gaus vidaus pasaulio paži-i 

A. T-nis.nimui.

SUPERMAN—Looking not at 
all likę the Nazi supermen this 
bedraggled German is mighty 
beaten as he surrenders in 

Italy.

Viršutinės kaktos dalies 
forma parodanti stiprumą 
sugebėjimo kitą suprasti.

Siaura 
siauri 

žandikauliai charakteri
zuoja silpnesnį sugebėji
mą išsireikšti. Tas tinka ir 
vyrams ir moterims, tik 
sunku rasti tokį tipą, kurs 
visai atitiktų toms cha
rakteringoms veido for
moms, dažniausiai būna 
vidutiniai tipai, kurių nei 
vienai, nei kitai grupei pri
skirti negalima. Kartu 
reik prisiminti, kad nėra 
taisyklių be išimties, o ly
gindami aukštesnio išsila
vinimo su žemesnio išsila
vinimo 
kartais 
kad siaurais žandikauliais 
žmogus sugebės geiiau iš
sireikšti už plačiaburnį. 
Kaikurie tvirtina, 
veido raumenų

žmonėms, galime 
ir tai pastebėti,

Ši respublikonė gavo atmintiną dovaną — skėtį, nuo 
kad iš Ohio Gub. John W. Bricker, kur irgi demonstruojama 
galima partij nė propaganda.
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Išvyksta į Tarnybą

VIETINES ŽINIOS
I

ŽINUTES Šv. Petro parapijos bažnyčioje, 
trečiadienį rytą, bus klausomos 
išpažintys, vakare ir p.p. Pa
maldos prie šv. Teresės, šv.Penktadienį, po pamaldų įvy

ko puikus Vasarinės mokyklos; Praiciškaus ir Angelų Karalie- 
Žmonių nės. Bus sveikinimas šv. Tere

sės ir šv. Pranciškaus relikvijų.

Taigi gera proga, ta trečiadie
nį, bus pasimelsti už save, už 
nusidėjėlių atsivertimą, Lietu
vos ir pasaulio reikalams, ir i 
gauti daug visuotinių atlaidų i 
m irusiems — ypač mirusioms1 

I bei mirštantiems šiame baisia
me kare.

Pirmadienį, liepos 31 d., ryte, 
priimtas į Dėdės Šamo Laivyną 
Petras Kumpa, gyv. Dorchester, i 
Mass. Išvyksta rugpiučio 1 die
ną. Įdomu pastebėti, kad išvyki
mo diena tai- jo gimtadienio die
na. Pasisekimo!

užbaigimo vakarėlis.
keli šimtai, pasimeldę bažnyčio-1 
je, suėję salėn, pamatė tikrai į 
gražų perstatymą. Estrada bu-į 
vo žavingai Seserų Mokytojų i 
papuošta ir labai puiki progra-į 
ma vaikučių tinkamai išpildyta. 
Pertraukose kalbėjo vietiniai 
kunigai. Žmonės, labai paten
kinti, aukavo Seserims ant ke
lio į Elmhurst, Pa.

Lietuvio Kareivio
Laiškas Iš Ronos

Parcijunkulio Atlaidai prasi
deda nuo pietų rugp. 1 d., ant
radienį, baigiasi trečiadienio 
pusnaktį.

Tuo laiku galima gauti atlai
dai sykį sau ir už mirusius tiek 
sykių, kiek sykių atlankai pran- j 
siškonų bei Tretininkų bažny
čią ir ten atkalbi 6 Tėve mūsų. 
Sveika Mariją, Garbė Tėvui. 
Šiems visuotiniams atlaidams 
gauti reikia priimti šv. Komuni
ja 1 ar 2 d. rugp. Išpažintį gali
ma atlikti bile dieną po 25 d., 
liepos iki rugp. 2 d.

Palengvinti atlaidų gavimui,

Liepos 30 d., apsivedė So.
■ Bostono veikėjas jaunimo tar
pe, Vincas Kleponis su Ona Ga- 
putyte, gyv. 4058 Washington 
St., Roslindale, Mass.

Tą dieną taip pat iškilmingai 
ištekėjo Adelė Marė Pociūtė, Į 
gyv. 328 E St., So. Boston, 
Mass., už kareivio Juozo Mc- 
Counon.

Sekmadienį, kunigai pranešė 
žmonėms apie mirtį misionie
riaus kun Ąntano Petrausko, 
MIC. Prašė už jį pasimelsti. 9
v. r. buvo laikomos už jį šv. mi- Į 
šios.

DAKTARAI

Šiomis dienomis p. V. Pečiu- 
konienė, gyv. So. Bostone, gavo 
laišką nuo savo sūnaus karei- 

Įvio iš Romos, Italijos. Karys 
i Jonas Pečiukonis, būdamas Ro- 
i moję, aplankė Vatikaną ir buvo 
Šv. Tėvo, Popiežiaus Pijaus XII 
audijencijoj. Jis džiaugiasi ga
vęs progą pamatyti Katalikų 
Bažnyčios vadą ir jį nufotogra
fuoti.

Šv. Tėvas, Pijus XII kalbėjęs 
su amerikiečiais kareiviais de
šimtį minučių ir suteikė palai
minimą.

Karys Jonas prisiuntė savo 
mamytei iš Romos įvairių dova
nėlių — medalikėlių ir kitokių, 
taipgi ir savo broliui. Kada jis 
nuėjo i šv. Petro baziliką, tai 
ten vadas jiems viską parodė ir 
išaiškino, kuo jie visi buvo la
bai susidomėję. Taipgi aplankė 
ir kitas istorines vietas Romoje.

Pareiškęs praktiškų patarimų 
savo broliui, linkėjo savo ma
mytei ir broliui Dievo palaimos.

On* Chocolate Cak*

e

i

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
i

(VAIRŪS SKELBIMAI

I A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

i
i

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

Užkytuojame Langus 
TAISOME CORDS 

Darbas Garantuotas 
A. S. HANNABERRY 
Box 16. Roxbury, 19. Mass.

Rugp. 3 d., 4 vai. p.p. ir 7:30 
vai. v. bus klausomos išpažintys 
prieš mėnesio pirmą penktadie-
nį.

Rugp. 4 d.. 7:30 v. v. bus lai
koma Šv. Valanda.
visi pasimelsti ir pamąstyti 
prie įstatyto švenčiausio Sakra
mento.

I

Kviečiami

Dar aukavo parapijos išvažia
vimo fondan: Bronius Kontri- 

I mas, Jr. $3.00, J. Mason ir Ona 
Vaičiulienė po $2.00 ir Stasys

» LANKĖSI

Ketvirtadienį lankėsi p. Sofi
ja Lušienė iš Waterbury, Conn. 

j lydima savo giminaitės Onos 
■ Sarafinienės. Atsilankiusios 
Į viešnios pasipirko knygų.

Penktadienį, liepos 28 d.
1 “Darbininko” redaktcijoj lankė- 
j si p. Anelė šmigelskytė, slaugė, 
kuri dabar leidžia atostogas pas 
savo tėvelius So. Bostone, ’p. 
Anelė Šmigelskytė jau aštuoni 
metai kaip yra slaugė, ir jau 
kiek metų darbuojasi Šv. Kla
ros. ligoninėje. New Yorke.

%3S3S>

Pavogė Grevio Auto' 
mobilio—-Vagilių 

Sugavo

Sekmadienį, liepos 30 d. pa
vogė p. T. Grevio, gyv. 948 E. 
Broadway, automobilių, kuris 
stovėjo ant Silver St.

Policija, gavus žinią apie au
to pavogimą, tuojau pamatė va
žiuojant Old Colony Avė. link 
Dorchester'io. Pradėjo vytis. 
Vagilius, atvažiavęs prie Up- 
hams Corner, Dorchester, nete
ko kontrolės ir automobilius 
trenkė į kitą automobilių, o po 
to atsimušęs trenkė į elektros 
stulpą. Vagilius iššoko iš auto
mobilio ir bėgo, bet policija jį 
sugavo. Sugautasis, kaip polici
ja paduoda, yra James W. 
Frane, 21, gyv. 202 W. 7th St., 
So. Boston.

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

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

220 E SU Tel. ŠOU 3141. So. Boston. Mass.

Pour % cup boBtaff water over 2 ouncee chocolate <cut ta piece« > in mix- 
ing bow! and «tir until meited. While ckocoiate mtatura U cooling, meas- 
ure other iacrMtenU.

Drg Ingredientt Liquid Ingredients
1 cup aifted cake flour rup milk (aour or ureet)
1 eup ragar ...
1 taaapooo aalt 

U teaapooa soda 
14 cup Spry

S te p 1. Mis dry ingredients with chocolate misture. Sift flour, sugar, 
salt, and soda into mixing bowl containing chocolate mintu re. .. . Drop 
ta Spry. . . . Beat until smooth—about 100 strokes. Scrape bowl and 
spoon, and min weU.
Step 2. Add liguid ingredients: beat and biend. Add milk, vanilla. and 
egg and beat until smooth. Agata scrape and mix. Bake in Spry-coated 
8 x8 x 2-inch pan ta moderato oven (360° F.) 35 to 45 minutes. Frost with 
Penuche Nut Frosting.

Penuche Nut Frosting
Into aaueepan, put 1 cup brown sugar (firmly packed). cup milk, 
% cup Spry, % teaspoon salt. Bring slowly to a full rolling boil. stirring 
constantly, and boil 1 minute. Add % teaspoon vanilla and beat until 
thick enough tospread. If the frosting beconaes too thick, add 1 teaspoon 
cream. AM % cup nuU. --------------

KĄ KALBA LIEPSNOJANČIOS 
ŽVAKES

Liturgija (bažnytinės a- 
peigos) tai yra be galo 
prasminga nežemiško gro
žio mokykla. Tik įsižiūrė
kime, tik įsijauskime į 
kiekvieną smulkmeną, o 
sielai rasime nepaprastai 
galingo peno, šį kartą pa
siklausykim tik ką kalba 
liepsnojančios žvakės ant 
mūsų altorių. Vaškinių 
švyturių ir aliejinių lem
pučių vartojimą įvairių 
pamaldų metu jau 
Senasis Testamentas 
vyzdžiui, Lev. 6 sk., 
III Mozės knygos).

mini 
(pa- 
II ir

“Darbininko” administracijai pavyko gauti iš Anglijos 8 
Lietuviškai-Angliškai ir Angliškai-Letuvišką žodyną. Žody- M 
nas turi 333 puslapius, stipriais audeklo apdarais, kaina 5 
$6.00. Užsakymus su money orderiu siųskite — “Darbinin- 5 
kas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Buvo tikroji šviesa, kuri 
apšviečia kiekvieną žmo
gų, ateinantį į šį pasaulį”.

Įprotis plito. Tais pačiais 
sumetimais pradėta žibin
ti ir visos šv. Mišių aukos 
metu, priminti žmonijai, 
kad ji turi matyti ir kreip
ti dėmesį į Kristų, Kuris 
yra čia pat ant altoriaus ir 
tikroji pasaulio Šviesa. 12 
amžiuje jau galutinai bu
vo įsakyta uždegti žvakes 
per visas Mišias.

Ir visose kitose apeigose 
bei pamaldose žvakės įgi
jo pilietines teises. Pami
nėtinas krikštas. Tai gal 
seniausias įprotis krikšti
jamiesiems laikyti ranko
je žvakę. Pagal šv. Kirilą 
Jeruzalietį (apie 350 m.), 
“tai yra simboliai tikėji
mo, kurį jie turi rūpestin
gai išlaikyti”, šv. Griga
lius Nazianzietis yra pasa
kęs dvi gražias kalbas, 
kur jis vaizduoja medžia
ginę šviesą, kaip simbolį 
dieviškosios šviesos, kuri 
turinti pripildyti žmonių 
protus.

Yra daugiau tūkstanties 
metų, kai laiminama ir iš
kilmingai uždegama vely
kinė žvakė. Toledo IV su
sirinkimas (633 m.), Ispa
nijoj, peikė bažnyčias, ku
rios nesilaikė šios apeigos 
ir kurios klausė, kodėl tai 
turėtų daryti. Susirinki
mas atsakė: “Tam, kad 
šios šviesos palaiminimas 
verstų 
čiausią 
laptį”, 
Jėzaus 
jimą.

Nuo IV šimtmečio į am
žinybę nukeliavusių tikin
čiųjų palaikai buvo lydimi 
į bažnyčią su daugybe de
gančių žvakių. Taip buvo 
lydimas jau apaštalas šv. 
Paulius, Konstantinas Di
dysis, kuris suteikė laisvę 
Bažnyčiai, šv. Ciprijonas 
ir kiti. Tuo norėta pažy
mėti, kad jie buvo tikri 
“šviesos sūnūs”.

Kodėl Bažnyčia taip 
mėgsta šviesą? Mat, visų 
pirma, jau pats šv. Raštas 
Dievą vadina Šviesa (Iš
minties kn. 7, 26). Ir Išga
nytojas vadinamas “Švie
sa pagonims apšviesti” 
(Luk. 2, 32), “pasaulio 
šviesa” (Jo. 8, 12). Paulius 
sako, kad Dievas gyvena 
“neprieinamoje šviesoje” 
(I Tim. 6, 16). Tai “šviesa 
iš šviesos”, kaip Jį išpa
žįsta Bažnyčia. Tai degi
nančioji “ugnis” (Žyd. 12, 
90'. Taip pat ir pirmieji

apmąstyti šven- 
Prisikėlimo pas- 

t. y. šviesų naujo 
gyvenimo spindė-

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

l
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GREITAS ir PUIKUS 
PATARNAVIMAS 

Naujame Elegantiškame
Grožio Žavėjančiame 
CASPER BEAUTY

SALONE 
SPECIALIAI 

Dėl
PERMANENT WAVE 

ir 
PLAUKŲ DAŽYMO

į 738 E. Broadway So. Boston 27, Mass.
Tel. ŠOU 4645

Atidaryta nuo 8:30 vai. ryto iki 6 vai. vakare.

Patarnavimas kuogeriausias.

mWVVkAXW\V

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts

FX5S*3S«KXWX«XK«SS««M»SSM»MSS«MX%«?6%SXMS%%^S%WS»WK»S5sasX3C

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

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

giai patarnauja.

idway, SmHi Boston, Mms.

t

nušvitus laisvės 
liovusis tekėti 

ir

džiansios nekaltybės Mer
gelę Mariją, iš kurios kilo 
tikroji “Pasaulio Šviesa” 
— Išganytojas. Tas vaš
kas, kuris vėliau pavirsta 
ugnim, turi ir visiems ti
kintiesiems priminti, kad 
jų prigimties dėmės turi 
būt sudegintos Šv. Dvasios 
malonės ugnyje.

Bet žvakės, šviesdamos 
prie altoriaus, nyksta. 
Tuo jos ir mus ragina per 
visą savo gyvenimą ne tik 
spinduliuoti savo arti
miausioje aplinkoje Kris
taus šviesą. XL P. M.

Svečiuose Pas Tėvus
Pirmadienį, “Darbininke” at

silankė merchant - marine ka
rys Alfonsas Averka, pp. Jono 
Averkų sūnus, gyv. Dorchester, 
Mass. Jis pasipasakojęs, kad 
dalyvavęs didžiojoj invazijoj, 
Normandijoj, Prancūzijoj. Su 
juo atėjo palydovu mokytojas 
Pranas Galinis ir priminė, kad 
Alfonsas yra matęs ir nacių lei
džiamus robotus.

Alfonsas po kelių dienų pasi
svečiavęs grįžta atgal į savo pa
skyrimo vietą. Pasisekimo!

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA Wellesley Ko

legijoje dirbti virtuvėje mote
rys, antra virėja-jas, kloti lo
voms moterys, dirbti kuknioje 
vyrai. Turi mokėti angliškai. 
Darbas nuolatinis. Vietos atsi
daro nuo rugpiučio m. Atsišau
kite Personai Office, Green 
Hali, WeUesley, 0320. (31-1)

REIKALINGA Stitchers — 
kariškas darbas. Gali gerą algą 
užsidirbti. Gausi algą besimo
kindamas. Pašaukite: Common- 
wealth 0296, 680 Beacon St., 
Jostone. (31)

’ARSIDUODA šešių famiiijų 
namas po 3 ir 4 kambarius. Visi 
įtaisymai, vanos, baltos sinkos. 
Parduosiu pigiai. Atsišaukite 
>as savininkę: Mrs. J. Jadvi- 
šius, 122 Syivia St., Arlington, 
Mass. Tel.: Arlington 4036-J.

Išnuodijame Blakias 
Tarakonus, Žiurkes 
ir kitokius gyvūnus. 

Hanna Exterminating Co.
Box 16,

143 Dudley St.
Roxbury 19, Mass.

Žvakių vartojimą Baž
nyčios liturgijoje iššaukė 
pats reikalas. Pirmaisiais 
krikščionybės amžiais 
krikščionys dėl smarkių 
persekiojimų buvo pri
versti slapstytis. Jie savo 
pamaldomis rinkdavosi 
nakties metu dar prieš au
šrą į urvus ir požemius ka
takombomis vadinamus. 
Žinoma, čia be žvakių ar 
žibintuvų apsieiti jokiu 
būdu negalėjo. Evangelis
tas šv. Lukas Apaštalų 
Darbuose (20 sk. 7 eil.) ra
šo, kad buvo daug žiburių 
tame kambaryje, kur šv. 
Paulius, norėdamas kitą 
dieną iškeliauti, labai nu
tęsė šneką.

Vėliau 
saulei ir
kankinių kraujui, 
Bažnyčia paliko per tris il
gus amžius pamėgtas ka
takombas. Ji iškilo, lyg tas 
grūdas ilgą laiką žemėje'29). 
išbuvęs, visu savo didingu- krikščionys mėgdavo kry- 
mu į viršų.

Žvakės tuomet jau nete
ko savo pirmosios reikš
mės. Didysis Bažnyčios 
vyras šv. Jeronimas apie 
400 metus buvo aplankęs; 
visą Gali ją, beveik visus 
Vakarus, kaip ir Rytus, 
kur jis gyveno, ir štai ką 
užtiko. Jo liudijimu, Ry
tuose deginamos žvakės ir{ 
dieną, dėl papročio degti 
naktį. Vakaruose to nema
tyti. Visose Rytų bažny
čiose tai daroma Evange
lijos skaitymo metu, kaip 
ženklas džiaugsmo ir die
viškos šviesos. Tai reiškė 

• privalomą pagarbą šv. 
knygai, nešančiai šviesą į 
žmonių tamsybes.

Apie žvakių vartojimą 
jau tariasi šiaurinės Afri- 

I kos vyskupai Kartagos 
Santaryboje (398 metais). 
Izidorius Sevilijietis jau 
tuomet aiškino, jog “žva- 
tkių šviesa mums primena 
tą Šviesą, apie kurią kalba 

•.Evangelija, sakydama:

'žiaus formoje žymėti du 
graikišku žodžiu “ZOE” 
(gyvenimas) ir “FOS” 
(šviesa). Tai buvo Kris
taus ištikimųjų ženklas. 
Ir Dievo Žodis, kurį sklei
dė pasaulyje apaštalai ir 
tikintieji turėjo, lyg toji 
šviesa, visas stabmeldybės 
ir netikėjimo tamsumus 

j prašalinti. Šv. Paulius to
dėl ragina visus Kristaus 
sekėjus, kad jie elgtųsi 
“kaip šviesos vaikai, nes 
šviesos vaisiai apsireiškia 
visokiu gerumu, teisybe ir 
šviesa’ (Efez. 5, 8—9). 
Tikrai, koks gražus tas 
žvakių pamokslas: mylėti 

i tiesą ir kovoti prieš melą! 
i Ir mes turime tapti “švie
sa ant kalno!”

Bažnyčioj deginamos 
žvakės yra iš vaško pada
rytos, ar bent su didesne 
ar mažesne vaško priemai
ša. Vašką bitės sunešioja 
iš nekaltų lauko žiedų. Šis 
vaškas, kuris turės degti 
Dievo garbei, vaizduoja di-

I

;

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK* 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
-SO. BOSTON, MASS.
Tol. SOUth Bostoo 2590 

Sūnaus gyvenamoji vieta — 
*38 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W.Csspef 
(KASPERAS) 

LaMotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tol. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 39*0

T<

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 PUBLIC
Tol. 80 U Bosten 0815 

ŠOU Boston 2M9



Antradienis. Rugpiūčio 1 d.. 44

TAIP LENKIASI DIDŽIAUSI 
DAINIAI PRIEŠ MARIJĄ!

me, daugelyje pasninkų, 
šaltyje ir nuogume...” (2 

įKor. 11,23-27).
i
i
i

I

Aukštai skrajojanti misijonieriai, kurie pasirengę kiekvienu momentu skristi j Japoniją su sa
vo rūšies misija. Šie misionieriai susideda iš lakūnų, sausumos kariautojų ir jūrininkų. Įvairūs jų 
vienetai nuolatos lavinasi savo darbui ir vieną gražią dieną jie sutartinoj misijoj aplankys Japo
niją. Paveikslas parodo ir jų ūpą, kuris pasireiškia dideliu entuziazmu.

B-as.

talikų pasauližiūros dai
niumi.

Jo “Dieviškoji Komedi
ja” yra Dantės keliavimas 
per Dievo karalystę. Tai 
atvaizdavimas pačios Die
vo karalystės esmės, kaip 
ji iškyla teisingume, skai- 
drinime ir laimėje. Bet jei 
yra karalystė, tai kokią

krai nesijautė vietą joje užims Marija, 
sūnumi, jeigu ne jos karalienės ir 

valdovės vietą? Tai yra vi
duriniams amžiams taip

Visais laikais švč. Pane
lės kilnumas ir Jos sielos 
skaistumas pritraukdavo 
prie savęs visų žmonių šir
dis. Bet labiausia ji suža
vėdavo žmones, kurie 
ypatingai jautrūs, N?t 

ožybei.
kad ir didysis 
rašytojas Goethe.

k jis ti 
isų Bažnyčios

> dėlto jis negalėjo at
lyti prieš tą groži, ku-
■ūdi Marijos sieloje. Įprasta mintis: Marija yra 

mūsų ponia mūsų valdovė, 
Madona, Notre Dame. To
dėl ir Dantė sukviečia ap-į 
link tą Karalienę visus; 
dangaus šventuosius: “Aš 
mačiau su išskėstais spar
nais daugiau kaip tūks
tanti angelų, kiekvieną ki
tokio šviesumo ir sugebė
jimo. reiškiančius jai pa
garba”. Prie jos yra ir visi 
Senojo bei Naujojo Įsta
tymo šventieji. Jie yra 

karalystės kuni
gaikščiai. O Marija jų ka
ralienė. Ir pats Dantė lai
kė savo ne kuo kitu, kaip 
tiktai pasiaukojusiu kar
žygiu. Kad poetas pasirin
ko Mariją 
rodo tikrai 
galvojimo 
renkasi tokį idealą. Nes 
tiktai kilnus žmogus gali 
artintis prie 1 
tiktai jautrus ją suprasti. 
Ta Marijos pagarba pavei
kia Dantę taip, kad jis sa-i 
vo kelionėje per Dievo ka
ralystę prie Marijos yra

Nauja Maldaknygė

yra 
kc-? t-----------

kiai g
štai 

kiečiu 
Juk ’■ 
m 
O vis 
sllaik 
ris g 
Savo išrasojusiam “Faus
to” veikale Goethe skiria 
Dievo Motinai gražiausias 
maldas. Tos poeto maldos 
rodo, su kokia pagarba 
Goethe žiūrėjo i tą Moterį, 
kuri visiems katalikams y- 
ra tokia brangi ir miela. 
Kartu Goethe čia viešai 
atsisako nuo protestantų 
vienpusiškumo, kuris ap
leidžia Motiną, norėdamas 
garbinti vien tik Sūnų, bet 
užmiršta, kad tik tas ger- Dievo 

gerbia ir

vo-

laikų su- 
pasaulio 

didele pa- 
prieš Švč.

bia Sūnų, kuris 
Jo Motiną!

Jeigu jau šių 
stabmeldėjusio 
dainius su tokia 
garba lenkiasi
Panelę, tai juo daugiau tu
rime laukti, kad didžiau
sias katalikas poetas Dan
tė. kartu ir vienas iš di
džiausių visų amžių dva
sios galiūnų, svarbiausia
me savo veikale duotų jai 
tą vietą, kuri jai pritinka. 
Ir iš tikrųjų. Dantė galima 
vadinti garbingiausiu ka

Norintieji gauti nauią
RAMY-

Ką tik išėjo iš spaudos 
kun. Pr. M. Juro nauja 
maldaknygė— RAMYBES 
ŠALTINIS. Tai graži ir 
maloni maldaknygė. Ji tu
ri 544 pusi., juodais odos 
apdarais, apskritais auk
suotais kraštais. Kaina — 
$2.75.

Prieš pusmetį kun. Pr. 
M. Juras buvo išleidęs DI
DYSIS RAMYBĖS ŠAL
TINIS 787 pusi., kurios 
jau nedaug beliko — labui 
sparčiai išsipardavė.

i 
l
maldaknygę 
BES ŠALTINIS, kreipki
tės į “Darbininką”, 366 W. 
Broadvvay, So. Boston 27, 
Mass.

Gai Dar Nepareina i Tams 
tcs Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDE”
Tai ilgai nebelaukite! Mes nesisiū- 

lome ir neperšame "žvaigždės”, tik 
norime tiesą pabrėžti, štai ji: “Kas 
pamėgino “žvaigždę" vieneriems me
tams jau nebenori su ja skirtis!' 
Šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų 
pasakė.

“ŽVAIGŽDĖ”
žinokite yra švč. Jėzaus Širdies laik
raštis! Tas vienas jau daug reiškia! 
Maldos Apaštalavimas kito nė neno
ri turėti, kadangi šis laikraštis VI
SUS M. A. narių reikalus aprūpina.

Jei norite būti šviesos ir Meilės 
skleidėjais tai platinkite ir ragink'te 
kitus skaityti 1944 metams 

“ŽVAIGŽDĘ!’.
“ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00; 

Jėzaus širdies Spalvuotas Paveiks
las 50 centų; Maldos Apaštalavimo 
Įstatai — 50 centų.

Adresas: 
ŽVAIGŽDĖS 

Administracija,
488 E. Seventh St.,

So. Boston (27), Mass.

“pasigailėjimas ir prakil-| Ar ne pauliniškas uolu- 
nybė gyvena tavo sieloje, mas! Tik palyginkime su 
Tavyje glūdi gailestingu- į Tautų Apaštalo žodžiais: 
mas; tavyje sujungtas' “Jie yra Kristaus tarnai, 
kiekvienas gėris, kuris tik aš daugiau: daugiau pakė- 
yra kuriame nors kūriny- liau darbų, daugiau kalė
je”. Ir iš tikrųjų, krinta1 jimų, kirčių be galo, buvau 
šydas nuo jo akių, jo žvil-, dažnai mirties pavojuose... 

i gis sustiprėja, kai Marija dažnai kelionėse, pavojuo- 
maldaudama pakelia savo se upių, pavojuose galva- 
akis į Švč. Trejybę, ir Dan- žudžių, pavojuose nuo 
tė laimingas paskęsta Die- vientaučių, pavojuose nuo 
vo regėjime. (pagoniųą pavojuose mies-

Ir paskutinė “Dieviško- tuose, pavojuose tyruose, 
sios Komedijos” giesmė į pavojuose ant jūros, pavo- 
poetiškai iškelia visų mū-'juose tarp netikrų brolių, 
sų šūkį: Per Mariją prie'varge ir skurde, daugelyje 
Jėzaus, prie Dievo! Ir,į budėjimų, alkyje ir troški- 
Dantės paskutiniais Ž0-I7 
džiais tariant, “prie Mei- ’ 
lės, kuri valdo saulę ir ki- |

" - " - - - j

vedamas ne savo mylimo- 1 jis vestų dainių per praga- 
sios Beatričės, bet di- rą ir skaistyklą. Virgilijus 
džiausio vidurinių amžių jam sako: “Danguje yra. 

kilnaus vyro' švč. Panelės garbintojo, i kilni moteris, kuri, gailė- 
būdą, kuris (šv. Bernardo. Nebetinka, damos pasmerktųjų, pas

kad žemiškos meilės šešė-, kuriuos aš tave vedu, ten 
lis rodytųsi ten, kur vieš- • aukštybėje sušvelnina tei- 

Todėl ir 
lės Motina. Taip prieš Dantė kreipėsi į ją, kai tu- 
Dantę atsistoja Marija vi- rėjo daryti paskutinį dide- 
same savo kilnume. lį žingsnį

“Dieviškoje Komedijoje”, pakilti į Švč. Trejybės re- 
Dantė aprašo savo kelionę gėjimą. Šv. Bernardas ra- 
po Dievo Karalystę, kaip gina jį: “Kad tu nepultum, 
jis išsivaduoja iš nuode-į nors ir tikiesi greitai lėk- 
mės pančių, atpalaiduoja : J
savo širdį nuo viso, kas ją 
riša prie žemiškų dalykų, 
ir kaip, pagaliau, jis pasie
kia palaimintą dangaus 
regėjimą. Einama nuo 
pragaro vartų, ant kurių 
parašyta “Pro mane įžen
giama į skausmingųjų 
miestą”, iki paslaptingo i 
Švč. Trejybės veido. “Taip 

įžiūri mano dvasia su di-'i 
(džiausiu dėmesiu, be jokio; 
Į nukrypimo, sužavėta ir vis 
(labiau tuo regėjimu užsi
degdama”. Ir čia reikalin- 
' ga Marija! Dainiui ir kiek
vienam žmogui, keliaujan
čiam su juo, ji turi rodyti 
kelią ir jį stiprinti. Bažny- 

į čios prašoma, ji siunčia se
novės poetą Virgilijų, kad

savo Valdove.
sios Beatričės,

U'

karalienės, patauja skaisčiosios mei-|smo kietumą”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė

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

Vice-Pirmininkė — B Gailiūnlenft.
8 VVir.field St.. So. Boston. Mass. 

'Prot. I-cašt — Ona Ivaškienė.
440 E Sixth St.. So. Boston Mass 

Fin Rašt. — B Cunienė.
29 Gonld St.. W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parktvay—1864-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

17" Vest Tth St.. So Boston. Mass 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

948 E Eroadtvay. S Boston. Mass. 
Kas--s GI. — Elzbieta Aukštikalnytė

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

antra anfadien; mėnesio. 7:30 val 
vakare. Parapijos salėje 492 E 
Seventh St. So. Boston. Mass

V>sa:~ t’-ų-ig-'->s reikalais kreipkitės

. *V. JONO EV. BL. PA4ALPINĖ8

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelki>
702 E. 5th St.. So. Boston, Mass. 

Prot. RaSt. — Jonas Glineckls.
5 Thomas Pk.. So Boston. Masa. 

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas trt 
čią sekmadienj kiekvieno mėnesi- 
2 vai oo pietų Piranijos salė 
«9? f ?tb St. So Boston. Mass.
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Jeigu teisybė, tai šios mergaitės reikalaują iš šio 
pono prižado susitikti su jomis Berlyne dėl suorgani
zavimo ten “Victory Club'’. Kad ir maloni kompanija, 
bet sąlygos matomai išdildė šypseną ant veido.

norėdamas

įsiąs į priekį., pritinka, kad 
tam įsigytum malonę mal
da”. Nors ta malonė—Švč. 
Trejybės regėjimas dan
guje yra aukščiausias visų 

(žmonių gyvenimo tikslas, 
bet Marija yra tokia galin
ga, kad prašantiems tos 
malonės galėtų tarpinin
kauti. “Valdove, tu esi to
kia didelė ir galinga! Trok
šti malonės be tavęs reikš
tų tą patį, kaip norėti skri
sti be sparnų!.. Tavo geru
mas ne vien tik 
džiančiam ateina 
bą. Ne, jis moka 
jančiam dažnai 
net už akių!” Ji juk geriau 
pažįsta mus negu mes pa
tys save. Ji geriau ir žino, 
ko mums reikia. Todėl

besimel- 
į pagal- 
maldau- 
užbėgti

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Narnų Tel. Dedham 1AOĄ-R

S

NEW BRITAIN, CONN.

Kardok

TAVERN
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkasJ ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

tas žvaigždes!” s.
♦
z \'

♦
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nancių žinias, 
ir dorinančių *

“Ir Šviesa Ir Tiesa Mūs 
Žingsnius Telydi"

“Neapsakoma yra nauda 
raštų, skleidžiančių žinias, 
šviečiančių i 
žmonių gyvenimą; dėl to z
visi skaitymo bei rašymo | 
mokslą, kaipo be galo nau
dingą, platina, kiek įma- | 
nydami. Kaip bendravi
mas su šviesiais, < 
žmonėmis yra gyvenimo 
mokykla, taip ir : 
mas gerų raštų yra ge- ’ 
riausias pamokymas; ne i 
žinau, kokiu būdu sėkmin
giau jus raginus skaityti 
geras knygas ir laikraš
čius”, skaitome Panevėžio 
Vyskupo 1927 m. ganyto-. 
jiško rašto įžangoje.

Gal gražiausio pasiragi- 
nimo būti uoliais gerosios 
spaudos platintojais rasi
me mūsų spaudos draudi
mo laikotarpyje. Štai kaip 
graudžiai pasakojasi knyg
nešys A. Bataitis:

“Man kalėjime būti ne
teko, suimtas irgi nebu
vau, bet teko slapstytis ar, 
nešulėlį pametus, bėgti iri 
ton vieton daugiau nebe
grįžti. Pavojus būdavo 

į dieną ir naktį; niekad žmo- 
į gus ramybės neturėjai, j 
(Reikėdavo toli keliauti per j 
Jaukus, per miškus, peri 
• balas, be kelio, biauriu o-i 
'ru, ir dar su nešuliu. Vis, 
rodės, nesunku buvo, kad 
tik platintum šviesą tėvy- 

Inėje. O žmonės tamsūs; 
dabar tokių nesusipratėlių 
daug mažiau...”

40 Lietuviškų Atviručių 
Albumėlis

“Darbininke” galima gauti gražių spalvotų lietuviškų 
atviručių albumėlis. Atviručių turinys:

1. Lietuvos ženki. — Vytis; 2. Žemaičių ženki. — Meška; 
3. Gedimino ženki. — Stulpai; 4. Vytauto ženki. — Skydas; 
5. Vilnius; 6. Kaunas; 7. Gardinas; 8. Šiauliai; 9. Marijam
polė; 10. Geranainys; 11. Telšiai; 12. Jurbarkas; 13. Viekš
niai; 14. Ariogala; 15. Kernavą; 16. Rodūnė; 17. Rietavas; 
18. Alytus; 19. Babtai; 20. Ašmena; 21 Skirsnemunė: 22. 
Baisogala: 23. Vilkaviškis: 24. Kalvarija; 25. Darsūniškis; 
26. Pūnia; 27. Suvalkai: 28. Biržai: 29. Raseiniai; 30 Šedu
va; 31. Veliuona; 32. Žiežmariai; 33. Kėdainiai: 34. Maišio- 
gala; 35. Lyda: 36. Žasliai; 37. Valkininkai; 38. Daugai; 
39. Plungė; 40. Balninkai.

Visas albumėlis, kuriame tilpsta 40 atviručių parsiduoda
dorais I po 60c. Užsakymus siųskite:

“ “ \ "Darbininkas"
skaity-1 366 W. Broadway. So Boston. Mass

Dėdės Šamo karys inspektuoja užimtą robotų stotį, 
kur nors Prancūzijoj iš kurios naciai leidžia rakietines 
didžiules bombas ant Anglijos.




