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Kunigų Vienybės Seimas

Rugp. 23 d., Chicago, III., 
įvyko Lietuvių Kunigų 
Vienybės seimas, kuris bu
vo turiningas rezoliucijo
mis įvairiais bažnytiniais 
ir tautiniais klausimais.

Seimas nutarė remti 
Bendrąjį Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondą, steigti 
jo skyrius savo parapijo
se; nutarė išleisti dvi kny
gas anglų kalba, būtent, 
“The History of the Lith
uanian Nation” — istoriko j 
kun. Chase (Čižausko), ir 
“C'j thrUio T.ithnania” ---- •“Catholic Lithuania 
kun. Dr. K. Gečio; nutarė 
įsteigti Amerikos Lietuvių 
Istorinę Draugiją ir iš
rinko jai vadovauti komi
siją, į kurią įeina kun. J. 
Karalius, kun. J. Balkūnas 
ir kun. T. Chase.

Seimas pasiuntė prezi
dentui Rooseveltui sveiki
nimą ir prašymą ir toliau 
stovėti už atsteigimą lais
vos, nepriklausomos ir de
mokratinės Lietuvos res
publikos.

K. V. Centro valdybon 
išrinkti — kun. J. Kara
lius, Shenandoah, Pa., 
kun. P. Lekešis, Maspeth, 
L. I., N. Y., ir kun. J. Boll 
(Baltruševičius), Scran- 
ton, Pa.

Privalėme Gaminti Iki 
Paskutinis Šūvis Bus 

Iššautas
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Kun. K. Jenkui Išvykstant
Garbingas Kunige Kazimierai!
Ne tiktai nujauti, bet ir žinai gerai,
Kad Bostono Lietuviai, iš tikrosios meilės, 
Tavęs išvykstančio neapsakytai gailis.

Bet ką gi bedaryt, kad kunigo likimas 
Toks pat kaip ir kareivio kietas pašaukimas, 
Jis eina ten, kur skamba žiaurūs ginklai, 
Kur užtaisyti minų pragaištingi tinklai,

Kur sprogsta bąisios bombos iš oro, iš jūrų, 
Kur skęstantieji geria vandenėlį sūrų. — 
Visur pavojai tyko: kiekvienoj minutėj 
Gali būt sužalotas, ar visai pražūti.

Nors tavo sielos akys visa tai numato, 
Vienok eini: nepaisai kulkų nei granatų. 
Eini nebe žudyt, bet gelbėt kurie žūva 
Už mūs Ameriką, už tolimą Lietuvą...

Kai kris karys — klausysi, ar alsuoja dar krūtinė, 
Ir patarnavimą suteiksi paskutinį...
Bet kuomet pasibaigs negailestingas karas,
Kai jau žinosi, kiek bėdos kainuoja svaras, —

Apleidęs skurdo sritį ir vargelį kietą, 
Sugrįžk atgal sveikutis į senąją vietą. 
Tur būt nebdelsdamas parvyksi neužilgo, 
Nes jausi, kad visi tavęs čia pasiilgo. J. K.

NACIAI IŠTRENKTI IŠ 
PARYŽIAUS

Prancūzai Sveikina Išlaisvintojus
Pereitos savaitės pabai

goje Paryžiuje,. Prancūzi
jos sostinėje, vyko žiau
drios kovos. Vokietijos na* 
! ciai, kurie buvo pasirašę 
paliaubų sutartį su pože
mio prancūzais, savo pa
žadus sulaužė, ir prancū
zai partizanai šaukėsi Ali-! 
jantų ginkluotų jėgų pa
galbos.

Alijantai tuojau pasiun
tė į Paryžių pagalbą. Na
ciai buvo priversti pasi
duoti. Kai Paryžiaus radio
pranešė, kad Vokietijos ei” (Dėkų, dėkų).

nacių komandierius įsakė 
savo ginkluotom jėgom 
nutraukti kovą, tai pasi
girdo prancūzų vado gen. 
de Gaulle balsas per radio, 
pareiškiant: “Prancūzija
užims savo vietą tarp di
džiųjų tautų, kurios suda
rys taiką’’.

Paryžiuje įvyko didžiau
sios demonstracijos. Pran
cūzai sveikino išlaisvinto
jus. Tūkstančiai žmonių, 
džiaugsmo ašaromis apsi
pylę, šaukė: “Merei, mer-

Žemiau paduodame svar
biausią Karo Mobilizacijos 
Direktoriaus, James F. 
Byrnes, pareiškimo dalį a- 
pie parūpinimą darbininkų 
būtinai reikalingai karo 
gamybai:

“Daugumas šios šalies 
gyventojų mano, kad karo 
pabaiga jau arti. Bet tik
rovėje niekas nežino, kada 
karas pasibaigs. Mes pri
valome gaminti ginklus, i- 
ki paskutinis šūvis bus iš
šautas.

“Mes patyrėme ties Cas-
sino ir Normandijos kran-j 
tuose, kad turėdami pa
kankamai artilerijos ir 
bombų, mes galime sutau
pyti daugelio mūsų karių 
gyvybių. Mūsų karininkai 
to reikalauja, ko jie turi 
pilną teisę reikalauti, padi
dinti sunkiosios artileri
jos bombų ir šovinių pri
statymo kiekį.

“Tas reikalauja padidin
tos bombų ir šovinių ga
mybos mūsų fabrikuose. 
Padėtis reikalauja greitos 
ir drąsios akcijos pagrei
tinti produkciją ir parū
pinti armijai bei laivynui 
sunkiosios artilerijos bei 
šovinių, bombų, radar gin
klų, sunkvežimių (trokų), 
tankų, statybos įrankių, 
padangų (tajerių), i_
džiagos palapinėms mūsų 
kareivių apgyvendinimui, 
kurie greitai žygiuoja vi-

BRITAI BOMBARDAVO
KARALIAUČIŲ

Londonas, rugp. 28 — 
Britų sunkieji bombane
šiai smarkiai bombardavo 

i Rytinės Prūsijos sostinę 
Karaliaučių ir pristatymo 
sandelius. Tuo pačiu laiku, 
kada Britai puolė Kara- 

į liaučių, tai raudonųjų 
i 
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I
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suose pasaulio frontuose.
“Karo reikalavimai pri

valo užimti pirmąją vietą, 
— apie juos turi būti gal
vojama pirmoje eilėje 

1 prieš bet kokią mintį padi
dinimo civilinės produkci
jos. Mūsų priešas kybo ant 

mel virvės, jis apsvaigęs ir jo 
kinkos dreba. Todėl dabar 
nelaikąs mums švęsti ir 
leisti priešui atsigauti. 
Dabar laikas pabaigti už
davinį. Mes negalime ap
vilti savo karinių pajėgų.

“Visuomenė yra atsako- 
minga už tinkamą karo 
pramonės veikimą, ji pri
valo prisiimti tą atsako
mybę, jei mes norime pa
baigti šį karą, neįvedę U- 
niversalinių Tarnybos Į- 
statymų (Universal Ser- 
vice Law). Namie pasili
kusieji privalo dirbti ne
mažiau už tuos, kurie išvy
ko į užjūrį kariauti.”

t

bombanešiai puolė Tilžę.
Šeštadienio naktį ir sek

madienį amerikiečiai, bri
tai ir rusai, gali būti apie 
3,000 bombanešių, puolė 
Vokietiją iš vakarų, pietų 
ir rytų ir padarė priešui 
daug nuostolių. Berlynas, 
Kiel ir Hamburgas 
pat nebuvo aplenkti, 
sukėlė gaisrus.

taip 
Ten

Alijantai Pristatė Maisto 
Paryžiaus Gyventojams

Iš Aukščiausio Alijantų tarp kurių keturius jų gc- 
Ekspedicijos Centro, rugp. nerolus į nelaisvę.
28 — Stiprios Amerikiečių Toulon yra pilnoje ali- 
karo jėgos nesulaikomai jantų kontrolėje. Tačiau 
eina rytų link ir pasiekė Marseille vokiečiai despe- 
Seine ir Marne upių slė- ratiškai ginasi, 
nius. Tuo pačiu laiku Bri
tų ir Kanadiečių karo jė
gos Prancūzijos šiaurva
karinėje srityje perėjo 
Seine upę ir stumia vokie
čių disorganizuotas vokie
čių kariuomenės jėgas to- Kardinolas Luigi Maglio- 
lyn į šiaurę nuo Seine u- 
pės.

Alijantų karo jėgos bai
gia ardyti vokiečių susi
siekimo linijas. Amerikie
čiai užėmė Pecy ir pasiva
rė pirmyn nuo 7’ 
Provins. Rytuose užėmė

Mirė Vatikano Valstybės 
Sekretorius

Rugpiūčio 22 d. mirė

ne, Vatikano valstybės se- 
jkretorius, 67 metų am
žiaus. Velionis Vatikano 
valstybės sekretoriaus pa
reigas ėjo nuo kovo 11 d_, 
1939 m.

. . Kardinolui Maglione mi
rs angis į ru jįk0 41 kardinolas. 

Nogent'ir pasiekTRornilly !̂
-s - Iš Troyes——, ~ birželio 5 d. buvo į- veržiasi link

trylika metų, iš- švęstas kunigu. Birželio 9
įg. Valstybių ka- d. kun. K. Jenkus paskir-į _ ' .

KUN. KAZIMIERAS K. JENKUS. 
J. V. kariuomenės kapelionas.
i--------------------------------------------

Pirmadienį, ‘ rugp. 28 d. Į buvo priimtas į Šv. 
kun. Kazimieras K. Jen-!' 
kus, Šv. Petro lietuvių (1931 m. ir tais pačiais me- 
par., So. Boston, Mass., vi- j tais birželio 5 d. 
karas per 1 
vyko į Jung. Valstybių ka-Jd. kun. K. Jenkus paskir- 
riuomenę kapelionu.

Kun. Jenkus gimęs 1905 
m. balandžio 15 d. Lietuvo
je, Panevėžio apskr., Gu
delių kaime, Ramygalos 
parapijoj iš tėvų — Petro 
ir Antaninos (Griniūtės) 
Jenkevičių - Jenkų. Į Jung. 
Valstybes atvežtas tik 5 
metų amžiaus. Pradinius 
mokslus baigė Šv. Juozapo 
parapijos mokykloj North 
Brookfield, Mass. Jo tėve
lis mirė dar tebelankant 
pradžios mokyklą. Vienus 
metus mokėsi Hampton 
viešoje mokykloje. Jam 
nepatiko toji mokykla, ir 
kitais metais jis persikėlė 
pas Dievo žodžio Tėvus į 
Girard, Pa., kur išbuvo du 
metu. Po to jis persikėlė į 
Techny, III. seminariją, 
kur užbaigė seminarijos 
prirengiamąjį kursą. Ato
stogų metu atvykdavo į 
Cambridge* pas savo tetas 
pp. P. Kisielienę ir A. Tu- 
lienę. Beatostogaudamas 
susipažino su kleb. kun. 
Pr. Juškaičiu, kuris pradė
jo kalbinti jaunuolį stoti į 
Šv. Jono Seminariją, 
Brighton, Mass.

1925 m. atvyko į Cam
bridge ir, kleb. kun. Juš- 
kaičiui rekomenduojant,

Sv. Tėvas Kalbės Per Radio

Jono

Iš Troyes amerikiečiai 
Arcis - sur-

Churchill Turėjo Pasitari* 
mus Su Šv. Tėvu

I

tas vikaru į Šv. Petro lie
tuvių parapiją, So. Bosto- 
n’e, Mass.

So. Bostone per trylika 
metų labai nuoširdžiai ir 
uoliai darbavosi parapiji
niame ir visuomeniniame 
darbe, daugiausia su jau
nimu.

Roma, rugp. 28 — Prane-pasipriešini-
parodę prieš ša, kad Anglijos premie-

I

Kun. K. Jenkus pasižy-į 
mėjo kaipo įžymus pamok
slininkas, gabus rašytojas i 
ir vadas. Nuoširdžiai ben
dradarbiavo lietuvių kata
likų spaudai, ypač “Darbi
ninkui”. Pastaraisiais me
tais vedė “Darbininke” į- 
domų ir turiningą skyrių 
— “Kristaus Vynuogyne”. 
Kun. Jenkus buvo giliai 
natriotingas lietuvis, my
lįs savo ir savo tėvų gimti
nę šąli. Jis savo atostogas 
praleido nepriklausomoje 
Lietuvoje. Beatostogauda
mas įsigyjo įžymiausius 
Lietuvos leidinius, ir turi 
didžiausį rinkinį lietuviš
ku knygų. Jis taipgi yra 
didelis muzikos mylėtojas.

Naujas pareigas prade
dant J. V. kariuomenėje, 
nuoširdžiai sveikiname ir 
linkime Dievo palaimos at- 
sakomingame kapeliono 
darbe!

Daugiausia 
mo vokiečiai 
Britus ir Kanadiečius prie ras jau išvykęs iš Romos. 
Bourg-Achard ir Pont Au- Pereitą trečiadienį lankė- 
demer. į si pas Šv. Tėvą, Popiežių

Alijantų lakūnai neduo- Pijų XII ir su juo turėjo 
da poilsio besitraukian- 48 minučių privatų pasi- 
čiom priešo jėgom. į kalbėjimą “svarbiais klau-

Pietinėje Prancūzijoje simais, susijusiais su da- 
alijantų kariuomenės paė- bartinio momento proble- 
mė 23,000 nacių kareivių, momis”.

Rusai Įsiveržė Giliau Į Rumuniją
Londonas, rugp. 28 — reiškė, kad armija “bent 

Raudonoji armija jau tik .laikinai” žiūrinti į spalių 1 
septynios mylios nuo Vai- dieną, kaipo kovos baigi- 
ga miestelio, kuris yra mui prieš Vokietiją, 
prie Latvijos - Estijos šie-j 
nos.

Pietuose, būtent, Rumu
nijoj raudonoji armija ve
da smarkiausią^ ofensyvą. nas maną jOg kovos Paci- 
Raudomeji veržiasi į tur
tingus Ploesti aliejaus lau
kus. Rumunijoj, ir tarp 
Dunojaus upės ir Karpatų 
kalnų paėmė tūkstančius 
vokiečių i nelaisvę, kurie 
bandė pabėgti į Vengriją.

Rumunų kariuomenė, 
kuri perėjo į Alijantų pu-

I Real Adm. James H. 
Irish, laivyno inventoriaus 

, kontrolės viršininkas, nu
rodė komitetui, kad laivy-

fike baigsis tik 1945 m. pa
baigoje.

I

Žuvo 25 Vokiečių 
Generolai

Britu Centro, Prancū-C 1

Iš Alijantų Ekspedicijos 
(Centro, rugp. 28 — Prane
ša, kad Jung. Valstybių ir 
Anglijos transportiniais 
lėktuvais pristatė maisto 
Paryžiaus gyventojams.

Paryžiuje buvo tikras 
badas.

Vatikano Miestas, rugp. 
28 — Neoficialiai praneša, 
kad Šv. Tėvas, Popiežius 
Pijus XII ruošia kalbą, 
kuri bus transliuojama o- 
ro bangomis į visą pasaulį 
penktadienį, rugsėjo 1 die
ną, karo pradžios penkių 
metų sukakties dieną.

Nesinori tikėti, kad 
Jung. Valstybės ar Angli
ja, kurios nepripažino Pa
baltijo valstybių užgrobi
mo Rusijai, pakeistų savo 
užsienio politiką tik dėlto, 
kad Rusija taip nori.

Karas vedamas, kad vi
sos tautos atgautų laisvę.

I

Iš
zijoj, rugp. 28 — Praneša, 

se, smarkiai puola vokie- kad nuoD-Dienos (birželio 
čius Ploesti ir kitose srity- 6) vokiečiai prarado 25 ge- 
se. ... v

Dvi Rusijos armijos da- Vieni JŲ buvo užmušti, ki- 
lys paėmė 18,000 vokiečių į ti sužeisti arba paimti į ne- 
nelaisvę, ir sako, kad dvi laisvę, 
rumunų divizijos (12,000 
kareiviu) pasidavė ru-Į 
sams. Taipgi pasidavė ru
sams ir kitų dviejų divizi
jų likučiai.

nerolus ir vieną admirolą.

Nuo Rugsėjo 1 d. Galiota
Cukraus Ženklelis No. 33

•

I

Naciai Areštavo Herriot 
Ir Petain

Alijantai Pasiruošę Invazijai 
| Philippinų Salas

Praneša, kad kai japonai 
sužinoję, jog Alijantų ka
ro jėgos yra pasiruošusios 
įsiveržti į Philippinų salas, 
Todio radio įsakė visiems 
Manilos civiliams gyvento
jams iš ten išsikraustyti.

Kainų reguliavimo įstai
ga praneša, kad nuo š. m. 
rugsėjo 1 d. įsigalioja žen
klelis No. 33 Ketvirtojoje 
Racijonavimo Knygutėje. 
Ženklelis tinka penkiems 
svarams

No. 33 ženklelis galios 
neribotą laiką, kaip ir kiti, 
dabar naudojami cukrui 
ženkleliai, būtent: No. No. 
30, 31, 32.

Paryžius, rugp. 28 — Iš 
patikėtinu šaltinių prane
ša. kad Vokietijos naciu 
gestapo areštavo ir išvežė 
prancūzų maršalą Henri 
Philippe Petain. Pierre La
vai ir buvusį premiera Ed- 
ourd Herriot dvi dienos 
prieš amerikiečių ir pran
cūzų karo jėgų įėjimą į 
Paryžių.

cukraus.
Britai Bombardavo Sumatrą

Colombo, Ceylon, rugp.
28 — Britų lėktuvai neti-

“New York Times” ko- ketai puolė Sumatrą, kur 
respondentas C. L. Sulz- paleido bombas į Padang 
berger iš Cairo, Egiptas,1 cemento dirbtuvę ir į kitus 
rašydamas apie Sovietų japonų pastatus, kurie 
Rusijos sienų politiką, sa-i randasi arti Emmahaven 
ko, kad Pabaltijo valsty- uosto, 
bių klausimas 
Maskva niekad nepripaži- visiškai 
no klausimu — esą jau iš- gintis, 
spręstas, ir Londonas ir, 
Washingtonas sutikęs,’ “Biauri dėmė, darantr pokarinio 
nors sutartis, dar nėra žmogui gėdą, yra melas”, siteikimo-komiteto pirm, 
specifiškai paskelbta. i Ekl. 20JWoodrum (Dem., Va.) pa

Pabaltijo Valstybių Klausi
mas Esu Išspręstas

kurioj Britai užpuolė japonus
................ 1 nepasiruošusius

Karas Baigsis Spalių 1

VVashington, D. C. —Šio
mis dienomis Kongreso 

militarinio nu-

7:30
• AUT 

tOVIlt

7:20
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5,600,000 Karo Pramonės I yy11'-' bci maldaknygių. 
FUrKninlri. AnriminH Persl^stl galima, patogu-vdnNninkŲ Aprūpinti DUidlS mo <ieliai, per Šv. Pranciš-

i kaus Seserų vienuolyną — 
Sisters of St. Francis, Mt. 
Providence, R. D. 10, Pitts-

'ja dėl karo su Vokietija. 
Brazilijos žmonių simpati
jas rusų liaudžiai ir ka
riuomenei komunistų a- 
gentai išnaudoja savai 
propogandai. Tačiau Bra
zilija neturi nei diploma- 

— Sao Paulo kolonijoje tinių, nei komercinių san- 
> muzikos tykių su Rusija; ir prie da- 

režimo dar

John B. Blandford, Jr., 
Valstybinės Apgyvendini
mo Agentūros Adminis- burgh 10, Pa. 
tratorius, praneša, kad- 
karo meto namų statyba nėra lietuviškos 
tebetęsiama nuo 1940 me- bei dainų plokštelių, o tai bartinio rusų 
tų vasaros ar jau pabaigta, būtų labai pravartu pa- gana ilgai laikysis dabar- 
dabartiniu metu viršija naudoti per radijo stotis, 
vieną ir tris ketvirtis mili-i ----------------
jono vienetų, kuriuose bus nuotaikos Tarp Sao Paulo 
apgyvendinta apie O.600.- r
000 karo pramonės darbi
ninkų ir jų šeimos narių. I

Beveik visa valdžios f i-i
nansuota karo meto butų ~
statyba yra laikino pobū
džio ir bus nugriauta po 
karo, tuo tarpu kai namai 
pastatyti su privataus ka
pitalo parama, bus palikti 
pokarinių laikų norma
liam naudojimui. 90% pri
vačios karo meto namų 
statybos yra finansuota 
Federalinės Apgyvendini
mo Administracijos ap
draustų paskolų.

Piety Amerikos Lietuviai 
Ilgisi Savos Spaudos

(LKFSB) Brazilijos įsta
tymai draudžia leisti laik
raščius svetimomis kalbo
mis. Dėl to tame krašte 
gyvenantieji lietuviai išsi
ilgę lietuviškos spaudos. 
Net ir vadovėlių stoka lie
tuviškoje mokykloje jau
čiama didelė. Prašome pa
skirų asmenų ar organiza
cijų Sao Paulo lietuvių ko
lonijai paaukoti lietuviškų 
knygų ar mokyklai vado-

(LKFSB) Dabar Pietų
- žiema. Lie

pas mėnesyje, kaip prane
ša mūsų korespondentas. 
Sao Paulo mieste rytme
čiais pasirodė pora šalnų. 
Tik tuo ir pasireiškė “vi
duržiemio šalčiai”.' Žmo
nės, ypač vietiniai, to
kiems “šalčiams” siau
čiant vaikščioja kaklus ap
siraišioję. Vidurdienį bū
na keliasdešimts laipsnių 

| šilimos.
' — Dideliuose miestuose 
i Brazilijoje jaučiamas trū
kumas maisto. Mėsos te
gaunama pirKti tik du kar
tu per savaitę, ir tai tik su
mažintą porciją. Cukraus 
per mėnesį vienam asme
niui tenka tik vienas kilo
gramas (apie norą svarų). 
Ypač pakilo drabužių kai
nos. Vidutiniškai uždirbąs 
darbininkas iš savo mene-! 
sinio uždarbio negali nusi-Į 
pirkti bent vidutiniškos'“ 
vasarinės drabužių eilutės 
(siūto).
— Brazilijoje didelio su-

tinio nusistatymo.
— Amerikos įtaka Brazi

lijoje smarkiai jaučiama. 
Anglų kalbos mokosi juodi 
ir balti. Anglų kalba ir A- 
merikos knygos didžiuose 
knygynuose daugiau rek
lamuojamos, negu savos. 
Plačiose žmonių masėse 
Amerika turi daug simpa
tijų. Ypač visus domina A- 
merikos demokratija ir 
laisvė. Anglijos įtaxa jau
čiama daug silpniau, ma
žai simpatijų turi plačio
siose masėse.

Atvykusieji katalikai ku
nigai amerikonai yra labai 
šiltai sutinkami. Katalikai 
reiškia nepasitenkinimo ir 
susirūpinimo protestantų 
iš Amerikos propaganda, 
kai amerikoniškais dole
riais stato protestantiškos 
propagandos mokyklas.
— Chicagos “misijonie- 

riui” Giliui, kaip praneša 
mūsų korespondentas, vi
siškai nesiseka suklaidinti 
Sao Paulo lietuvius kata
likus. Iš Argentinos atvy
kęs pabuvo virš dviejų 

, mėnesių. Ieškojo prijau
čiančių. Iš lietuvių terado 
tik vieną šeimą, kuri pri
glaudė “misijonierių”. Pa-

sidomėjimo sukelia Rusi- prastos ”oteržlės ™us jo

.

Vvar has necessitated lubricanrs, painfs, varnrshes for our speeding produc- 
♦«on įmes; drugs and pharmaceuticals for our vrourvded service men; and fats 
and ods for scores of other needs. inciudmg fhose of our aUies, whose grain 
fields have become battlefields.” says War Food Administrafion in exp'a»n- 
ing why household fat salvage is so vifal. To meet the 1944 two hundred and 
thirty million pound goa! every family mušt turn in a pound of used oook- 
ing fat every single month.

MILLI3N MUKŪS

. argumentus savo praktiš- 
jku protu sumaldavo. Savo 
{pamoksluose jisai ne tiek 
dėstydavo savo tikėjimo 
tiesas, kiek skleidė nepa- 

• įgrįstas pasakas apie po
piežių ir tam panašiai...

Tuoj Suskambės Mokyklos 
Varpelis

I".

Maiste Krautuvės Ragina- Visoje Salyje Pradėta Mo
luos Taupyti Pepierį kyklos Lankymo Kampanija

Netoli nuo Vilniaus randasi didžiulis Trakų ežeras, 
kurio salose randasi senovės Lietuvos Kunigaikščio 
Kęstučio pastatyta pilis. Ten gimė Vytautas, iš ten a- 
pie Lietuvą garsas sklido po visą pasaulį ir apie tą pilį 
poetai atsiliepė šiaip: —

Pelėsiais ir kerpe apaugus aukštai, 
Trakų štai garbinga pilis!
Jos aukštus valdonus užmigdė kapai,
O ji tebestovi dar vis.
Bet amžiai bėga, ir griūvančios sienos 
Kasdieną nyksta, apleistos ir vienos!..

i

Kad vėjas pakyla, ir drumzdžias vanduo, 
Ir ežeras veržias platyn, —
Vilnis gena vilnį, ir bokšto akmuo 
Paplautas nuvirsta žemyn.
Taip griūva sienos, liūdnesnės kasdieną, 
Griaudindamos jautrią širdį nevieną.

Pilis! tu tiek amžių praleidai garsiai! 
Ir tiek mums davei milžinų!
Tu Vytauto didžio galybę matei, 
Kad jojo tarp savo pulkų!
Kur tavo gale, garsi padavimais? 
Kur ta senovė, brangi atminimais ?

Nutilusios sienos, apleistos visų, 
Be balso ginklų ir žmogaus!
Kiek primenat man jūs brangiausių laikų 
Ant vieškelio amžių plataus!
Laikai brangiausi! ar mums dar užklyste? 
Ar vien minėsme kaip savo jaunystę ?..

Karo Gamybos Vadybos Kad užkirstų kelių visoje 
Taupymo skyrius praneša ' šalyje sumažėjusiam į vi- 
kad rugpiūčio 15 dieną turimąsias mokyklas 
pradėta popierio taupymo! (High School) įsirašan- 
kampanija, kooperuojant | čiųjų moksleivių skaičiui, 
su 300,000 “chain” bei ne- Jungtinių Valstybių Švie- 
priklausomais prekybinin- timo Įstaiga, Federalinė 
kais.

Donald M. Nelson, Karo 
Gamybos Vadybos Pirmi
ninkas, prašė vartotojus 
(kostumerius) nuoširdžiai 
paremti maisto krautuvių 
vedėjų bei tarnautojų pa
stangas.

Jo teigimu, pirmojoje 
1944 metų pusėje maisto 
krautuvėm duota mažiau 
nei pusė kiekio vyniojamo
jo popierio bei maišų, nei 
normaliais laikais. Atsi
žvelgiant į karo reikalavi
mus, 1944 metų antrai pu
sei skirta dar mažiau po
pierio.

Dabar veikiančios taupy
mo pastangos paremti ir 
kaip galima ilgesniam lai
kui pratęsti dabartinėms 
popierio atsargoms, Karo 
Gamybos Vadybos vadovai 
prašo 300,000 maisto pre
kybininkų bei krautuvių 
vedėjų pasirašyti ir iška
binti krautuvėse tokį pasi
žadėjimą:
MOŠŲ PASIŽADĖJIMAS 

TAUPYTI POPIERĮ
Dėl gyvybinio reikalo 

taupyti karui popierį, mes 
pasižadame kooperuoti su 
Karo Gamybos Vadyba.

MES PASIŽADAME
Raginti pirkėjus atsineš

ti popierinius bei pirki
niams nešioti maišus 
(shopping bags).

Kiekvienu galimu atve
ju pirkinius pakuoti pirkė
jo atsineštame maiše.

Nevynioti į popierį tokių 
daiktų, kuriems vynioji
mas nebūtinas.

Naudoti kaip galima ma
žesnį maišą ir kiekvieną 
maišą galimai labiau pri
pildyti prekėmis.

Tik būtinam reikalui e- 
sant dėti vieną maišą į ki
tą.

Vynioti prekes apsaugo
jimui, o ne gražiai išvaiz
dai.

Taupyti visą nenaudoja
mą popierį bei kartoną.

Karo Gamybos Vadybos

Apsaugos Agentūra ir J. 
V. Darbo Departamento 
Vaikų Biuras, Karo Darbo 
Jėgos Komisijai prita
riant, veda plačią mokyk
los lankymo kampaniją.

Su šūkiu “laikykime tau
tos berniukus ir mergai
tes, viduriniosios mokyk
los amžiaus, mokykloje iki 
mokslo užbaigimo ar tai 
būtų pilnalaikio kurso ar 
tvarkingai suskirstyta pu
siau mokslo pusiau tarny
bos įstaiga”. Švietimo Į- 
staiga ir Vaikų Biuras pa
kvietė visas visuomenės 
grupes, t. y. mokytojus, 
tėvus, darbdavius, darbo 
organizacijas , visuomenės 
vadus, labdaringas agen
tūras, jaunuomenei patar
naujančias organizacijas 
ir patį jaunimą prisidėti į 
mokyklas lankymo kam
paniją.

Tos įstaigos teigia, jog 
viduriniosios mokyklos 
lankymo ir vaikų darbo 
statistika pabrėžia šioje 
srityje reikalingumą veik
ti, nes nuo 1940-1941 metų, 
kai buvo pasiekta aukš
čiausio viduriniosios mo
kyklos lankytojų skaičius, 
įstojančiųjų skaičits su
mažėjo 1,000,000.

■■ •
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“Sąžinė — sielos balsas, 
aistros—kūno.” Roušseau.

įsigykite "Šventyfg Gyveni 
mai" Knygą

“Darbininko” knygyne 
galima gauti “Šventųjų 
Gyvenimai” su paveiks
lais. Knyga ge'rai apdary
ta. Apskaitymai kiekvie
nai dienai per visus me
tus. Kaina §4.00. Užsaky
mus su money orderiu ar 
čekiu siųskite: Darbinin
kas, 366 W. Broadway, So. 
Boston 27, Mass.

Užsakymus siųskite su 
money orderiu: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston t Mass.

Kada tik, važiuodams, regėjau Trakus, 
Man verkė iš skausmo širdis;
Gaili ašarėlė beplovė skruostus
Ir mėlinas temdė akis!
Ir veltui dvasią raminti norėjau, —
Aplinkui vien tamsią naktį regėjau. (Maironis)

(LKFSB) Greit mokyk
los varpelis mūsų mažuo
sius pradės šaukti prie 
knygos. Lietuvos mokyk
lose raudonieji vėl ištrems 
kryžius, uždraus giedoti 
Lietuvos himną ir už tris
palvės iškėlimą net vaikus 
baus kalėjimu, o ištrem
tųjų vaikai Sibire, kaip ki
tados turkų belaisvėn pa
imti janičarai, būTT ruošia
mi talkai — tėvų žemę pa
jungti svetimiems. Tik 
laisvojoj Amerikoj mes 
turime laisvas lietuviškas 
mokyklas. Vįsų lietuvių 
tėvų šventa pareiga į jas 
nukreipti savo vaikus, kad 
jie čia čia mokydamiesi 
mylėti Ameriką, neužmir
štų ir savo tėvų žemės Lie
tuvos, kad čia jie girdėtų 
skambią lietuvišką dainą, 
girdėtų apie knygnešių 
pasišventimą, savanorių 
žygius ir tremtinių bei 
Lietuvos kruviną vargą,— 

I kad jų gležnos sielos bręs
tų gaivinamos religinės 
rasos lašais.

“Veltui statysite bažny
čias, rengsite misijas, 
steigsite mokyklas, dary
site visokių gerų darbų; 
visos jūsų pastangos nueis 
niekais, jeigu nemokėsite 
naudotis apsigynimo ir 
puolimo ginklu, kurs yra 
tikra katalikiška spau
da...” Pijus X.

iI

Apvatame mažame lizdely (pusantro colio aukščio) 
sėdėjo tos dvi paukštytės. Jos tėn užaugo ir jos buvo 
ramios ligi žmogaus akis jų neužmatė. Bet kaip tik šis 
paveikslas buvo nutrauktas, jos išskrido. Matomai, jų 
privatiškumas buvo paliestas.

NAMU FRONTAS
Suvaržomas Kūrenamosios 

Alyvos Naudojimas .• •

Karas Gali Būti 
Sutrumpintas

WashingtonasWashingtonds — “Šis 
karas yra kitoks — jis yra 
visų Amerikos žmonių ka
ras”, neseniai pasakė Paul 
V. McNutt, Karo Darbo 
Jėgos Komisijos pirminin
kas. “Šis yra jūsų karas ir 
mano karas, ir mes esame 
pasiryžę jį laimėti.

“Norėdami jį surtumpin- 
ti, visi privalome susirasti 
užsiėmimo karo pastango
se. Visiems yra žinoma, 
kad šis karas yra laiko
mas mechanizuotu karu, 
bet tiksliausia būtų, jį pa
vadinus žmonių darbo jė-[ 
gos karu”, tęsė P. V. Mc
Nutt.

“Nėra paslaptis, kad mū
sų darbininkų skaičius 
mažėja, daugeliui įstojus į 
kariuomenės eiles, todėl 
atsirado rimta darbo jėgų 
trūkumo problema.

“Karo Mobilizacijos Di
rektorius, James F. Byr- 
nes, yra išvardinęs garny-

bos šakas, kurioms labai 
trūksta darbininkų, t. y.: 
sunkiųjų pabūklų ir šaud
menų, bombų ir radar gin
klų, sunkvežimių (trokų), 
tankų, statybos įrankių, 
padangų (tajerių), ir me
džiagų kareivių palapi
nėms.

“Ašies tautų grūmojimai 
dar nepasibaigė. Norėda
mi amžinai pabaigti jų 
grasinimus, kiekvienas 
mūsų privalome įdėti ener
gijos ir pastangų. Toms 
svarbioms pareigoms dar 
reikalinga darbininkų. 

i Darbas negali laukti. Jam
• reikalingi ir vyrai, ir mo- 
! terys.

“Nors pergalė ir bus mū
sų, bet klaidinga manyti, 
kad karas jau slenka pa
kalnėn. Mes tik dabar pra
dedame susitikti tikrąjį 
priešą. O tas priešas yra 
stiprus ir lengvai nepasi
duos, todėl nedabar laikas 
mums atleisti vadeles. Ka-

• ras dar nepasibaigė. Tęs-
• kime darbą”.

Dėl žibalo ir kitų kūre
namųjų alyvų trūkumo, 
OPA sulaikė išdavimą kū
renamosios alyvos karš
tam vandeniui, namų šil
dymui ar namų apšvieti
mui tuo atveju, jei namų 
savininkas ar prašytojas i 
turi tam tikslui tinkamas! o 
sąlygas elektrai panaudo
ti.

Jeigu elektros įrankiai 
nėra tinkami, alyvos kie-. 
kis bus sumažintas tiek,1 
kiek jos galima sutaupyti 
naudojantis elektros įran
kiais. 1

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
VARGONININKAS 

REIKALINGAS
Atsišaukite į "Darbininko” 

redakciją, 366 W. Broachvay, 
So. Boston 27, Mass., laišku.

Išnuodijame Mokias 
Tarakonas, HMtė$ 
ir kitokius gyvūnus.

Hanna Exfermifltiting to.
Our Products For Sale 

Box 16, 
165-A War'reh St. 

Roxbury 19, Mass.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.
Myopia Club Beverage Ct>.

Grafton Avė., Islington Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130k-R
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Atlanto Čarteris Pamirštas?
Boston Traveler daro šitokią trumpą, bet labai', 

reikšmingą pastaba: “Nė Washingtone nė Londone ne- Į 
buvo oficijaliai pažymėta rugpiūčio 14 d., 1944 m.,' 
kaipo trijų metų Atlanto Čarterio sukaktis. Taip greit ios lankymo svarbą 
jau pamiršta?”

Ta trumpa pastebėlė iškalbingesnė už sieksninį i 
editorijalą. Iš tiesų, taip ir atrodo, kad tas kilnus karo 
šūkis ir bereikalingas ir net įkirus pasidarė. Tai tarsi 
sąžinės balsas jau paskendusioj aistrose širdy. Jau ne
bemalonus prisiminti. O buvo laikai, kuomet tas “ketu
rių laisvių” šūkis buvo verkiant reikalingas.

Tik prisiminkim anų metų karo įvykius. Pradžioje

Vadovaujantis Armijos, 
Laivyno ir Marinų Korpu
so karininkai šiandieną 
karštai ragina jaunimą ru
denį nepasilikti vasaros 
tarnybose, o verčiau su
grįžti į aukštesniąją mo- 

, kyklą. 
i Gen. H. M. Arnold — ko- j 
J manduojantis Kariuome

nės Aviacijos generolas, 
Vice Admirolas Randall 
Jacobs — Laivyno Perso- 

•'inalo Viršininkas, USN. ir 
ILeit. Gen. A. A. Vander- giančiomis galvoti; su jė- 
grift — Marinų Korpuso ga> sugebančia kovoti ir 
Komendantas išleido pa- valia ištvermei palaikyti, 
reiškimus berniukams ir Tai reiškia, kad kiekvienas 
mergaitėms prieš - kariuo- ,jaunuolis, jaunesnis nei 17 
menės amžiaus, pabrėžda-;metų, privalo kaip galima

jis

žymėdami moksle, nes šis 
karas nėra tik drąsaus 
žmogaus karas, 
sugebančio žmogaus 
ras”.

Admirolas Jacobs, 
brėždamas faktą,
sveikas pamatas matema- 

I tikoje ir moksle sudaro ge
rą pagrindą operavimui ir 
'palaikymui laivyno įran
kių, pasakė:

“Laivynui reikia jaunuo
lių, su smegenimis, pajė-

mi aukštesniosios mokyk- ■ labiau lavinti savo protą ir 
los lankymo svarbą ne; kūną. Ypatingai tai reiš-
vien tik karinėms pajė
goms, bet ir pokariniam 
gyvenimui pasiruošti.

Valdžia, susirūpinusi vi-

kia, kad jūs, kurie priklau
sote tai grunei. pašalintu
mėte visas kliūtis sugrįži
mui šį rudenį i aukštesnia-

yra 
ka-

pa- 
kad
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Cino Skardinės Dar Vis 
Labai Reikalingos

Ervin Vogelsen, War 
i Production Board Cino ir 
' švino Skyriaus Direkto
rius, praneša, kad norint 
patenkinti padidėjusius 
kariuomenės reikalavimus 
ir gyvybinius piliečių rei
kalus, yra reikalinga pa- 

I greitinti sunaudotų cino 
i skardinių rinkimą. Vogei- 
san prašo namų savinin
kus kooperuoti vietiniams 
rinkimo komitetams ar 
savivaldybėms, tinkamai 
paruošiant sunaudotas ci
no skardines pagal visas 

i insrtukcijas. Jis prašo res- 
įtoranus, viešbučius, klu
bus ir kitus panašiuš cino 
vartotojus atkreipti dėme
sį į tai, kad skardinės pa
siektų reikiamą vietą.

“Mūsų greitai didėjantis 
cino pareikalavimas, ypač

su milijonu nuo karo pra- Ja mokykla. Karo metu iš- 
džios sumažėjusiu moks- plėsta technika tęsis ir 

koope- plėsis pokariniam perijo-

Amerikos ir Kinijos kariai tiesia tiltą per upę Bur- įvairaus tipo laivų staty-

leivių skaičiumi

mos fronte, kad pasiekus japonų stovyklas ir jiems už- ba^’ viršija visus mūsų 
nvinQ ninim '‘praeities apskaičiavimus,
K P P U'----------------------------------------------------- pasakė Vogelsang. Į vieną

karo laivą sueina 76 tonos 
cino, o vienam povandeni
niam laivui sunaudojama 

! daugiau nei trys tonos ci
no. Kiekviena šaudmenų 
dėžė “užlaikyt paraką sau
su” reikalauja virš svaro 
cino. Mums reikalingi mi
lijonai tokių dėžių. Cinas 
yra gyvybiniai reikalingas 
kareivių maistui pakuoti 
ir šimtams maisto, medici
nos ir kitokių karo reik
menių. O.W.I.
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, x T_.xl !ruojama civilių ir kariuo-'de- Kad jūsų ateitis būtų Trūksta. Šv MlŠill LJŽ LietUVOS LaiSVebutą labai sunkaus laikotarpio. Hitlerio galybe buvo me<s vadų pradėjo kam-'pasekminga, ko jūs visi 1 ruKSld LICIUVUS
pan..^ ,tikinti berniukus norite. privalote kaip gali-
ir mergaites aukštesniojo ma labiau išnaudoti da-

pasiekusi aukščiausios viršūnės. Vidurinė Europa vi
siškai pavergta; Rusija jau, jau rodėsi susmuksianti; 
Afrikoje ėjo smarkios kautynės daugiau Alijantų ne
naudai negu naudai; japonai nėjo tik ten, kur nenorėjo 
— žodžiu, vieni patys juodžiausi momentai. Tada ver
kiant reikėjo įjudinti Amerikos energiją ir įdiegti vil
ties Hitlerio pavergtam pasauliui. Prireikė iškelti “ke
turių laisvių” šūkį, kad juo vadovautųsi visos, ligi pa-i

mokslo naudingumu. 
Gen. Arno'id savo pareiš

kime pabrėžė, kad visos!

I Kas Išgelbės “Lenciūgą?”
bartine proga pagrindi
niam išsilavinimui gauti”.

Gen. Vandergrift, pareiš- gana gerai sekėsi. Didžioji dau- , Todėl pritrūko mišių šioms atei-

Iki šiol sudėtinių mišių para-\ Deja dar yra parapijų, neatsi- 
pijose už Lietuvos Laisvę vajus liepusių į mūsų atsišaukimą.

karo sritys reikalauja va- kime prieš - kariuomenės guma parapijų ir daugelis pa-'nančių mėnesių dienoms: 
. mokslinin-. amžiaus berniukams pa- vienių asmenų nuoširdžiai prisi-

Atlantočarteris ir ?Peeialistų ir kad po. brėžė faktą kad šis, iš vi- dėjo, todėl nuo Vasario 16 die
gime audringoj gadynėj. Bėdų pagimdytas, jis spindi karo Jie bus_ dai~ reikalm-.sų karų labiausiai specia- nos iki šiol mišių eūė dar nenu- 
kilniausiais pažadais Visi už jo griebėsi, tarsi skęstan- Sesm’ kai musi* tauta Pozuotas, karas parode, jog trAko!

jdų. inžinierių, mokslinin- amžiaus berniukams pa- vienių asmenų nuoširdžiai prisi-
I

savo progresą po visą pa
saulį.

U'

sakė, “raginame visus 
jaunuolius ir jaunuoles 
prieš - kariuomenės am- ar ūkyje (farmoje) šią vy
žiaus, kurie vasaros metu į sąrą, gamindami svarbius 

j dirbo karo pramonėje, šį' produktus pergalei pagrei- 
rudenį grįžti į mokyklą, j tinti, jūs privalote ruoštis 
Nors šis darbas ir yra'sugrįžti atgal į aukštes- 

_ T_ 4  _ X- - - - ? ' — - — — ___  — 1 — — — Y.*   V •

šiuo atveju pirmenybę. J Mes, Marinų Korpuso na- 
Jūs tinkamiausiai patar-iriai, manome, kad dabar- 
nausite savo tėvynei pasi- tiniu metu jūs geriausiai

j vien narsumo neužtenka--------------------------------
j mūšiams laimėti . Narsu-1 galite patarnauti savo ša- 

Mes, kariškiai”, jis pa-:mas be mokslo reiškia tik iįaį įr tautiečiams lanky-
tysis už staiga pasisukusio laivelio. Daugiausia tai ma
žosios tautos jam įtikėjo. Tai jų išsilaisvinimo žvaigž
dutė.

Tuo tarpu žūtbūtingos kautynės ėjo toliau. Ame
rikiečiai, tarp jų čia gimusieji mažųjų tautų sūnūs, 
liūtų ryžtingumu kovėsi prieš galingas nacių ir japonų 
armijas. Atsirado šimtai tūkstančių didvyrių, pripa
žintų ir nežinomų, noriai aukojančių savo gyvastį, ar
ba virtusių ligi gyvos galvos invalidais paliegėliais — 
ir vis už tas visų brangiausias “keturias laisves”, At- svarbus, bet mokslas turi' niąją mokykla šį rudenį, diminofac! cnanrla foi ion nnera XX,~ —1 _ •_ . _______

• v

pusiau pasiruošimą.
“Jei jūs dirbote fabrike

lanto Čartery suminėtas. O spauda tai jau negalėjo at
sidžiaugti Čarterio pažadais. Tačiau, padėčiai gerėjant 
ir pergalei artėjant, kažkas keisto pradėjo vystytis. 
Laisvės momento artėjimas pačią laisvę pradėjo stumt 
šalin ir į kai kurias šalis visiškai duris jai uždarė. Mat, turinį. Neužilgo pasiliks tik gražūs žodžiai. Bet istori- 
Atlanto Čarterio principai yra kaip tik priešingi kai jon jie vis vien bus įrašyti. Ir kaip atrodys vardai tų, 
kurių Čarterio dalyvių interesams. Tada kiti dalyviai kurie pasistatė prieš akis aukštus idealus 
atsižvelgė ne į principus, tik į interesus. “Mes turime 
būt realistai”. (Tai kam dangstotės Čarterio idealais?) 
“Ne mes vieni spręsime Europos likimą”, “turime skai
tytis su aplinkybėmis”; “mums pertoli ten pasiekti”.
(Kai prireikia, tai ir toliau pasiekiate). Tais oportunis- 
tiniais pasiteisinimais jie pamažėli iškrapšto Čarterio

ir palaips
niui užnugariais į juos užsigrįžo? Kas juos, jau miru
sius ir bejėgius užtars prieš istorijos nuosprendį?

Ar iš tiesų Atlanto Čarteris bus jau visiškai pa
mirštas? Nevisiškai. Pamirštas bus tų, kuriems jo 
principai jau nebereikalingi ir net kenksmingi, bet 
skriaudžiamosios tautos niekad jo nepamirš. K.

DIEVAS IR KARAS
Parašė Fulton J. Sheen Ph. D., LL. D., Litt. D. 

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

SKYRIUS II.
KRYŽIAUS TRAGEDIJOS 
STEBĖTOJ AI IR VEIKĖJAI

Mūsų valdžios aukštieji pareigūnai skun
džiasi jog gyventojai reiškia per didelį karo 
laimėjimo pasitikėjimą. Kokia gi yra per di
delio savęs pasitikėjimo šaknis? Ji yra aiš
kus prisipažinimas jog mes esame vien tik 
karo stebėtojai, o ne tikrieji karo veikėjai.

Jeigu reiškiasi per didelis tautinis pasiti
kėjimas, pirm to turėjo reikštis per didelis 
dvasinis pasitikėjimas.

Iš Evangelijos žinome kaip Petras, Jonas ir 
Jokūbas ramiai sau užmigo Getsameno dar
že. Jie tam silpnumui pasidavė, nes negalėjo 
suprasti tikrojo baisumo, kurį turėjo pergy
venti Išganytojas. Rūpestis visuomet žmogų 
laiko akyliu, bet Kristaus apaštalai tuomet 
dar rūpeščių neturėjo. Jie buvo akli tai bai- 
siąjai realybei, kuri jau stovėjo vartuose.

Ir jeigu mes šiandien esame dar abejingi 
šio pavojaus baisumui ar tai nėra mūsų pai
rusio auklėjimo išdava. Jis jau per dvi kartas 
skiepija jaunuomenėje indeferentiškumo 
dvasią, jog tai nėra jokio skirtumo tarp gėrio 
ir blogio ir, kad viskas priklauso nuo kiekvie
no žmogaus individualinio nusistatymo.

Bet gi jeigu nėra jokio blogio, iš kur pri
einame prie to, jog blogis egzistuoja? Jeigu 
nėra gėrio, kodėl tuomet pasaulis žemina

tuos, kurie gina tą gėrį? Jei nėra nuodėmės 
iš kur tad kyla moralinis pasipiktinimas?

Dabar kada karas visu savo baisumu mus 
prislėgė, mes turime pradėti suprasti, jog 
mes nesame tos realybės stebėtojai, bet vei
kėjai.

Pasinėrę iki kaklui šiame kare, ašarose ir 
triūse, mums reikia pagaliau suprasti, kad 

-mes esame atsakingi už tai savo artimui ir 
pasauliui.

Malda ir karšta meilė turi pabudinti mūsų 
tautinę sąžinę, kada visas pasaulis yra pasi
nėręs baisume už savo nuodėmes. Tarp tų 
daugelio mūsų nuodėmių didžiausia yra ta, 
jog mes esame užmiršę Dievą ir Jo vienatinį 
Sūnų. Ir todėl, kad nuodėmės yra paliesti visi 
žmonės, tegul nei vienas nedrįsta nuo parei
gos, melsti ir mylėti, būti atleistas. Šventoji 
valanda turi būti laikoma ne mūsų ypatin
goms intencijoms, bet kad atlygintume ir 
atsiteistume Dievui už pasaulio nuodėmes ir 
prašyti, kad Dievas grąžintų pasauliui taikos 
karalystę.

Kiek daug pasaulis yra skolingas Dievui! 
Ir kiekvieną kartą mes lenkiame savo kelius 
prieš galybių Viešpatį, mes mažiname savo 
skolą ir tuo pačiu sėjame pasaulyje meilę bei 
artėjame prie Dievo.

Tuomi mes ir tampame, pasaulip grąžini
mo prie,Dievo, dramos veikėjai. Tas" pasaulis, 
kuris šiandien yra įsiutęs ir randasi nuodė
mės stovyje. Jis yra reikalingas atpirkimo 
ir nedelsiamo darbo.

Per Šventąją Adoraciją ne vien, kad atsi
teisime už pasaulio nuodėmes, bet kartu už- 
tikrinsim jam gražią ateitį. Ši malda, tiesa, 
neturi politinės reikšmės, bet ji turi reikšmės 
tiems, kurie tiki, kad žmogus yra kas tai to

Lapkričio... 22, 23, 27, 29, 30. 
Gruodžio... 3, 4, 5, 6, 7.
Sausio 31.
Vasario... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Kas išgelbės nenutrūkstančių 

mišių eilę? Jau priešas smaugia 
mūsų brangiąją Lietuvą! Pir- 

'mialiciai V-tnorManno a te ii išriti ilri
dami mokyklą, augindami
sveiką protą sveikame kū- miausiai kviečiame atsiliepti iki 

šiol neprisidėjusias parapijas. 
Bet kadangi jomis gal sunku 
pasitikėti, tai gal atsirastų pa- 

į rapijų galinčių atlaikyti dar 
nors vienerias be jau atlaikytų 

\mišių. Pagaliau, ar neatsirastų 
daugiau Lietuvą mylinčių kata
likų, kurie galėtų užprašyti mi- 

■ šias aukščiau paminėtomis die
nomis?

į Malonėkite kuo greičiausiai 
pranešti.

Maldos Apaštalavimas 
St. Robert’s Hali 

Pomfret Centre, Co-nn.

ne.
“Mes visi ruošiamės ki

tam mūsų demokratijos 
šaukimui, kai pergalė bus’ 
laimėta — dinamiškam i 
šaukimui taikingame pa- • 
šaulyje įgyvendinti tikslą, 
dėl kurio kariavome.

“Jūsų tėvynė priklauso 
nuo jūsų tinkamo pasiruo-> 
Šimo tam šaukimui. Pasi-' 
ruošę turite būti ir dvasi
niai, ir fiziniai ir etiniai”.

O. W. I.
Redakcijos pastaba. Ka-' 

talikai turėtų eiti į katali
kiškas pradines ir aukštes
nes mokyklas. *

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V 
Karo Rnnu.

kio daugiau negu gyvulys, kuris vien tik ėda 
ir miršta. Ji neturi reikšmės silpnadvasiams, 
bet vien tik herojams.

Amerika dar nėra įsisąmoninusi tikrojo 
pasiaukojimo ir kryžiaus meilės reikalingu
mo. Mes kol kas dar tolinamės nuo tikrojo pa
siaukojimo, kaip kad Šv. Petras kad bėgo 
nuo Kristaus nesuprasdamas, jog norėda
mas mylėti Dievą turi prie Jo artėti.

Ir Viešpats sutikdamas šį kraštą kelyje 
baisiuose pavojuose klausia tą patį klausimą, 
kurį Šv. Petras klausė: “Quo vadis, Ameri
ka?” — “Kur eini, Amerika?” Taip! Kur mes 
einame? Ar mes einame prie kryžiaus, kaipo 
tragedijos stebėtojai, ar kaipo veikėjai? Koks 
yra tavo atsakymas šiam klausimui? Nuo tei
giamos didumos priklausys Amerikos atei
tis.

SKYRIUS III.
DIEVIŠKOJI KAINA ŠIO KARO 

SUSTABDYMUI
Šituo skyreliu mes įžengiame į klausimo 

patį turinį: “Kodėl Dievas nesustabdo karo?” 
Atsakymas šiam klausimui yra lygus atsa
kymui: “Kokia būtų dieviškoji kaina, kad šį 
karą sustabdžius?” Atsakymas yra šis, jog 
Dievas turėtų panaikinti žmogaus laisvą va
lią.

Pats atsakas, rodos, gana aiškus. Gvilde
nant klausimą giliau, tektų pradėti šiaip: Ši
tas pasaulis, jog tai nėra vienintelis pasaulis, 
kurį Dievas galėjo sutverti. Jis galėjo su
kurti pasaulį visai belaisvės ir taip sutvar
kant mus, jog mes būtume buvę taip geri ir 
teisingi, kaip kad saulė, kuri teka rytuose ir 
leidžiasi vakaruose su nepaprastu tikslumu.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas? išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASI^AP- 
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
fJoston. Mass.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Dievas galėjo sutverti mus neišvengiamai 
šventais, su kokiu neišvengiamumu lelija yra 
balta, ugnis karšta ir ledas šaltas.

Tačiau Dievas matomai nenorėjo sukurti 
mechaniško pasaulio. Jis nenorėjo automa
tiško žmogaus, bet dieviškoji Išmintis pasi
rinko tokį kelią, kuriuo ir pats žmogus galė
tų laisvai bendradarbiauti su Dievu. Žinoma, 
ta žmogaus laisvė nėra lygi dieviškajai lais
vei, tačiau ji yra pakankama išreikšti žmogui 
savo “taip” arba “ne”.

Kitais žodžiais tariant, Dievas pasirinko 
būdą sutverti tokį pasaulį, kur žmonės nau
dodamiesi laisvę galėtų laimingai gyventi. 
Jis davė laisvę ir todėl pasaulyje gali būti tė
vynę mylį patrijotų, gali būti ir tėvynės išda
vikų: gali būti didžiadvasių herojų, gali būti 
ir bailiausių pardavikų. Dievas sutvėrė pa
saulį panašų bažnyčiai, kurios nariai gali bū
ti šventieji, bet gali būti ir velniai.

Gyvenime negali būti epiško žygdarbio, 
jei viskas esti realu; negali būti lyrikos, jeigu 
nebus skausmų; nėra nei lauru vainiko tiems, 
kurie neina į mūšį. Atimk tad šita laisvę nuo 
žmogaus, kurioje jie pasirinko didžiadvasiš
kus darbus atlikti ir neliks ten daugiau jo
kios pagarbos jiems. Nereiškiame pagarbos 
patrankoms, kurios skina žmonių. gyvybes, 
taip lygiai ir tie žmonės nustos buvę žmonė
mis. Dievas troško sutverti garbės pasaulį, 
bet kartu ir galintį nupulti pasaulį, bet tas 
tegalėjo būti atliktas atiduodant į paties 
žmogaus rankas jo likimą. Dievas norėjo pa
daryti žmogų paties savęs valdovu. Ir tas Jo 
noras arba tikslas dėl kurio Dievas tvėrė pa
saulį yra meilė.

(Bus daugiauĮ
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Naujos Anglijos Lietuvių

I

Liepos 4 d., 1944, So. Boston, Mass.
PAMALDOS

Visiems sumaršavus šv. Pet- 
sušauktoji ro Lietuvių bažnyčion įvyko iš

kilmingos pamaldos. Šv. Mišias 
atnašavo prelatas J. Ambotas iš 
Hartford. Conn. Jam asistavo 
kun. A. Abračinskas ir kun. Dr. 
Stadalninkas. MIC. Įspūdingą, 
momentui ir laikui pritaikintą 
pamokslą pasakė kun. Pr. Ju
ras iš Lavvrence, Mass. Po pa
mokslui perskaityta mirusiųjų 
lietuvių legionierių vardai. Už 
juos ir šiame kare kritusius ka
reivius. vadovaujant pamoksli
ninkui pasimelsta. Po maldai 
lauke iššauta trys salvos ir tri
mitais atlikta “taps”. Po mišių, 
kun. J. Vaitekūnas iš Provi- 
dence, R. I. suteikė palaimini
mą Švč. Sakramentu.

Pamaldoms pasibaigus.
Dariaus 
merikos 
Tuomet 
savo į 
Schooi Auditorium. Prie Lietu- 

; vių salės prie maršuotojų pri-

South Bostono Lietuvių Pi- 
liečiu draugijos iniciatyva su
daryto Komiteto 
Naujos Anglijos Lietuvių Kon
ferencija. paminėjimui: 1) A- 
merikos Nepriklausomybės pa
skelbimo: 2) Lietuvių Spaudos 
Laisvės atgavimo ir 31 Lietu
vos Steigiamojo Seimo sušau
kimo prasidėjo viešu paradu 
nuo Amerikos Legiono Stepono 
Dariaus Posto patalpų C & 
Broadvay, So. Boston. Lydint 
ginkluotai sargybai buvo neša
ma vėliavos: Amerikos, Lietu
vos ir Amerikos Legiono. (Rei
kia pridėti, kad neštoji Lietuvos 
trispalvė yra prisiųsta iš Lietu
vos kaipo dovana šiam Ameri
kos Legiono Postui nuo Lietu
vos Kariuomenės Savanorių Ve
teranų, dalyvavusių kovose už 
Lietuvos Nepriklausomybę).

Sekė: —
1. Komiteto nariai ir po vieną 

atstovą nuo maršuojančių gru
pių.

2. St. Dariaus Posto benas.
3. St. Dariaus Posto Ladies sidėjo So. Bostono Lietuvių Pi-

Auxiliary. ! liečiu draugijos Amerikos ir
4. šv. Petro par. Moterų ir Lietuvos vėliavos.

Merginų Kareiviams Remti sky-‘ 
rius. Į

5. Bostono Lietuvių Jauna- 
mečių Tautinių šokių Grupė 
(Tautiniuose kostiumuose).

6. Šv. Kazimiero R. K. drau
gija.

Maršuojant bažnyčion, prie 
durų, dar prisidėjo su savo vė
liavomis šios draugijos:

7. Lietuvos Dukterų po globa 
Motinos Švč. dr-ja.

8. Šv. Petro ir Povilo draugi
ja.

9 Susiv. Lietuvių šv. Kazi
miero draugija.

10. šv. Jono Ev. BĮ. Paš. d-ja.
11. Saidžiausios širdies V. J.

paš. draugija.

Būrys VVACS treniruotės lauke. Momentas parodo duotą komandą— 
one-two-three-kick. Sakoma, kad pavyzdinga tvarka WACS tarnyboje 
teikia tikro malonumo.

St. 
Posto benas sugrojo A- 

ir Lietuvos himnus, 
visi iš bažnyčios mar- 

South Boston High

IŠKILMINGA KONFERENCI- 
JIS PRADŽIA

Sumaršavus visiems salėn. 
komiteto pirm. adv. Jonas Gri
galius pakviečia vėliavas suneš
ti estradon. Visiems sustojus ir 
trimitams gaudžiant “To the 

i Colors", Amerikos, Lietuvos ir 
, draugijų vėliavos sustatomos 
i estradoje.

Po pirm.
j žangos 
į kun. Jonas 
vidence. R. 
ją - maldą.

Kadangi Konferencijos laikas 
labai trumpas — 1 diena, tai 
pirm. adv. J. Grigalius paskiria

adv. J. Grigaliaus į- 
sveikinimo kalbos 
Vaitekūnas iš Pro- 
I. atkalba invokaci-

F
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40 Lietuviškų Atviručių 
Albumėlis f

'‘Darbininke” galima gauti gražių spalvotų lietuviškų į 
atviručių albumėlis. Atviručių turinys: I

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

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

"Darbininkas"
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

♦
♦

♦
♦
♦
♦* ■

I
4

*

'A
j

♦

Naudingos Maldaknygės
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

kraštai. 288 puslapiai. Kaina .......—.................
DANGAUS ŽVAIGŽDUTE, 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 apskritūs 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. Broadway, So. Boston. Mass.

SI.50

$1.50

$3.50

$1.25

$1.00

$2.50

$2.75

darbui pradėti šiuos atstovus į 1 
sekamas komisijas:

Tvarkos: V. Paplauskas, V. 
Valatka, V. Širka, V. Jakštas ir 
J. Kasparas.

Nominacijų Komisijon: J. Ar
lauskas, S. Mockus, Pr. Razva
dauskas.

Mandatų Komisijon: B. Cū- 
nienė, K. Namaksienė, S. Straz
das, F. Grendelytė, J. Petraus
kas, K. Mereškevičius. A. Mat- 
joška.

Pirm, pakviečia St. Dariaus 
Posto komandierių Juozą Lėkį 
pirmininkauti Amerikos Nepri
klausomybės paminėjimo cere
monijoms.

Posto adjutantui Jonui Roma
nui vadovaujant, visi atlieka! 
“Pledge of Alegiance” aktą.

Benui. Dr. J. Antanėliui ir' 
St. Paurai vadovaujant, visi su-; 
gieda Amerikos ir Lietuvos 
himnus.

Adv. J. Cūnys perskaito Am. 
Nepriklausomybės Deklaraci
jos dalį, o J. Kanuskis perskai
to ištraukas iš Jung. Valstybių 
konstitucijos.

Po to kom. J. Lekys perstato 
šio distrikto Jung. Valst. Kon- 
gresmoną. daugumos vadą, 
John W. McCormack, kurs savo 
reikšmingoje kalboje pažymėjo, 
kad lietuviai, pasirinkę savo 
konferencijai nepriklausomybės 
ir laimėjimo simbolinę vietą — 
Dorchester Heights nes nuo šios 

: pat vietos, kurioje šį High 
1 Schoolė randasi, George 'VVash
ington laimėjo pirmąjį mūšį už 
Jung. Valstybių nepriklausomy
bę — išvydamas anglus iš Bos
tono prieplaukos. Užtikrino 
kongresmonas atstovus, kad po 
šio karo Lietuva vėl turės būti 

; laisva ir nepriklausoma.
Kalba Lawrence F. Quigley, 

Chelsea Kareivių namo virši- 
' ninkas. Savo nuoširdžioj kalbo

je. be kitko pareiškia, kad ką jis 
‘ šiandien matąs tai neturįs ma- 
i žiausios abejonės, kad Lietuva 
’ gyvuos laisva ir nepriklausoma. 
, Po to kom. J. Lekys perduo- 
’ da tolimesnį Konferencijos ve-

1 dimą komiteto pirm.
I ■ Grigaliui.

Kun. Dr. Kazimieras 
I vičius duoda įdomią

apie lietuvių spaudą — literatū- 
I rą. jos pradžią, sunkią kovą su į 
. Rusijos valdžia, spaudos drau-| 
i dimo metais, tos kovos laimėji-j 
’ mą, paskui spartų augimą ir 
| net ktestėjimą nepriklausomoje 

Lietuvoje.
Stasys Mockus daro praneši- 

' I mus Konferencijos tvarkos bei 
s dienotvarkės reikalu.

Kalba Lietuvos Garbės Kon- 
* sulas Bostone, adv. A. O. šalna. 
" Be kitko pareiškė, kad sunkioje 
L šios šalies kovoje už nepriklau- 
1 sornybę. garsus lietuvis Tadas 
■ Kosciuška, stojo Jurgiui Wash- 

ingtonui pagalbon, ne tik kovą 
4 laimėti, bet ir Jung. Valsty-

KAI Aš AUGAU

Kai aš augau pas močiutę, 
Kai aš augau pas širdelę, 
Po sodą vaikščiojau, 
Po sodą vaikščiojau.
Gėleles rankiojau,
Gėleles rankiojau.

Ir atjoja bernužėlis, 
Baltas gražus dobilėlis, 
Žada mane barti.
Grandžiai pravirkdinti. (2)

Už ką barsi, bernužėli,
Už ką barsi dobilėli,
Už ką mane barsi,
Graudžiai parvirkdinsi? (2)
Nei tu radai karčiamėlėj. 
Nei tu radai jaunimėly, 
Karčiamėlėj geriant. 
Jaunimėly šokant. (2)
Tik tu radai pas močiutę.
Tik tu radai pas širdelę 
Po sodą vaikščiojant.
Uogeles rankiojant. (2)

Finansų Komisijos vardu Dr. t 
A. L. Kapočius praneša, kad' 
aukų Am. Liet. Tarybos dar
bams yra sudėta $974.35. Prašo 
dabaigti iki $1000.00, pats pri-Į 
dėdamas $5.00. Atsiranda ir 
daugiau aukotojų. Sudedama 
aukų $1036.35.

St. Michelsonas perskaito re
zoliucijas: 1) Lietuvių Spaudos 
Atgavimo, ir 2) Lietuvos Stei
giamojo Seimo Sušaukimo pa
minėjimo reikalu. Rezoliucijos 
vienbalsiai priimamos.

Adv. J. Cūnys perskaito bū- nių, žinių iš Amerikos ir užsienio, 
dingesnius draugijų ir pavienių 
sveikinimus šiai Konferencijai. 
Priimami plojimu.

Adv. K. j. Kalinauskas per
skaito bendrą Lietuvos reikalu 
rezoliuciją, kurią vienbalsiai Ly, 
priima ir nutaria ją pasiųsti: ’ Kviesti įžymiausi literatai. 
Prez. Rooseveltui, Valstybės se
kretoriui, Rusijos, Anglijos, Ki
nijos Lenkijos, Estijos, Latvi-j 
jos, Lietuvos atstovams. Ame- i 
rikos Kongreso nariams ir spau
dai.

Trumpas kalbeles pasako vi- 
ce-pirmminkai: Kriaučialis,
Jurgeliūnas ir Aniesta.

Jonas Tuinila, Bendro Lietu
vos Šelpimo Fondo direktorius, 
prašo atstovų savo kolonijose 
organizuoti šio fondo skyrius, i

Adv. Kalinauskas perskaito 
rezoliuciją užginant Amerikos 
Lietuvių Tarybos darbus, ypa- ‘ Paprašo ir visi atsistoję, susi- 
tingai suorganizuojant Bendrą kaupimo valandėle pagerbia 
Šalpos Fondą ir įsteigiant Am. mūsų karius, žuvusius įvairiuo- 
Lietuvių Informacijos Biurą se šio karo frontuose.
New Yorke. Priimama vienbal-' Konferencija baigiama iškil- 
siai. mingai, sugiedant Amerikos ir

Pirm. A. F. Kneižys, perskai- Lietuvos himnus.
to šios Konferencijos ruošimo!

I 
I
1

AMERICAN 
RED CROSS +

I į
Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
“VYTĮ" leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips-

“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- 
—i redaktorius Ignas Sakalas ir 
‘VYČIUI’’ bendradarbiauja jo su-

I 
i

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. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.riai. Sakė, ar tai būtų “Justice 
and Liberty for all” jei Lietu
va liktų pavergta, kuri pirmu
tinė išdrįso pasipriešinti nacių 
smurtui, patraukdama teisman 
ir nubausdama hitlerininkus 
Klaipėdos krašte.

Rezoliucijų. Komisijos vardu 
adv. K. J. Kalinauskas perskai
to sveikinimus: Am. preziden
tui Franklin D. Rooseveltui, 
valstybės sekretoriui Cordell 
Hull, ir rezoliucijas: Karo Bonų 
pirkimo reikalu ir Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus reikalu. 
Sveikinimai ir Rezoliucij’os pri
imama vienbalsiai. Pirm. A. F. 
Kneižys perstato Am. Lietuvių 
Tarybos nario kun. Jono Švagž- 
džio, sergančio, sveikinimo laiš
ką. Priimamas plojimu.

Mandatų Komisijos vardu F. 
Grendelytė raportuoja, kad pa
tikrinus mandatus pasirodo, 
kad oficialiai dalyvauja šioje 
konferencijoje 54 organizacijos 
ir 194 įgalioti atstovai ir šimtai 
patriotingų lietuvių be įgalioji
mų. Raportas priimamas.

Pirmininkas kviečia Am. Lie
tuvių Tarybos Pirmininką, bu
vusį Nepriklausomos Lietuvos 
Seimo narį, Leonardą Šimutį 
iš Chicago, III. Jis įspūdingai 
kalba apie lietuvių kovas ir tei
sę į nepriklausomybę.

Atvyksta Bostono Miesto 
Mayoras. Sutinkamas entuzias
tingu plojimu. L. Šimutis per
traukia savo kalbą ir užleidžia 
savo vietą Bostono Mayorui, 
Maurice J. Tobin, kurį atsto
vams perstato Bostono miesto 
legalio departmento narys, adv. 
J. Grigalius.

Bostono Mayoras savo kalbo
je pareiškė, kad jis puikiausiai 
supranta lietuvių pastangas ir 
kovas dėl savo tėvų žemės, nes 
jo tėvai esą atvykę iš Airijos. 
Airija per 700 metų vedė neat- 
laidžią kovą už savo nepriklau
somybę iki galutinai laimėjo.

Nebus pasauly taikos ir ra-| 
mybės, kol bus prispausta Lie
tuva ir kitos šalys. Jei Lietuva 

. liktų svetimoj' vergijoj, tai vel- 
tūi miršta mūsų vaikai šio karo 
laukuose, — sakė lietuviams- 
draugingas Bostono mayoras.

Padėkojęs p. Šimučiui už ne-j 
paprastą mandagumą užlei-' 
džiant jam savo vietą apleidžia 
salę, o p. Šimutis tęsia savo į- 
domią kalbą toliau, apie Ame
rikos Lietuvių Tarybos darbus. I 
steigiant bendrą šalpos Fondą. 
Lietuvių Informacijos Biurą ir 
tt. Karštai pasmerkė komunis-Į 
tų niekšiškumą, kai jie bandė 
skundais valdžiai pakenkti Ben 
dro Lietuvos šelpimo Fondo or
ganizavimą.

Kvietė prisidėti savo auko
mis prie minėtų įstaigų palaiky
mo. Lietuvos priešai leidžia mi
lijonus jos pavergimui, todėl ir 
mes nesigailėkime savo centų 
jos išlaisvinimui”.

komiteto vardus ir reiškia 
i jiems visų vardu, padėką už to
kį, didelį, taip puikiai atliktą ir 
nepaprastai reikšmingą, darbą, 
koks buvo šios Konferencijos 
sušaukimas.

j
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A. Ivaška, Rašt.

Gal Dar Nepareina į Tams! 
tos 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 raginkite 
kitus Skaityti 1944 metams 

*“ŽVAIGŽDę”.
metams — $1.00; 

Širdies Spalvuotas Paveiks- 
centų; Maldos Apaštalavimo 
— 50 centų.

Adresas: 

ŽVAIGŽDĖS 
Administracija, 

488 E. Seventh St., 
So. Boston (27), Mass.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis

“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
Pigiausias laikraštis yra 

“VARPELIS”

Metams kainuoja tik $2.00
Kas prisius daugiau parėmimui, 

gaus dovanų vertingą knygučių. Pla
tintojai. surinkę tris naujas “Varpe
lio" prenumeratas, ketvirtą “'Varpe
lio” prenumeratą gauna dykai ir 
“Varpelį” gali siųsti kam nori. Pla
tintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

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

Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis

Greene, Maine

bėms įsikurti. Todėl, mes lietu- i 
viai, drąsiai galime reikalauti, 
kad dabar ši šalis pagelbėtų 
Lietuvos nepriklausomybę at- 
stėigti.

PREZIDIUMAS
Nominacijų Komisijos vardu 

Stasys Mockus siūlo Konferen
cijos prezidiuman šiuos atsto
vus: Pirm. — A. F. Kneižį. Vi- 
ce-Pirm. — adv. Joną J. Griga
lių, Ant. Kriaučialį, Kostą Jur- 
’ geliūną, William Aniestą.

Raštininkais: Aleksandrą I- 
j vašką, Albiną P. Nevierą, Joną
Pečiulį, P. Miliauskaitę.

Finansų Komisijon: Dr. A. L. 
Kapočių, Joną Tuinylą, Vladą 
Jakštą.

Rezoliucijų ir Sveikinimų ko
misijon: Adv. Kazį J. Kalinaus
ką, adv. A. J. Young. Stasį Mi- 
chelsoną, adv. Juozą Cūnį, K. J. 
Vencių.

Atstovai vienbalsiai nuomi- 
nuotus asmenis išrenka Konfe
rencijos prezidiuman.

Rengimo Komiteto pirm. adv. 
J. Grigalius perleidžia Konfe
rencijos ' vedimą naujai išrink

tajam pirm. A. F. Kneižiui bei 
prezidiumui.

A. F. Kneižys jautriai pasvei
kina susirinkusius 
ferenciją 
svečius.
skelbia 1 valandos pertrauką 
pietums.

POPIETINĖ SESIJA
Pirm. A. F. Kneižys atidaro 

popietinę sesiją 
Pakviečia Dr.
(pirmo Laisvos 
vo Amerikai a.
sūnų) iš Waterbury, Conn. Kal
bėtojas savo akimis matęs kaip 
bolševikiškos Rusijos kariuo
menė iš pasalų užliejo Lietuvos 
ramią, šventą žemelę ir visą 
kraštą paskandino raudonajame 
terore, kalbėjo ypatingai jaut

I

adv. J.

Urbona- 
paskaitą į šią Kon- 

draugijų atstovus ir 
daro pranešimus ir

2:30 vai. p. p. 
Petrą Vileišį. 

Lietuvos atsto- 
a. Jono Vileišio

“ŽVAIGŽDĖ"
Jėzaus 
las 50 
Įstatai
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k

V

FAT FACTS *

THEIR TASK6 0N6PLIT 
5K0MDn*mfi"WHH 
TMEFINESTEQUlPMENT 
WE CAN SUPPLY---

MH&CESSfNG 
NVUON MMCHUTCS!

______________________ P0W& PO? . 
CASU AND EKTŽA ŽAT/ON PO/NTS'. '

» -V ■•’.nv,

MUŠT DEPEND ON MANY 
TYRES OF EOUIPM&NT

US69 PATS
HELPEP TO MAKE



Antradienis, Rugpiūčio 29, 1944 a
---------- ------ | .

krito ir krenta į nuodėmę,! 
tolinasi nuo Dievo. Kad’ 
nebūtų pervėlu pasaulį iš
gelbėt, Dievas atsiuntė ant 
žemės Savo Mylimą Sūnų 
iš Švenčiausios Motinėlės 
Marijos, kad Jis Savo pa-Į 
vyzdžiu, pamokinimais, ir 
pasiaukojimu — išgelbėtų 
pasaulį nuo pražūties. •' Į 

Dieviškais gabumais, Jis' 
sutvėrė ir paliko Organi
zaciją, Kuri ligi šiai dienai 
auga ir tarnauja Dievo 
garbei— tai Katalikų Baž
nyčia. Bažnyčia tūri Kris
taus pažadą, kad Jo žo
džiai gyvens ligi pasaulio 
pabaigos, ir jokie priešai 

triūso, lams)”. Tarp klausytojų ir Jo įsteigtos Bažnyčios —

Šiomis dienomis pasiro
dė lietuvių visuomenėj 
naujai išleista ir pagražin
ta “ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIUR
DE” knyga, kurią jos au
torius Jo Ekscelencija 
Petras Bučys, MIC., ga-į 
biai ir labai įdomiai para
šė.

Į šį vertingą kūrinį, Vys-; 
kūpąs P. Bučys, MIC., įdė-į 
jo labai daug gilaus darbo.' 
Medžiaga, kuri sudėta šioj 
knygoj, yra rezultatas ilgų 
valandų ir dienų i 

Raštai ir dokumentai įvai- stebuklų regėtojų būdavo Į nepajėgs sutriuškinti.

i*““ ?a.!n„tjfzaus įžftŽmfižo
Savo Bažnyčios. Po prisi
kėlimo, Jis ją remia, sau
goja, ir globoja.- Malohes 
siunčia Savo tarnams, ir 

į tas parodo,'kad Jis visados 
gyvena tarpe mūsų.

Švenčiausioji Panelė Ma- 
[rija, Kristaus Motina, my-

riose kalbose buvo išna- ir tokių, kurie vietoj pri- 
grinėti, ir T ‘ ‘ 1
faktai — sudėti į vieną į- nusilenkt, — 
domų 510 puslapių leidi- būdų Kristų 
nį.Autoriaus krikščioniška 
meile ir pasiaukojimas, 
paskatino sutverti tokį 
kilnų kūrinį, kad viso pa
saulio lietuviai galėtų su
sipažinti ir kartu su kito
mis tautomis pagarbinti 
Šv. Panelę Mariją, ir kad 
galėtų šauktis Jos pagal
bos ir užtarymo Prancūzi
jos palaimintame Liurdo 
miestelyj.

Nors jau 85 metai suka
ko kai Švenčiausioji Ma 
rija apsireiškė Liurde pir
mą kartą, bet per šį laiko-. trenktas už durų. Jo žaiz- 
tarpį didelė dalis žmonijos du nieks negydė ir nemaž-!ko Liurde" šv. Marijai, Ne
galėjo susipažinti su Liur- gojo, tik šuneliai atbėgda- kaltasis Prasidėjimas, ap- 
do įvykiais, stebėti augan- mi aplaižydavo. Laikui bė- sireiškė vargšei piemenė- 
čius Masabielio uolos pa- gant abu numirė; Lozoriushei Bernadetai Subirūtei. 
status, nuo paprastos ak- tapo priimtas į Dievą Ka- Koks džiaugsmas dvelkė 
-------- x:.. Q turtuolis jo| Bernadetos širdy, kai iš

vydo Švč. Panelę, žmoni
jos Gelbėtoją! Aukščiau 
minėtoje knygoje, tas vis
ikas aprašoma.

Didelė garbė priklauso 
J. E. Vysk. Bučiui, MIC., 

[už jo tokį brangų kūrinį,

jie ieškojo i 
sunaikinti, 

nes bijojo, kad Jis gali a-Į 
timti iš jų sostus ir turtą. 
Tad, pasirodo, kad žmo
gus bijo žiūrėti Teisybei į 
akis, dėl savo šykštaus iš- 

' skaičiavimo.
Gerai visi žinome įvykį——,Tr . . *.

Šventame Rašte, kur apra- tinti Savo Sūnų, ir gailinti 
šyta Lozoriaus ir jo tur-jPasautt°; Savo apsireiški- 
tingo brolio gyvenimas.tingo brolio gyvenimas. ma^s ir maldomis — gelbs- 
Beširdis turtuolis brolis, pi klystančią žmoniją, 
gailėjo plutelę duonos nu-1 linksmina doruosius, kad 
mesti vargšui Lozoriui, laikui atėjus visi galėtų 
kuris sėdėjo žaizduotas, džiaugtis Dangaus gėry- 
apdriskęs ir išalkęs, iš- bėmis.

Toks apsireiškimas įvy-

mens nišelės, ligi šių dienų ralystę, 
didžiosios bazilikos. nedorą gyvenimą — buvo

Stebuklai, kaip ir pir- įmestas į amžiną pražūtį, 
miau, taip ir dabar. įvyks- Turtuolis, mąstydamas a- 
ta Liurde, ir jų teisingu- pie savo buvusį klaidingą 
mą niekas negali užginčys gyvenimą, 
ti. Nes 
žmonės buvo priversti ti
kėti, kai savo grynomis a- 
kimis išvydo nevieną ten į- 
vykusį stebuklą.

Vysk. Bučio parašytoje 
knygoje yra pažymėta 
skaičius netikinčiųjų, ku
rie neklausydami žmonių Maižiešius, Pranašai, ir ki- Į priklauso* p. A. Peldžiui už 
kalbų, patys atvyko į Liur- ~----~--------- ~~ ’—J *’
dą, ir po gilių tyrinėjimų 
atrado stebuklų tikrus ap
sireiškimus.

Jėzus Kristus, gyvenda
mas ant žemės apie 2,000 
metų atgal, kvietė žmones 
prie Savęs, nes Jis žinojo, 
kad tik pas Jį vieną gali
ma 
Jis 
dažnai išsireikšdavo, 
“Jeigu netikite 
džiams, 
mano darbams (stebūk-

- ■ -......

• i

prašė Dievo, 
ir netikinčiausi kad siustų Lozorių ant že

mės pranešti jo broliams, 
kad jie vestų geresnį gyve-| kuris kūoaiškiaūsiai nu- 
nimą negu jis vedė, nes ir piešia šiuos Šv. Bernadė- 
jų tas pats likimas laukia, tos regėjimus, aprašo jos 
Dievas turtuoliui aiškiai tėvyškę, stebuklų tyrinė- 

. atsakė į jo prašymą: “Juk jimus, bazilikos statymą 
buvo ant žemės siustą įr tt. Taipgi, daug garbės

rasti išsigelbėjimas, 
šaukdamas žmones 

kad 
mano žo-

tai tikėkite bent

DARBININKAS~

matomai nori iššaukti vilką iš miško. Paėmusios akme- 
Tur būt ir jos kovoja už savo teises.

■ ■ — ■ —
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ĮLIETUVOS SACHARA...<7 F*?** ’

Tik nueis tyruosna 
karavanas...
Tik nueis taip lekiančiu 
smėliu...
Ir nupūs vėjelis pėsakus 
ten mano,
Ir nupūs kėlius.

J. K.-A-čius.

Pro kopų tarpeklį ir vėl 
išsineria Kuršmarės. Jos l

pilkšvai skaidrios. Lygiu 
vandens paviršiumi iš lėto

Laivų Dirbtuvėms Bei Pajū
rių Fabrikams Reikia 30,000 

Darbininkų

Karo Medžiagų Trūkumo. 
Įrodymai

Paul V. McNutt, WMC 
Pirmininko, teigimu, ge
nerolas Brehon B. Som- 
mervell, Armijos Aptar
navimo Pajėgos koman
duojantis generolas yra 
padavęs Karo Darbo Jėgos 
Komisijai aiškų būtinų 
karo medžiagų trūkumo į- 
rodymą.

Generolas Somervell, pa
sikalbėjime su Karo Dar- 

, bo Jėgos Vadyba — Darbo 
Komitetu, citavo iš frontų 
atsiųstas generolų telegra
mas, įrodymui, jog karo 

I medžiagų trūkumas su- 
kliudęs mūšio planams.

“Šiais lemiančiais laikais 
yra daugiau priežasčių nei 
bet kada Karo Darbo Jė
gos Komisijai pasirūpinti 
karinių pajėgų trūku
mais”, pasakė P. V. Mc
Nutt.

“Nors Komisija iki šiol 
stengėsi, kiek galėdama, 
viską atlikti laiku. Gene
rolas Somervell

Ralph A. Bard, Laivyno 
Pasekretorius, skatina lai- 

slenka balzgana burė. Tai vy110 dirbtuvių bei kranto 
žveju laivelis... žuvėdra įrengimų darbininkus ... .................

mėlynės taipgi Laivynui gaminan- .kad dar didesnių pastan- 
i pine ni-ivapiiia f o hri Vii« vra. laukiama Kaino

nurodė,
dar tebekarpo mėlynės uupgi Laivynui gamuian-iaau uai uiuvsuių pasuin- 
skliautą savo ilgais spar-čius privačius fabrikus bei;gų yra laukiama. Kaipo 
naįs ' dirbtuves dirbti ir dar į pavyzdi, galima duoti tokį

i ... i dirbti. Jis pranešė, kad i atsitikimą, kad vienas ge-
Galvoj blyksteli mintis: Laivyno dirbtuvėms, ypa- nerolas buvo priverstas at- 

ta burė ir ta žuvėdra du tingai toms, kurios yra šaukti 100 oro misijų dėl 
! vandens ir laisvės paukš- Ramiojo Vandenyno pa- tinkamo tipo bombų netu

rėjimo”.
“Kitas generolas prane

šė telegrama, kad jis bu
vęs priverstas palikti 3,500 
sunkvežimių (trokų), nes 
jis toliau nebegalėjęs jų 
tinkamai užlaikyti ir jie 
turėję būti pakeisti ki
tais”.

ta burė ir ta žuvėdra —dulvu tingai toms, kurios yra šaukti 100 oro misijų dėl

pusėj,

čiai...
Juo toliau, 

karštis ir tyla "kausto mū-- R- A. Bard prašo laivyno 
sų sąnarius, blyškią kopų, darbininkus tęsti savo
smilgą, pavargusį krū- darbą, nekreipiant deme- 
mokšnį... Jau nebesigirdi šio į kalbas apie taiką bei 
nė žuvėdros klyksmo. Tik įvykius Europoje, 
po kojomis aitriai čeža 
smėlis.

— Štai, ten pamatysim 
briedžių! — parodo ranka 
“ekspedicijos“ vadovas į 
priešaky kylančią, mažu
tėmis pušelėmis apsodintą 
kopą...

Suspartinam žingsnį. 
Smėly randam keistų pė
dų.
— Tai briedžio! — paaiš

kina vienas draugų.
Įžengiam į mišką — 

“nykštuką”, ties kurio vir
šūnėmis tingiai sulinguo
ja mūsų kepurės, kuprinių 
kraštai ir įraudę veidai... 
Kiek tolėliau pušys didėja. 
Kai kur net pasitaiko ber
želių. eglių, kopų karklų, 
lapuočių krūmų...

Duodamas įsakymas ty
lėti. Užčiaupiam kvapą ir 
pamažu slenkam pirmyn. 
Staiga vadovas ištiesia 
ranką į aikštę, apsuptą pu
šaičių vainiku...

Sustojam. Pačiam aikš
tės pakrašty, atmetęs 
aukštyn plačius ir didin
gus ragus, neramiai dai
rosi briedis. Matyt, pajuto 
arti esant žmones. "Eks
pedicijos” fotografai, už
miršę visą atsargumą, 
griebia savo aparatus...

Sužiba stiklinės akys, 
nukreiptos i didingą Nidos 

Gi

kraščiuose, dar trūksta
juo didesnis 30,000 darbininkų. 

---- I P A Rard nr-ačn

ir pa
ruošti tokį laivyną, kad 
galima būtų užpilti japo
nus bendra mūsų Laivyno 
bei jo paruošėjų — darbi
ninkų jėga.

Anot R. A. Bard, tik su 
visiška Japonijos pergale 
pasibaigs gamybos mūšis, 
ir už metų nuo šios dienos 
laivyno dirbtuvėse dirbsią 
tiek pat darbininkų, kaip: 
ir šiandien.

“Laivynas priklauso nuo 
jūsų. Mes žinome, kad jūs 
mūsų neapvilsite”, pabai
gė R. A. Bard savo atsi
šaukimą į darbininkus.

Alyva Neduodama Anglies 
Kuro Įrankių Naikintojams

“Mandagumas mažuose 
dalykuose saldina gyveni
mą, dideliuose — daro jį 
kilnesnį.“ Bovel.

HEAT DETOUR

used fat for some of those very 
valuable red ration points during 
one of New York's hot opelis. At- 
though Andy knows that fat will 
be used for bullets to make it bot- 
teę. for the Axis he couldn’t resist 
this nice cool street spray.

ti šventi žmonės, kurie sumanymą išleisti tokią 
skelbe Dievo Žodį ir moks- vertingą knygą. Garbė 
lą, bet jų nepripažino, to- “Darbininkui” už tokį gra- 
del, kam siusti Lozorių?., žų, švarų ir patrauklų 
Juk juomi taip pat netikės spausdinį.
kaip ir anais siųstais Pra- šį kūrinį skaitant kiek- 
našais“. vienam skaitytojui pri-

Pasaulyje, nuo seniausių duos džiaugsmo ir malo- 
istorijos laikų, randasi į-jnaus poilsio; sielą pratur

tins dvasiniu lobiu ir pri
artins arčiau prie Visaga
lio. Ypatingai šiais laikais, 
kada pasaulis verda kan
čioj ir baimėj, — kiekvie
na šeima turėtų įsigyti šią 
“Darbininko” išleistą kny
gą, ir susikaupus pagalvo
ti apie Dangaus galybę, 
kurioje vienoje yra išsi
gelbėjimas nuo dvasinių ir 
pasaulinių žaizdų:

Todėl, kiekvienas lietuvi, 
prašau įsigyti šią vertingą 
knygą, nes tai bus ne tik 
jūsų knygyno pagražini
mas, bet ir sielos pasipuo
šimas.

Knyga gražiai papuošta 
su virš 50 paveikslų; kalba 
labai suprantama, aiški; 
mintys patraukiančios ir 
lengvai sekamos, taip, kad 
nesinori su šia knyga skir
tis, ligi ją visą neperskai
tęs. J. Klevas.

žymių Dievo mokslo skel
bėjų, kurie savo pavyz
džiais pritraukė daug neti
kinčiųjų prie Dievo. Bet, 
tų išrinktųjų — buvo ma
žas skaičius... Pasaulis vis

t . .

Kai orlaivio kovotojo gasolinotankas, naujai numa-

“Niekas nepaliko tokių 
šviesių žymių istorijoje, 
kaip žmogaus kilnumo at
stovai žemų polinkių lai
kais“. Lacordaire.

Kai orlaivio kovotojo gasolinortankas, naujai numa-j “Norįs daryti gera, bel- 
liavotas, slenka per elektros šviesų tunelį, kad greit iš- džiasi į uždarus vartus, 
džiūtų, tai atrodo, kaip tikras baliūnas. Inspektorė pri- mylįs randa vartus atki- 
žiūri savo darbą. ‘lūs”. Rabindranat Tagore

Kainų Reguliavimo Įstai- i 
ga įsakė Apylinkių Karo' 
Kainų bei Racijonavimo į- 
staigos neduoti kūrenamo
sios alyvos asmenims, su
naikinusiems įrankius an
gliais ir malkoms kūrenti 
arba juos pardavusiems ar 
dovanojusiems be svarbios 
priežasties, kad galėtų 
gauti kūrenamosios aly
vos.

“Gailestis — būtina pasi
taisymo ir gerėjimo sąly
ga.“ E. Marting

Garlaivis praslenka pro 
paskutinio - kairėj pusėj 
dunksančio fabriko kami
ną ir aprūkusius trobe
sius. Klaipėda su savo niū
riais namais, uosto darbi
ninkų šūkavimu, pakelia
mųjų tiltų bildesiu lieka' 
užpakalyj.

Priešais mažytėm garba-Į 
nom tyvuliuoja Kuršma-1 
rėš. Horizonte, labai labai 
toli, pro balzganą saulės 
žibėjimo maršką išsiryški
na juosva, siaurutė juos
ta. Bet štai vėl pūsteli len
gvutis vėjelis. Sujuda van
duo, sujuda oras. Ir toji 
juosva juosta išnyksta. 
Vandeny išsitiesia tam
siais rėžiais ir mažais sū
kuriais suraižytas garlai
vio kelias.

Staiga dešinėj
kažkur toli, lyg ir pradeda 
ryškėti, skirtis iš vandens 
juodomis dėmėmis nu
sagstyta balta juosta. Vė
liau toji juosta auga. Vis 
didėja ir didėja. Juodosios 
dėmės pavirsta pušimis, 
baltumas— kopomis... Pro 
medžius išsineria rausvi 
stogai, uosto vėliava. Su
mirga žvejų laivelių stie
bai ir burės.------

Tai Juodkrantė. Išlipam 
iš garlaivio. Užsimetam 
ant pečių kuprines. Kioske 
nusiperkam Juodkrantės 
vaizdelių — atvirukų. Juo
se keliais žodžiais nusako
me savo nuotaiką, gamtos 
grožį. Adresuojam juos gi
minėms arba pažįsta
miems ir metam į pašto 
dėžutę...

Dar po kokio pusvalan
džio kelionės laivu jau mes 
iš lėto žingsniuojame įkai
tusiu Lietuvos Sacharos
keliu. Kelias vingiuoja gyventoją — briedį... 
tarp pušelėmis nusodintų j tuo tarpu sušlama krū- 
smėlio kalvų, štai mes! 
pakylam į aukštumą. Kai-' 
rėj sužiba ryto saulės spin- ■ 
dūliuose paskendu s i o s 
Kuršmarės. Dešinėj pro 
baltas kopų viršūnes ir 
nuvargusio berželio šakas 
žydriu ryškumu akį žavi 
Baltija. O priešais — smė
lio daubomis ir aukštumo
mis išmarginta Neringa.

Kelias vėl leidžiasi že- x ___ .. ___ „ __ ...
myn. Baltų smilčių kopos gai taip paslaptingai išky- 
užstoja ir jūrą ir marias, la ir vėl išnyksta kopų 
Anakur dangaus mėlynę i aukštumose, pavargusių 
raižo balti žuvėdros spar-j pušynėlių aikštėse, sidab- 
nai! Mūsų ausis pasiekia rinėse pakopiu smilgose... 
jos graudus klyksmas. J Eug. M-čius.

mokšniai, dar kartą virš 
jų iškyla platūs, ramtyti 
briedžio ragai — ir gra
žioji idilė išnyksta...

Keliautojas ir vėl pama
žu slenka pirmyn, slenka 

‘per karštą, saulės įkaitin
tą smėlį... Ir vėl trokšta 
'pamatyti aną gražų ir vie
nišą tyliųjų smėlynų gy
ventoją — briedį, kurio 
: platūs ir saulėj žvilgą ra-

Šios dvi prancūzas merginos, pasiuvusios Jung. Val
stybių vėliavėles, sutikusios Dėdės Šamo kari, turi 
garbės jam parodyti ir pasigirti, pačios pasiuvusios.
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Naujo religinio, kultūrinio ir i kun. J. Valantiejus. VVaterbury. 
tautinio centro — vienuolyno j 
įkūrimas 
džiugino visus Amerikos, bet y- 
patingal Maine lietuvius. Su 
Lietuvos Pranciškonų Vienuo
lyno įkūrimu Mount St. Fran
cis. Greene. Maine, prasidėjo 
naujas gyvenimas šioje tolimoje 
lietuvių kolonijoje.

Amerikos lietuviai, giliai įver
tindami naująjį Lietuvos Pran
ciškonų vienuolyną, gausiai da 
lyvavo jo pašventinime š. m. 
rugpiūčio 6 d.

Dalyvavo svečiai kunigai -- 
kun. Ig. Albavičius. Cicero. Iii..

centro — vienuolyno į Conn.. kun. Pr. Juras. Lawren-
Mąine valstybėje nu-'ce. Mass.. kun. J. Vaitekūnas.

Providence, R. I.. kun. Dr. J.| 
Starkus. Tėvų Marijonų Provin
cijolas kun. J. Jančius. kun. Dr. 
A. Bružą*. Hartford. Conn.. 
Tėv. K. Žvirblis. Providence. R. 
I.. kun. B. Ribokas. Rumford. 
Me., kun. A. Deksnis ir daug 
vietos prancūzų ir airių kunigų 
— viso 25.

Vienuolyno pašventinime be 
Lewlstono. Rumfordo ir kitų 
Maine valstybės lietuvių daly
vavo svečiai iš Chicagos. Iii.: 
Mrs. A. Leščinskienė. Mrs. J.

Pukelienė. Mrs. A. Gilienė; iš 
Baltimore. Md. Mrs. M. Clayto- 
nienė: iš Montreal. Ca.nada Mr. 
P. Dubauskas. Mrs. O. Motuzie
nė. Mrs. E. Mickienė; Mr. J. Ra
manauskas 
svečiai iš 
Cambridge.
Mass..
gel kitų miestų.

iš Brockton. Mass.: 
Norwood. 

Mass., So.
Lavcrence, Mass.

Mass.,
Boston,
ir dau-

iš ryto

Mons. G. Johnson, lydimas kun. J. Vaitekūno

Pašventinimo dienoje
10 vai. kun. J. Valantiejus at
laikė iškilmingas mišias ir pa
sakė panoksią.

Kadangi Portlando vysk. J. E. 
Juozapas E. McCarthy staiga 
susirgo ir atsigulė į ligoninę, 
pašventinti VxCnuO*yn^ <it3^u.n- 
tė savo Generalį Vikarą Mons. 
G. P. Johnson.

3 vai. po pietų Mons. G. P. 
Johnson dalyvaujant kunigams 
ir miniai lietuvių iškilmingai 
pašvent.no. vienuolyno koplyčią 
ir patį vienuolyną.

Po pašventinimo apeigų Mon
sinjoras vyskupo vardu sveiki
no lietuvius ir savo kalboje 
džiaugėsi naujuoju vienuolynu, 
kuris turėsiąs didelės reikšmės 
Maine valstybės ir visos Ame
rikos lietuviams.

Po Mons. kalbėjo kun. P. Ju
ras. kuris savo nuoširdžia gilia 
pranciškoniška kalba visiems 
paliko gilų įspūdį.

Prof. Dr. K. Pakštas savo kal
boje iškėlė vienuolynų kultūrinę 
reikšmę.

i Kadangi kalbų klausėsi ir ne
mažas skaičius prancūzų ir ai- 

‘ rių. Tėv. K. Žvirblis, dominiko
nas. labai vykusiai atpasakojo 

. angliškai visų kalbų turinį.
iri

kun. J. Valantiejaus eina šventinti Tėvų Pranciškonų ga DeWitt viešbutyje 5:30 vai. lietuvių!
vienuolyno, Greene. Me. (įvyko bankietas, kurį surengė Bankieto programa buvo la-

I

nams pagerbti jis išmoko šią! 
dainelę.

Mary Peldžiūtė. ‘Darbininko’ 
administratoriaus p. A. Pel-Į 
džiaus dukrelė, apsirengusi lie
tuviškais rūbais, gražiai pade
klamavo Dr. K. Urbonavičiaus 
vienuolyno pašventinimo proga 
sukurtąjį eilėraštį.

Visus bankieto dalyvius suža
vėjo tautiniai šokiai, kuriuos 
pašoko p. O. Ivaškienės vado
vaujama mergaičių ir berniukų 
šokikų trupė atvykusi iš South 
Boston, Mass.

Visas bankietas praėjo su di
leli:: pas'sekimu. Vietos anglų I 
spauda plačiai rašė apie naują
jį Lietuvos Pranciškonų vie
nuolyno įkūrimą ir pašventini
mą.

rių bažnyčios koplyčioje, Lewis 
ton. Me.

Lietuviškos pamaldos 
■tos laikyti rugpiūčio 13 
i Prieš mišias svečiai iš

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

x ■ ss *,

pradė- 
dieną. 
Chica-

gos, So. Bostono ir vietos lie
tuviai, vadovaujant prof. Dr. K. 

, Pakštui, sugiedojo giesmę ‘Pul
kim ant kefių’. Pirmą kartą 
Lewistono istorijoje, airių baž
nyčioje suskambėjo ši kiekvie
no lietuvio širdžiai taip miela 
giesmė. Daugeliui lietuvių ji iš
spaudė ašaras ir sužadino bran
gius prisiminimus... Per Mišias, 
kurias laikė Tėv. Just. Vaškys, 
solistas'A. Lemieux pagiedojo 
Schuberto ‘Avė Maria’ ir ‘Pa- 
nis Angelicus’. Tėv. Justino 
Vaškio patriotinis pamokslas į- 
kvėpė visiems vilties ir šioje 
sunkioje lietuviams valandoje 
nenusiminti, bet drąsiai kovoti 

gautas leidimas Lietuvos Laisvę. “Jei Dievas
Tėvų Pranciškonų rūpesčiu ir

pastangomis g____ ________
, . ,. , .. . bus su mumis, mes nežūsime”,kės sekmadieni laikyti l.etu-. kaIbiyo Jallna_SL, pamokslinin. 
viams pamaldas šv. Patriko ai- kas>

J. E. Portlando Vyskupas Juozapas E. McCarthy, 
didelis Lietuvių Prieteliuš. Jis pakvietė Lietuvos Pran
ciškonus rūpintis lietuviais Maine valstybėje. Jo Eks
celencijos leidimu š. m. rugpiūčio 13 d. -Tėvai Pranciš
konai pradėjo lietuviams pamaldas Šv. Patriko bažny
čioje, Lewiston, Me.
Levvdstono Švč. P. Marijos Ne- bai graži. Po kalbų žymi soliste 
perstojančios Pagalbos Lietu
vių Moterų draugija. Bankiete 
dalyvavo apie 300 lietuvių, ku
nigų — 22. Tai buvo pirmą kar
tą Lewistono istorijoje, kada

Vienuolyno pašventinimo pro- vienu metu susibūrė tiek daug

lietuvaitė, ilgai studijavusi dai
navimą Milane, sudainavo dvi 
lietuviškas ir vieną ariją iš ope- 

i ros Tosca. Žymus solistas A. 
į Lemieux. prancūzas, sustebino 
' visus puikiai sudainavęs St. 
I Šimkaus dainelę “Kur Bakūžė
Samanota”. Tėvams Pranciško- Greene, Maine.

Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolynas,

! KAS _ - •
i GIRDĖTI LIETUVIU i

KOLONIJOSE *-- ---------------------- —--

Dvi Novicijos Sesuo M. Lillian 
Kašėtaitė, iš Apreiškimo para
pijos, Brooklyn, N. Y., ir Sesuo 
M. Bernarda Dailydaitė, iš Šv. 
Jurgio parapijos, <

KARL GERDELER
Tariamąjį Hitlerio prie

.. Sesuo M. 
Liliosa Cisarik iš Šv. 

Juozapo parapijos. Mahanov 
City. Pa.. Sesuo M. Joannes; 
Julija Ablušiūtė iš Apreiškimo 

Šv. parapijos. Brooklyn. N. Y.. Se- 
įvyko šuo M. Magdalena.

Kun. E. Vasiliauskas vedė ce- 
Jam asistavo kun. 

B. Kruzas iš Apreiškimo para
pijos. Brooklyn. N. Y., kun. P. 
Aukštikalnis. S. J., iš Pomfret. 
Conn.. kuris pasakė šiai progai 
pritaikintą pamokslą, kun. J. 
Misiąs iš Prisikėlimo parapijos.

Pa..

Įvilktuvių Ir Profesijos Ce- ios philadelPhia Pa .. * • j Albina: Liliosa Cis
remomjos Dievo Apvaizdos

Kalnelyje
Įv.iktuvių ceremonijos 

Pranciškaus Vienuolyne u 
š. m. rugpiūčio mėn. 12 dieną. 
Šv. Klaros šventėje, šešios pos- remonijas. 
tulantės priėmė Šv. Pranciškaus 
abitą: Eugenija Radavičiūtė iš 
Šv. Petro ir Povilo Parapijos 
Chicago. Illinois. gavo vardą 
Sesuo Marija: Adelė Jakupčio- 
nytė iš šv. Jurgio parapijos, j 
Brooklyn. N. Y.. Sesuo M. Ani- jNorth Side. Pittsburgh. 
ta; Pranciška Skulytė. iš Šv. kun. B. Bartis, šv. Jurgio para- 
Jurgio parapijos. Detroit. Mich.. Į pi jos. Cleveland. Ohio, ir kun. 
Sesuo M. Augustina; Lucija A. Jurgutis. Šv. Barboros para- 
Petraitytė Jurgio parapi- ■ pijos, Bridgeville. Pa.

'kės punktu: vyr. burmis- mesdavo visus siūlymus 
tro rinkimai. į ministerių portfeliams, ir

Ir iš Karaliaučiaus viena liko nacionalsocialistų lai- 
į proga buvo pakviestas Dr. kinojo viešpatavimo ste- 

Lohmeyer, gi kita— jo pa- bėtoju. J. B-s.
dėjėjas Dr. Gerdeler.

' Ir štai visa Vokietija bu
vo nepaprastai nustebinta, 
kad Leipcigo miesto tėvai, 
apėję visus vyriausiuosius 
burmistrus, savo miesto Je galite gauti gražių medalių, 
vyr. šeimininku pasirinko kurie yra specialiai padaryti 
Karaliaučiaus burmistrą tarnaujantiems kaip vyrams, 
— padėjėją. Tačiau jie ne- taip ir moterims, tarnaujan- 
apsiriko. Gerdeleris buvo tiems, kariuomenėje, laivyne, 
darbo žmogus, be tuščia- marinuose ar oro jėgose. Meda- 
žodžiavimo, niekam nepa- likelis ir lenciūgėlis yra sidabri- 
taikavo ir neieškojo tuščio n’s- Vienoje medalikėlio pusėje 
populiarumo, jo viešos yra švč. Panelės Marijos Ste- 
kalbos nebūdavo ilgos ir būklingo Medalikėlio — Miracu- 
be gražiai skambančių lous paveikslas, o viršuje — Jė- 
tuščių žodžių. Tai buvo di- saus širdies paveikslas. Antroje 
delio mąsto ir plataus aki- pusėje yra škapliernos šv. Pa- 
račio valstybės vyras. Jis neles paveikslas. Medalikėlio 
tikrai žinojo kas sveika ir kaina $2.50. Užsakymus siųski- 
kas kenksminga valstybei te: “Darbininkas”, 366 West 
ir tautai. Gerdeleris at- į Broadway, So. Boston, Mass.

būs pirkliai iš visų Euro-' 
pos valstybių. Taigi į pasi- 
liuosuojančią vyr. burmis
tro vietą pastatė savo 
kandidatūras apie 50 vyr. 
burmistrų iš kitų miestų. 
Tarp kandidatų buvo vyr. 

miestai Karaliaučiaus miesto bur- 
eyventojų) mistras Dr. dr. (dvigubas 

burmis- 
Tai kar- 
renkami 
dvylikai
Jaunieji pastatė savo kandidatūrą 

buvo natūralu: jis ėjo jau 
antrą terminą vyr. bur
mistro pareigas (17 me
tų), bet jo padėjėjas tu
rėtų pasitenkinti mažes
niu miestu, arba bent 
laukti laisvos vietos savo

M. Bernarda Dailydaitė. iš Šv. . .
J-Olo parapijos. Cleveland, numerą pirmą pažino- 
Ohio sudėjo laikinuosius įžadus Jau asmeniškai Karaliau-

— - — -- ciuje. Jam daoar o6 metai.
Tuo laiku jis buvo antruo
ju burmistru, arba, ameri
koniškai, mayoru. Vokieti
joje kiek didesni 
(virš 50,000 s 
turi po vyresnįjį 
trą ir burmistrą, 
jeros vietos, bet 
miesto tarybų 
metų terminui, 
žmonės, baigę universite
tų juridinius arba nac. e- 
konomijos skyrius ir norį

• pasirinkti savivaldybių 
aukštesnių vietų karjeras 
turėjo dar porą metų stu
dijuoti specialiai miesto 
planavimus, miestų ūkį ir mieste. Taip bent atrodė 
spec. pagilinti teisę, suriš- sulig nusistovėjusių 
tą su savivaldybe. Po to pročių. Iš 50 kandidatų 
stodavo tarnauti į mažės- Leipcigo miesto taryba 
nes vietas, o iš ten po ku- slaptam posėdy pasirinko 
rio laiko statydavo 
kandidatūras į mažesnių- tinesnius. 
jų miestų valdybos narius 
arba apskrities viršininkų 
padėjėjus (vad. aseso
rius). Jei į mažesnes vie
tas taryba pasitenkindavo 
mokslo dokumentais ir 
viršininkų atestacijomis, piniją apie tokius 
tai į 1 
šeimininko, mayoro, vietą 
buvo prisilaikoma didelio 
atsargumo. Daktaro Karlo 
Gerdelerio išrinkimas į 
Leipcigo vyr. burmistro 
vietą buvo labai įdomus, 
labai retas savivaldybių 
praktikoje atsitikimas, to-

rugpiūčio mėn. 13 dieną per šv. 
Mišias, kurias celebravo Tėvas 
P. Aukštikalnis. S. J.

Rugpiūčio mėn. 23 dieną po 
rekolekcijų, kurias vedė Tėvas 
Alfonsas Saboth. T. O. R., trys 
Seselės sudėjo amžinuosius įža
dus: Sesuo M. Teresė — Mont
vila itė iš Šv. Jurgio parapijos 
Cleveland, Ohio: Sesuo M. Ire
na — Pacekonytė iš Švč. Trejy
bės parapijos. Hartford, Conn., 
ir Sesuo M. Florencija Čiurlio
nytė iš Šv. Jurgio parapijos. 
Philadelphia. Pa.

daktaras, dviejų fakulte
tų) Lohmeyer ir jo bur
mistras padėjėjas Dr. Kari 
Gerdelei*. Kad Lohmeyer

WATERBURY, CONN
pa-

Kariuomenėj Tarnaujan
tiems Medalikai

“Darbininko” administracijo-

Penktadienį, rugsėjo 1, 8val. 
vakare, senojoj Šv. Juozapo mo
kykloj. choro kamoaryje. įvyks 
parapijos Bendrojo Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo sky
riaus labai svarbus susirinki
mas. Bus patiekta įdomių bei 
tikrai svarbių pranešimų iš BA
LF direktorių susirinkimo, ku
ris įvyko rugp. 13, WaLdorf 
Astoria viešbuty. New Yorke.

Valdybos ir skyriaus nariai, 
draugijų, klubų bei organizaci
jų atstovai ir visi kuriems ištik- 
rųjų rūpi ištiesti galingą pagal
bos ranką nuo baisaus karo nu
kentėjusiai tėvynei Lietuvai 
prašomi gausingai dalyvauti 
šiame svarbiame susirinkime.

Marcelė Andrikytė,
BALF Skyriaus Publicistė. įįel į jį visa Vokietija at-

savo septynis maždaug priim- 
Po to sekė to

kia procedūra: Taryba pa
renka kelių vyrų komisiją, 
kuri vyksta į miestus, kurį 
išrinktieji darbuojasi. Jie, 
atsargiai per savo ryšius: 
taktingai surenka viešą o-| 

' ‘ ; išrink-1

Draugijų Valdybų Adresai

Kai karštis buvo užklupęs ant Naujos Anglijos, tai 
tūlas Dominick Rosica keliavo prižiūrėdamas arklius 
traukinio vagone. Kad ir arkliams kuo nors padėjus 
atsigauti nuo karščio, jis nupirko šaltos košės ir mė
gino užfundyti, ką paveikslas ir parodo.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Nakt|

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokių reikalų

•V. JONO EV. BL PA4ALPINT* 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždy*.
601 6th St.. So. Boston. Mass.

Vice-Plrmlninkas — Pranas Tulelkla
702 E. 5th St.. So. Boston. Mas*.

Prot. RaSt. — Joną* Gllneckl*.
5 Thomas Pk., So. Boston. Mas*.

Fin RaSt. — Aleksandra* IvaSka.
440 E. Slxth St., So. Boston. Mase.

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

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS »VC.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E 8th St.. So Boston. Mas*.

’ Tel So Boston 1298. 
j Vice-Pirmininkė — B Gailifinlenė.

8 Wir>field St.. So. Boston. Mas*. 
Prot. RaSt — Ona Ivaėkienė

440 E Sixth St.. So Boston. Mas* vyriausiojo miesto tuosius kandidatus. Po to Fin. Rast — b cunienė.
. , J . . __ ___________ . , ___ I 29 Gould St.. W. Roxburv. Mas*.

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

177 West 7th St.. So. Boston. Mas* 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

948 E. Broadvvay. S. Boston. Mass 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.

110 H St.. So Boston. Mass 
Draugija savo susirinkimus laiko ka* 

antra antradieni mėnesio. 7:30 v*i.
vakare. Parapijos salėje. 492 E Draugija laiko susirinkimus kas tr* 
Seventh St.. So Boston. Mass. j sekmadienį kiekvieno mėnesio

Visais draugijos reikalais kreipkitės l 2 vai po pietų. Parapijos salėj 
pas protokolu rsAtkilnke 49? F. 7th At. So Rnston Maso

grįžę raportuoja slaptam 
posėdyje. Tuomet likusie
ji, kokią nors iškilminga 
proga (kad ir parodos ati
darymas) kviečiami į mie
sto iškilmes. Miesto tary
bos nariai, taip sakant, 
miesto tėvai, turi progą 
pažinti kandidatus asme-! 

kreipė dėmesį. . Įniškai ir išklausyti jų kal-
apie metus bų. i arvbos nariai stato

I 
I

i

I I į 
i

pasibai- klausimus. Abi pusės žino 
tarvba kame reikalas, bet per tokį 

(viešėjimą apie vietą nekal
bama ir klausimas taip 
greit nerišamas. Kandida
tai sugrįžta namo, o mies
to taryba porai savaičių 
praslinkus skiria 31aptą 

L (‘ rodąs suvažiuodavo stam- posėdį su vienu dieuotvar-

(Paprastai
prieš terminui 
giant, miesto
(council) skelbia apie lais- 

(: vą vietą. Leipcigas didelis 
(. miestas, garsus savo paro- 
(• domis, kurios Leipcige bū- 
■ ■ davo ruošiamos ir pavasa- 
į; riais ir rudeniais. J tas pa- ?

Kun. P. M. Juro Nauja 
, Maldaknyge

Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują 
maldaknygę RAMYBES ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusla
pius, gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukian
čios išvaizdos. Kaina $2.75.

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu: 
“Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

pa%25c5%25a1vent.no
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Į
Ketvirtadienį, rugp. 24 d., ir linkėjimų kalbeles.

Vendome viešbutyj, Bostone, Įžangos kalbą pasakė p. Aldo-! 
L. Vyčių Algirdo 17 kuopos vai- na Jakavonytė, L. Vyčių kuopos' 
dybos ir komisijos iniciatyva ir komisijos atstovė, ir ji pakvietė! 
pasidarbavimu įvyko šaunus toastmasteriu Dr. Juozą Anta-

ATSISVEIKINIMO BANKIETAS

žmonėms per Federacijos sky
rių. Seserys yra dėkingos duos- 

’niai poniai. Bus jai begalo dė-į bankietas kun. Kazimierą Jen- nėlį. Iš Vyčių daug darbavosi,
Rugp. 19 d., Posto koplyčioje, ^ingi ir Lietuvos kankinami I

Kirtland Field, Albuquerque,' žmonės.
New Mexico, apsivedė South'
Bostoniečiai Edwardas J. Rut-1 
kauskas su Pranciška V. Cin-! 
gaite. !

Rugp. 26 d., tapo pakrikštytas I Ketvirtadienį
Stepas - Karolis, Jono - Anta- 7 -39 v v bus
ninos (Verbickaitės) Zulonų, ,. . ’. .zmtys, prieš
gyv. 725 E. 7th St, ir Sandra- 
Jonė, Jono - Celijos (Kulaitės) 
Komičių, 172 W. 8th St.

ŽINUTES

Trečiadienį, vakare, bus laiko
mos Šv. Teresės novenos ir Tre
tininkų pamaldos.

4 vai. p. p., iri 
klausomos išpa- 
pirmą mėnesio

I kų pagerbti ir su juo ataisvei- kad bankietas pavyktų p. Al. 
kinti prieš išvykstant į Jung. Jakavonytė, adv. Jonas J. Gri- 
Valstybių kariuomenę kapelio- galius, p. Petronėlė Žibiūtė, p. 
nu. . L. Švelnis, Centro pirm. p. Pr.

Dalyvavo daugiau kaip 200 Razvadauskas ir kiti. Jiems pa- 
rinktiniausių svečių ir viešnių, gelbėjo Dr. A. Kapočius, p. D. 
Prie garbės stalo sėdėjo garbės A. Zaletskas ir p. Vincas Skud- 

i svečias kun. K. Jenkus, jo ma- ris.
Bankietas buvo tikrai

Rugp. 27 d., 7 v. v., kapelio
nas kun. K. Jenkus, prie įstaty- 

Ponia Berniūnienė padgvano- to gvenč Sakramento, atkalbėjo 
jo rakandų Šv. Petro parapijos Rožančjų, maldas už kareivius 
Seserims mokytojoms, daug jr tajkąf įr suteikė Palaimini- 
drabužių ir avalynės Lietuvos švenčiausiu Sakramentu.

. jam tarnavo asistoje kun. J. 
i Petrauskas, kun. A. Baltrušiū- 
nas, kun. Andr. Naudžiūnas, 
MIC., ir kun. Simonas Saulėnas. 
Žmonių pamaldose dalyvavo a- 
pypilnė bažnyčia.

Po pamaldų žmonės, perpildę 
salę, klausėsi dainų ir kalbų iš
leidžiant kun. K. Jenkų. Daina
vo Choras, vadovybėje art. R. 
Juškos, Dr. J. Antanėlis, ir pa- 

: neles Taruškaitė, Antanėlytė ir 
• Grabi jolytė.

Kalbėjo kun. Dr. K. Urbona- 
ivičius, kun. Virmauskas, kun. 
I Juškaitis, kun. Petrauskas, kun.

PARSIDUODA trijų flatų na- • Baltrušiūnas, kun.
mas po 3 kambarius. Baltos' kan- Abračinskas 
sinkos ir skalbynės, gasas, elek- Į lėnas.

I

įs

DAKTARAI

TeL TROwbridge 6330

J. Repshfs, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
■ — . ■ i- ■ - ■ . —

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Šauniai Pasitiko G. 
Razvadauskienę ir Jos 

Dukrelę
Pereitą trečiadienį Liet. Vy-

Razvadausko žmona Genovaitė 
su naujagime dukrele Gloria 
grįžo namo iš ligoninės. Ta pro- 
ga, vadovaujant pp. Onai Nevie-

Naudžiūnas, 
ir kun. Sau-

tra ir visi įrengimai. Parsiduo-! Aukų kapelionui įsikurti su
- - - - “ - —- -- teikė asmenys ir Sodalicija,
kusi negaliu namą apžiūrėti. Choraa’ bažnytinės draugijos ir 
Atsišaukite: 164 W. 6th St., So. Raudonojo Kryžiaus darbuoto- 
Boston, Mass. .

da labai pigiai, nes aš našlė li
kusi negaliu namą apžiūrėti. v

(25-29-1)

A. J. NAMAKSY
REAL estate a insurance

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parktvay 1233-W

American Pešt Control
Exterminators of Household

Pešta
65 L Street ŠOU 1324

So. Boston, Mass.

jos.
j Buvo tai masinis parapijos 
reprezentantų atsisveikinimas 
su kapelionu kun. K. Jenku. 
Lai ta Dievo meilė, kuri verčia 
jį eiti kariuomenėn vis plečiasi 
jo gražioje širdy ir paliečia vi
sus, su kuriais jis susitiks.

J

Rugp. 30 d., vadovybėje kun. 
Abračinsko ir kun. Saulėno, al
toriaus tarnautojai laikys savo 
metinę pramogą Fields Park, 
prie Pleasant St., Brocktone. Į 
svečius pas altaristus atvažiuos 
kun. Virmauskis, kun. Naudžiū
nas ir pietūs. Išvažiavime gali 
dalyvauti ir vaikai, kurie mano 
tapti altaristais.

mytė ir sesutė, ir šie kunigai: 
vietinis kleb. Pr. Virmauskas, mingas. Garbė jaunimui! 
A. Abračinskas ir S. Saulėnas;' 
iš Lawrence — kleb. Pr. M. Ju
ras ir F. Kenstavičius; iš Wor- 
cester —-. kleb. K. Vasys; iš 
Brockton — J. Petrauskas; iš 
Stoughton — J. Skalandis;
Cambridge — kleb. Pr. Juškai- čių Centro pirmininko p. Pr. 
tis ir A. Baltrušiūnas; iš Hart
ford, Conn. — Peredna, M. S.; 
klierikas Bernatonis ir toast- 
masteris Dr. Juozas Antanėlis.

Tarp kitų dalyvių buvo J. V. rienei ir jos tetai Čirbulėnienei. 
laivyno komandierius Dr. M. buvo suruoštos patiktuvės, ku- 
Casper (Kasparas) su žmona, riose dalyvavo apie 50 viešnių 
Dr. Povilas Jakmauh, buvęs —p-nios Razvadauskienės drau- 
Mass. valstybės sveikatos komi- gių.
sijonierius, ir eilė įžymių profe-' P-niai Razvadauskienei ir 
sionalų ir biznierių. Pažymėti- naujagimei dukrelei Gloriai su- 
na, kad šiame parengime buvo teikta daug nuoširdžių linkėji- 
daugiausia jaunimo, kuriam mų ir puikių dovanų. Viešnia. 
kun. K. Jenkus ilgus metus va
dovavo. Jis buvo L. Vyčių kuo
pos ir apskričio ir Sodalicijos 
dvasios vadu.

Labai gabiai pravedė progra
mą Dr. Juozas Antanėlis. Jis ir Antanui už surengimą šau- 
kalbų tarpuose įpynė gražių naus bankieto mūsų 25 metų 
juokelių. ; vedybinio gyvenimo sukakties

Sveikinimų ir linkėjimų kai- proga.
bas pasakė vietinis klebonas■ 
kun. Pr. Virmauskas; visų kle-! 
bonų vardu kalbėjo kun. Pr. 
Juras, LDS Centro vice-pirmi
ninkas ir Bostono Provincijos 
Kunigų Vienybės pirmininkas; vičienei, panelėms H. Sasnaus- 
visų vikarų vardu — kun. A. kaitei, M. Sasnauskaitei, A. Ca- 
Baltrušiūnas, kiti prie garbės plikaitei, L. Markūnaitei ir p. 
stalo sėdėjusieji buvo pakviesti Bernadetai.
atsistojimu išreikšti savo jaus- Dėkojame savo dukrelėms Ju- 
mus. • ' lytei, Onytei ir Teresytei už

Garbės svečias, kun. Kazimie- gražiąsias raudonas rožes.
ras Jenkus visiems nuoširdžiai
dėkojo už sveikinimus, linkėji- ponam Palaimam už didelę vės
inus ir dovanas, o ypatingai tuvių pyragą ir brangų sidabro 

j jaunimui — Lietuvos Vyčiams vainiką.

kuriam mų ir puikių dovanų.

PADĖKA

/

European refugees who fled before Hitler’s war machine are awaiting 
liberation—and. food. Millions of pounds of fat* and oils are needed to 
meet their minimum needs. To help them we mušt conserve all fat* 
here, uaing them first for food, then turning back to the meat dealer 
what is left, so used kitchen fats may serve the needs of war and 
industry. In no other way will our overall fats and oils supply stretch 
to meet the needs of our fightina men. our allies, and the home front.

TYRLAUKIŲ PIEMENAITE

I

ponamŠirdingai dėkojame 
Pažasiam ir jų sūnum Feliksui

gražią, kilnią, besišypsan
čią ponią, apsitaisiusią 
puikiausiais rūbais, visą 
pasipuošusią brilijantais. 
Bet pabudus, ji niekad ne
galėjo aiškiai atsiminti, 
ką buvo sapnavus.

Vieną karštą kovo vidu
dienį Marytė sėdėjo prie 
savo ožių vėsiame slėnyje.

Giliai dėkingi esame suma
nioms šeimininkėms ponioms 

i čaplikienei, Sasnauskienei, O. 
, Čaplikienei, Komičienei ir jų 
pagelbininkėms; poniai Slatke-

kaitei, M. Sasnauskaitei, A. Ca-

Labai esame dėkingi svotam
i

| *** V J T W * & J. *»»•

i už jų nuoširdų pasidarbavimą ir Taip pat dėkojame svotam
i t i n 1-9 zx v\ «-» w-» «-» i <-»

(Prancūzų pasaka)
Kas rytą Marytei reikėjo 

dar prieš aušrą šokti iš lo
vos, greit apsirengti ir ligi 

i saulėlydžio ganyti ožių 
j bandą baugiuose ir tuš-
'čiuose laukuose. Tie ožiai| 
' buvo šykščios senės, kuri i 
mergaitei leisdavo pasiim-' 
ti tik sausos duonos gaba
lėlį, — tai buvo viskas, ką jaį begalvojant apie šių 
Maryte kasdien valgyda
vo.

Senė sakydavo esanti jos' 
motina, bet vis dėl to Ma-! 
ryte nejautė jai jokios) 

{meilės. Senė versdavo 
mergaitę sunkiai dirbti, 

J neduodavo valgyti ir muš- 
) davo, jei tik ožys kur pa

klysdavo. Marytė gyveno 
didelės pilies griuvėsiuos,, 

) mažame kambaryje, ku- 
: riame naktimis senė ją už
rakindavo. Kas vakarą, 
grįždama iš tyrlaukių, 
mergaitė suvarydavo o- 
žius į didelį pilies kiemą.

Kartais miegodama ji 
sapnuodavo keistą sapną.; 
Ji matydavo prieš save!

tyrlaukių platumą, prisi
artina prie jos šlubuoda
ma senė. Pasirėmusi ant 
sunkios 
niekada

lazdos, kurią ji 
nepalei s d a v o,

vieną iš tų namų ir, parda
vėjui nustebus, pačiupo 
kepalėlį duonos ir suleido 
jin baltus, gražius dantu
kus. Nieko nežinodama a- 
pie pinigus, ji išėjo iš par
duotuvės neužmokėjus už 
duoną. Bet pardavėjas pri
bėgo prie jos ir sulaikė už 
rankos.
— Mažoji vagile, — šau

kė jis, — užmokėk man už 
duoną, arba aš pašauksiu 
policininką!

Mergaitė šitos kalbos 
nesuprato ir pradėjo šauk
ti. Greit susirinko aplink 
ją minia žmonių, ir staiga, 
dideliam mergaitės išgąs
čiui, pasirodė piktoji senė, 
kuri skverbėsi per minią 
link mergaitės.
— Mažoji duktė! Netikus 

mergiščia, — rėkė ji. Ką 
tu čia darai? Greičiau eik 
su manim. — Senė užmo
kėjo kepėjui už duoną ir 
pradėjo Marytę stumtis su 
savim. Mergaitė nenorėjo 
ją sekti: žinojo, kad gaus 
mušti ir dar labiau norėjo 

i rasti gražią ponią, nes at
siminimai darėsi vis ryš
kesni ir šviesesni.
— Aš nenoriu eiti su ju

mis, aš nenoriu, — mur
mėjo mažoji mergaitė. Aš 
žinau, kad ne jūs mano 
motutė, o aš ją noriu rasti. 

Tik staiga į vidurį mi
nios įvažiavo auksinė ka- 

! rietą, pakinkyta astuo
niais žirgais, baltais kaip 
sniegas. Viena dama, pasi- 

, lenkusi pro karietos duris, 
paklausė, kas čia atsitiko. 
Dabar su džiaugsmo šauk
smu Marytė metėsi prie 
jos. Tuo tarpu piktoji se-

i murmėjo mergaitei Piktu i-§lubčiojo tol tįk
balsu: galėdama.
- Duktė, tau reikes sj Sulaikykite tą senę,- 

yakarą apsitnusti vienai, j
As nebusiu namie. Uzda- i j Paskui atidariusi karie. 
nūs ožius kieman, .
savo kambarėlį ir užsi- 
sklęsk duris. Rasi ten ke
palėlį duonos, ir būk ten, f ranlrI1 
ligi as grįšiu. Tik neisdrįsk! ~
vaikščioti

sulaikite
eik i J/tos duris, minutę žiūrėjo į 

, mergaitę. Po to, iššokus iš 
karietos, ji paėmė Marytę

Pristatome Alų ir Toniką I
! Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir g. 
I toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems | 

ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite: a

L
* BOJUS BEVERAGE CO.

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

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

f■
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įvertinimą. Padėkojęs visiems- ponam Mačiulaičiam už gražią 
visoms, kapelionas kun. Jenkus dovaną.
užbaigė savo turiningą kalbą Giliai dėkojame giminėms ir 
anglų kalba išaiškindamas ka-. draugams už mums suteiktas 
peliono titulą. Kun. K. Jenkaus 
kalba buvo tikras “master
piece”.

L. Vyčių Algirdo 17 kp. vardui 
įteikė dovaną kun. K. Jenkui! 
pirm. L. Švelnis; L. Vyčių aps
kričio vardu — adv. Antanas J. 
Young, ir kaikurių dalyvių var
du 
nų įteikėjai pasakė sveikinimų

p. D. A. Zaletskas. Dova-

I

dovanas: ponams Pažasiam. p. 
Žiedeliam, p. Savilioniam. p. 
Svilienei, p. Jarošam. p. Danie
liam, p. Kyburienei, p. Minke- 
vičiam. p. Valmam, p. Flowers, 
p. Razgevičiam, p. Kavaliaus
kienei ir p. Gudavičienei.

Dėkojame toastmasteriui p. 
A. Namaksiui už sumanų prog
ramos vedimą.

Nuoširdžiai dėkojame sve
čiams ponams Glebams jų duk
relei ir žentui, taip gi p. Katriu
tei Glebaitei ir ponam Radaus
kam iš Oakville, Conn. už atsi
lankymą ir dovanas.

Dėkingi esame p. Šmigelskie- 
nei už didelį pyragą ir ponam 
Stakučiam už sveikinimus.

Liekame visiems giliai dėkin-į 
gi!

Kazimierai ir Marijona] 
Niaur&niai.

I
i

~. v -V- . 1 -------- A11Cjvaikscioti >r smizineti pi- b ioj, kj-k
I lyje. Bokštuos daug atplei- Driverkjau - Sita 
įėjusių akmenų Jie gali senė bug ai nub^^‘ 
kristi tau ant galvos ir uz- Ta ponia buv0 mergait6s 
muštu. _ _ j motina. Marytė buvo vien-

Mergaite klausė senes ir i turt- karalienės duktė, pa- cnrlniA Iro YYi nnrvio Htn f *■grobta raganos dar visai 
maža.

Parvežta į karalienės rū
mus, ji vis atsimindavo sa
vo ganymo dienas ir pasa
kodavo apie neklaužadas 
ožius. . “A. S.”

«-•-- - •' +

— O, mano geroji, mano 
kiek aš tavęs 

piktoji

I

CASPER’S

sėdėjo kambaryje dvi die- j 
nas. Bet toliau negalėjo1' 
kęsti. Senė buvo užmiršu-' 
si jai palikti vandens. Pa-' 

į galiau, troškulio kankina
ma, mergaitė paliko savo 

j kambarėlį, ir, norėdama 
! rasti vandens, įžengė į se- 
I nes butą. Ten ji pamatė di-;
dėlę spintą, kurią atida
rius rado keletą ryšulių 
rūbų, pasiūtų iš puikios 
medžiagos, su blizgančiais 
išsiuvinėjimais. Visi dra-1 
bužėliai buvo labai maži, i 

Pereitą šeštadienį, rugp. 26 ir VOS tik juos Marytė pa- 
d.. Lietuvių svetainėje, SLA matė, pajuto bundant at- i 
nariai- veikėjai suruošė vaišes siminimus. i

’ . . ftos organizacijos Centro pirmi ) — Juk tai yra rūbai, ku-| 
ninką, adv. J. Laukaitį pagerbti.' riuos aš nešiojau tada, kai 

Po vakarienės pastebėjo, kad gyvenau žėrinčiuose na- 
prie svečio taikosi prieiti visų muose, pas vieną amžinai 
ujamas dėl jo nepastovumo ir' 
netakto B. F. Kubilius. Vienas 
iš dalyvių priėjo ir klausia Ku
biliaus: “Kas tave čia kvietė a 
teiti?” Kubilius atsako: “Sta
sys Paura”. Iššaukia Paurą, bet 
tas atsako, kad jis “nekvietęs”.

Kaip žinoma, Lietuvių svetai
nės savininkai — draugija yra 
nutarus, kad Kubilius i tą sve
tainę negali nei savo kojos į- 
kelti.

Vienas pilietis, rodos, p. Pet
ras Jankus “pasiūlė” Kubiliui 
tuojau išeiti iš svetainės. Ir taip 
Kubilius išsinešė.

Sako, kad Kubilius buvo atė
jęs j svetainę prašyti aukų Ru
sijos šelpimui. Jis. kaip sako, 
prie kaikurių priėjęs prašęs 
drabužių. OKay.

"Kas Tave Čia Kvietė?"

I

GRABORIAI

S. Barasevfčtas ir Shihk
MOTERIS PAGELBIN1NKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Tari Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2S90
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537SOU 4645

Exclusive Būt Not Expensive
SPECIAL
During August 
in our Modern •
Beauty Salon

Reg. $10
PERMANENT WAVE

Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų 

žančių:
Puikus baltas, sidabrinis ......... ....................
Juodas stiprus .................................................
Rusvas stipriai padarytas .......  -
Gražus baltas, tinkamas moterims ir merg..

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadway, So. Boston

$8.00
$1.25
$1.20
$1.50

27, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE £

Firm Long lasting 
permanent wave 

While you relax in 
glamorous surroundings.

■ -

Casper’s Beauty Salon
738 E. Broddwoy — So. Boston 27. Mass.

VINCAS BALUKONIS,
Savininkas

Pagamina gerus lietuvišku pietus, | 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- £ 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- * 

giai patarnauja. \
South Boston, Mass.;

besišypsančią ponią ir kil
nų poną!... ;

Dabar ji norėjo rasti I 
vandens ir savo kūdikys
tės atsiminimų gražiąją 
damą ir puikųjį poną. Pa
likus pilį, ji skubėjo link 
upelio, bėgančio per tyr
laukius. Atsigaivinusi,, 
rankoj nešdama duonos į 
kepelėlio likučius, ji nebe
grįžo atgal, bet ėmė ke
liauti rytų pusėn, tolyn... 
Ir po keletos valandų ji a- 
tėjo į šalį, kuri jai priminė 
sapnuose matytą kraštą. į 
Čia buvo pilna žmonių, na- 

Įmų. Kai Kurie namai buvo 
plačiais langais, prikrauti 
duonos kepalėlių. Kelionė
je išalkus, Marytė žengė į
į

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS. 

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletsk** 
Graboriai ir Balsamuotojal

Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609



Antradienis, P.ugp 8

nė 20 
nera-

Kur pirmiausia eisime, 
tas ką aplankysime? Kas rei- 

tas amžinasis'kia būtinai pamatyti, kad 
kurio įsikū-1 būtume matę Romą? Jei 

svarbaus kuriam 
ar kurioj šaly ne

sakoma — buvai I

Būrvs jaunų vyrukų eks- ’ tis, jokių būdu, 
kursi ja. į stazione Termi- tramvajų praleidę, 
ni išlipo jau gerokai po dome.----------
dvyliktos valandos.

Pagaliau ir Roma 
šventasis,
miestas, anie 
rimą mokėmės gimnazijos ko nors 
suole iš senovės istorijos, mieste, 
apie kurio imperatorius matei, 
skaitėme su pašiauštais Romoj ir nematei Popie- 
ant galvų plaukais. įžiaus. Važiuojam į šv. Pet

itai. pamatysime 
ją istorija, tas 5 
ankštas gatveles 
žiuosius

gvvą- ro aikštę?
.auras,: get iengva Venecijoj — 
ir &ra_ [ apiankeį Morkaus aikštę 

palmėmis ir ole- — viską aplankei. Ne taip' 
andromis apaugusius par- Romoj — šv. petro aikštė 

n.mųo- dar ne viskas. Ir iš pirmo 
karto, tiesą pasakius, ji, 
mums labai blogą įspūdį 
padaro: nei tas didžiulis 
obeliskas iš egiptiško gra
nito Caligulos atgabentas, 
nei fontanai, pagaliau, nei 
pati kolonadų apsupta. 
aikštė su viršum stovin
čiais 166 šventaisiais ne
padaro tokio įspūdžio, ko
kio tikėjomės, savo fanta
zijoj sukūrę šį paveikslą.

Gal nuovargio, o gal to 
grandiozinio didumo esam 
apstulbinti, kad nebežiū- 

! rim į tai kas vertinga, o 
pastebim aikštės vežikus,

I

kus. pakeliausime pirmuo
ju pasauly plentu — Via 
Appia, gal ir mums teks 
savo lūpomis prisiliesti 
maldingųjų minių nubu
čiuota šv. Petro koją, pa-i 
matvti io vietininką, ku
rio žemiška valstvbė yra 
viena iš mažiausių pašau-į 
ly, bet kurio pavaldinių 
skaičius pralenkia ir ga
lingiausiu tautų, sau teri
torijas užkariaujančių mo
derniausiais ginklais, skai
čių.

Kaip atrodo tas garsusis 
Koliziejus. Forum Roma- _ 
num. šv. Petro Bazilika.;pastebim aikštės vežikus. 
Vatikanas. Katakombos 
O kur šimtai aikščių aikš- šieną, šiukšles, griūvantį telių, + I. . ... . ...
obelišku, banyčiu, bazili-’ 
kų, muziejų? Aišku, per 
kelias dienas, per savaitę 
visko neapeisime ir neap
žiūrėsime. —

Prasigrūdę pro didžiau-

DARBININKAS

I

Lietuvos ūkis, kuris šiandiena teriojamas karo ugnies ir priešo žiaurios rankos...

nekaltas... O aš? Aš lyg 
vilkas: nežymiai knopkę 
ant suolo atvertęs padė
jau. Jis sėdo, jis diktelėjo, 
paraudo, pabalo. Visi juo
kėsi...

Gana! Knopke savo siau
tėjimą prie žemės primyg
siu. Palauk, Petreli, dar tu 
parodysi, ką galįs.

Iš tikrųjų, gi ir buvau 
tinginys: visą laiką ant 
futbolo tupėjau, žuveles 
gaudžiau, lyg vilkas uode
gą eketėj, ant ledo liežuvį 
iškišęs visus popiečius biz- 
dinėjau. Čiuožyklas sargas 
mane vakarais vis su 
švirkšle iššvirkšdavo iš 
čiuožyklos. Broli tinginy, 
tu mano bestija neraliuo
ta. Ar žinai, kad aš jau ki
tas revoliucijonierius?! Oi, 
griebsiu tau už kailio! Dū
mais išlėksi aukštyn! Nuo 
šioF aš darbo revoliucijo
nierius — revoliuciją skel
biu tinginiui!

į Petro sieloj virė revoliu
cija vis karštesnė, ryžtin
gesnė, liepsninga.

giau nėra — Ar nieko? Oi AR TU ŽINAI.., 
toji dusli tyluma, o tie am- •.............. ~

duodančius savo arkliams šiai, tie šimtmečiai ar ne-1 — 
w *• i •- era nhia nn coįrnj sieną, siuksles, griūvanti

statulų, paminklų, įęO|0nų tinką ir nusivyk-, 
imą. Bet palauk. Paklausy-;
i kim prityrusių keliaunin
kų. Pirma gerai nusiprau- 
skim, išsimiegokim, pa
valgykim, nusipirkim ba
nanų, persikų, kurie čia 
taip pigiai pardavinėjami 
gatvėje, ir kai ateisim ant- 

ar*ghs- rą trečią kartą — geo-

ii

sius būrius keleivių, eks
kursijų, kalbančių vokiš
kai. prancūziškai, ;
kai ir kitomis kalbomis, iš
einame į Termini aikštę, 
kur yra didžiausias tram
vajų susikryžiavimo cent
ras. Vidury, aukščiau pasi
stojęs. baltai apsivilkęs 
policininkas tvarko auto
busų. taksių ir pėsčiųjų 
judėjimą. Vieni tramvajai 
ateina ir tolvn nueina, kiti 
apsisukę grįžta atgal. Prie 
kiekvieno tramv. šono su
rašytos gatvių linijos, bet 
tos gatvės, kur yra mūsų 
rekomenduotas bendrabu-

Pilkas dienas gyvena f 
Petras. Rekolekcijų vaiz
das baigia blukt. Tik vi
daus revoliucija neišnyko 
traukinio dūmu, neišgara
vo katilo garu.

Petras atsinaujinęs Kris- 
i tum, Petras Kristaus revo- 
■ liucijonierius, revoliucijo
nierius nedraugiškumui, 

i tinginiui, vidaus ir išorės 
sužvėrėjimui.

Į

Mažasis Revoliucijonierius
i Ar tu žinai, ar tu žinai,
i Kur mano veržiasi sapnai ?
I Ar tu žinai tą kraštą brangų. 
Tą šviesų, tyrą, žydrą dangų, 
Kur žėri, tviska mėlynai? — 

Keliaukime tenai’
Ar tu žinai, ar tu žinai,
Kur apdengti sniegu kalnai 
Žėruoja šviesioje žydrynėj.
Kur knibžda slibinai lindynėj 
Ir talkšo vandenų klanai ? — 

Keliaukime tenai!
Ar tu žinai, ar tu žinai. 
Kur žydi rožės, žolynai, 

t Visus metus žaliuoja gėlės, 
. Skrajoja linksmos plaštakėlės 
; Ir verda jūrės amžinai ? 

Vai. skriskime tenai!
K. Pr. Inč.—Pagal Go':tle

Salėn slinko su kitais ir; 
Petras. Kaip suole įaugęs' 
sėdėjo jis, o pro ausis, ro-j 
dos, visa jo gėda kyšo.
— Še tau karas, še tau ir 

revoliucija: draugui dan
tis išmaliau ir tiek, —kal
bėjo kažkas Petro ausyse, 
maišėsi, ūžė, po sąžinę rė
pliojo...
— Skelbiu revoliuciją! — 

kalbėjo rekolekcijų vedė
jas, — vidaus revoliuciją! 
Palaidokit senąjį žmogų, 
susprogdinkit nuodėmės 
kiautą, vidaus puvėsių liz
dą išardykit, į šviesų gy
venimą ženkit, saulės sū
numis kilkit į saulę kop
kit!..
— Žiūrėk, ir jis apie revo

liuciją! — kyštelėjo Pet
rui.

Prakaitas miešė kalkes, 
kruvini pirštai, prakiurę 
pečiai vilko plytas, ratu 

j sulinkęs rito akmenis Bir
žų vergas, Biržų baudžiau
ninkas. Užgriuvęs vėrė že
mę kastuvu, kurmiu lindo 
gilyn ir gilyn...

i Plyta griebe plytą, ak- 
; muo akmenį ėmė slėgt, ir 
'iš kraujo, iš prakaito, iš 
, plytų, akmenų išropojo di- 
į dingą Biržų pilis.

Nekartą puolė ją prie
šas. Griovė. Krauju visa ji 
išprausta. Kovų įvairių ji 
mačiusi.

Tik šitokį karą pirmą 
kartą mato griūvančios di
dybės griuvėsiai...

gaubia po savo skraiste; 
būrių susikaupusių, mal
dai ir Kristaus meilei ėju
sių čia krikščionių... Ak, 
rodos, lyg šnabždasi jie 
tarp savęs, lyg pranešinė
ja tyliai kits kitam, kad 
šią naktį bus jų tarpe bal
tasis Apaštalas ir kažką 
visiems grįžęs iš bėglio ke
lio papasakos... “Venio Ro
mam iterum crucifigi” — 
jam tarė Kristus, ir jis 
grąžo, kad pats mirtų už 
savo Viešpatį, kad iki am
žių pabaigos jis liktų Uola, 
ant kurios stovės Kristaus 
paliktoji Bažnyčia.

j

Katakombų pavadinimas 
yra kilęs iš graikų žodžio 
kata kumbein — greta gu
lėti. Jose karstai buvo de
dami greta viens kito ir 
viens ant kito nuo apačios 
į viršų. Dabar ten tuščios

A. S.

Popierio Padėtis Labai 
Kritiška

Harold Boeschenstein, 
, einąs Karo Gamybos Va
dybos Miško Produktų 
Biuro direktoriaus parei
gas, išleido pranešimą ne
seniai įvykusiems nesusi
pratimams dėl celulozos ir 
popierio padėties Jungti
nėse Valstybėse išaiškinti. 
Jis pabrėžė šiuos dalykus:

1. Kad popierio ir karto
no padėtis šiandieną yra 
labai kritiška, nežiūrint 
žymaus pagerėjimo celulo
zos gamyboje.

2. Kad, atvirkščiai kai 
ko manymui, karo pajėgos 
neturi didelių invento
riaus rezervų.

3. Kad pasėkoje karo ir 
1 kai kuriu būtinu reikalavi
mų gali būti reikalinga su
mažinti atsargos popierio 
ir kartono, skirtų civi- 

j liams.
4. Kad labai reikalinga 

dar padidinti popierio ir 
popierio išdirbinių gamy-

metriškai proporcingai I
augs ir mūsų įspūdis ir ta 
didžiausia pasauly bažny
čia. puošta Rafaelio, Mi- 
chelangelo ir kitų dailinin- 

. kų, skulptorių ir architek
tų genijaus...

Kai prieš porą valandų 
prieš saulės laidą įeiname 
kiparisų alėja į Kaliksto 
katakombų lauką, kai nu
siperkam bilietus ir kiek
vienas gaunam žvakelę, 
kai vadovas, įėjus į pirmą 
aukštą užsidega ant laz
dos užvyniotą kelių metrų 
žvake ir nuo jo mes visi 
paeiliui gauname ugnies, 
mus apsupa tikrai nuosta
bi dvasia, kuri sunku iš
reikšti, kuri reikia pačiam 
pergyventi, ką pergyveni 
slinkdamas tais siaurais, 
80 cm. koridoriais, lanky
damas senąsias cubiculas, 
krintąs, capellas.

Esame didžiausiose ka
takombose, kurios užima 
5 klm. plotą, nusileidžia 
iki 20 — 30 metrų gilyn. 
Kaskart einame į naujus;rinktis aplankyti savo mi-'anų nepabūgusių nei are- 
Lznn n ne’ 1 m rzi n m rlnv i ’ ’ ~

f

atsirado vėliau, o Nukry
žiuotasis katalikų mene 
tik V šimtmetyje). Vado
vas pakelia savo degančiavas pakelia savo degančia Rytoj rekolekcijos. Mok- 
lazda, ir mes matome, štai gleiviui popietis laisvas.
plesdenant mūsų žvakučių 
liepsnelėm, linksmai žen
giantį su rasta avele gerą
jį Ganytoja, štai ten žuvis 

vietos, nes po Milano edik-; (pirm, krikšč. ženklas), o

Lengviau jis pučia, diržą 
laisviau atleidžia...

Karas! Laikykitės, vy-

v
HAI.F AND HALF-Appar- 
er.tly undecided on a black or 
white swim suit for her seaside 
sunning, this bathing beauty 
b.its on a happv comprcmise 
v.ith this two-tone. two-piece 
bit of brief beachwear. It's all 
wool. knitted in a heavv her- 

ringbone pattern.

Petras stebėjosi: tikrai 
rai! Alfonsai, griebk baslį. Į jo sieloj viešpatavo revo

liucija. Vaizdas trynė vaiz
dą, ryžtas ryžtą stiprino.
— Aš liksiu revoliucijo

nierius... Ramybė mane 
dusina. Jei ligšiol dantis 
draugams laužiau, dabar 
vidaus žvėrį galabysiu, 
kibsiu vidaus galvijui į a- 
kis... — sukosi 
voje.

Petras nė 
kaip praeities 
visą jį apgula.

Aha, žiūrėk, 
buvau...

i
to (313 metais) iki 850 m. lubose — pervertas delfi- Ūžė, klykė, rėkė Biržų pi-
i x_i______ i_  ______ a. _ 1     O,- Z ~ line n y*ii onnnannustoja bu-,nas. Su brangesnėmis fre- 

kapinėmis, o pir-' skomis kriptos užrakintos. 
Didesnėse — įvesta elek
tra. Štai, vienoje šv. Jonas 
krikštija Išganytoją, o šv. 
Dvasia plasnoja kaip bal
tas balandis. O čia, va, vie
noj, matyt, cubiculoj (šei
myniniam rūsy) kažkoks 
dailininkas nupiešė jau
nas, gražias moteris, vaiz
duojančias pavasarį ir va
sarą. Gyviau, saulėčiau

koridorius, leidžiamės dar 
žemiau, saugomės. kad tik 
neliktume paskutiniai, ek
skursijos gale, nes nežinia, 
ar šiam labarinte palikus 
beužeis šiandie kita grupė, 
ar išgirs kas tavo, paliku
sio, balsą, nes be tuščių 
grabų vietų, be angose li
kusių molinių lempelių, be 
tų piešinių, kurie yra kop
lytėlių sienose ir lubose ir 
be kankinės Cecilijos, jos 
kapo vietoj, čia nieko dau-

katakombos įiuouvjo. uu- 
vusios kapinėmis, o pir
mųjų krikščionių ir kanki-l 
nių kūnai, kaip relikvijos, 
yra paimama į Bažnyčias.

Kur galėjo pirmieji krik
ščionys dėtis, persekioja
mi, kankinami, kur jiems 
melstis, kur pasiguosti 
Aukščiausiajam? Kapai, 
nežiūrint kokios tikybos 
žmonių jie būtų, buvo lai
koma šventa ir neliečiama 
vieta. Juose buvo galima nušvinta ir mūsų akyse nnn nni o !
rusių, o kartu atlikti ir re-'nos nei ugnies stulpų jau- 
ligines apeigas. Juo dau-tnų herojų dienos ir godos, 
giau buvo laidojama, juo o kai baigus su degt žvake- 
požeminės kapinės didėjo, ;lėm iškopiam į vakaro 
angos ilgėjo, todėl krikš- prieblandą, taip netikim, 
čionims pasidarė saugiau- kad būtume grįžę dvide- 
sia vieta slėptis nuo perse- šimtį amžių atgal, kad Via 
klojimų ir netik pasimels-^Appia kely nesutiksim vie- 
ti, bet ir daugelį reikalų no to dailininko, kad ne
aptarti. (girdėsim giesmės Sakra-

Katakombų — kriptų irįmento kriptoj...
capellų — piešiniuose nie-: Būti Romoj ir neaplan- 
kur nėra nei kryžiaus nei. kyti katakombų — Romoj 
Nukryžiuotojo. (Kryžius nebūti. A. D. S.
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lies nuotrupose, senose, < 
griūvančiose jos sienose. 
Ir čia griuvo, čia kėlės, 
kyšojo galvos, žaibavo a- < 
kys, oru gi zvimbė “grana
tos”, raitėsi “kulkos”. Tre
čiokai čia pliekė, karą ket
virtokams paskelbę.

Karas turi vadą. Kiek
viena revoliucija turi didį
jį kurstytoją, vadą revo- 
liucijonierių.

Ir šis mūsų karas ne be 
vado. Petras, lyg po sėdy- 

!ne ežį pakišęs, vietoj nie
kada nenurimstąs, pirmas 
‘revoliucijoms’, maištams, 
triukšmams. Pramušt
galvis ketvirtokas.

Dabar jis lėkė trukčia- 
galviais. Jo mažas snuku-; 
tis tikrai lyg barsuko. A- 
kys iššokusios, plaukai 
kaip kudliaus vilnos.

Petras kietai sugniaužęs 
kumštį. Petras strikteli, ir 
ore sušvytruoja plytgalis. 
Geriausio šaulio taiklumu 
plytgalis sustoja... Kazio 
dantyse. Aitrus aiktelėji
mas, ir prie krauju burbu
liuojančio kovotojo susi
gūžta “abiejų pusių” ka
riai, ką tik buvę “priešai”. 
Kovos didvyrį visi dabar 
pažįsta: Petro plytgalis iš
nešė Kaziui 4 priekinius 
dantis. ,

I Ir tai buvo rekolekcijų 
’ išvakarėse,.. i

Petro gal-Į 
nepajunta,} 
paveikslai bą.

ir pasiutęs Rpm'k Šios Šalies apsimimmaf
Tas draugas juk p,r^ Bonds i* Rtamps/

Žodynas į
“Darbininko” administracijai pavyko gauti iš Anglijos J; 

Lietuviškai-Angliškai ir Angliškai-Letuvišką žodyną. Žody- j 
nas turi 333 puslapius, stipriais audeklo apdarais, kaina 
$6.00. Užsakymus su money orderiu siųskite — “Darbinin- į 
kas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

NEW BRITAIN. CONN.

Kardok

TAVERN
HARTFORD AVĖ.. IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais. 
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia 
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.




