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10 vai. rytą, Pittsburgh, 
Pa., įvyks ALRK Federa
cijos Tarybos suvažiavi
mas. Centro valdyba kvie
čia visus organizacijų ats
tovus dalyvauti.

Šis Federacijos Tarybos 
suvažiavimas, kaip rašo 
pirmininkas Juozas B. 
Laučka, pavaduos Fede
racijos Kongresą, kurio 
šįmet neįmanoma sušauk
ti.

Rugsėjo 2—3 dd. Wil- 
liam Penn viešbutyj, 
Pittsburgh, Pa., įvyks A- 
merikos Lietuvių konfe
rencija. Šioje konferenci
joje bus svarstoma, kaip 
geriau paremti Jung. Val
stybių’ karo pastangas lai
mėti pergalę, kaip pagel
bėti Lietuvai atgauti ne
priklausomybę ir atsista
tyti. Tai du svarbiausieji 
klausimai. Suprantama, 
konferencijoje 
daugiau.

Sveikiname
ALRK Federacijos Tary
bos suvažiavimui ir Ame
rikos Lietuvių konferenci
jai geriausių sėkmių!

I

A. a. Juozui Prunskiui 
mirus ištremime (Sibire), 
jo sūnui kun. Juozui Prun
skiui, gyvenančiam Jung. 
Valstybėse ir dirbančiam 
literatini darbą, reiškiame 
gilią užuojauta.
“Darbininko” Redakcija, 

Administracija 
ir visas štabas.
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Jung. Valstybės-Anglija Tik 
Dalinai Pripažįsta Prancūzų

VVashington, D. C., rugp. ir Sovietų (Rusijos) iš ki- 
30 — Kaip praneša, Que- tos pusės, tačiau tie skir- 
bec konferencijoj tik dali- tumai nesudaro kliūčių 
nai pripažino Prancūzų kovoti prieš bendrą prie- 
Komitetą Tautai Laisvin- šą — Ašį.
ti. * -----------------

Prez. Roosevelt ir Ang-t Galimas dalykas, kad 
lijos premjeras Churchill neužilgo įvyks dar viena 
sako, kad tas prancūzų didžiųjų Suvienytų Tautų 
komitetas turės tik valdi- talkininkų atstovų konfe- 
nę vyriausybę ir tik tose rencija, kurioj gal būti da- 
prancūzų užjūrių vietose, lyvaus ir Sovietų atsto- 
kurios pačios pripažįsta vai. Suprantama, kad toki 
to komiteto galią. į konferencija yra būtinai

Taigi iš to aišku, kad tas reikalinga, kad išsiaiškin- 
prancūzų komitetas nėra ti ir nustatyti gaires ne 
nei prancūzų vyriausybė tik karui prieš ašį, bet taip 
ištremime, nei prancūzų pat išspręsti ir pokarinius 
imperijos vyriausybė. > klausimus.

Tačiau tas pripažinimas; Karas vedamas už iš- 
: duoda teisę tam komitetui laisvinimą pavergtųjų 
: bendradarbiauti su Jung. tautų, dėl keturių laisvių, 
: Valstybėmis ir Anglija o sovietai v 1_ 2__ __ 1
kovoje su agresoriais.

Sovietų Sąjunga, 
praneša, prancūzų komi
tetą pripažinsianti, kaipo 
vyriausybę. Sovietai jau 

nariai seniai yra pripažinę de 
spaudoje pareiškė savo Gaulle komitetą. Bet nėra 
pasitenkinimą 
Valstybių ir 
komiteto pripažinimo.

Į 1

VVashington, D. C., rugp. į 
30 — Office of Defense i 
Transportation sako, kad; 
traukiniai visoje šalyje y-į 
ra pripildyti stovinčiais. 
Todėl Darbo Dienos pro
ga važiuojantiems gal bū
ti visai nebus vietos, nes 
labai mažai traukinių ga- 

I lės leisti važiuoti, kaip 
paprastai.

Valdžios departmentai 
atsišaukia į visus, kad 
Darbo Dienos proga susi
laikytų nuo važiavimo.

i

iškils ir

ir linkime

Federacijos Apskričio 
Susirinkimas

I

I

Japonai Internavo 79 
Amerikos Jėzuitus

TRAUK IR STŪMK — Yankiai artileristai naudoja “push-and-pull 
temą, kai jų 155 mm. howitzer-kanuolė reikėjo užtraukti kalnuose netoli 
Cesaro, Sicilijoj. Šios rūšies kanuolės dabar siekia Italijos žemyną iš Si
cilijos.

“SSiŠ? ! Prezidentas Re 
J I Baltuosii

i 30 — Pereitą savaitę Que- -----------------
Ibeco konferencijoj paskir- Washington, D. C., rugp.
' tas vyriausiu komandie- 30 — Šiandien grįžo į sos-

i J
ii

_______________ *
New York, rugp. 30 — riu pietrytinei Azijai lor- tinę Prezidentas Roose- 

Jėzuitų Filifinų biuras das Mountbatten, Angli- veltas. Dabar po Quebec 
praneša, kad jis gavęs ži- jos komandų vadas. konferencijos seks pasita-
nių iš Jung. Valstybių vai-i Naujasis vadas daugiau- rimai su įvairių šalių ats- 
stybės departmento, jog šia dėmesio kreips į Bur- tovais, diplomatais, vals- 
japonai internavo 79 A-i mos išlaisvinimą. Po to tybių ir militariais . l.žl 
merikos jėzuitus kunigus, i seks kiti karo veiksmai A- ninkais. 
dirbusius Filifinų salose. |zijoj.

Berlyno Centras Visai 
Sunaikintas

Prancūzai Patenkinti 
Pripažinimu

Algiers, rugp. 30—Pran-< 
cūzų komiteto i____

virši-
Gali būti vienos 

savaitės metu į Washing- 
toną atvyks Arijos pre
mjeras Churchill užbaigti 

I svarstyti kaikuriuos klau
simus. .....

Taigi mūsų Prezidentas atrinksią vyriausybę 
dabar yra labai “busy”. *1 ^s"

dėl Jung. i pripažinę gen. Giraud va-' 
Anglijos jų dovybės. Jeigu sovietai 

• i pripažins abu prancūzų
Prancūzai nei neprašė, generolus, tai sovietai iš- 

nei nesitikėjo,' kad jų ko- siskirs politikoje.
mitetas būtų pripažintas I Skirtumų yra ir daugiau 
kaipo vyriausybė. Jie iš-. tarp Jung. Valstybių ir

pa-!Anglijos iš vienos pusės’

vis dar tebesi
laiko, kad Pabaltijo vals- 

kaip tybės, Lenkijos ir kitų ša
lių kraštai turi priklausy
ti Rusijai, laikantis Stali
no - Hitlerio sutarties.

Atlanto Čarteris nusako 
visoms tautoms laisvę ir 
nepriklausomybę. Mes 
tvirtai tikime, kad Jung. 
Valstybės, nei Anglija ne
darys nuolaidos kam 
nors, kad po karo mažo
sioms tautoms nebūtų ga
limybės atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę.

tys.
SUNAIKINO 10 NACIŲ

SUBMARINŲ
 --------------------------------------------------------------------------------

Rusai Atsiėmė 50 
KaimeliųMaiskis Jau LondoneStockholm, Švedija, rug-f Pereitą pirmadienį Bri- 

piūčio 30 — Švedų korės- tai, bombarduodami Ber-i 
pondentas praneša, kad lyną, pataikė į Hitlerio’ 
laike Britų bombardavi- kanceleriją. Pačiame Ber- 
mo Berlyno centras visiš- lyno centre bombomis su
kai sunaikintas. Miesto griovė didelius valdžios 
centre sukelta apie 100 di- namus.
dėlių gaisrų. _______ Miesto centre padaryta

-—milžiniški nuostoliai. Na- 
jis ciai sukeltų gaisrų nega- 

’išmestas lėJ° užSesintL nes viskas 
likimo ant“ gatvės. Tokiu bav0 kardyta - sugriau- 
būdu geriau tėvai renkasi ta- nebuv0 ™naens.

i rolę eiti kariauti ir kurie. 
grįšią grįsti į darbus. Bet, 
toks žygis valstybei suda-1 
ro daugiau išlaidų. Reikia 
aprūpinti užmokesčiu šei- 
mbs nariai. Kaip tuo tar
pu singelį paėmus anų iš
laidų nebūna. Laikas pa
rodys, kas eis kariauti.

i

Sekmadienį, rugpiūčio 
29 d., 4 vai. po pietų, ‘Dar- į 
bininko’ salėje įvyko AL- 
RK. Federacijos apskričio; 
veikėjų susirinkimas, ku-1 
riame dalyvavo redakto-1 
rius - literatas kun. Juo
zas Prunskis iš Chicago, i 
III.

I

Susirinkimui vadovavo 
pirm. A. Daukantas. Už
rašinėjo adv. Antanas 
Young. Tikslas: sudaryti, 
informacijų skyrių. Kun. 
J. Prunskis labai aiškiai
nurodė kaip toks skyrius: 
galėtų susidaryti ir ką ir 
kaip jis turėtų veikti. Su
sirinkimas labai įvertino 
LKFSB, dėkojo kun. J. 
Prunskiui už to biuro su
manų vedimą, jo didelį i 
pasišventimą ir darbą. 
Pageidavo, kad Federaci
jos Centras tą biurą ne 
tik palaikytų, bet duotų 
bet duotų jam daugiau 
paramos.

Taipgi dėkojo redakto
riui kun. J. Prunskiui už 
dalyvavimą ir patarimus.

o karui pasibaigus kariški 
darbai užsibaigs, tai jis 
liekąs su šeima

Iš Londono pranešama, 
kad Sovietų atstovas Ivan 
Maiski jau atvyko j Lon
doną. Anthony Eden, Bri
tų užsienių sekretorius, 
planuoja antradienį, rugp. 
31 d. turėti su Maiskiu ir 
Jung. Valstybių ambasa
dorių Winant pasitarimus 
dėl Amerikos, Anglijos ir 
Rusijos bendros konferen
cijos.

Londonas, rugp. 30 — Iš 
Maskvos praneša, jog so
vietų karo jėgos smarkiai 
puola nacius arti Bryans- 
ko - Kievo geležinkelio. 
Atsiimdami nuo trijų iki 
penkių mylių žemės plotą, 
raudonieji nužudė 2,000 
nacių ir atsiėmė 50 kaime
lių.

Atšauks Draudimą Važinėti 
Automobiliais Dėl Malonumo

Stebūklai Motinos Cabrini 
Užtarymu

★ Žinios praneša, kad 
greitu laiku bus imami į 
karo tarnybą ir tėvai. Tai 
yra ir tie vedusieji, kurie 
turi po kelis vaikus. Nors
dar yra daug singelių ka-| 
ro dirbtuvėse, bet esą jų 
nėra kam užvaduoti. At
sišaukimas į tėvus, kad ei
tų į karo dirbtuves nuo 
nesvarbiųjų karui darbų, 
mažai ką reiškė. Todėl ir 
persvarstoma anų tėvų 
padėtis. Tėvai būk tai turi 
savo išskaičiavimus. Esą 
kai tėvas bus draftuoja- 
mas nuo bet kokio darbo, 
kurį jis jau per kiek metų 
dirba, tai jis turįs teisės 
grįžęs reikalauti ano dar
bo, bet jeigu jis jį numes,

VVashington, D. C., rug
piūčio 30 — Iš patikėtinų 
šaltinių praneša, jog drau
dimas važinėti automobi
liais dėl malonumo (plea- 
sure) bus atšauktas tre-; 
čiadienį, rugsėjo 1 d.

! Kainų Administracijos 
_____ . _ —____sako,
__ e___ v__ , dėl nuėmi- 

ne čįa* Visos kitos tikybos mo draudimo jau esą pa-

Visoki užpuldinėjimai ir 
priekaištai dažniausiai da
romi tik katalikams. At
rodo, kad kitų įsitikinimų i 
žmonės būtų švenčiausi. Qfiso viršininkai 
Tuo tarpu pagrindas visai kad įsakymai,

I

yra iš šio pasaulio. Todėl gįųgti vietiniams viršinin- 
pasaulis jas ir myli. Kata- kams
likybė yra Dievo apreikš- Tač'iau gasolino kiekio 
ta, todėl pasaulis organi- padidinimas negalės būti 
zuoja visas savo jėgas jai padarytas, nes labai daug 
sunaikinti. Deja, jau du gasolino suvartojama Ry- 
tūkstančiai metų ši kova tuose.

Šv. Kongregacija Romo
je užgyrė du Motinos Ca
brini stebuklus ir pradėjo

New York, rugp. 30 — 
Šiomis dienomis, Atlanti- 
ko vandenyne, Alijantų 
specialiai submarinų ko
voms pritaikinti lėktuvai, 

I kurie gali nulėkti iki 1,000 
■ mylių nuo savo bazių, ke
liolika kartų susikirto su 
nacių submarinais.

Karo vadovybė turi ži
nių, kad alijantų lėktuvai 
nuskandino penkis priešo 
submarinus, o kitus pen
kis submarinus sunkiai 
sužalojo, kurie taip pat 
greičiausia nuskendo.

Alijantų lėktuvai patru
liuoja Atlantiko vandenis

Mirė Bulgarijos Karalius 
Boris

mark 
vMĘg, EVERY 

PAYDAY

L\|X BONO DAY
1^^^—II 1^—

tūkstančiai metų ši kova 
traukiasi — viešai ir slap
tai, bet pasaulis nelaimėjo 
nė kiek. Visur ir visados1 
jis pralaimėdavo. ' 
Bažnyčia yra ne pasauli
nė jėga, bet dieviška. Ki- 

i taip jau seniai ji būtų žu- 30 
vusi.

Kard. M. v. Faulhaber.

Welles Pasitraukė Iš
Taigi Valstybės Departmento

VVashington, D. C., rugp. 
i — Sumner VVelles, 

[Jung. Valstybės sekreto
riaus pagelbininkas, re-

zignavo iš pareigų, ir už- svarstyti jos kanonizaci-Įten, kur jų laivai plaukia 
sienių valstybių ambasa- jOs bylą.
doriams apie tai pranešė,
jog Prezidentas Roosevelt 
jo rezignaciją priėmęs.

Welles pasitraukęs rug
piūčio 23 d.

įsu karo reikmenimis.

SUKILIMAI DANIJOJE

Ponia Roosevelt N. 
Zelandijoj

Ze-

Naciai Paskelbė Karo Stovį — 
Karalius Internuotas

Londonas, rugp. 30 — 
Pereitą šeštadienį mirė 
Bulgariįos karalius Boris 
III. Dėl karaliaus mirties 
vra įvairių spėliojimų. 
Bulgarijoj kilo nerimas. 
Bulgarai puolė nacių am
basadą ir į ją paleido ak
menis. Sofijoj, Bulgarijos 
sostinėje, įvyko demons
tracijos. Demonstrantai 
reikalauja taikos.

Dėl Bulgarijos ir Dani
jos sukilimų labai susirū
pino Vokietijos naciai. 
Bulgarijoj galima tikėtis 
permainų. Bulgarija gali 
patekti visiškon Berlyno 
kontrolėn arba nukrypti 
Rusijos pusėn.

Japonai Priversti Bėgti 
Iš New Georgia

Stockholm, Švedija, — 
Rugp. 30 — Danijoj vyks
ta smarkūs sukilimai 

Vokietijoj 
naciai, nebegalėdami už-

Auckland, Naujoji_
landija, rugp. 30 — Perei- Pr*eš nacius.

•_ — _ naciai, r-1*"
nuvyko [Naująją | slopinti sukilimų, paskel-

Naciai internavo Dani- 
Ijos karalių Christian X. 
.kuris kitą mėnesį bus 73 
metų amžiaus. Daug val-

Į

Iš Alijantų Centro. Piet
vakariniame Pači f i k e, 
rugp. 30 — Jau antrą kar-

tą savaitę ponia Roosevel- 
t’ienė c...... ..............................
Zelandiją aplankyti Ame-i^č visoj šalyj karo stovį, 
rikos kareivius, kurie yra j Danų laivynas pabėgo 
ligoninėse ir apžiūrėti į 
Raudonojo Kryžiaus cent- kovojo su okupantais na
rus. įciais Kopenhagoje. Na-

P-nia Roosevelt kalbėjo ciai sutraukė daugiau ka- 
iš ten per radio ir dėkojo: riuomenės prieš sukilė- 
vietiniams už parodytą ir liūs danus. Sakoma, kad 
rodomą nuoširdumą Ame-;45 danų laivai pabėgo iš 
rikos kareiviams. I nacių kontrolės.

9

kada sukilėliai smarkiai

džios ir visuomenės vadų tą japonai priversti bėgti 
i arešta vo._________įš Bairoko uosto. New

Maiskis Vykstąs Londonan 9eorgjai salos. Japonai 
buvo taip suspausti, kad 
jie nebegalėjo kovoti ir tu-Londonas, rugp. 30 

Buvęs sovietų ambasado- rėjo bėgti, 
rius Britanijai, Ivan Mais- Japonai neteko šimtus 
ki vykstąs Londonan pasi- kareivių, daug jų laivelių 
tarimui dėl bendros kon- nuskandinta, ir apie 10,- 

, ferencijos tarp Anglijos, 000 jų gręsia jiems būti 
Jung. Valstybių ir Sovietų apsuptiems ir paimtiems į 

I Sąjungos (Rusijos). nelaisvę.
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Antradienis, Rugpjūčio 31. ”43

įvairios žinios
c

Washington. D. C. Š. m. 
rugsėjo mėn. Lietuvos At
stovas p. Žadeikis kviečia
mas kalbėti apie Lietuvą 
vietinės visuomenės klube 
AVashingtone.

Pittsburgh. Pa. Čia eina 
pasiruošimo darbai Ame
rikos Lietuvių Konferen
cijai.‘kuri šaukiama A. L. 
Tarybos iniciatyva rugsė
jo mėn. pradžioje. Konfe
rencija, kaip matosi iš jos 
tikslų paskelbimo, sau 
stato du uždavinius: 1) 
masiniai ir organizuotai 
paremti savo vyriausybės 
pastangas galimai sku
biau užbaigti karą: 2) or
ganizuotomis priemonė
mis suteikti protėvių ša
liai Lietuvai ir jos tremti
niams 
nes ir 
mos. 
einant 
tikslų
dalyviaii pasistengs vado
vautis vien tyru patriotiz
mu ir humanizmo dvasia.

Pietų Amerika: Per ge
rai informuotą Londoną 
atėjo žinutė, kad ten vie
nos valstybės naujai * iš
rinktas Prezidentas, pra
nešdamas svetimų valsty
bių galvoms apie savo iš
rinkimą. notifikavo apie 
tai ir Lietuvos Prezidentą.

Buenos Aires. Argenti
na — Dr. K. Graužinis. 
Lietuvos Atstovas Argen
tinoje. tiksliai atrėmė so
vietų propagandos išsišo
kimą vietos spaudoje. Jis 
per dienraštį La Nacion 
išdėstė Lietuvos ir kitų 
Pabaltijos valstybių pozi
ciją taip:

Šio pasaulinio karo nekai-. 
tomis aukomis tapo trys ma-] 
žos pažangios valstybės —■ 
Lietuva. Latvija ir Estija. 
Jų nelaimių priežastis giūdi 
jų geografinėje padėtyje. 
Kai karo pradžioje Vokieti
ja bendradarbiavo su Rusija, 
tai tas valstybes ji atidavė 
Sovietų įtakai. Tuomet Rau
donoji Armija galėjo be jo
kios rizikos okupuoti tuos' 
kraštus ir prijungti prie So
vietų Sąjungos. Vėliau už
puolus Rusiją. Vokietija o- 
kupavo tas valstybes, bet ne
leido joms atsistatyti, o su-; 
darė iš jų "Ostlandą”.

Dėl šių kraštų tebeina •

rungtynės tarp abiejų oku-1 
pantų, kurie abu pretenduo
ja turi Pabaltės gyventojų 
pritarimą. Štai prieš kuri lai
ką teko skaityti kai kuriuo
se Buenos Airese laikraš
čiuose keistą naujieną apie 
tai, kad ryšium su trijų me
tų sukaktuvėmis nuo šių 
kraštų prijungimo prie So
vietų Sąjungos, tų kraštų

maximum morali- 
materialinės para- 
Yra laukiama, kad 
prie tokių svarbių 

realizavimo, visi

f

ta jų teorijas ir pretenzijas 
į savo kraštus.

Pabaltės tautos laukia 
Jungtinių Valstybių, Didžio
sios Britanijos ir kitų Suvie
nytų Tautų laimėjimo ir At
lanto pažadų realizavimo, 
pagal kuriuos visos valsty
bės. taigi ir Pabaltės kraštai, 
turi būti atstatyti.

Okupuotoje Lietuvoje. 
Neteisingai dergiamas 
prof. M. Biržiškos vardas.

Tam tikros (raudonos)
spalvos spaudoje čia ir už
jūry pasirodė puolimų, 
nukreiptų prieš prof. M. i 
Biržiškos 
su Kaune įvykusia balan
džio mėn. 5 d. konferenci
ja. Dėl jų galima būtų štai 
kas pastebėti: Turimomis 
žiniomis, tiek minimos re
zoliucijos, tiek iš viso tos 
konferencijos aprašymas, 
pateko Lietuvos spaudon 
toks, koks jis buvo vokie-i 
čių atatinkamos monopo
linės agentūros patiektas 
ir įsakytas atspausdinti. 
Tokiu būdu, paskelbtoji 
prof. M. Biržiškos pavar
dė yra be jokios reikšmėsi 
sąmoningų lietuvių akyse. 
Žinomi faktai, kad pirmie
ji ir antrieji Lietuvos oku
pantai buvo ir yra meiste
riai skelbti pavardes as
menų po rezoliucijom, at-Į 
sišaukimais bei straips
niais, su kuriais skelbia
mas asmuo nieko bendro 
neturi. Yra žinoma, kad

asmenį ryšyje I

I

Sicilijos kaimietis apsakinėja Brig. Gen. Th. Roo- 
seveit’ui, kaip fašistai nualino kraštą ir jį ir jo kaimy
nus palike baisiame skurde. Generolas buvo tik kilo
metrai nuo fronto linijos ir kelyje į Messiną.

Užuojautos

2

IŠPLĖŠTOS ŠIRDIES I taip taip ilgai nepalengvi- 
ŽODŽIAI no Gralio karaliaus skaus-

(Lietuvos ištremtiesiems 
skirta)

Kur gi tu, kur gi tu, o širdis iš
plėšta.

Be namų, bei šeimos ?
Gal palūši tenai, nesvetingam 

krašte, —
Ar begrįši namo?
Laukdama motinėlė

varguos, — 
Ar sugrįši, sūneli ? 
O sugrįžk, tolimasis.

paguost,
Nors vylingam sapne!
Ji narplioja rožančių jau tūks- 

tantą kart.
Dėl tavęs nerami.
Tu sugrįžk ir jai mylimą žodį 

ištark:
— O mamyte, mamyt!..
— O mamyt, tu viena težinai., 

kaip kenčiu
Aš krašte svetimam!
Panešiok vėl mane prie širdies, •

i 
o močiut.

Pasūpuok, mylima!
— Aš sugrįšiu visad pas tave

vakare,
Su saldžiuoju miegu;
Mes užmiršim tada, kad baises

nis yra
Net už žvėrį žmogus...
— Nebešaldys širdies man Si

biro laukai.
Žvėrimis staugdami...
Ant krūtinės karštos

veidas užkais.
Tau niūniuojant: “Užmik”...
— Pražydės akyse vėl gimtoji

šalis, —
Visas skausmas užgis;
Tu vėl būsi sveika, ir linksma, 

ir žvali,
O mamyte brangi!..

L. Kuodis. 
(Iš “Iš. Draugas“)

p. Leonardas Šimutis.
Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas ir kitų 
mūsų didžiųjų centralinių 
organizacijų pirmininkas, 
nuoširdžiąi ir sunkiai dar
buojasi, kad Amerikos 
Lietuvių konferencija pra
eitų sklandžiai ir būtų minimos rezoliucijos iš vi- 
tikrai naudinga mūsų ša- so nebuvo pateiktos kon- 
liai — Amerikai ir paverg- ferencijos dalyviams bal
tai Lietuvai, p. Šimutis, suoti ir jokiam lietuviško 
rodos, pirmininkaus toje laikraščio 
konferencijoje.

Kartais gal nė nepagai
lo jam, kad nuo mūsų 
nuoširdaus užuojautos žo
džio priklauso mūsų arti
mųjų, draugų saulėtos ar 
niūrios dienos. Mes trokš
tam saulės, mes pasiryžu-

I
ai 

val- 
Jas 
lik-

VYRIAUSYBĖS, susirinku
sios Maskvoje ir pareišku- 
sios savo "prisidėjimą prie 
Rusijos". Tikrenybėje 
Maskvoje jokių Panaites 
stybių vyriausybių nėra. 
Maskva jau 1940 metais
vidavo ir jų narius ištrėmė į 
Rusijos koncentracijos sto
vyklas. Maskvoje yra tik keli 
pačių bolševikų paskirti ko
misarai Pabaltas kraštams, 
kuriuos tų kraštų gyvento
jai laiko išdavikais. Tai tik 
tie komisarai reiškia savo 
prisidėjimą prie Rusijos.

Pabaltės kraštų gyvento
jams lygiai nepriimtiinas y- 
ra Sovietų "rojus", kaip ir 
nacių "Neuordnung”. Nei iš 
bolševikų, nei iš nacių jokios 
laisvės jie nelaukia ir atme-

e?

koresponden
tui nebuvo leista tos kon
ferencijos darbų nei sekti, 
nei aprašyti. Kiti daviniai 
irgi kalba prof. M. Biržiš
kos naudai. Toji aplinky
bė. kad jis nepatinka pir
mykščiam Lietuvos oku
pantui. toli gražu nesuma
žina M. Biržiškos gero 
vardo.

Rugp. 25. 1943
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TINKAMI SCENAI VEIKALAI
APSIRIKIMŲ KOMEDIJA — Atsitikimas iš Ame

rikoniško Gyvenimo. Parašė H. Sienkievič 20c.

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygelėje 
tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ”. 2 aktai. 
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. “FABIOLA”, 5 
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 
7 vyrai. 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. 
“LIURDO STEBUKLAI”, 4 aktų drama. Da

lyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina 35c.

ESUMAS 3 dramos d.. “Gims Tautos Genius”. 
Parašė Kun. Leonas Vaičekauskas 15c.

PILOTO DUKTĖ, 5-kių veiksmų drama. Vertė T. 
Išleido* Kun. Pr. M. Juras. Vaidina vien 
moterys. Vaidina 24 moterys ir šokėjos. 
Kaina 35c.

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
šė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų 
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys 
asmenys. Kaina . .............. 30c.

VIENUOLIO DISPUTĄ su RABINU, vieno veiks
mo juokai, dalyvauja 4 asmenys. Kaina 15c.

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyr- 
sime paskui”. “Antanukas Našlaitis” ir "Mė
ginimas”. Kaina.......................... ................... 15c.

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS" į

366 W. Broadway, So. Boston. Mass. 1
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mų. Pagaliau vėl suradęs I 
kelią į Gralio pilį, paklau- 
sęs ligonio, kas yra jo Ii- | 
gos priežastis, paguodęs jį 
ir buvęs greitai paskirtas 
Gralio pilies valdovu ir 
šventosios taurės sargu.

Tai legenda, aiškiai vaiz
duojanti grynosios, nuo
širdžios užuojautos galią: | 
karalius, ilgus metus ne- I 
pagydomai sirgęs, pagijo, 

močiutės išgirdęs vieną tik nuošir
dų skaistaus riterio užuo
jautos žodį. Taip pat ir ri- | 
teris tol nebuvo vertas bū- | 

įti Šventojo Kraujo Taurės 
sargu, kol nesuprato tik
rosios užuojautos esmės 

; ir neištirpdė nelaimingojo 
karaliaus skausmo.

Brangioji, dar kartą pri
simink: tavo paskirtis
nešti savo aplinkon saulęj| 
Be meilės tu saule nepra-i 
švisi, greičiau pasikėlusi 
pūga nugramzdins paskū-T 
tinius šviesos spindulė-į 
liūs. Reikia meilės! Ir la
bai daug jos reikia. Tavęs 
laukia šimtai, tūkstančiai! 
jeigu ir ne karalių, tai tai 
vo seserų, tavo brolių. Jie 
serga įvairiausiomis ligo
mis ir laukia tavo nuošir
daus atjautimo, tavo mei
laus paguodos žodžio. Jie 
jaučia, kad tada jie ste
buklu pasveiktų. Bet lau
kia ir nesulaukia, nes tu 
lig šiol dar nesupratai, 
kaip anas riteris, užuojau
tos esmės. Nesibijok 
bar paklausti kitus 
skausmo priežasties 
nuoširdžiai stenkis 
guost. Jeigu nesugebėsi 

.pasakyt viską, ką širdy 
'jauti, nenusimink — tau 
pagelbės Tas, Kuris yra 
Vienintelė mūsų Paguoda. 
Bet, sesute, niekada ne- 

! praeik tyli pro maldaujan- 
i tį tavo širdies žmonių 
•skausmą ir nepaisyk kaip 
j anas karalius nelaiminga- 
Įjam mokslininkui: 
. — Prašau be smulkme- 

karal?au<Tli-inl!' Tav0, varga,s,
nejaudina! (Is L. )

]

sulinko

l

I

šaltas

f

da- 
jy 
ir

pa-

Kartą karalius pasišau
kė mokslininką ir pasitei
ravo, kaip laikosi jo ser
ganti žmona.
— Ak, didenybe, — atsa

kė užklaustasis — ji jau 
kelios savaitės...
— Prašau be smulkme- sios nušviesti tėvynės kal

nų! — pertraukė moksli- nelius ir lankas šviesos 
ninką karalius. spinduliais ir Dievui nešti

. . . _ . .. tik savo darbų saulę, neTaip pasielgė karalius. , , » . ._ x , / . . , _.. x sutemas, dažnai imam irBet lygiai taip elgesį ir te-sukl m. Pamatom
besielgia .tūkstančiai ivm-dra ėsF temusį veid 
riaušių luomų žmonių. Ir R d k t
jie. kaip anas uzjauciąs , aklaust ko £ ken. 
karahus, teiraujas^ apiep^ Paklausiam. o vos tik 

j ji pradės nuoširdžiai pasi
sakyti, skubam širdyje 
pertraukti: “Ne, ne! Už- 

l jau! Prašau be 
, Balsu to, 

žinoma, pasakyti nedrįs- 
itam, bet čia užtenka ir vi- 
daus. Jau vien tik mūsų 
akys išduoda, ką mes gal- 

Nebereikalo tad 
sakoma, kad akys — sie
los veidrodis. Mūsų drau
gė pasižiūri į mus, ir jai

i kitų sveikatą, apie ištiku- 
sias nelaimes. Bet tiktai H *

i teiraujasi, dėl akių. Širdy
je gi daug mieliau norėtų į^nka 
užgniaužti anų pasipasa- 'smulkmeJn'r.,., 
kojimą. Jiems tas neįdo- -•I

<

I

mu. Bet iš viso argi gali 
būti žmonėms įdomus ki
tų vargas, jų kančios ir a- 
~-----7 Tokiems klausė-saros: lokiems klausė- voiam 
jams nerūpi kitų skaus- qflknrn.

★ Šiandien pasiekė mus 
žinios per Švediją iš Da
nijos, kad danai smarkiai 
pasipriešino prieš nacius. 
Mat naciai paskelbė karo 
apgulos stovį visame Da
nijos krašte ir aišku tuo- 
mi paima visą valdžią į sa
vo militarės valdžios ran
kas, kas danams buvo žūt
būt pareikšti noras lais
vai gyventi. Danų laivyno 
jūreiviai nuskandino iš
sprogdinę apie 45 laivus. 
Nežiūrint, kad naciai žy
giuoja visais keliais į Da
nijos kraštą ir jų sostinę 
Kopenhagą, danai apdau
žė vokiečių ambasados rū
mus sostinėj ir sabotažuo- 
ja prieš nacius. Danų ka
ralius Christian’as X areš
tuotas nacių. Bet danai 
sprogdina amunicijos san
dėlius ir verčia į jūras. Pa
dėtis visame krašte įtemp
ta.

Bolševikijoj

mas, ne už centą. Jie teno
ri pasirodyti geros širdies

■ -j . .. A V<X X * XXX • XX ĮWXiesą. Ne kitu vargas jiems dar Iabiau asunkėja
... tik savasis ma.
- burmilas. Ir pučia tik iš prievartos.

i rupi, oi ne, — tik savasis 
į“aš” ■
jie lyg vaikai muilo bur- 
bulus, ir 
spalvingumu, 
tės netruko —

mačius, kad ji klausoma 
. O taip 

\ norėjosi pasidalinti skaus- 
, nuo

širdus žodis, užuojauta.

— v * • • • i * * Į—' a xx Cv x x x x šz x

džiaugiasi jų mas< išgirsti tikras, 
’’ o ne minu- girdus žodis, v<*,

yisagrozj- kokią tik mylinti draugę 
be susprogo kaip nebuvus. širdis gali pareikšti.

Tai viena iš veidmainiš
kumo rūšių — kaukėta1 
užuojauta. Vietoj užjau-, 
tęs nelaimingąjį, 
duolis tik pagalvos 
širdyje: “Užteks!

Paskui mes graužiamės, 
pykstam, kai kiti pro mū- 

navv-ls^ ašaras tylomis praeina 
gau arba kai numeta žodį tik

nesmalsiam. Riteris tat ir 
vykdęs savo mokytojo pa
tarimą. Bet kaip jis nus
tebo vieną rytą pamatęs 
savo žirgą prie vartų. Tas 
reiškė, kad riterio viešna
gė pasibaigė, reikia joti. 
Jį išlydėjusi moteris papa
sakojo, kad tas įvyko vien 
dėl to, kad nepaklausęs! 
sergančiojo 1 
gos priežasties. Jei būtų 
paklausęs, būtų galėjęs 
liktis rūmuose ir būti ka
raliaus įpėdiniu.

Riteris nusiminęs išjojo. 
Taip klajojo jis daugelį 
metų. Vifeną kartą jis su-! 
radęs atsiskyrėlį vienuolį,] 
kuris jam papasakojęs a- 
pie smalsumo ir užuojau
tos skirtingumą. Riteris 
supratęs, kad ne pats 
klausimas esąs smalsumo 
ženklas. Smalsumas esąs 
tik tada, kai klausiama 
savo malonumui. Riteris 
tada sunkiai atgailavęs, 
kad savo nesupratimu

i
Be Galo Jdomi Ir Naudinga 
Knyga JĖZUS KRISTUS 
Pasaulio Išgelbėtojas

Parašė Vyskupas Petras 
Būčys, MIC., 514 puslapių. 
Įsigykite šią be galo nau
dingą knygą ir nuodugniai 
susipažinkite su mūsų IŠ
GANYTOJO gyvenimu ir 
JO darbais. Knvgos kaina 
$2.50. •

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

,_’u arba kai numeta žodį tik 
ge iš prievartos. Taip, bet tuo 

smulkmenų! Juk manęs į tarPu Jau mes neatsime- — — ---- ----- ----- ( su.
■ neva geriausia, savo drau- 
’ge.
i Širdis už širdį, meilė už 
meilę ir paguodos žodis už 
tokį pat suraminimą. Pa
saulyje nieko nėra veltui. 
Tikroji saulė perkama tik 
savęs atsižadėjimo kaina.

Pasakojama, kad pas 
sengantį Gralio karalių, 
kuris buvęs šventosios 
Kristaus Kraujo Taurės 
sargas, atvykęs vienas ri
teris. Jis švaistęsis po pilį, 
praėjęs keletą kartų ir 
pro ligonį, bet jam nieko 
nepasakęs, nepaklausęs jo 
ligos priežasties ir neuž- 
jautęs. Riteris, mat, buvo 
girdėjęs iš vieno mokyto
jo. kad bet ką klausinėti 
yra neriteriška, kad visur 
reikia būti tyliam ir kartu

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS 
yra 

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis 

“Šv. Pranciškaus Varpelis” 
Pigiausias laikraštis yra 

"VARPELIS”
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 

Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą “Varpelio“ prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį“ 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

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

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemloek 6567

nė trupučio nejaudina 
vo nepasisekimai. Paga
liau, plepėk, jei tau patin
ka”...

Ir neva užuojautą rody
damas klausosi, bet jam 
taip nuobodu, vos sulaiko! 
žiovulį, o nelaimingasis 
jam stengias visą širdį a- 
tidengti.

‘Prašau be smulkmenų!’ 
Tai pasaulio atsakas į ne
laimingųjų ašaras.

Ar ir mes prisidėsim, 
prisidėsim prie jų, tų kau
kėtų užuojautos reiškėjų? 
į ašaras atsakyt panieka, 
mažiausiai žiovuliu, tai 
tas pat kaip į šniokščian
čią ugnį dar pilti ugnį 
kurstančio benzino. Tokiu 
būdu skausmo nenuma
rinsi, tu kurstyti jį ir iš
plėsi ligi beprotystės.

I

žmogųSovietų Rusijoj veda 
sušaudyti. Lija smarkiai ir la
bai šalta.

— Koks blogas oras šiandien!
— sako vedamasis.
— Tau tai nieko, tik i vieną 

pusę, o man tai ir atgal klam
poti... — atsako sargybinis.
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(Iš 1863 m. sukilimo < 
Lietuvoje).

Neseniai Krokuvos uni
versiteto profesorius J. 
•VaLia - Hrincevičius, kilęs 
nuo Veliuonos, parašė 
knygą iš savo gyvenimo 
atsiminimų.

Toje knygoje ypač yra 
įdomus skirsnys apie 1863 
m. sukilimą ir nužudymą 
Kaune vieno iš jo svar
biausių vadų kun. Macke
vičiaus. 1863 m. vasaros 
pabaigoje Kaunas virto 
tiki a kariuomenės stovy
kla. Saulei nusileidus na
muose gesindavo šviesą, i
įvairūs susirinkimai buvo lei leidžiantis į miestą įėjo 
uždrausti, < 
karo niekam nebuvo lei- garsiai 
džiama išeit iš namų...

Beveik kasdieną atvež
davo sužeistuosius ir be- ekspedicija 
laisvius, netrukus prasi- kruvino žygio 
dėdavo teismai, tardymai,! sužeistą,

egzekucijos sušaudant ar- L__________ _ _ _ _ _
ba pakariant. ----------------------------------

Žmonių minia mačiusi savo laiku nepasisekė pa- 
egzekucijas reiškė savo bėgti užsienin, turėjo pa- 
pasipiktinimą prieš paver- dėti savo galvas. Sukilimo 
gėjus rusus.* Daug nuteis- vadų buvo visa eilė: Jab- 
tųjų atsisveikindavo su danauskas, Dlauskis, Ci- 
publika ir didvyriškai tavičius, Ealys, Kališka, 
mirdavo už tėvynę su jos Zigmas Sierakauskas ir 
vardu lūpose. Visuotinas 
gailesys, verksmai ir deja
vimai lydėjo tas žiaurias 
egzekucijas, kariško or
kestro muzika nustelbda
vo dejavimus, 
nagaikos 
gailesčio apimtą mimą. kais. Buvo užsidėjęs aukš-

Vieną rudens dieną sau-'t4„žiemine. kePure ir 
............. - - -- -o pilką sermėgą. Jis ėjo drą- 

o po 8 vai. va- rusų kariuomenės būrys, siu žingsniu į visas puses 
i dainuodamas ir, 

smarkiai šūkaudamas.
Tai buvo

kiti. Pagaliau atėjo ir 
Mackevičiaus eilė. Žmonių 
minia lydėjo rusų varomą 
belaisvį... Tai buvo viduti
nio ūgio ir amžiaus šate-

o kazokų nas, ilga barzda, ilgais iki 
išblaškydavo pečių siekiančiais plau-

sveikindamasis.
Kelioms dienoms pras- 

baudžiamoji linkus nusiėmęs kepurę su 
grįžtanti iš minia atsisveikino, žegno- 

ir vedanti damasis ir keldamas auk- 
išbadėjusį bei štyn rankas bandė kalbė- 

, bet jo žodžių nebuvo 
toliman Sibi-'davusį nelaisvėn sukilimo girdėti...

ran apgyvendinti arba didvyrį, kunigą Antaną1 
Lai- Mackevičių. Visi sukilėliui

po atviru dangum maudosi saujoj vandens ir tuomi tremdavo dažnai net išti- sustingusį nuo šalčio pasi- ti, 
patenkintas, kad laimingai dienelė prabėgo. sas šeimas toliman Sibi-* davusį nelaisvėn sukilimo gi:

Vėliau žmonės pasako
davo, kad mirties sprendi-stumt iš valdžios ir visiškai subepajėginti bei likviduo- sunkiems darbams. --- _____—---- ---- -----z aavo Raa mirties sprendi-

ti tikruosius Hitlerio valdovus bei inspiratorius - gun- ^as nuo ant neapsta-1 būriai Kauno gubernijoje visai ramiai išklausęs 
dytojus ir sunaikinti pačią svarbiausią pangermaniz
mo galią: stambiosios gamybos vadus, bankininkus ir 
feodalinį junkerių lizdą. Rusai nesutiktų su tokiu vo
kiškos problemos išrišimu, kurs paliktų galioje virš- 
minėtus socialinės tvarkos vadus. Tai nereiškia, kad 
sovietai tiesioginiai kištųsi į vokiečių naminius reika-

tytos tada aikštes šalia buvo sumušti stipresnių ir t n <,kaitant kai 
®\na"Čio,i,kalną-Pet”pil.io^eri.a“ reg«-;riuOS kaltinamojo

punktus protestavęs 
jo mirti taip drąsiai, 

j ir kovojo dėl savo krašto 
i laisvės. Eidamas mirties 
vieton nusiėmė skarelę ir 
pirštines sudraskė į šmo

telius ir metė miniai į vi
sas puses, o žmonės tuos 
šmotelius išgaudė lyg ko
kias relikvijas. Kilo dide
lis verksmas, dejavimas ir 
keiksmai, išmetinėjimai 
nuožmiųjų rusų adresu, 
tačiau kazokų nagaikos 
greit minią išvaikė, o ka
riškas orkestras ir būgnai 
stengėsi nustelbti pa
smerktojo mirtin šauks
mus ir žodžius. Po to kun. 
Mackevičius drąsiai priė
jo prie kartuvių ir taip žu
vo tas paskutinis Kauno 
gubernijos sukilėlių va
das. žuvęs už tėvynės lais
vę 1863 m. gruodžio 28 d.

. 11 vai.

(dabar Ukmergės) plento barines rusų kariuomenes 
buvo atliekamos viešos pulkų, o vadai, kuriems

Valio, Amerikos Lietuvių Taryba! i

ku- 
akto 
ir ė- 
kaip

Prancūzų laikraštininkas Victor Samaret, laik
raštyje France-Ameriąue, nagrinėja busimuosius So
vietų su Vokietija santykius. Jo manymu, Sovietai tu
ri stiprios vilties, kad su vokiečiais galima sugyventi, 
tik reikia išrauti iš jų galvosenos tą mintį, jog vokie
čiai yra kažkokia privilegijuota rasė, kuriai likimo 
skirta valdyti pasaulį. Anot Maskvoj gyvenančio vo
kiečių rašytojo Johannes’o R. Becherio, vokiečiuose 
esą pavojingų palinkimų, kurie užtemdo ir nustelbia 
pačius geriausius jų ypatumus. Tie palinkimai tai per
nelyg išbujojusi tautinė puikybė ir — aistringas pa
mėgimas vergauti. Čia, rodos, du nesuderinami daly
kai. Tautinę vokiečių puikybę žino visas pasaulis, bet 
kaip ją suderinti su “aistringu pamėgimu vergauti?” 
Becher tai suderina tuo paaiškinimu, kad vokiečiai 
klusniai vergauja ne svetimiems, bet savo vadams. 
Jie esą pasiryžę net revoliuciją sukelti, bet ta sąlyga, 
kad revoliucijos vadas būtų koks generolas, ar dar ge
riau — feldmaršalas. Ir naciai esą ne kas kita, tik 
klusnus pliutokratijos (praturtęjusios buržuazijos) 
padarinys.

Becheris teigia, kad garsioj Dusseldorfo konfe
rencijoj, įvykusioj sausio mėn. 1932 m., susibūrė “trys lūs. Jie turi kitą planą. Jie įkūrė Maskvoj Laisvosios 
šimtai” stambiausių Vokietijos pliutokratų ir nūs- Vokietijos Komisariatą, kurio tikslas visų pirma su- 
prendė panaudoti Hitlerį savo tikslams. Tie praturtę- kelti Vokietijos žmones prieš karą ir tuo būdu nu- 
ję buržujai dabar faktinai valdo Vokietiją. Tai Roech- traukti karo veiksmus. Į tą sąjūdį manoma įtraukti 
lingai, Kruppai, Borsigai, Zangeriai, Kirdorfai, Vogle-. visus tautos sluoksnius, kad ir buržuaziją, o ypač ar- 
riai ir daug kitų. Jie kontroliuoja visą stambiąją in- miją. Jei nugalėtoj Vokietijoj kiltų revoliucija, kas la- 
dustriją: plieną, geležį, anglius, žibalą ir tt. Šis karas bai galima, tai sovietai nesikišią į jos eigą, tik lauks 

■ - - -............ ■ ■ ■ ■ - ■ ---- • rezultatų. Tada bus matyt, kas darytina.
Kaip matome, sovietų siekimas, kad ir kiek gra

mozdiškai užglostytas bei nukomoflažuotas, yra labai 
aiškus: sukelti vokiečių liaudyje ir armijoj tokį pat 
revoliucinį sąjūdį, koks buvo sukeltas Rusijoj 1917 m. 
Be to, Victoro Samareto straipsnyje prisiminta ir apie 
Pabaltę. Rusai esą realistai, ne svajotojai. Jų valsty
bei reikia gerai apdraustų pasienių. Tad jie su šypse
na žiūri į kai kurių New Yorko laikraščių nuomonę, 
kad sovietai neturi teisės savintis Pabaltijo tautų ir 
Baltijos jūros uostų...

Reiškia, sovietija aiškiai pasisako, kad jos politi
ka eina savais keliais. K.

tai jų karas. Jie inicijatoriai ir organizatoriai. Hitleris t 
tik įrankis. Jau nuo 1916 m. ta turtuolių grupė plana-! 
vo ir tebeplanuoja pasaulinę expansiją (išsiplėtė ji-Į 
mą) Vokietijos pramonei ir prekybai. Tai jie pastūmė-; 
jo Hitlerį užgrobti Prancūzijos mineralus, Rusijos ži
balą ir Ukrainos javus. Be to, su jais susirišusi galin
ga Prūsijos didžponija, paveldėjusi milžiniškus ženjes 
plotus: Hohenzollernai 90,000 hektarų; kunigaikščiai 
Hohenlohe Ohrungen 48,000 ha; Hohenlohe Sigma- 
ringa 46,000 ha; Sollen Baruth 38,000 ha ir kiti mažes
nieji: Coburg und Gotha, Sollberg, Wermgrode ir tt.

Tad, anot Bechrio, susidaro išvada, kad neužten
ka nuverst Hitlerio valdžią. Reikia siekt giliau — iš-

I I

Susirinks lietuviai iš visų Amerikos kampų 
Dėlto, kad myli Motiną vargšę Tėvynę.
Tai reiškia viršuj partijų, srovių, pasitarimų visų. 
Kad ten jausis ir kalbės tiktai lietuviška krūtinė!

Mūsų tauta, tokia ji maža! 
Kiekvienas asmuo jos taip brangus'. 
Bet dabar lai kyla minia jos visa 
Ir rezultatas jos bus stiprus, oi stiprus!

Dievas davė laisvę mums Amerikoj susirinkti, 
Tai lai balsuoja lietuviai visi už ją 
Ir vienybėje broliškai apsiginti
Ir atlikti darbą užsibrėžtą milžinišką tą. 
Tada Tėvynė vargšė džiaugsis ir tik tada.
Kada josios vaikai susirinkę rūpinsis ja viena. 
O jeigu tu manai didesniu už savo broli, seserį stot. 
Tai geriau pasilik namie, j Pittsburghą nevažiuok! 
Bet jeigu myli ją. nori jai tarnauti,
Tai mes namie pasilikę turėsime visi šaukti: 
Broliai, seserys, lietuviai, geriausios kloties jums! 
Pameskit vienybės, meilės žodį jai ir mums!

Plytaitis.

Jaoąues itlaritain Vertė Kun. Dr. J. Packevičius

Katalikų Pažiūros Į Neką- 
talikus Ir | Bendradarbia

vimų Su Jais:
Paskaita, autoriaus skaityta IV Pasauli

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

(KAS YRA MANO ARTIMAS?)
I.

Tokia sutrauktai yra katalikų perspekty
va. Katalikų teologija moko, kad mes, kaip 
sako šv. Jonas Kryžietis, būsime teisiami iš 
to, ko verta mūsų meilė, kitaip tariant, išga
nymas ir amžinasis gyvenimas pareina nuo 
meilės. Ji taip gi moko, kad meilė suponuoja 
tikėjimą ir įsišaknija tikėjime, tariant, prisi
rišime prie Dievo apreikštos tiesos. Bet kata
likų teologija taip pat prideda, kad visoms

sieloms, net jei jos negali įsakmiai šitos tie
sos pažinti visoje jos pilnybėje, tikėjimas yra 
prieinamas drauge su Dievo malone. Jei tik 
tos sielos yra geros valios ir neatstumia vi
dinės Dievo malonės, tada jos — jei neturi 
daugiau šviesos, tai by tik tiki, kad yra Die
vas ir kad jis išgano tuos, kurie jo ieško (o 
Dievas geriau už jas pačias žino, ar jos tatai 
tiki) — tada jos turi neišreikštai (implicite) 
tikėjimą į Kristų, ir taip jos neišreikštai (im
plicite) pritampa prie visos Dievo apreikštos 
tiesos.

Taigi matote, kad jei katalikai išpažįsta, 
kad be Bažnyčios nėra išganymo, tai šita for
mule, kuria neretai piktinamasi, jos prasmės 
tiksliai nesuprantant ir nesuvokiant bendrai 
ką reiškia “Bažnyčios siela”, katalikai čia 
tik pasako, kad nėra išganymo šalia Tiesos, 
kuri, įsakmiu ar neišreikštu būdu, visiems 
kaipo dovaną teikiama. Ir ar tatai neatrodo 
>abai tinkamu žmogaus prigimčiai ir jos es
minei vertybei dalyku? Jei net iš tikrųjų bū
tų galimas išganymas šalia Tiesos, tai aš ne
norėčiau tokio išganymo, nes aš labiau my
liu Tiesą, negu savo džiaugsmą ar laisvę, ar
ba, geriau sakant, aš gerai žinau, kad tiktai 
tiesa teikia man džiaugsmą ir mane išlaisvi
na. Mes tikime, kad nėra šalia Tiesos, o fak
tas, kad visi žmonės jos įsakmiai nepažįsta, 
religinio susiskaldymo faktas, anaiptol ne
būdamas geras dalykas savyje, yra mūsų 
būklės skurdumo žymė. Bet mes taip pat ti
kime, kaip jau esu minėjęs, kad Tiesa kalba 
į visų žmonių širdis, ir tik vienas Dievas ži
no, kad yra tie, kurie, gimę vienoje ar kitoje 
pasaulio dalyje ir priklausą ar nepriklausą 
viešai apreikšto žodžio išpažinimui, tikrai ir

efektyviai girdi Jo vidinį ir slėpiningą žodį. 
Mes išpažįstame, kad nėra išganymo šalia 
Kristaus, bet mes taip pat išpažįstame, kad 
Kristus yra už visus žmones miręs ir kad vi
siems suteikiama galimybė tikėti į Jį įsak
miai ar neišreikštu būdu. Mes išpažįstame, 
kad nėra išganymo anapus mistinio Kristaus 
kūno. Tačiau mes taip pat išpažįstame, kad 
tie, kurie yra matomu būdu įjungti į tą kū
ną to paties tikėjimo išpažinimu ir sakra
mentų ėmimu, šitaip būdami skirti tęsti at
pirkimo darbą laike ir gaudami gausesnių 
malonės priemonių, nėra vieninteliai, kurie 
jame yra. Mes tikime, kad kiekvienas geros 
ir tiesios valios žmogus, kuris nenusideda 
tiesai ir neatstumia viduje teikiamos malo
nės, priklauso, kaip sakoma, prie Bažnyčios 
sielos, arba, kitais žodžiais tariant, jis nema
tomai, savo širdies polėkiais, priklauso prie 
matomos Bažnyčios bei dalyvauja jos gyve
nime, kuris yra amžinas gyvenimas. Be to, 
niekas — krikščionis ar nekrikščionis — ne
žino čia, ar jis yra meilės ar neapykantos 
vertas.

Katalikams kartais priekaištaujama, esą 
jie su kitatikiais kalbą iš aukšto ar su tam 
tikra globėjo mina. Iš tikrųjų, dėl žmogiško 
silpnumo šitai gali daugelyje jųjų pasitaiky
ti. Tikrumoje gi jųjų būklė nėra jau taip la
bai patogi; jie yra dvigubai pažeidžiami: sa
vo klaidų ir savo Dievo reikalavimų. Ne tik
tai protas jiems leidžia regėti, kad kitos re
ligijos taip pat gali žmonėms perteikti daug 
ir didžių tiesų, nors, katalikų akimis žiūrint, 
nepilnų ir sujauktų su klaidomis; ir kartais 
kas liečia kai kuriuos prigimties kultūros 
reikalus, arba psichofizinį savęs valdymą,

tose religijose gali būti tiesų, kurių Evange
lija nematė būtino reikalo pati mokyti. Bet, 
kas daug svarbiau, ir antgamtinė tiesa, ku
rią katalikai gavo ne monopoliui, bet duoti 
kitiems, jiems sako, kad žmonės, priklausą 
kitoms dvasinėms šeimoms, ką aš sakau, net 
vargšai stabmeldžiai, jei tik jie yra geros 
valios ir grynos širdies, — gali geriau gy
venti, kaip tas ar anas iš katalikų. Ir reiklų 
jiems įpulti į beviltį, jei nebūtų pasitikėjimo 
Dievo malone! Nuo vaisių daugybės, sako Šv. 
Tomas Akvinietis, sulinksta medis. Bažny
čia džiūgauja dėl to liudijimo, kurį teikti ji 
yra įpareigota, ir krikščionis džiaugiasi 
draug su ja. Ji žino, kad iš gautų privilegijų 
plaukia griežta pareiga išpažinti šventąją 
realybę. Bet, dieviškoji laisvė teikia dova
nas, kaip patinka ir kam patinka. Bet kiek
viena ištikima siela, kaip sako šv. Povilas, 
trapiame inde nešioja malonę. Ant skurdžių 
žmogiškų pečių laikyti svarų dieviškosios 
tiesos krovinį — tai nėra tikinčiajam kuo 
dėl to didžiuotis nei į kitatikius iš aukšto su 
globėjo mina žiūrėti, bet greičiau teisintis ir 
atsiprašinėti visų praeivių. Euntes ibant et 
flebant — jie eite ėjo ir verkė. Aš gerai ži
nau, kad esama žmonių — ir tai, gal būt, kad 
atsvertų savo menką praktinį tikėjimą. — 
kurie, niekindami kitus, nuolat kartoja: Štai 
mes, tikintieji; mes teisingai galvojantieji; 
štai mes, krikščionys; štai mes, katalikai; 
kartais net: štai mes, gimę katalikai; tarsi 
jie nebūtų gimę nusidėjėliais, kaip ir visi. 
Jie nesusipranta, kad, afišuodami su išdidu
mu religiją, jie sukelia žmonėse, kurie juos 
stebi, norą piktžodžiauti Viešpačiui.

(Bus daugiau)
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Kun. Juozas Jusevičius'

POPIEŽIUS PIJUS XI
(šiais metais suėjo 151 

metų, kai Popiežius Pijus 
XI pasirašė sutarti su Ita- 

a, pagal kuriąi 
atgavo laisvę.;

tai popiežiai buvo 
Popie- 

gyveni- 
yra labai

Todėl šios po- 
išlaisvinimo su- 
proga talpiname 

Juozo •Jasevičiaus 
seniai parašytą

būtų galima kalbėti su Šv 
Tėvu.

liios valdž:
Popiežius
Prieš 
kaliniai Vatikane,
žiaus Pijaus XI 
mas ir darbai 
reikšmingi 
piežių 
kakties 
kun. 
jau
straipsni apie tą didįjį tai
kos popiežių. Red.).

Tęsinys

Telefonas
Prieš Pijaus XI popie

žiavimą. visame Vatikane, 
kur yra tūkstantys kam
barių, buvo tik trys tele
fonai. Ir tie patys nebuvo 
gerame padėjime. Pijus 
XI Įvedė po vieną telefoną 
Į visus kambarius. Tai bu
vo sunkus darbas. Reikė
jo daryti skyles storiau
siuose mūruose ir kai kur 
net gadinti gražias deko
racijas. šv. Tėvas leido 
tai daryti patogumui. Ir 
pasisekė. Mechanikai bu
vo taip atsargūs, kad nie
ko nesugadino. Kai šv. 
Tėvas peržiūrinėjo darbą, 
padarė pastabą, kad tų 
mūrų statytojai ir many
te nemanė, kad telefonai 
ir elektros šviesa bus rei
kalinga. Amerikos mecha
nikai atliko visą darbą.

Telefonas Šv. Petro 
Bokšte

Sunkiausias darbas bu
vo Įvesti telefoną į Šv. 
Petro bokštą. Nuo žemės 
tas bokštas atrodo kaip 
mažas kamuolys, bet ten 
pat gali sutilpti daug 
žmonių. Jis vra labai auk
štas.

Telefonas 
reikalingas, 
susikalbėti
kais. Vesdami telefoną Į 
bokštą, mechanikai turėjo 
ilgai dirbti, kol 
skyles mūruose.

Aukso Telefonas
Kompanija, kuri 

telefoną Vatikane, 
vanojo šv. Tėvui 
telefoną. Pirmiau
žiai neturėjo telefonų. 
Bet Pijus XI sutiko priim
ti dovaną.

Nors Popiežius turėjo buvo 
telefoną, tačiau niekas ne- pasaulio kraštus. Jis turė-
galėjo jo pašaukti. Jis bu- jo apie 
vo neskambinamas. Rei- skaitytojų, 
kėjo pirmiau padaryti su- laikraščiai 
tarti su sekretoriumi, kad naudojasi jo žiniomis. Ka

ir ten buvo 
Mat, reikia 

su darbinin-

padare

Įdėjo 
pado- 
aukso 
popie-

Radio
Kai Vatikano radio buvo 

statoma, šv. Tėvas keletą 
kartų aplankė darbinin
kus. Pats Markoni, stoties 
statytojas, apvedžiojo ir 
išaiškino visas radio da
lis. Popiežiui buvo 
Įdomu.

Vatikano 
rymas buvo 
mingas 
metais.
Markoni kalbėjo ir 
tatė šv. Tėvą pasauliui. 
Paskui Popiežius kalbėjo 
lotynų kalba. Įvairių kraš
tų kunigai vertė Į savo 
kalbas. Toji radio stotis 
yra Šv. Tėvo stotis ir jis 
kalba per ją taip dažnai, 
kiek reikalauja Bažnyčios 
gerovė.

Judamieji Paveikslai
Pirmiau fotografai ne

galėjo imti kino paveiks
lų Vatikane. Mat, nebuvo 
norima, kad tie paveiks
lai būtų rodomi šalę kitų 
dalykų teatruose.

Pirmą kartą Šv. Tėvas 
Pijus XI leido imti juda
muosius paveikslus per 
Eucharistini kongresą 
1922 metais, kai teikė pa
laiminimą kongreso daly
viams.

Garsiakalbiai
Su kitais naujais daly

kais Įėjo Į Vatikano pasto
gę ir garsiakalbiai. Mat, 
jie yra labai reikalingi šv. 
Petro bažnyčiai. Be gar
siakalbių žmogaus balso 
toli negirdėsi, nes bažny
čia yra labai didele. Dabar 
visos apeigos, choro gie
dojimas ir pamokslai gir
dimi ne tik bažnyčioje, 
bet ir visame Vatikane.

Spaustuvė
Vatikane yra didelė 

spaustuvė. Joje spausdi
namas popiežiaus oficia
lus laikraštis “Osservato- 
re Romano”. Laikraštyje 
surašomi didesni pasaulio 
Įvykiai, ypač tie. kurie 
liečia Bažnyčios reikalus. 
Ta^p pat surašomi kas
dieniai popiežiaus darbai. 
Laikraščio tikslas tarnau
ti Bažnyčiai.

“Osservatore Romano” 
siunčiamas i visus

stoties 
labai 

vasario 16. 
Iš pradžios

labai

atida- 
iškil- 
1931 
pats 

pers- Kovotojai kariškoj formacijoj dažnai atneša ašies kraštams didelio 
susirūpinimo. Šis reginys pagautas Puget Sound, Wash., kur mokinami 
lakūnai dėl užokeaninių pareigų.

jo siuntine- I

Į

50 tūkstančių 
Viso pasaulio 
labai dažnai

sios kinietės moterys užgirdusios sirenų balsą, 
tuojaus atsiskubino prie slėptuvių, bet galutinam Įsi
tikinimui. jos atsisėdo pailsėti, ir patirti, ar tikrai tai 
ženklas, kad artinasi japonų bomberiai Į Chungking.

ras sutrukdė 
jimą.

Vatikano 
spausdinami 
nyčios raštai: 
Įvairūs laikraščiai, laiškai 
ir t. t.

Paštas
Vatikanas turi ir paštą. 

Pijus XI pastatė gražius 
pašto rūmus. Iš jo siun
čiamos telegramos ir laiš
kai i viso pasaulio šalis. 
Vatikano paštas nepri
klauso jokiai valstybei. 
Žmonės labai perka pašto 
ženklus ne tiek laiškams 
siuntinėti, kiek atmini
mui. Kartą Šv. Tėvas ap
lankė paštą, peržiūrėjo vi
sas mašinas, paskui nusi
juokė ir pasakė: “Tomis 
mašinomis Šv. Petras dar 
negalėjo naudotis apašta
lavimo darbui”.

Valgių Krautuvė
Prieš karą iš valgių. Va

tikano miesto buvo gali
ma pirkti viską. Tenai ga
lima buvo gauti visokių 
vaisių, daržovių, mėsos ir 
kitų produktų iš Įvairių 
pasaulio kraštų. Kas Įdo
mu, kad Įvairūs produk
tai kainuoja tik pusę tiek, 
kiek kainuoja Italijoje. 
Kaip tai gali būti? Tai yra 
dėl to, kad Vatikano vals
tybė nerenka muito nuo 
tų dalykų, kurie yra Įve
žami Į Vatikano valstybę.

Vaistinė
Be kitų krautuvių, Va

tikane yra ir vaistinė. Jo
je parduodami tik Įvairios 
rūšies vaistai ir nieko 
daugiau. Vaistininkai 
nuolat užsiėmę. Žmonės, 
ypač ligoniai, turi didelio 
pasitikėjimo jų patarna
vime. Žmonės ateina ir iš 
kitur pirkti vaistų Vatika
no mieste.

Ligoninė
Yra maža ligoninė Vati

kane ir joje buvo trys gy
dytojai. Ligoninėje guli 
tik lengviau sergantieji. 
Jei ligoniai labai suserga, 
tai šaukiamas gydytojas 
iš Romos ir pagal gydyto
jo nuosprendį ligoniai 
žami Į didesnes Romos 
gonines.

Gaisrininkai
Kaip kituose miestuose, 

taip ir Vatikane yra gais
rininkai. Iš viso jų buvo 
aštucni vyrai.

Dėl tiek ir taip didelių 
namų su aukštomis baž
nyčiomis, gaisrininkų nė
ra daug. Bet jei atsitinka 
didelis gaisras, tai Romos 
gaisrininkai pribūna Į pa
galbą.

i
Kalėjimas Be Kalinių Į įsakė, 

l Vatikane

i 4

spaustuvėje 
ir kiti Baž- 

cnciklikos,

i

mas bet kalinių nėra. Jis 
laikomas tik nepapras
tiems atsitikimams. Jei 
kas nusižengė teisėms ir 
tvarkai, ten pat uždaro
mas, o paskui perduotas 
tai valstybei, iš kurios jis 
pribuvo Į Vatikaną.

Vienas Lėktuvas
Vatikane turėtų būti 

daug lėktuvų susisieki
mui. Tuo metu buvo tik 
vienas. Vokiečių firma jį 
padovanojo. Jis buvo lai
komas toje vietoje, kur 
italai laikė savo lėktuvus.

Darbininkai
Vatikane yra daug Įvai-i 

rių darbininkų. Jie visi y-i 
ra labai patenkinti. Mat, 
gauna tiek atlyginimo, 
kiek reikia, kad būtų gali
ma tinkamai gyventi.

Paprastai ne tik tėvas 
nori dirbti pas Šv. Tėvą, 
bet jis žiūri, kad ir jo vai
kai pasiliktų prie to dar
bo. Dėl to, jis mokina savo 
sūnų 
bo.

to amato arba

dar buvo visokių orų, ta
čiau niekas nepakenkė. 
Jis sunkiai dirbo vasarna
myje ir grįžęs į Romą vėl 
dirbo.

Taip pat 1938 metais, 
kai atnašavo šv. mišias 
per Velykas ir kanonizavo 
tris šventuosius vėl stai
ga nupuolė ir 40 minutų 
turėjo ilsėtis ligoninėje. 
Jis paskui davė laiminimą 
žmonėms, ten esantiems, 
ir visam pasauliui.

Nors Šv. Tėvas dar daug 
veikė, tačiau jau jis nebu
vo toks sveikas nuo pir
mutinės ligos. Vieną kar
tą jis daugiau sirgo. Kitą 
kartą mažiau negalavo.

__________ i 
reikia mokyti šv. tikėjimo 
dalykų.

Misijose kunigas, arba 
sesuo, yra be šeimos, kra
što arba tautos. Jis arba ji ’ 
yra Kristaus karalystės 
skelbėjas arba skelbėja. 
Dėl to, pirmiausiai priva
lo rūpintis Kristaus kara
lystės platinimu.

Šv. Tėvas ypatingai rė- į 
mė misijas.- Jis atiduoda- I 
vo paskutinį skatiką misi- ( 
jonieriams, kurie darba
vosi misijų kraštuose. Jis 
taip pat ragino žodžiu ir 
raštu vyskupus ir kuni
gus dosniai aukoti misijų 
darbams. Dėl to, jis yra ir 
vadinamas misijų Popie
žius.

Jo Gyvenimo Filosofi
ja*—Darbas

Pijus XI buvo mokslo 
vyras. Jis panaudojo savo 
mokslą, rašydamas enci
klikas visam pasauliui 
Bažnyčios ir žmonių gero
vės reikalams.

Tikintieji tikėjo, kad 
Kristus yra dangaus Ka
ralius. Pasaulio reikaluo
se žmonės pradėjo šalinti | 
Kristų. Pijus XI parašė 
encikliką, kurioje jis nu
rodė, kad Kristus yra Ka- ' 
ralius ne tik danguje, bet 
ir žemėje.

Matydamas, kad katali
kai kai kur neveikia, Pijus 
XI, vienoje savo encikli
koje liepė vykdyti Katali
kų akciją.

Matydamas kaip bedie
viai ardo šeimas, teisina 
divorsus, platina gimdy
mo kontrolę, Popiežius iš
leido encikliką apie mote
rystės šventumą. Jis aiš
kiai nurodė, kad tėvai tu
ri įgimtą teisę auginti sa
vo vaikus.

Parašė encikliką apie 
komunizmą. Tenai jis nu
rodė, kad komunizmas y- 
ra didžiausias žmonijos 
priešas. Parašė encikliką 
Meksikos katalikams ir 
vokiečių katalikams.

Pagal Leoną XIII Pijus 
XI išleido encikliką apie 
darbą. Išmintingi žmonės 
supranta kaip yra svarbi 
toji enciklika. Toje enci
klikoje Šv. Tėvas smerkė 
tuos, kurie skriaudžia 
darbininkus. Kas yra 
skaitęs tą Šv. Tėvo enci
kliką, lengvai gali supras
ti kaip jam rūpėjo darbi- ( 
ninku reikalai.

Pats šv. Tėvas sunkiai i 
dirbo visą savo gyvenimą 
iki mirties. Jo gyvenimo 
filosofija buvo tokia: — 
“Žmogus turi dirbti visą 
laiką, visomis savo jėgo
mis ir visą savo gyveni
mą”.

GALAS.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Pagaliau, susilaukęs 82 
metų amžiaus, Pijus XI 
atsiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 10 d., 1939 metais. 
Jo paskutinis žodis buvo: 
“Mes dar turime daug 
darbo”. Paskui jis pakėlė 
savo ranką aukštyn, tarsi 
norėdamas laiminti pa
saulį, dar neaiškiai ištarė 
žodį “Ramybė!”, paėmęs 
aukso kryžių į savo ran
ką, ramiai atidavė savo 
sielą Dievui. Kardinolas 
Pacelli patvirtino jo mirtį 
pagal Bažnyčios apeigas 
ir visi namiškiai sukalbė
jo bažnytines maldas.

Tuo tarpu visos Romos 
bažnyčios pradėjo skam
binti varpais ir pranešti 
amžino miesto gyvento
jams, kad pasaulis neteko 
savo vado. Pijus XI buvo 
vadas ne tik katalikų, bet 
ir nekatalikų. Jo balso 
klausė protestantai, žy
dai ir kitų tikybų žmonės. 
Su juos visi skaitėsi.

Taikos Popiežius
Popiežius, Pijus XI įgijo 

vardą “taikos popiežiaus”. 
Jis labai neapkentė karo. 
Jis nenorėjo matyti karo 
vienos tautos su kita tau
ta, vienos grupės žmonių 
su kita grupe ir vieno 
žmogaus su kitu žmogu
mi. Dėlto, jis pasakė: “Aš 
nuolat dirbsiu už taiką”.

Kur tik prasidėdavo ko
va, Pijus XI buvo pirmuti
nis ją smerkti. Jis smer
kė Sovietų Sąjungos (Ru
sijos) vadus kai jie žudė 
žmones. Jis smerkė Vo
kietijos rėžimą. Jis buvo 
drąsus pasakyti tiesos žo
dį Italijai.

“Taikos popiežiaus” var
dą jam davė ne tik katali
kai, bet ir kitų tikybų 
žmonės, kurie myli tiesą.

Misijų Popiežius
Popiežius, Pijus XI daž

nai vadinamas “misijų 
popiežius”. Ir ne be reika
lo, nes pat pradžioje jo 
popiežiavimo misijų dar
bas buvo sustojęs. Tai bu
vo tuojau po karo. Visi 
buvo labai pavargę. Jie 
žiūrėjo tik savo dalykų ir 
mažai kreipė dėmesio ir 
kitų žmonių dvasios rei
kalus.

Šv. Tėvas tuojau pridė
jo savo ranką prie to dar
bo. Pirmiausia reikalavo, 
kad būtų auklėjami vieti
niai kunigai. Jie geriau 
supranta savo žmonių rei
kalus, ir gali jiems patar
nauti. Jis net reikalavo, 
kad bažnyčios būtų stato
mos tokiu styliu, kokiu 
statomi vietiniai namai.

Aiškino misijonieriams. 
kad jie neatstovauja ko
kią tautą, bet yra Visuoti
nos Bažnyčios atstovai. 
Jų tikslas nėra mokyti 
savo tautos Įpročių, kal
bos ir ko kito, bet jiems

jo ir turėjo didelį kraujo 
spaudimą.
Dirbdamas Nori Mirti
Šv. Tėvas pareiškė savo 

noro paslaptį. Jis prisipa
žino gydytojui: “Aš dirb
siu, kol Dievas pašauks 
mane”. Skausmai vis di- 

Į dėjo, o jis dirbo ir visiems 
sakė, kad Dievas ir Baž
nyčia reikalauja jo darbo. 
Kai visai neteko sveika
tos, tik tada tarnai pagul
dė jį į lovą. Lovoje gulė
damas. gydytojui ir se
kretoriui sakė: “Aš pra
šau Dievo vieno dalyko, 
kad Jis man leistų mirti 
dirbant”.

Kalba Per Radio
Nors skausmai buvo di

deli, tačiau Kalėdų rytą 
1936 metais kalbėjo per 
radio į visą pasaulį. Kad 

! ir lovoje gulėdamas, labai 
gražiai kalbėjo.

Bus Amžinas Ligonis
Dabar visi manė, kad Pi

jus XI bus amžinas ligo
nis ir visados gulės lovoje. 

1 Kiti manė, kad dar gy
vens vieną ar kitą mėnesį 
ir mirs.

Tačiau, su Dievo pagal
ba, pavojus visai praėjo. 
Milano Katalikų Universi
teto gydytojas ir profeso
rius kun. Gemelli pasakė:

i

ve
li-

Darbininkai 
Pavyzdingi

Visi Šv. Tėvo darbinin
kai yra pavyzdingi ir ver
ti savo darbo. Jie yra dori, 
sąžiningi, gražiai sugyve
na su kitais ir visi geri ka
talikai. Pas juos nėra bar
nių, papiktinimų, teismų, į “Dabar aš galiu pasakyti, 
kaip yra pas kitų miestų kad popiežius gali ilgai 
gyventojus. įgyventi. Pagal gydytojo

įsakymo Šv. Tėvas, kad ir 
lovoje gulėdamas priim
dinėjo kardinolus, vysku
pus ir kitus dvasiškius. 
Nors jo kūnas dar nebuvo 
visai sveikas, tačiau pro
tas veikė taip lyg būtų 
jaunas ir visai sveikas.
Atnašauja Šv. Mišias
Kovo 19 d. Šv. Juozapo 

dienoje, 1937 metais, pir
mą kartą atsistojo ant 
kojų ir atnašavo šv. mi
šias. Vatikano prelatas la
bai džiaugėsi. Džiaugėsi ir 
jis pats. Mat, jautėsi, kad 
dar galės dirbti Dievui ir 
Bažnyčiai.

Visi Džiaugiasi
Kai Romos gyventojai 

išgirdo, kad Šv. Tėvas bus 
Šv. Petro bažnyčioje, la
bai nudžiugo. Iš anksto iš
dalinta daug tikietų. Mat, 
visi norėjo jį pamatyti, 

i Visi manė, kad tai bus pa- 
įskutinis kartas. Virš 50 
tūkstančių žmonių daly
vavo pamaldose.

Sekretorius ir gydytojas 
buvo pasirengę gelbėti 
Tėvą vaistais, jei būtų 
puolęs.

Vėl | Darbų
Anksti pavasaryje

Tėvas išvyko Į savo vasar
namį Castlgandolfo. Nors

Popiežiaus Liga
Šv. Tėvas Pijus XI neži

nojo, kas yra liga iki ne-' 
susilaukė 80 metų am
žiaus. Iki to laiko buvo vi-i 
sados sveikas ir niekados 
nesišaukė gydytojo. Jis 
buvo Įsitikinęs Į pasaulį: 
“Sveikas protas sveikame 
kūne”.

Pradeda Silpnėti
Bet 1936 metais pradėjo 

negalauti. Kardinolai pa
tarė sunkiai nedirbti. Bet! 
Šv. Tėvas veržte veržėsi įl 

t darbą ir priminė savo pa
tarėjams, kad jis privalo 
eiti savo pareigas, gi svei
katą pavedė Dievo valiai. 
Niekam nesiskundė 
ligos ir nenorėjo, kad 
jam primintų.

Pagaliau Popiežiaus 
tarnautojai pranešė 
kretoriui, kardinolui
celli, dabartiniam popie
žiui, kad Šv. Tėvas daug 
kenčia ir naktimis dejuo-. 
ja. Kardinolas žinojo apie; 
tai, bet laukė, kad pats! 
popiežius pasiskustų ir 
šauktųsi pagalbos. Nesu
laukus, Kardinolas pašau
kė gydytoją Amintą Mila- 
ni, kuris apžiūrėjęs ligonį 

kad gultų Į lovą, 
yra ir kalėji-| Kraujas gerai nevaikščio-

dėl 
kas

pa- 
se- 
Pa-

LEADER — Governor Gen
eral Christlan Laigret, soon 
to assume leadership oi 
French colonies in the South 
Pacific. He recently was in 
New York enroute to New 
Caledonia. He is first offi
cial to be npnointed by A1- 
giers French govemment.

Šv.
nu-

Šv.
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J. Butkevičius.

Jėzus Sv. Eucharistijoje, - Vienintele Mūsų Viltis!
patol, pakol ji aukštins ir kušiam kraujo klane, tai- 
garbins mamoną, įsisodi- kos ir ramybės. Yra tokių 
nusi į tą sostą, kuris ištik- dievotų diecezijų, kur Šv. 
rųjų tepriklauso vien tik. Sakramentas, pildant Šv. 
Kristui, — Taikos ir Ra
mybės Kunigaikščiui, ka
kalių Karaliui ir viešpačių 
! Viešpačiui! Taip. Prie visa

■ ..........................................................................

dži’uš7raFp^k^'“tas d“i-štų » Dieviškojo Jo Sos- 
dysis Katalikų Bažnyčios nes tikintieji viso pa- 
šulas, <___________
minties Popiežius Leonas 
XIII, pačioje XX-jo i___
mečio pradžioje, kurie at
randa atsakantį savo išsi
pildymą bei obalsį, nevien 
tik kas kartas vis labiau 
didėjančiu tikėjimu, mei
le ir pamaldumu į Jėzų Šv. 
Sakramente, atskirų indi
vidualių katalikų širdyse, 
bet taipogi ir daugybėje

— “Vienintelis ir didžiau- j 
sias dievotumas, kurį Vi
sagalis ir Amžinasis Die
vas iš begalinio Savo ge
rumo ir gailestingumo 
Savo įsteigtąjai Bažnyčiai 
šiandieną įkvepia, — yra[ 
dievotumas į Jėzų šv. Eu-j 
charistijoje!”

Šiuos pranašiškus žo-
to, nueis veltui ir visos tos 
pastangos, prašalinti Kri-

Jo Amžinosios At- saulio katalikai, be jokios 
baimės, kas kartas vis 

šimt- drąsiau ir atviriau, prade
da pripažinti Jį savo Vieš
pačiu ir Mokytoju, ir nesi- 
gėdina viešai išreikšti di
džiausią ir tvirčiausią sa
vo tikėjimą, į Tikrąjį Jė
zaus buvimą Šv. Eucharis
tijoje.

James A. Farley, buv. Postmaster General, šeimyna. Iš kairės į deši
nę: sūnus James, Jr., ponia Farley, duktė Betty ir pats tėvas, kuris tik 
neseniai sugrįžo iš Meksikos.

Šita paskiausioji Kris- 
. v . - . . — -. taus Karaliaus šventė,

viešųjų jungtinių orgam- Dieviškajam Eucharisti- 
zuojamų maldų labiausia, niam Karaliui _ Kristui, I 
Tarptautinių Euehansti- sutelklama didžiuiė pa- 
mų Kongresų, per kuriuos ba ypatingai per 
istisi miestai, tautos, vals- TarDtautinius Eucharis- 
tybčs, —- pagaliau ir visas t jnįus Kongresus, įvairio- 
katalikiskasis pasaulis, ge valstybėse bei kraštuo- 
bendrai susijungia, kad a- ge, per kuriuos viso pa. 
tiduoti tinkamą pagarbą saubo tikintieji katalikai, 
kaip Amzinąjam visatos vienbalslal. pripažjsta ir 
Viešpačiui ir Valdovui, ir patvirtina Dieviškąjį Eu- 
isprasyti is Jo reikalingos charistinio Kristaus vieš- 

patavimą viso pasaulio ti
kinčiųjų katalikų širdyse, 
— ištikrųjų turi nemaž 
suraminti ir palinksminti 
Švenčiausiąją ir Dievišką
ją Jo Širdį, ir nors dalinai, 
atlyginti tai Širdžiai už 
visus tuos paskiausiųjų 
laikų bedievių daromus į- 
žeidinėjimus ir paniekini
mus, dedant didžiausias 
pastangas, Eucharistinį 

metais, palaipsniui Kristų, ir Jo viešpatavi-

pagalbos ir pasigailėjimo 
pasaulio žmonijai, visuose 
jos reikaluose.

Pereitasis, Jo Šventeny
bė Popiežius Pijus XI, vi
so pasaulio tikinčiųjų ka
talikų maldingumui į Jė
zų šv. Sakramente, davė 
dar didesnį atsakymą, į- 
steigdamas Jo viešpatavi
mo, t. y. Kristaus Kara
liaus šventę, kuri kiekvie
nais metais, 1 \
vis padidina tikinčiųjų ka- mą, sugriauti ir išnaikyti 
talikų širdyse tą dievotu- tikinčiųjų kat^’lkų širdy- 
mą Tabernakulio Meilės se. Bet deja! — Tuščios jų 
Kaliniui, mūsų Išganyto- vargšų pastangos! — Po 
jui, kuris tarsi pradėjusi visą ištisą pasaulį, nebe-' 
žibėti saulutė, iš tamsios suskaitomoje katalikų1 
nakties, palaipsniui švie-, bažnyčių daugybėje, Eu- 
čia ir giedrėja, kol, paga-; charistinis Kristus yra 
liau, nepasidaro iš jo gied-. tankiai viešai išstatomas 
riausioji diena! Materia- monstrancijose ant alto- 
listinis pasaulis, o ypatin
gai gudriai pastarajame 
pasislėpęs klastingasis be
dievybės žvėris, — viso
mis keturiomis stengiasi 
paneigti tą amžiną tiesą, 
ir įrodyti, kad Jėzus Kris
tus nebėra tikrasis pasau
lio žmonijos Valdovas, ir 
kad nuolatinis Jo gyveni
mas po Šv. Eucharistijos 
priedanga nesąs tikras. 
Tačiau visos materijalis- 
tinio pasaulio pastangos padėjimo į <71
ir troškimai, įvykdinti ir kūno ir sielos reikaluose, či 
palaikyti nuolatinę taiką ir karštai maldauja 
ir harmoniją savo tarpe šauliui šiandieną paplu

Tėvo norą, — sulig vysku
po įsakymo, — esti kartu 
išstatytas visose bažny
čiose, kad tikintieji ben
drai prašytų Dievo pasi
gailėjimo; ir kartu reika
lingos visiems žmonėms 
palaimos.

Dar 1932 m., Pittsburgh 
Diecezijos Ganytojas, 

; Pennsylvania Valstybėje, 
! Amerikoje, J. M. vysku
pas Hugh C. Doyle, tarsi 
nujausdamas, besia^-ti-, 
nantį Europai ir kitiems 
pasaulio kontinentams, o 
pagaliau ir Jung. A. Vals
tybėms, baisųjį karą, savo 
ganytojiškame laiške, vi
siems savo diecezijos kle
bonams, parapijų apie 

i Kristaus Karaliaus šventę 
taip yra pasakęs:

— “Ypatinga pagarba ir 
maldingumas į Dieviškąją 
Jėzaus Kristaus Asmeny
bę, — turi būti labiausiai 
taikomas tam, kad įsten
gus sugrąžinti tai, ką pa
saulis prarado ir atmetė, 
svarbiausiuose žmonijos 
reikaluose, kuriuos Kris
tus paliko mums patiems 
protingai tvarkyti, ir rū
pestingai stengtis nuslo
pinti pavydo ir godulybės 
dvasią, su Kristaus palik-j 
tąją krikščioniškojo bro-!. 
liškumo dvasia.
mes patys nuo 
dėsime pamesti pavydo ir 
f°meJresStendiimŠs dtabti’ kalin^' Pa^alb*?! dar’b° tvarkytojas.

' kad pasiekus bendrąjį — Tai Kristus Karalius, 
j w

vargę, alkani, didžiausią ■ 
vargą, skurdą, 
persekiojimus, — nuolati
niai gyvendami 
šioje baimėje ir savo gy-

įvairius j 

didžiau-
Krikštynos

jaunasis, 
dienos iš- 
savo altu 
ne.

Dalykas užtat pasidarė 
jau ir rimtas — reikėjo 
skubintis su krikštynom. 
Krikštatėvius nesunku 
rasti, arkliai užkinkyti ir 
pasiekti parapiją — va
landos darbas. Juk kelią į 
Virvagalius seniai nutarė 
žvyruoti, žodžiu, su visu 
tuo vargas mažas. Bet tai 
tik viena pusė. Tačiau, 
tinkamai pagal savo tris 
dešimtis ha blėta dengtą 
svirną, cementinį šulnį ir 
ketvergį bulių, pavaišinti 
svečius — čia tai jau pilie- 
x"" Kiaulakiui sudarė 

ma, kad tokiam gigantiš- maždaug rūpesčio.

Sakysim, feljetonas 
jvybės praradimo pavoju-! Lietuvos pilietis ir Vir- 
je, — rankas ištiesę, nuo- vagalių valsčiaus gyven- 
latiniai šaukiasi sau pa- tojas Petras Kiaulakis sū- 
galbos... Bet kas pirmiau- naus sulaukė, 
šia jųjų balsą išgirs? Kas į o užgimė pyplys toks 
pirmutinis suskubs jiems susiraukęs, toks negražus 
ateiti į pagalbą? Žmonija? jr dar> kaip pilietė Virva- 
Kariaujančios valstybės? galių Barbora pareiškė, 
Pastarosios dabartiniu visai slobnas.
laiku, 
galimybės, 
Toji pagalba nelaiminga
jai žmonijai, pirmiausia 
turi ateiti iš kur nors ki
tur. Bet iš kur?! — Kas gi 
kitas, jeigu ne pati žmoni-

Jeigu"tik ja’ pirmiausia iš^irs ,-------------- o-o------ p. .
5 nelaimingųjų dejavimus kam darbui atlikti, — rei- čilietis

sa^ęs pra -r atsiskubins milijonams kalingas yra didžiausias Sus Pats> 
žmonių, laiku suteikti rei- ir gabiausias vadas, — to nas ^ar

—— dabartiniu visai slobnas.
labai mažai teturi ---------------------------------

tai padaryti!., šių pasauly esamų darbų, 
. manau, jau nė vie

nas žmogus, nors ir di
džiausias ignorantas bū
tų, nebeįstengs užginčyti. 
Taigi savaime supranta- įC1U1

taip pat 
dvokle, 

Taigi milijonai kentan- noms net

Kiaulakis, žmo- 
sakysim, nedur- 
su savo Katre, 
ne kokia norint 
ėmėsi krikšty- 
ir visai rimtai 

užmer- 
papiovė 

veršelį ir trijų vištų jau 
tą atmintiną dieną niekur 
negalėjai rasti. Sakysim, 
kad ir tokia smulkmena, 
kaip išnykimas iš tvarto 
pačios didžiausios kiaulės, 
tai vis ne tokie dalykai, 
kurie neturėtų tam tikros

žmonijos gerbūvį, — tai Šv. Eucharistijoje, — Tas čiosios pasaulio žmonijos ruoštis. Sakysim, 
vv^nr. T’fl Rpm 2 V1111A K/Ta11pQ T€ Q11 - o r>i 11 onvn mintimis n V- i - z t

riaus, nuo ankstybo ryto, 
iki vėlybam vakarui, vie
šam ir bendram tikinčiųjų 
žmonių pagarbinimui. 
Tūkstančiai tikinčiųjų 
katalikų, kartais vieni su 
kitais lenktyniuodami, 
dievotai beklūpodami pas 
Eucharistinio savo Vieš
paties kojas, iš gilumos 
širdžių, siunčia Jam gi
liausi, padėką ir pagarbą,

mes nejučiomis atrasime Tabernakulio Meiles Kali- narių, savo mintimis, o y- statinę alaus, 
tą balzamą, kuris veikiai nys, — pirmutinis pasis- patingai širdimis, pir- 
išgydys tas visas mūsų | kubins išgelbėti nelaimin- miausiai privalo kreipties 
turimas žaizdas, dėlei ku- gąją, kentančiąją, pašau- ir šaukties į Eucharistinį 
rių iki šiol taip daug ken-,ho žmoniją, iš baisios ir Taikos Karalių — Kristų, 

i čiame, ir įsigysime ge- apverktinos jos šiandieni- ir maldauti Jo pasigailėji- 
riausį paliudymą, kad iš-1 nes būklės, jeigu tik žmo- mo... Jis pirmiausia išgirs 
tikrųjų tvirtai tikime į nija pagaliau dasiprotės, sužeistųjų šauksmą, ken- 
Dieviškąją Kristaus As- ir tinkamai šauksiš Jojo tančiųjų dejavimus; 
menybę, ir Ją tinkamai pagalbos! V. Jėzus Šv. Eu- suramins našles, i 
garbiname. Taigi dėl to, i charistijoje juk aiškiai y- čius ir senelius; .

Ateikite guos benamius, pastiprins Na, ir išaušo krikštynų

; Jis* AKV*XXX_/ 11V VVtX V VCXXXX VO

našiai- reikšmės toliau numatan- 
Jis pa- čiam žmogui.

aš nuoširdžiai prašau vi-j ra pasakęs: —
sus gerb. savo diecezijos pas Mane visi, kurie varg- ligonius ir silpnuosius; Jis rytas, sakyčiau, net ir pri- 
parapijų klebonus, kad statė, ir apsunkinti esate, pasigailės vargstančių, — taikytas ] " ’..........   ’
jie pasistengtų išstatyti o Aš jus atgaivinsiu ir pa- badą, šaltį, įvairius perse- 
Šv. Sakramentą savo baž- lengvinsiu; nes Mano jun- klojimus ir baimę kentan- 
nyčiose po pirmųjų šv. mi- gas yra saldus, ir Mano 
šių, Kristaus Karaliaus našta yra lengva... 
šventėje, ir tą šventę už-į

čių... Mūsų, kurie tiesiogi-'
a.,.**____ j____________________o__  niai šio baisaus karo plė-!

šventėje, ir tą šventę už- Pati materijalistinė žmo- gos dar nesame paliesti,— 
baigtų vakare su procesi-1 nija bendromis savo jėgo- yra šventa pareiga jiems, 
ja per . -Iišparą, ir su Pa- mis, kad ir prie geriausių pagalbos šaukiantiems, 
laiminimu su Šv. Sakra- savo norų.
mentu.

šaukiantiems,
____  . čia nieko kon- nuoširdžiai padėti. Pulki- 

Jie turi stengties! krečio padaryti nebegalės, me tat visi po Eucharisti-
maldauja Jo pagalbos ir paraginti visus žmones, o j Čia būtinai yra reikalin- nio savo Viešpaties kojo- 
m/lnlimn žiro i r*i o ii c i n __________ : ! rrn lznrJ Potc TTu aVi o vi et i - vnic iv VT’n/Aįvairiausiuose ypatingai savo parapijie- ga, kad Pats Eucharisti- mis, po duonos ir vyno 

čius, skaitlingai lankyti nis Kristus, tą pagalbą ne- priedanga altoriuje pasi- 
bažnyčias. per visą ištisą baimingiesiems patiektų, slėpusio, ir su didžiausiu 

, viltimi ir 
'galbos išdalyto jais; reika- meile degančiomis širdi- 
linga, kad Kristus tame mis, 
darbe vadovautų, o žmo
nės paskiau tik patį dar- 

,bą atliktų. Nors darbinin
kai viename ar kitame 
darbe, būtų ir gabiausi, 
geriausi, — tačiau neturė
dami reikalingo savo dar
be vado, — visą darbą jie 
greičiau

pa-

pačiai iškilmių 
nuotaikai.

Patekėjo visai skaisti 
saulė. Ir mes neturėtume 
pagrindo nesutikti su pi
liečio Kiaulakio tvirtini
mu, kuris tą rytą jau nuo 
aušros pustė bernautinius i 
čebatus ir įtikinėjo pie-Į 
menį, kad už tai šį rytą 
saulė tokia, o ne kitokia, 
kad jis, Kiaulakis, sulau
kė įpėdinio. Tokie tarp

gamtos ir žmogaus sanda
raus bendradarbiavimo 
reiškiniai yra net paremti 
mokslu, ir užtat teisus, y- 

j pač savo piemenio akyse.
Nekalbėsim čia apie ma

žą konfliktą , iškilusį be
važiuojant bažnyčion, 

j Mat, susipyko mažojo 
i Kiaulakio kūmai — kūma 
Į Uršulė ir kūmas Rauly- 
nas. O susipyko dėl savo 
krikštasūnio vardo. Daly
kas įvyko kaip ir šiokioj 
programoj.

Buvo siūlyta keliolika 
vardų, sakysim: Petras, 
Jonas, Jokūbas. Kozmą, 
Damijonas, Anupras, Au
gustas... Pats Kiaulakis 
skaitė “Visų Šventųjų” li
taniją, o kūmas Raulynas 
ir kūma Uršulė rinko. Ki
ti visi buvo auditorijoj. 
Pats Kiaulakis 
vyriausias šios 
kilmių dalyvis 
pritardavo arba

Patiko, mat, kūmai Ur
šulei Baltramiejaus var
das, o kūmui Raulynui 
— Tamošiaus. Iš auditori
jos buvo pasiūlyta dar ke
letas, o jaunasis Kiaula
kis dar nė su vienu nebu
vo sutikęs.

Prie susitarimo prieiti, 
sakysime, net ir nebuvo 
vilties. Siūlytojai maž
daug savo pozicijas gynė 
neperblogiausiai.

Kūma Uršulė, matyda
ma silpnėjant Baltramie
jaus kandidatūrą, susiri
šo visą savo gerą ir labai 
nuoširdžiai atsisveikinė- 
jo. Sakėsi, keliausianti 
maždaug namo.

Matydami, kad jau da
lykas pakrypo ne į tą pu
sę, dauguma pareiškė, 
kad savo kandidatūras at
siima. Viens tik Kiaulakis 
jaunasis dar kirksėjo. Ta- 

. čiau iš balso intonacijos 
galėjai spręsti, kad Kiau
lakio įpėdinio protestas 
dabar buvo visai ne dėl 
vardo. Ir iš tiesų, dalykas 
buvo toks, kad jį, Kiaula- 
kį, vyriškos giminės, taip 
negailestingai buvo suri- 

; šę į devynias galybes vys- 
. tykių ir visokiausių marš

kų. Jo balsas ir buvo už
tat, pasakytume, laisvės 
ir nepriklausomybės pro
testas.

0 vis tiktai 30 ha Kiau
lakio ūky buvo jaučiama, 
kad šiandien iškilmės. Da- 
leisfeim, 
kis, kaip 
mergės 
jau labai 
O kad ir 
lės, sakysim, 
perdideli supratimą teturi 
apie jausmų pasaulį, o vis 

Tęsinys 8-tame pusi.

kad ir toks įvy- 
piemenio ir pus- 

nusiprausimas 
daug ką čia lošė. 
Kiaulakio kiau- 

nors ir ne

I
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tos brangios šventės die-’o žmonija būtų tik tos pa- savo tikėjimu, 
, ną, ypatingai vakare per 
j Mišparą, kad jie išprašy
tų iš Visagalio V. Dievo, 
kad Jis teiktųsi prašalin
ti nuo mūsų tuos visus 
baisius, grūmojančius pa
vojus, ir įvairias tragedi
jas, kurios būtinai gali 
mus paliesti, ir suteiktų 
visiems įvairiausių kūno 
ir sielos malonių”.

suvienytai nuolan
kiausiai maldaukime:

— “Gailestingiausia s a i 
Eucharistini Taikos Kara
liau — Kristau! — Štai 
kraujuose paplūdusi pa
saulio nelaimingoji žmo- 

' nija, kurią Tu sutvėrei, ir 
Brangiausiu o j u Savo

tik sugadintų, krauju ant kryžiaus išlie-
Garbingojo Pittsburgho negu kaip reikiant įsteng- tu, atpirkai! — Tu, mūsų 
skupijos Ganytojo, tuo- tų padaryti. Be pirminin- pasigailėki! Tu suteiki

Pora nacių belaisvių vežami į belaisvių stovyklą, 
kai jie pakliuvo į nelaisvę kur nors Sicilijoj. Sakoma, 
kad jie buvo “lucky”, nes nereikėjo pėstiems nueiti.

vyskupijos Ganytojo, tuo
metinis nujautimas, šian
dieną pilniausiai gyveni
me realizavosi. Šiandien 

i ne tik Europa ir Amerika, 
I — bet veik ir visas ištisas 
! pasaulis, baisingojo karo 
• plėgos tapo
Tūkstančiai 
kenčiančiųjų 
vairiose pasaulio dalyse, 
sužeisti, netekę sveikatos, 
savo namų pastogės, nu-

paliestas! 
ir milijonai 
žmonių, į-

ko, be vedėjo, niekas pa- kuogreičiausiai pasauliui 
šauly padaryti nebegali- tikrąją taiką ir ramybę 
ma, ypatingai tie visi dar- Tu pergalėki, 
bai arba veiksmai, kurie
yra viešojo p būdžio, ir nes Tu esi karalių Kara- 
kurie yra daug didesnės liūs, ir
plotmės, kad išgelbėjimas pats! Tu esi tikrasis mū- 
kentančios pasaulio žmo- sų Karalius 
nijos, iš baisios, katastro-.Tu esi vienintelė 
fingos šiandieninės jos šioji mūsų 
padėties, tikrai yra vienas giausioji i 
iš didžiausių ir svarbiau- prieglauda!

!

Tu viešpa
tauki, Tu mus valdyki,

Viešpačių Vieš-

ir Valdovas! 
didžiau- 

ir sau- 
vargšų

viltis, 
mūsų 
r»

Kai karo Jauke tiršti debesys dūmų nuo parako ir 
šūvių pradeda giedrėti, tuomet maisto transportas 
su dideliu skubumu vyksta su maisto kiekiu, kad ko- 
greičiau pristatyti valgio kareiviams. Štai vienas iš 
daugelio vaizdų kai kraunama i troką šviežios duonos 
bandos, kad nuvežti kariams, kurie prie Cesaro, Sicili
joj, kirto ašies frontui smūgį.
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BERNADETOS GIESME FRANZ WERFEL
HAROLD FOSTER ILIUSTRACIJOS

Nusiminęs, kad Masabielio urvo užda
rymu žmones didžiai nepatenkinti, vals

kla

)

tvbės persekiotojas. Vitalis Ditūras. ieš
kojo kito ginklo prieš Moteriškę. Surado. 
Kodėl nepašaukti gydytojo, kuris padėtų 
kovoti prieš antgamtini, kada valstybė 
gerai tvarkosi sekdama vien gamtinius 
dalykus.

Ditūras pasišaukė gydytoją, kuriam 
pilnai pasitikėjo, išdėstė jam reikalą ir 
pasiuntė i Vienuolių ligoninę, pirmą iš
tirti Bernadetą, o paskui ją pasiųsti i 
silpnapročių Įstaigą.

Bet gydytojui vos pradėjus Bernadetą
Drairisgs eeyyrisrht, 1943. by K; r.

usinėti Motina viršininkė tuojau pra
nešė klebonui kunigui Peiramaliui. Kle
bonas greitai visą suprato. Ir kaip tik 
gydytojas apleido ligoninę, prie jos durų 
privažiavo vežimas. Bernadeta tuojau 
buvo Įsodinta. Klebonas ir Bernadetos 
motina važiavo sykiu. Kelias vedė per 
kalnus į Kauteretsus. kur parapijos kle- 
b nas apsiėmė globoti persekiojamą mer
gaitę. Taip Bernadeta buvo išgelbėta. 
Niekas nežinojo kur ji dingo.

Po kelių dienų to Įvykio kunigas Pei
ramalis buvo pašauktas pas Vyskupą. 
Tarbo vyskupas. Sevrus Lioransas. Įdavė 
kunigui Peiramaliui raštą, nurodydamas

Vyskupas jam davė raštą, 
sušaukti kunigų ir dekanų komisiją išty
rimui Įvykių prie Masabielio urvo.
— Kada Jūsų Ekscelencija, liepiate ko

misiją sušaukti? — nekantriai klausė 
kunigas Peiramalis.
— Dar ne. dar ne, — atsakė vyskupas. 

— Bet ką apie Subirų mergaitės ateitį? 
Čia reikia gerai apgalvoti. — Po valan
dėlės tylos vyskupas tarė: — Mažoji Su
birų duktė. Bažnyčia turi paimti tave po 
savo globa. Bažnyčia turi Įsodyti tave, 
kaip brangiausią gėlę. Į vieną geriausių 
darželių. į Karmelitų ar Kartūzų vienuo
lyną. kur regula yra labai griežta. —
— Bet Bernadeta toki jauna. — tarė

— Bet Bernadeta toki jauna...—
kunigas Peiramalis.
— Užaugs, — rimtai atsakė vyskupas.

* * *

Ar vyskupo nutarimas buvo išpildy
tas? Kas atsitiko su Bernadeta? Būtinai 
reikia visiems Įsigyti Vyskupo Bučio 
knygą: — Švč. Panelės Marijos Apsireiš
kimas Liurde, — kurią “Darbininkas” 
išleidžia, kad pilnai ir teisingai žinoti vi
sus Liurdo Įvykius. Kadangi knygos iš
leidimas taip brangiai kainuoja, mes pra
šome visų prisidėjimo. Prisiųskite S5.00, 
už ką gausite tą brangią knygą, kurioje 
ir jūsų vardas bus Įrašytas Į rėmėjų 
skaičių...
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A. L. R. K. VARGONININKŲ SĄ
JUNGOS SEIMO PROTOKOLAS

Rugpiūčio 10 d.. 1943 m. Var
gonininkų Sąjungos dvimetinis 
Seimas prasidėjo šv. mišiomis. 
kurias atnašavo kun. J. Gurins- 
kas. klebonas. Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje. New Yor- 
go mieste. Mišios buvo atna
šaujamos už mirusius sąjungos 
narius, kurių metu giedojo var
gonininkai gregorianiškas mi
šias. Pamaldos įvyko 9 valandą 
ryte.

Vargom S. Seimas Įvyko Mo
tei New Yorker. New York Ci- 
ty. Prieš Šeiminis muzikų pasi
tarimas Įvyko 10:30 vai. ryte, 
kuriame dalyvavo sekanti mu 
zikai: A. Aleksis — Waterbury. 
Conn., J. Balsis — Hartford, 
Conn., J. Brundza — Brooklyn. 
N. Y., P. Dulkė. Brooklyn. N. 
Y.. A. Dzikas — Philadelphia, 
Pa.. J. Olšauskas. Amsterdam. 
N. Y.. A. šlapelis. — Norvvood. 
Mass.. J. Stačiokas — Athol. 
Mass., A. Stankevičius — Co- 
rona. L. I.. A. Visminas. Mas- 
peth. N. Y. ir svečiai bei vieš
nios: A. Balsienė. S. Stačiokie- 
nė. J. Žemaitis.

Atkalbėjus V. S. pirm. Alek
siui maldą, prasideda pasitari
mų posėdis. Kad negaišaus lai
ko. prašomas p. Aleksis būt šio 
pasitarimo vedėju, o užrašams 
perstatomas J. Brundza. Šiuose 
draugiško pobūdžio pasikalbė
jimuose buvo paliestas vienas 
— kitas svarbus klausimas ir 
nustatyta posėdžiams sekanti 
dienotvarkė:

1 > Seimo atidarymas — Mal
da ir himnai; 2) Registracija: 
3) Protokolo skaitymas: 4i 
Sveikinimai: 5) Centro Valdy

bos komisijų raportai: 6» 'Mu
zikos Žinių' klausimas: 7) Ko
dėl moterys neatitinka užimt: 
vargonininko vietą lietuvių pa
rapijose?: Si Sočiai security 
klausimas: 9> sumanymai ir Į- 
nešimai: 101 Valdybos rinki
mai: 11) Seimo užbaigimas — 
Malda — Himnai.

Buvo padaryta trumpa per
trauka užkandžiams.

Seimo posėdžiai prasidėjo 1 
vai. po piet. Į kurį atvyko dar 
šie delegatai ir svečiai: K. Gau
bys. Chicago. III.: P. Modelis. 
Harrison. N. J.: J. Jankus. 
Brooklyn. N. Y.: J. Šiaučiūnas, 
Kingston, Pa.: A. Stanišaus- 
kas, Bridgeport. Conn.: A. Ka
minskas. New York. N. Y.; V. 
Stasevičius. Bayonne. N. J.: B. 
Voverys. Pittston. Pa.: J. Že
maitis. VVoreester. Mass.: sve
čiai: kun. K. Paulionis: kun. J. 
Simonaitis, J. Jankienė, A. Ži- 
dinavičius. J. Bulevičius.

Seimas prasidėjo malda ir A- 
merikos bei Lietuvos himnais.

Seimo vedėju išrenkamas J. 
Olšauskas, raštininku — J. 
Brundza. Seka sveikinimai. 
Perstatomas kun. Paulionis. 
kuris labai artimas yra šiai or
ganizacijai ir visuomet daly
vauja seimuose, kuomet jie i- 
vvksta šioje apylinkėje. Jis gė
risi suvažiavimo žymiu dalyvių 
skaičium ir linki Seimui geriau
sių sėkmių ir pažymi nuveiktus 
vargom darbus šioje šalyje tau
tos gerovei. J. Šiaučiūnas svei
kina “Garso” ir jo redakto- 

' riaus p. M. Zujaus vardu ir lin
ki seimui geros kloties. B. Vo-

I
verys sveikina Wayoming Klo-

SKAITYKITE ir PLATINKITE 
du syk savaitini laikraštį 

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trekšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja
Pusei metų .................................
Imant sykį Į savaitę metams.......
Pusei metų .................................

$4.00
$2.00
$2.00
$1.00

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 VVest Broadvvay, South Boston, Mass.

nio kuopos vardu, reikšdamas, 
Seimui laimės ir pasisekimo.! 
Atsilanso garbingas sios orga
nizacijos asmuo kun. J. Simo
naitis. kuris daug pasidarbavo, 
kaipo dvasios vadas; savo' 
praktiškais nurodymais, prity
rimais. daug kuo prisidėjo Są
jungos gerovei, tad ir suvažia
vimo dalyviai jį sutinka atsis
tojimu. Kun. Simonaitis džiau
giasi. kad jis turi progos atsi
lankyt į Seimą, ragina, kad šis 
Seimas būtų sėkmingas nutari
mais ir juos gyveniman įvy
kintų. J. Bulevičius. radio pra
nešėjas. čia gimęs jaunuolis, 
daug dirba jaunimo darbe, y- 
pač Vyčių tarpe, gražiai ir lais
vai vartoja lietuvių kalbą, lin
ki. kad chorų vedėjai, karui 
pasibaigus, vėl skleistų lietu- i 
viską dainą, kuri keltų merdė
jančią lietuvių dvasią Ameri
koje.

Papildymas. Praleista, kad 
prieš šeiminiame pasikalbėjime 
buvo išrinkta komisija, iš J. Ol
šausko ir A. Vismino, peržiū
rėjimui vargom ir chorų sąjun-, 
gos protokolų ir tik svarbesnes 
jų dalis patiekti Seimo svars
tymui. K. Gaubys sveikina Chi- 
cagos vargom vardu, reikšda
mas džiaugsmo, kad jam buvo 
proga iš tolimos Chicagos at
važiuoti į šį Seimą. Seimo da
lyviams irgi buvo malonu ma
tyti tolimą svečią, kuris atsto
vavo plačiąją Chicagos kolioni- 
ją. nes tas parodo, kad visi A- 
merikos lietuvių chorų vedėjai 
yra vieningi ir bendrai dirba 
dainos mene.

Laiškais sveikino ir aukas at
siuntė: kun. M. Kazėnas, Pitts- 
burgh. Pa., ir prisiuntė S23.00 
čekį. Aukavo kun. Kazėnas 
$5.00. varg. $5.00, šv. Kazimie-į 
ro par. choras $5.00 ir kiti skir
ti prenumeratoms. Kun. J. Va- 
lantiejus, Waterbury, Conn. Į 
sveikinimą su S5.00. Garbės na-i 
rys kun. J. Čižauskas, Detroit,' 
Mich. sveikinimą ir S10.00. . 
Kun. Paulionis, $5.00. A. Ka
minskas, $5.00. Br. Nekrašas iš 
Pottslle, Pa. laišką, kuris buvo 
skaitytas ir svarstomas prieš 
Šeiminiame pasitarime, jo au
ka $5.00. Taip pat kun. J. Simo
naitis ir kun. Dr. J. Končius iš 
Mt. Carmel. Pa. po $5.00. Visos 
šios aukos skiriamos “M. Ž.” 
palaikymui. Laišką su sveikini
mais ir linkėjimais bei $10.00 
prenumeratoms prisiuntė kom
pozitorius J. Žilevičius, apgai
lestaudamas, kad negalėjo as
meniškai atsilankyti dėl ligos, 
kur neseniai jį užgavo automo
bilis. K. Vidikauskas. iš Phila-

Tyrlaukiais Rūsčiai Sušvilpė Vėjas
Tyrlaukiais rūsčiai sušvilpė vėjas 
Ir sniego kalnus suka aukštai, 
Užtraukė liūdną dainą vežėjas 
Ir užniūniavo kažką gailiai.

Mane daboja, lyg koks erelis, 
Lūpas sučiaupęs gudas nuožmus. 
Vien tik iš tolo skamba varpelis. 
Lyg laidotuvių ženklas baisus.

Šarpūs ristieji, kelią pažinę,
Stačiai žiemiuosna neša mane,
Liki tu sveika, brangi tėvyne, 
Jau nematysiu daugiau tave.

Sudiev per amžius, gūžta savoji, 
Tarp žalių medžių, vyšnių sode!
Ir tu, mergele mano jaunoji...
Jau nematysiu tavęs, oi ne.

Rankos sukaltos, kardo netekau, 
Jaunas pritemo man žvilgesys, 
Brangi jaunyste, rausvesnio veido — 
Ir jus Sibiras greit užgesys.

Nors mano kūną sukalė gudas,
Bet laisvos sielos negal pavergt,
Jūs idealų pasėtas grūdas
Dar milijonus gali sukelt.

4) Raštininko - iždininko pa
reigas. kurios sujungtos vienon 
vieton, vėl išrinktas tas pats J. 
Šiaučiūnas, Kingston, Pa., ku
ris turi bizniško prityrimo ir 
sugabiai veda reikalus, ką įro
dė jis raportu.
5) Revizijos komisijon išrink

ta: Juozas Olšauskas iš Ams
terdam. N. Y. ir Bronius Vove
ris iš Pittston. Pa.

Turint tokią darbščią Centro 
Valdybą, reikia tik džiaugtis ir 
palinkėti geros kloties, nes ji 
mokės V. S. reikalu ; puikiai 
tvarkyti ir šiuose sunkiu.-:“ 
karo meto laikuose.

i Seimas reiškia padėką Seimo 
prezidijumui.

Seimas užbaigtas malda, ku- 
' rią sukalbėjo kun. K. Paulio- 
j nis. naujas dvasios vadas ir su- 
į giedoti Amerikos ir Lietuvos 
į himnai.

Pirm. J. Olšauskas
Rašt. Jonas Brundza.

tavo, matydamas didesnėse ko- 
lionijose moteris einant vargon. 
pareigas. Netolima praeitis 
mums parodo, kaip puikiai nu
skambėjo Lietuvių Daina Pa
saulinėje New Yorko parodoje. 
Jeigu būt buvę moterys vargon. 
apie panašius dalykus niekas 
nebūt ir galvojęs ir būt buvę 
užčiaupta Amerikos lietuvių 
jaunimui lietuviška daina, šiuo 
reikalu Seimas net pagamino
memorandumą Kunigų Vieny
bei, kurios Seimas įvyko šiose 
pačiose patalpose rytojaus die
ną. Jį sutiko patiekti ir refe
ruoti kun. Paulionis.

Buvo svarstytas sočiai secu
rity klausimas, bet jis paliktas 
be pasekmių.

NUTARIMAI.
i Seimas numatytas laikyt kas
met ir laikas bei vieta nustatyti 
palikta centro valdybai. Taip 
pat dėl patogumo, iždininko ir 
raštininko pareigos sujungtos 
vienon vieton. Nutarta turėt 
geresnę platesnę narių infor
macijų sąrašą. Kad būt apmo
kama raštininkui - iždininkui

Pančiai jau krinta, duokit man kardą,
Leiskit į kovą dar kartą stot,
Brangią laisvužę, tėvelių garbę
Aš pamokysiu, kaip reik saugot. Paparonis.

kelio išlaidos važiuojant Į Sei
mą. Visi nusiskundė chorų su
mažėjimu .bet vėl tikimasi, kad 
padaugės chorai pasibaigus ka-

delphijos, sveikina Seimą ir’ 
kartu reiškia užuojautą dėl p. 
Žilevičiaus sužeidimo. Kun. J. 
V. Kazlauskas, iš Bridgeport, 
Conn. sveikina Seimą ir linki 
daug laimės. Komp. A. S. Po
cius sveikina telegrama: Valio 
Seimas; “Valio delegatai. Valio 
jūsų kilnūs darbai”. Dar, ro
dos. buvo siųsti sveikinimai su 
aukomis, bet jie čia nepateko. 
Apie juos bus vėliau spaudoje 
paminėti. Čia taipgi neminimos 
keno vardu gautos prenumera
tos, apie tai praneš centro raš
tininkas.

Seka Centro valdybos rapor
tai. Kadangi jie buvo ištisai 
skaityti Seime, išimant vice 
pirmininko P. Dulkės, kuris pa
reiškė, kad jam nebuvo kas 
veikti; vice pirm, tik tuomet ei
na pirm. pareigas, kuomet 
pirm, jų negali atlikti. Raportai 
pirmin. A. Aleksio ir iždininko 
J. Šiaučiūno, buvo labai deta
liai ir gražiai paruošti, kurie su 
pagyrimu buvo Seimo priimti, 
tai jie tilps tik oficialiam ‘Mu
zikos Žinių’ žurnale, kad visi 
sąjungos nariai galėtų pasis
kaityti, tuomet bus išvengta ki
tų laikraščių bei skaitytojų ap
sunkinimas. (Tik “Muz. Ži
nioms” Raportai). Po ilgų dis
kusijų prieita prie to, kad ‘Mu
zikos Žinias’ leisti tik keturis

kartus per metus. Kaina me
tams $1.00. Kadangi iš prenu
meratų laikraštis negali užsi
laikyti, tai nutarta leisti du ka
ro bonai, po $25.00. Bus išsiun
tinėjamos nariams paruoštos 
knygutės ir nariai yra prašomi 
jas išplatint. Bus gaidomis tei
kiamos dovanos tiems, kurie 
bus jų daugiausiai išpardavę. 
Nutarta, kad vietoj ‘Muz. Žin.’ 
yra garsinama Meno tarybos 
vardai, būtų garsinama — ben
dradarbių vardai. Knygų per
žiūrėjimui buvo išrinkta komi
sija iš J. Žemaičio ir A. Dziko.

Buvo svarstomas iš eilės 7 
dienotvarkės punktas: Kodėl 
dalinai neatitinka moterys už
imti vargonininko vietą lietu
vių parapijose? Visi pripažįsta, 
kad lietuvių tautą išlaikyti 
daug prisidėjo giesmė ir daina, 
nes jokia rusų žandarų žiauri 
ranka neįstengė užčiaupti lietu
viui artojui, šieno grėbėjai ar 
darželio ravėjai bumą. Visur 
prie darbo skambėjo daina ir 
tik giesmei bei dainai dalinai 
dėkui, kad Lietuva tapo nepri
klausoma. Šiandien dar žiau
resnė priešo ranka negailestin
gai spaudžia Lietuvą. Be abejo, 
ir šiandien kaimo žmonėms nie- r
kas negali to uždrausti, bet 

. kaipo Chorui, jau užčiaupta.
Šis V. S. Seimas labai apgailes-

rui.
Likusis chorų Sąjungos iždas 

($41.00) perduotas Vargon. 
Sąjungai. Naujos Anglijos pro
vincijos likusi pinigų suma 
$15.00 perduota Varg. sąjun
gai. Pinigus įteikė J. Stačiokas.

Radzevičiaus užsilikusią iš- 
kolektuoti išrinkta P. Dulkė ir 
Stasevičius.

Nutarta išrinkti Revizijos 
Komisiją.

Seimas reiškė padėką buvu
siam redaktoriui N. Kuliui už 
rūpestingą tvarkymą ‘Muž. Ži
nių’. Taipgi Seimas nuoširdžiai 
dėkoja naujam redaktoriui A. 
Pociui, kuris meniškai tvarko 
‘M. Ž.’ Redaktoriui alga už 3 
numerus ‘M. Ž.’ $50.00.
VALDYBOS RINKIMAI:

1) Dvasios Vadu išrinktas 
kun.^ K. Paulionis, ir prašyt Ku
nigų Vienybės patvirtinimo jo 
pareigose.
2) Pirmininku išrinktas vėl 

tas pats komp. A. Aleksis. ku
ris daug parodė darbštumo per 
šiuos du metu ypač ‘Muzikos 
Žinių’ reikale.

3) Vice pirmininku išrinktas 
K. Gaubys, chicagietis, jaunas 
ir energingas ir jam bus proga 
nuolat pavaduot pirmininką 
plačiosios Chicagos V. S. pro
vincijoj.

3A) ‘Muz. Ž.’ red. komp. A. 
Pocius.

POSEIMINIS 
BANKIETAS

Kadangi laike Seimo, nuo 
pirmos ligi šeštos vai. nebuvo 
jokios pertraukos, tai kiekvie
nam buvo malonu laisviau jaus
tis. o pypkoriam pypkes pa
krapštyti.

Vakarienė prasidėjo 6:30 
šiose pačiose patalpose. Į vaka
rienę atsilankė dar naujų sve
čių bei viešnių. Kiek pasidrūti
nus, p. Aleksis perstato kalbė
tojus. Kun. Paulionis savo link
smoje kalboje papasakojo iš 
savo jaunystės laikų, kaip jam 
sekėsi dainuoti ir kaip jam ati
teko garbės dainininko titulas; 
visus tuo gražiai pajuokino. 

[ Amerikos red. p. Laueka apgai- 
lojo, kad aplinkybės neleido 
jam atsilankyt į Seimą, bet 
džiaugėsi turįs progą, nors da
bar dalyvauti. Jis iškėlė aukš- 
tumon Lietuvos vargonininko 
nuopelnus, kokį svarbų vaid
menį atliko nors ir kaimo 
varg. Jis džiaugėsi ir linkėjo 
gražiausios kloties bei darbuo
tės tautos gerovei. Adv. P. Mo- 
cejūnas iš Rochesterio. sveiki
no linkėdamas gražios kloties 
ir laimės. Jaunas karys, avia
cijos leitenantas, p. Aleksio 
sūnus Norbertas, puikiai ir lai
svai kalba lietuviškai, džiaugė
si turįs progą čia dalyvauti, 
linki gražiausių sėkmių. P. 
Burneikytė iš Elizabeth, N. J. 
sveikina p. Žilevičiaus ir jo ve
damų chorų vardu ir apgailes
tavo. kad p. Žilevičius, dėl ligos 
pats negalėjo pribūti. Vakaro 
vedėjas pažymėjo ir vertino p. 
Žilevičiaus nuopelnus, kaip jis 
puošia savo raštais ‘Muzikos 
Žinias'.

Dar buvo visa eilė kalbėtojų, 
kurie irgi vienu ar kitu būdu 
reiškė kaip V. S., taip ir vi
siems atsilankiusiems geros 
kloties.

Bankietas užbaigtas malda ir 
Himnais.

Dar truputį pasikalbėję, kaip 
muzikai, taip ir svečiai, gražio
je nuotaikoje išsiskirsto.

J. Brundza.

Piety Amerikoje Kelionės 
{spūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.
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Jankauskas, red. A. Knefžvs ir 
ponia M. Karčiauskienė.

Kalbų pertraukoje susirinki
mas nutarė pasiųsti Amerikos 
Lietuvių 
kinimą

Rugp. 28 d., valdyba Moterų- 
Merginų kareiviams šelpti sky-) 
riaus laikė susirinkimą sudary
ti galutiną tvarką Pyragų ker- §10.00. 
mošiui, rūgs. 5 d., 1:30 v. p. p., i -------------
parapijos saiės kieme. 492 E. • ?o šių prakalbų kitas įvyko 
7th St., rengiamam dėl karei- susirinkimas ‘ Darbininko sa- 
vių kalėdinių dovanų. Įėję. Čia buvo organizuojami

Kunigai bažnyčioje, skelbė, rašytojai apie Lietuvos reika- 
šį parengimą ir kvietė šeimy- ypač anglų kalboje. Se-
ninkes iškepti kareiviams pyra- karnas rašytojų susirinkimas 
gėli ir atnešti ii i Pvrazu ker- bus laikomas, toje pat salėje, 
mošių. Nėra abejonės, 
atsilankys į Pyragų 
dėl kareivių. Jame 
daug svečių.

konferencijai pasvei- 
ir piniginę dovaną

ėlį ir atnešti jį į Pyragų ker- *3US laikomas,
kad visi ruSs- 12 d - 3 v- P- P- pageidau- 
jomarką jama> kad kiekvienas į tą susi- 
dalyvaus rinkimą atsivestų Lietuvos gel

bėtojų.

Ne taip sopa, kai svetimas 
šuo kanda.

Ir musė apgali jautį, kai 
kas sugauna.

Miške staklės, ant avelių 
nos, o jau audžia.

Duoną taupyk rytojui, 
darbą.

Pametęs kelią, keikia takelį, 
žodžiais kailinių nepasiųsi.

Tinginys du kart dirba, šykš
tus du kart moka.

vil

ki

ne

Žodis galvos nepramuš.
Eina per marias vandens ieš

kodamas.

REIKALINGA HOTELIO 
DARBAMS

CHAMBERMAIDS. 
VALYTOJŲ

Darbas dienomis arba 
savaitėmis. 

Atsišaukite pas Housekeeper

CHARLESGATE HOTEL,
535 Beacon St., Boston.

REIKALINGA VYRŲ
18 Metų ar vyresnių, dirbti 

svarbioje industrijoje. Geros 
darbo sąlygos. Pradedant algos 
— 74c. į valandą.

Rugp. 29 d. tapo pakrikštyti 
šie kūdikiai:

Robertas Antanas Jono-Sta- 
sės (Kazlauskaitės) Janavičių: 
Joana Gladis Omero - Gladės 
Marijonos (Jasinskaitės) Ber- 
geron; Jokūbas Juozas Jokubo- 
Juozo - Veronikos (Kislauskai- 
tės) Harvey.

Tą dieną artistas Rapolas 
Juška išvažiavo Pittsburgho 
link. Jis Konferencijoje atsto
vaus Federacijos skyrių, ku- 
rian priklauso katalikiškos 
draugijos ir parapijinė Maldos 
Apaštalavimo draugija 
ciškonų Brolija.

ir Pran-

Pereitame “Darbininko” nu- 
meryj buvo paskelbta kas vyk
sta į Amerikos Lietuvių konfe
renciją iš So. Bostono. Daugu
ma vyksta antradienio vakare 
traukiniu. Linkime visiems ats
tovams laimingos kelionės.

LANKĖSI

Trečiadienį, 7:30 v. 
laikomos Šv. Teresės 
pamaldos.

V., DUS 

novėnos Lankėsi Redaktorius
Tą dieną, Šv. Petro bažnyčio

je tapo išdalyti vokeliai rink
liavai Lietuvai gelbėti, kurią 
J. E. Kardinolas O’Connell lei
do padaryti rūgs. 5 d.

Kunigai aiškino, kad Federa-'
cijos skyrius pasiųs šią rink-' penktadienį vakare, po Šv. 
liavą su aukotojų vardais Lie- Valandai, bus laikomos Maldos 
tuvai Gelbėti Fondan veikian- Apaštalavimo draugijos susi- 
čiam prie ALRK Federacijos.' rjnkįrnas
Chicago, III. 1 _________

Tą dieną, 2 v. p. p., bažnyti-j Sekmadienį, bažnyčioje, kuni- 
buvo prakalbos. gaj pra§ė žmones melstis, kad 

ir laimin-!
gai praeitų Amerikos Lietuvių, 
konferencija, Pittsburghe, Pa. I
—

Ketvirtadienį bus klausomos 
išpažintys 4 v. p. p., ir 7:30 v. 
v., prieš pirmą mėnesio penk- 

, tadienį.

i

Pereitos savaitės pabaigoje 
i “Darbininke” lankėsi svečias iš 
Lietuvos p. Andrius Daugir
das, kuris bolševikams okupa

vus Lietuvą turėjo laimės pa
sprukti į užrubežį. Andrius 
Daugirdas Lietuvoje yra bu
vęs XX Amžiaus administrato
rium. Jis yra prityręs ir gabus 
laikraščių biznio žinovas. Jam 

i “Darbininko”

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

Chicago, Ui. — Švenč. P. Ma
rijos Gimimo par., Šiluvos ok
tava, rugsėjo 7—15 d. Tėvas 
Juvenalis Liauba.

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

Lanrence, Mass. — Šv. Pran
ciškaus Par., Šv. Pranciškaus
Novena, rugsėjo 25 — spalių 4 ................., _ ’ „ i Tingimui visuomet švente.d. Tėvas Just. Vaskys. __ _ ,„ „ „ i Ne tas medis lūžta, kurisNew Haven, Conn. — Šv. Ka- . ,,x 9plT'Pr7nA
zimiero par. 40 vai., atlaidai, Į ° 
spalių 3—5 d. Tavas Juvenalis • Kas lengvai žada, tas sunkiai 
Liauba. į duoda.

Cleveland, Ohio — Šv. Jurgio! 
par., 40 vai. atlaidai. Spalių 10 
— 12 d. Tėvas Juvenalis Liau
ba.

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

Chicago, III. — Švenč. P. Ma- skamba, 
rijos Nekalto Prasidėjimo par.,! Lengviau lipti, negu dribti. 
Švenč. P. Marijos Nek. Prasidė-: Palengva jodamas toliau nu- 
jimo novena ir misijos, lapkri-j josi.

• čio 29 — gruodžio 8 d. Tėvas i Kiaulės akis turėdamas visur 
Juvenalis Liauba. lįlysi.

Providence, R. I. — Šv. Kaži-; Jūrą perplaukęs klane nu- 
atlaidai,' skendo.

— Tėvas' Kad kiaulė ragus įgytų, mus 
l visus išbadytų.

Geros akys dūmų nebijo.
Šimtas uodų ir kumelę pa

plauna.

Nesidžiauk giriamas, neverk 
baramas.

Nekask duobės kitam — pats 
įkrisi.

Tušti indai ir varpai garsiai

ROHMER-MEDFORD W00L 
SCOURING CO.

574 Boston Avė.. Medford, 
Massachusetts.

Pereitą penktadienį, rugp. 27 
d. š. m. “Darbininke” lankėsi 
kun. Juozas Prunskis, buvęs atsisveikinant su 
XX Amžiaus redaktorius, Lie-, štabu asistavo p. Pranas Mar- 
tuvos katalikų spaudos biuro tinkus su kurio šeima p. Dau- 
vedėjas, kuris sovietams oku- girdas yra kilęs iš vienos para- 
pavus Lietuvą buvo priverstas pijos iš Lietuvos, p. A. Daugir-(miero par.,

_ . . _ t •1 _ . 1_____±1j_________  1 ... -i <

nėję salėje,
Puikiai kalbėjo rašytojas kun. taikingai ir tiksliai 
J. Prunskis apie žmonių atgiji
mą religingume ir apie lietu
vių kentėjimus per abi Lietuvos} 
okupacijį. Susirinkę buvo kun. 
Prunskiui labai dėkingi už to
kias naudingas paskaitas.

Kalbėjo dar kun. Pr. Juras, 
kun. Pr. Virmauskis. adv. A.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

DAKTARAI

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

BALLAST TUBES
POPULAR EACH
NUMBERS

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

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

WILI. ALSO SUPPLY DEALERS
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction auaranteed or your 

money back. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

Kvietimas | Kermošių

Šv. Petro lietuvių parapijos 
Moterų ir Merginų Kareiviams j 
remti skyrius ruošia pyragų 
kermošių sekmadienį, rugsėjo 
5 d., 1 vai. po pietų, parapijos 
salėje, 492 E. 7th St.

Programa bus įvairi ir turi
ninga. Pasižadėjo kalbėti adv. 
Antanas Young apie karo veik
smus ir pastangas, ir kiti kal
bėtojai. p. Ona Ivaškienė, kuri 
vyksta į Amerikos Lietuvių 
Konferenciją, bus jau sugrįžus 
ir padarys pranešimą iš kon-! 
ferencijos. Taipgi ji pasižadėjo: 
dalyvauti su savo puikiai išla
vinta grupe šokėjų. Bus ir “te
ta" iš Afrikos.

Šeimininkės gamina įvairius j 
skanius valgius, kuriais pavai-l 

13 kermošiuje.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

Rengėjos.

I

- | 
d

šin.
j ULK311 U

fj dalyvauti,ti p. Elz. Nanartavičienė, Mote- 
$ rų ir Merginų Kareiviams Rem- 
X ti skyriaus vice-pirmininkė, 
•Įj įvyksta į A. L. Konferenciją. Ji į 

' atstovaus Lietuvos Dukterų

COLD PERMANENT

STEAMWAVE

PERMANENT

Croquignole ir Spirai 

nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

apleisti savo tėvynę. das besilankydamas Bostono
Kun. Juozas Prunskis per Vo- Metropolijoj surado daug pa- 

kietiją ir kitus kraštus nuvyko žįstamų su kuriais praleido vie- 
į Portugaliją ir iš ten atvyko į 
Jung. Valstybes.

Atvykęs į Ameriką. 1 
| ėmėsi žurnalistinio darbo: pa
rašė ir išleido dvi brošiūras, 
nuolatiniai bendradarbiauja 
lietuvių katalikų laikraščiams, 
ir, Federacijai įkūrus Lietuvių 
Katalikų Spaudos Biurą, kun. 

i J. Prunskis buvo pakviestas jį 
vesti. Į

Kun. J. Prunskis dideliu pasi
šventimu dirba spaudos dirvo
je. Labai sumaniai veda spau
dos biurą, iš kurio plaukia į 
mūsų redakcijas įvairūs patrio
tiniai straipsniai ir žinios iš pa
vergtos ir nualintos Lietuvos. 
Jis yra užverstas įvairiais dar
bais ir dirba ilgas valandas.

Jeigu kada kas pasako kun. 
I Prunskiui, kad taip sunkiai ne- 
j dirbtų, tai jis atsako, kad 
i taip sunkiai 
gyvenimas 
kaip mano 
pavergtoje 

: mime”.
| Kaip žinoma, šiomis dieno
mis kun. Juozas Prunskis gavo 
žinių iš Sibiro (Rusijos), kad 
ten išvežtas iš Lietuvos jo tė
velis. 
Kiek

j kad
1 kun.
i amžiaus, taipgi mirė. Išvežtieji 
iš Lietuvos mūsų broliai ir se- j 
serys į Sibirą pergyvena bai
sias kančias, taipgi ir išvežtie
ji iš Lietuvos į Vokietiją neša 
sunkų nacių jungą. Tremtinių, I w antradienj( rugp. 31. Stam. 
gyvųjų ir mirusiųjų, balsai pa-! pa X ir Y gera ligi Spalių 2.
«iPkia iRiRVPiP irvv^nanėii.R HeJ Rugsėjo 5 įsigalios raudona

Z stampa ir bus gera ligi spalių

į ną kitą valandėlę. Mes linkime 
p. Daugirdui dažniau mus at
lankyti. o gal Naujos 

tuojau pakrantės paviliotų
. ’ niam, kad ir laikinam, 

venimui. Pasisekimo!

Anglijos 
ir ilges- 
apsigy-

Per RadioKalbės 
Kun. J. Prauskis

Ateinantį šeštadienį, rugsėjo 
d., 2 vai. p. p. iš WC0P Dar-

, 40 vai. 
gruodžio 12—14 d. 
Justinas Vaškys.

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

FRANCISCAN FATHERS 
310 Orchard Pi., 

Pittsburgh, (10), Pa.

Šv. Vin- į 
lapkričio) 
— Tėvas

BROCKTOH, MASS

i
4r
bininkų Radio stoties. Naujo
sios Anglijos lietuviai turės 
progos pasiklausyti ir išgirsti 
įžymaus žurnalisto ir rašytojo, 
buvusio XX Amžiaus redakto
riaus kun. Juozo Pfunskio kal
bą. kuri bus perduota repro
dukcijos būdu. Prašome 
pasiklausyti.

I

visų

DĖKOJU

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

“aš 
nedirbu ir mano 

nėra taip sunkus. į 
draugų, gyvenančių 
Lietuvoje ir ištre-

70 metų amžiaus, mirė, 
laiko atgal gavo žinių, 
išvežtas į Sibirą jo dėdė 
Prunskis. rodos. 71 metų

Pereitą šeštadienį mano gim
tadienio proga, artimi draugai 
mūsų namuose, surengė man 
surprise party. sunešdami pa
gamintų gardžių valgių ir gėri
mų. Iš tikrųjų. man netikėtai 
pamykusiam iš darbo buvo tik
ras surprizas. kada radau pp. 
Pažasius iš Dorchesterio, p. 

. Kavaliauskienę, pp. Savilionius 
l ir pp. Česnauskus.
i Taigi 
visiems 
reikštus

i
i

RACIONAVIMAS
Raudonos stampos T. U. V, 

W ir X dabar galioja. Bet nus
tos galioję stampos: T. U. V ir

gyvųjų ir mirusiųjų, balsai pa
siekia laisvėje gyvenančius lie-i 

•tuvius, ir tas būtų ne lietuvis J
kuris neužjaustų nelaimingųjų 2 d

I mūsų brolių ištremime. Kun.
Prunskis pilniausiai atlieka sa-

! vo dalį. Jis yra gražiausias pa- 3 taipgi dėl mėsos, riebalų, 
vyzdys, kaip turime dirbti Lie-,
t u vos
tautiečių gerovei.

Į
Rugsėjo 12. įsigalios rusva 

stampa A iš War Ration Book

ir mūsų nelaimingųjų

senas

Dzekevičius iš
I., kurio trys

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

Pirmadienį lankėsi 
“Darbininko" skaitytojas ir rė
mėjas Jonas 
Providence, R.
sūnūs tarnauja Dėdės Šamo ka
ro jėgose. Vienas iš jų yra Af
rikoje. Atsilankymo proga, p. 
Dzekevičius kalendoriaus fon- 
dan aukojo $1.00.

HOTEL KENMORE
REIKALAUJA elevatorių 
operatorių, buss boys, 
housemen — prižiūrėtojų 
vyrų, lovoms kloti moterų 
ar merginų, indams maz
goti vyrų ar moterų, stik
lų mazgotojų, yardmen, 
pantry - moterų. Darbo 
geros sąlygos, patyrimas 
nereikalingas, bet pagei
daujamas. Matykite: —

M r. Stuart.
Boston, Mass.

(27-31-3-10)

IŠSIRENDAVOJA 4 kamb. 
kitchenette antrame aukšteir

labai gražioje ir ramioje apy
linkėje. Flatas garu (steam) 
šildomas, saulėtas ištisą dieną, 
nes labai toli nuo kitų namų. 
Prie flato eina ir garadžius. 
Renda tik 825.00 mėnesiui. Pa
geidaujama jauna pora.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Markslenė,

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

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

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

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

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

177 West 7th St., So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

948 E. Broadway, S. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

»V. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th St., So. Boston, Mat*.

širdingiausiai dėkoju 
už nuoširdumą ir pa
linkėjimus.

K. ir M. Nevroniai.

aliejų, sviesto ir sūrio, ir bus 
gera ligi spalių 2.

Rūgs. 19 įsigalios stampa B 
ir bus gera ligi spalių 2.

Mėlynos stampos R. S ir T 
geros dabar. Jos geros ligi rug
sėjo 20. Mėlynos stampos U, V 
ir W įsigalios rugsėjo 1 ir bus 
geros ligi spalių 20.

Dabar dėl cukraus stampa 
gera No. 14.

Dėl batų stampa gera No. 1S.

PARSIDUODA gražus dviejų 
šeimynų namas, Dorchesterį, 
arti Shawmut Station. 6 ir 8 
kambariai ir garažus. Pirmas 
aukštas tuščias. $800. cash. Ba
lansas Savings Bank morgičius 
su 5%. F. T. Keefe, 50 Congress 
St. HUBbard 8157.

Į
I I

II
i 
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Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

REIKALINGA VYRŲ (Dėmesis bus kreipiamas į 
ir Į nepiliečius). Dirbti a sencialėj karo industrijo- < 
je prie įvairių; darbų. Patyrimas nereikalingas j 

virš 40 valandų darbo mokama laikas ir pusė.
Gera alga. Matykite:

MR. HALPERIN.
Roxbury Iron & Metai Co., Ine., 

Dorchester, Mass.
Paimkite Mattapan karą iš Ashmont Station ir 

išlipkite prieCedar Grove Station.

PARSIDUODA trijų šeimynų 
namas, Bellevue St., Dorches
ter. Įeigos $1.236. Gera nuosa
vybė. Tiktai $1,500 cash. Balan
sas morgičius Savings Bank. 
Žemas apmokeščiavimas. F. T. 
Keefe, 50 Congress St., Room 
417. Tel. HUB 8157 arba PARk- 
way 6826 M.

Horth Brighton Bakery, 
Ine.

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

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.

GRABORIAI

I

i
f

Užsisakykite Toniko Pas Mus j
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULIKIS, Namu Tel. Dedham ĮSO^-R

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises
254 W. Broadvvay

SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 2980
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Maso.
Josephtf. C 

(KASPERA8) ’
Laldotuyių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną Ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609
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Kunigas Jonas Petrauskas 
atnašavo šv. mišias savo gimti
niame miestely — savo tėvy
nėj. Du broliukai kunigai. Pra
bėgusios gentkartės žilagal
viai lietuviai iš taip didelio 
džiaugsmo šluostėsi ašaras.

Rugpjūčiu 22-rą dieną, sek
madienį. kun. Jonas Petraus
kas, brolis kun. Juozo Petraus
ko. kurs buvo įšventintas kuni
gu dešimts metų atgal, ir dabar 
tarnauja Dievui šv. Roko para
pijoj. Brocktone. atnašavo dve
jetą šv. mišių vietinėj airių 
par. bažnytėlėj, sumą kaip de
vintą. o skaitytas mišias, kaip 
pusė po dešimtos.

Naujas kunigas. Jonas Pet
rauskas, vienas iš penkių lietu
vių primicijantų. sugrįžęs į sa
vo koloniją pas mielą močiutę, 
brolius ir sesutes, beabejonės 
jo siela labai džiaugėsi atna
šaujant šv. mišias toj pačioj 
bažnytėlėj, kurioj buvo krikš
tytas. prie Šv. Komunijos pri
leistas ir dirmavotas. Beabe
jonės. kunigėlis dėkojo Dievui 
už suteiktas dideles spėkas, už 
nepaprastą nuotikį: turėti bro
li kunigą ir sugrįšt prie savųjų 
su maloniais Dievo palaimini
mais: pasidžiaugti nors vieną 
šventadienį su šios kolonijos 
lietuviais, nes išvažiuoja vėl į 
mokslus vieniem metam.

Mes nei vienas nežinosim 
koks džiaugsmas jo krūtinėj 
virpėjo, tačiau neklvsim saky
dami. kad jis buvo dėkingas sa
vo tėveliams, ypač močiutei, 
kuri dar gyva tebėra, savo bro
leliui kunigėliui už brolišką pa
skatinimą prie taip kilnaus 
Dievui tarnauti darbo, savo ki
tam broliui ir sesutėms už mo
rališką ir finansišką paramą. 
Kun. Jonui Petrauskui buvo 
malonu matyti lietuviams ka
talikams. dalyvaujančius per a- 
bejas mišias šioj bažnytėlėj —
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pėjama. kad buvo apie 
smalai lietuvių katalikų.

Prabėgus šventadieniui, 
vien kun. Jonas džiaugėsi, 
vien jo močiutė, broliukai 
sules ir giminės, bet 
džiaugėsi geros valios 
ionijos geri katalikai 
dėsi už kunigėlio sveikatą ir il
giausių metų 
čiui 
taip 
taip nepapra; 
čia mūsų 
lis laiko 
bažnyčioj, bet jis vienas iš mū
sų. jis mūsų tautos lietuvis, jis 
traukia mus prie savęs — prie 
katalikų tikėjimo su nepapras
tu pobūdžiu lietuvių glaudin- 
gumu.

Prabėgusios gentkartės. tie 
žilagalviai, nors jų veidai jau 
amžiaus suraukšlėti iš taip di
delio saviškos lietuvybės 
džiaugsmo šluosto per skruos
tus byrančias ašaras. Tie si- 
dabrogalviai. geriausi mūsų 
tautos ir katalikų tikėjimo pa
laikytojai. drąsiai kelia aukš
tyn nuo sunkių darbų sumuštas 
rankas.

Kun. 
Ionijos 
Dievo, 
teiktų 
niausiam šio pasaulio darbui... 
tarnauti ilgiausius metus.

P. Aukštikalnis.

sėkmingo Viešpa- 
tarnavimo. Taip, 

mes visi su 
nuctikiu. kad 

antras kunigė- 
svetimtaučių

sumuštus pirštus...
Jonai, mes visi šios ko- 
katalikai maldaujame 
kad Dievas tėveliui su- 
neapribotą spėką kil-

WATERBIIRY, CONN
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LIETUVIAI PATRIOTAI
Mes lietuviai nenorim, kad 

ant mūsų viengenčių sprando 
svetimtautis diktatorius su bo
tagu mosikuotų. Mūsų nusista
tymas: duokite mums laisvę 
(Freedomi. jeigu norite, kad 
pasaulyje būtų taika".

Todėl kaip tik spaudoje pasi
rodė šauksmas susirinkti į A-
merikos Lietuvių Tarvbos Kon-i * 
ferenciją. mūsų patriotai, nieko'

Dabartiniu metu Pacifiko kovos su japcnais kas kart vis eina smarkyn ir japonai jau prade- 
de gerokai jausti Dėdės Šamo botagą. Štai ir šis vaizdas parodo, kaip gausiai parengta trans
portas, kuris bus. o gal jau yra, vežamas Į New Georgia salą. Tankai, gasolino statinės ir amuni
cijos dėžės, — tai vis tarnaus japonams iškūrenti gerą “pirtį”.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
¥ _____

PHILADELPHIA, PI
Puikiausiai čia žinomas mūsų 

viengentis Pranas Pūkas, už
laikantis savo laikrodininkys- 
tės biznį 609 N. 12-th St.. Phi
ladelphia. Pa., nors, po senovei, 
ir atlieka savo biznišką darbą 
kaip priklauso pagirtinai, bet... 
bet kaip man sakyta, pastaruo
ju laiku jis. kaip anglai sako, 
nepergeriausiai “fylina” — ne
galuoja. sirguliuoja po truputį. 
Duok tat Dieve jam geriausios 
sveikatos .nes tokių kilnių žmo
niją kaip jis yra neperdaugiau- 
giausiai... Tad lai jie esti svei
ki ir kuo ilgiausiai gyvena!

Panelė Baublaitė puikiausiai 
žinoma tarp Soutsaidės Kazi- 
mieriečių. kaip man sakyta, iš 
priežasties amžiaus, nesveika
tos. o gal ir kitų dalykų, buvo 
atsiradusi nepavidėtiname pa
dėjime... Bet dabar viskas vir-

Kriš- 
kurie
1201

įto kitaip, nes viengenčiai 
j topas ir Emilė Žemaičiai, 
' užlaiko Grožės Parlorą
Green., St., Phila.. Pa., jos pa
sigailėjo ir priglaudė ją dabar 
prie savęs.
nai. kaip ir jie yra patenkinti 
vieni kitais.

Tikrai, tai yra pagirtinas ir 
sektinas pasielgimas tų gerbia
mų K. ir E. Žemaičių!

Raporterius.

Tuo tarpu taip ji-

IŠ POLITINĖS VEIKLOS

KRIKŠTYNOS

delį vyrą, gerą ūkininką, 
sakytume, net ir poną 
Kiaulakį.

Kiaulakis, kaip pridera 
rimtam ir išlavintam v- 
kininkui, sveikinimu iš 
syk visai rimtai tik klau
sė, o paskui, matydamas, 
kad norintieji jo šlovei 
viens nirma už kitą kalbė
ti maždaug jau kaip ir ap
siginklavo padėtais ant 
stalo grynai valgomai
siais'indais ir net. saky
sim, tokiais instrumen
tais, kaip — kulšys, gro
bai ir net jaknos, ryžosi 
jau pats padėkoti už svei
kinimus ir už suteiktą 
jam garbę. Bet tuo tarpu 

iiš kažin kur pasiųstas ko- 
jšelienos kiaušas, sakysim, 
visai sandariai užlipdė jo 
valgomąją ir Petras Kiau
lakis noroms nenoroms 
savo dėkojamąją kalbą a- 
tidėjo.

Kaip toliau viskas vyko 
i atitinkamą logišką sąryšį 
j sunku būtų suvaikyti. Ga
lutinajam rezultate daly-

Pilietis Kiaulakis iškart kai maždaug išsidėstė se- 
net buvo susirūpinęs, ar kančiai: kol pilietis Pet- 

'■j savo 
čių viduriuose jis nebuvo' valgomąją, ant kūmos

ŽVAIGŽDE
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS — 

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

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

lams ir pamokinimams;
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 

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

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

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

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės” kaina 

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

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

U2SAKYMAMS ADRESAS:

"ŽVAIGŽDE"
488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
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; nelaukdami, tuojau norėjo pri-' 
įsidėti, ne tik morale pagalba.' 
bet prisideda stipria finansine 
parama. Aukų sudėta sekan
čiai :

Mr. & Mrs. Thamas Matas 
(Real Estate Agency) $10.00.

Po $5.00 — Dr. & Mrs. Ma-! 
thew Colney. p-lė Jedvyga Stul- 
ginskaitė (mokytojai, p. Kazys 
Aleksiejus, p. Alekas Laniaus- 
kas. p-lė Anastazija Petraus
kaitė.

Po S2.00 — Amerikos Lietu
vių Legionierių ir Auxiliary 
grupės pirmininkas Mr. Vincas 

I Šukaitis. pirm. Mrs. Margaret 
Bebrin. Mr. VValter E. Pitcava- 
ge. p-nas Ernest Mažeika.

po si.00 — P-lė Alena Kapo- 
i čiūtė, p-nia Peter Krugelis, p. 
Anna Bružas. Mr. & Mrs. Jo- 

: seph Ramanauskas. Mr. Frank 
■ Pineviče. p. Anelė Vasiliaus- 
! į kienė, p. Martha Zailskienė. p. 
; i Jonas Adomėlis, p. Marcelė Di- 
; girnas, p. Anastazija Kišonienė. 
> I Mrs. Michael Devenis. Mr. & 
1

Pradžia 5-tame pusi. | 
dėlto, išvydusios nupraus-! 
tą piemenio veidą kriuk- tęsės? Sakysim, savo sve-.ras Kiaulakis vale

- ......... . . . _ C1ų viduriuose jis nebuvo\ valgomąją, ant
ejierdaug" mukkaliaj? bet ętakunavęs ir apie jų pa-1 Uršulės galvos jau buvo, 
’ ganėtinai kiau-'Je^umo laiPsn> tlkro nusi- pasakytum, ne taip jau
----- x j manymo neturėjo. Tat net ir nepritaikintai, už-

i ir mautas
• sunku. O apsikiaulyt i puodas, 

į! Kiaulakis visai nenorėjo. 
Na, o kad būtų svečiai 

norėję čia apsikiaulyt, 
taip pat būtų net ir negra
žu užsipulti.

Kai jau buvo baigta 
Kiaulakio monopolinė ir 
pereita prie 
lauš, nuotaika 
visai nebloga.

— Vadinasi, 
ruoštos kaip 
džiaugėsi 
Kiaulakis, dairydamasis į 
čia pat gulinčią lovoj 
Kiaulakienę.

I Čia pilietės Kiaulakie- 
nės garbei reikalinga pri
durti, kad ji, nors ir ligoj 
būdama, bet, skaitydama 
sau didele gėda, kad iri 
per plauką, nusileisti savo 
viešnioms ir užtatai, sa
kysim ir savo lovoj, maž
daug turėjo tą pačią savi- 

Poškos adresas yra toks: — jautą, kaip ir sėdintieji už 
1,08 n. stalo.

Net kelis kart bandė 
pilietė Kiaulakienė kaip ir 
uždainuoti.

Kūmas Raulynas ėmė 
balsą ir tarė:

“Kadangi ponas Kiaula
kis sulaukė sūnaus, tai 

Philadelphijos ir apylinkės jam užtat kaip ir valio!”
Sodalietės ruošiasi prie antro-

sėjo, prileidžiant, kad ir 
n< 
vis dėlto a-----------------liškai I manymo neturėjo.

Apie pietus ir lauktoji i sPręs^^ čia buvo kaip 
puota galutinai prasidėjo, i sunku- O

Suvažiavusieji svečiai 
dalyką išsyk paėmė net 
daug rimčiau, negu gali
ma buvo laukti (čia dar 
reikia pridurti, kad svečių 
prisirinko net daugiau, 
negu Kiaulakis buvo 
šęs ir tikėjęsis).

Kiaulakis žmogus 
šingas, o čia sūnaus 
tramiejaus sulaukė!.. 
tai vis dalykai, kurių dė- 
liai galima buvo valgyti ir 
gerti nečėdijant. Ekono
mija čia kaip ir visai būtų 
buvus ne vietoj. Todėl ir 
valgyta ir gerta net su 
įkvėpimu.

pra-

vai- 
Bal-

“posterių”, kaip man 
nepriėmė už tą užmo- 
Tai todėl ir mes savo 

privalome remti viso-

naminio a- 
jau buvo

su-vaišės 
reikiant 
patenkintas

Viliamas Poška,
angliškai:

MTLLIAM M. PASCHALL
Andai vietinis spaustuvinin

kas — “drukorius”,'viengentis 
Juozas Gustis atspausdino visą 
“pailą" atviručių su atvaizda ■ 
mūsų viengenčio, Viliamo Poš
kos — (angliškai: William M. 
Paschall) ir atitinkamais poli-, 
tiniais šūkiais: kad... kad tai 
visą “štofą" išdalinus plačiau
siai tarp žmonių.

O dabar gi, kaip jau teko ir giog metinės Konferencijos ku- bebaigią svečiai nuo Rau- 
1943 lyno neatsiliko. Kiekvie

nas ėmė žodį iššlovinti di-

didelių 
sakyta, 
kesties. 
tautietį
mis išgalėmis jo taip drąsiame 
politiškame žygyje.

! i
Mr. Wm. M. Paschall, 
8th St., Phila., Pa.

Senas Politikierius.

Philadelphi jos Ir Apylinkės 
Sodalietės

I

I r............................... 'I
matyti, tapo pagaminti ir pui- rį šįmet įvyks spalių 17, 

tinkamais §v. Jurgio parapijoje, 
to mūsų Tam tikslui jau nuo birželio

Na, žinoma, jau naminį

svečiams buvo 
kopūstai; teta 
matyt, pati sau 

nepasitikėda- 
dešimtą kartą 

nuosavus
Kiaulakio brolis

naujas stiklinis 
kurį buvo pats 

Kiaulakis tik prieš savai
tę krikštynoms pirkęs, ir 
kuriame 
paduoti 
Raulienė, 
kažkodėl 
ma, bene
perskaitinėjo 
dantis,
Petras jau kaip ir baigė 
smaugt savo uošvį Kazi
mierą, o švogeris Anupras 
buvo pasiuntęs Kiaulakie- 
nės pusėn sklidiną, dar 
nepraimtą, butelį alaus, 
taip, kad ši moteriškė da
bar labai apgalvotai, sa
kytume, net ir su ašaro
mis akyse dėjo sau ant 
strėnų suvilgintus barš-

r

i^ičių sunkoj rankšluosčius, 
o kūmas Raulynas su Bal
tramiejum, Kiaulakio sū
num, kurio proga visa 
viešnagė atsitiko, girkš- 
nojo likučius monopolinės 
ir naminio, srėbė abu dar 
po kokį šaukštą kopūstų 
ir baigė valgyt likusią ko- 
šelieną.

Tai buvo maždaug kaip 
ir pats baliaus pakilimas.

Po to vaizdai vis kaita
liojosi, 
riausias formas ir 
ras. O kada aušo 
Kiaulakio viešnagėj 
sekantis išdėstymas: pats 
Baltramiejus Kiaulakis, 
kurio apsilankymo į šį pa
saulį proga, buvo suruoš
ta tokia šauni viešnagė, 
privalgęs kopūstų, koše- 
lienos ir atsigėręs alaus 
gailiai pypė ir žiaukčiojo.

Kiaulakienė, piliečio 
Kiaulakio žmona, ruošės 
važiuot pas daktarą —esą 
nepakeliamai gėlė strė
nas, o pats pilietis Kiau
lakis, kuris prieš keletą 
dienų susilaukė sūnaus, 
padėjęs galvą košelienos 
bliūde tebesapnavo.

“P-ris”

priimdami įvai- 
figū- 
rytas 
buvo

i

laiko susirinkimus, dėl klausimų, 
prisirengus šiai Nors dar yra daug laiko prieš 

Trečiasis toks konferenciją, bet jau iš anksto 
įvyko rugpiūčio kviečiame ypatingai Sodalietes 

šia 
yra 

Kon- 
tiks-

kūs “posteriai" su 
šūkiais ir atvaizda 
ambicingo, irąsaus kandidato mėnesio delegatės iš kiekvienos nučių po kiekvienos paskaitos 
į mayorus Philadelphiajos mie- parapijos
sto. Viliamo Poškos — (ang- kad geriau 
liškai: VVilliam’o M. Paschal- Konferencijai.
lo). i susirinkimas

Tad. kaip sakoma: savas, sa- 22-ra, 3 valandą po pietų Auš- dalyvauti ir pasinaudoti 
Delegatės 

: pasiryžusios padaryti šią 
ferenciją įspūdingesne su 
lu. kad kiekviena Sodalietė ga
lėtų ko naudingesnio pasimo
kyti ir įgyvendinti savo Soda- 
licijos veikimuose.

Prieš užbaigsiant susirinki- 
kun. E.

Mrs. Joseph Kanapka. p. Anna vą remk... Ta ir mes. Philadel- rOs Vartų parapijoje, Chester, Konferencija. 
, Jurevičienė, p. John Lasky. phijos viengenčiai balsavimuo-' Pa. I pasiryžusiosF—--

gS I Pinigai bus 
Konferencijoje, 
per Anastaziją

se balsuokime visi tik už savąjį j Apart delegačių dalyvavo 

Pittsburghe,'— už William’ą m. Paschall‘ą; kun. E. Paukštis, kun. dr. V. 
neveizint ir to, kas prie kokios Martusevičius, ir kun. V. Vežis. 

Jeigu bus daugiau aukotojų. part;jos 
paskelbsim vėliau. A. E. P.

priduoti ALT

Petrauskaitę.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BCiDU
• Kuomet kankinatis vidurių užkietiji- 

mu — žarnos neveiklios, skauda galvį, 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN’-A- 
MINT. Ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti rytį malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai

neva tai ir priklauso,- 
nes balsavimai yra slapti — 
nieks, tikrenybėje, neprivalo ir 

i žinoti, kas už ką balsuoja.
Prie to gi. jei jį — Pošką re

mia tame jo politiškame žygyje 
’ ir kitataučiai, pavyzdžiui: pas
kiausioje laidoje (iš dienos 21- 

imo rugpiūties) vietinis ukrai
niečių laikraštis: “Amerika" Į 
net gi pirmame puslapyje labai ’ 

palankiai rašė apie Poškos kan
didatūrą mayoro urėdui. O 
spaustuvininkas (nelietuvis), 

j kuris pagamino 10,000 puikių.

Šiame susirinkime buvo maž
daug sustatyta Konferencijos 
programa. Programoje bus re- 
presentuojama kiekvienos pa-! mą, vietinis klebonas,
rapijos sodalicija. Paukštis išreiškė pasitenkinimą

Dalis programos bus pašvęs- gražiu delegačių veikimu ir pa- 
ta paskaitoms, kurių temos yra linkėjo daug pasekmių. Delega- 
sekančios: 1. Eukaristija ir So- tės yra dėkingos kun. E. Paukš- 
dalietė, 2. Pamaldumas į Švč. čiui ir Chesterio Sodalietėms už 
Panelę Mariją, 3. Katalikiškoji malonų priėmimą ir svetingu- 
Spauda (Literatūra) ir 4. Pa- mą.
sauliečių Apaštalavimas. Kad Sekantis susirinkimas įvyks 
geriau supratus ir pasinaudo- rugsėjo 19, 2 vai. po pietų, Šv. 
jus tomis paskaitomis, delega- Andriejaus parapijoje (North 
tems bus pavesta keliolika mi-ĮSide, Phila.). Delegatė.
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Juozas Kasinskas
Ine. X

Laidotuvių j
Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Nakt] U 

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md. j

Tel. Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų

Z




