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(LKFSB) Kaip visi žino
me, USA daliniai pasiekia 
Europos frontus daugiau-j 
šia per Angliją. Prieš ke
letą savaičių į Londono lie- i 
tuvių bažnyčią susirinkda
vo nemažas būrys USA 
lietuvių karių, bet dabar 
jų nebematyti. Manoma, 
kad jie jau išvyko į frontą 
Prancūzijoje.
— Londonietis lietuvis J. 

Balnius, su savo kapelionu 
vykdamas pas vysk. Bučį, 
nusivežė savo maisto ir 
Ekscelenciją bei kitus tė
vus marijonus apdovanojo 
muilu ir kitais dalykais, 
■kurių Italijoje buvo sunku 
gauti.

— Londono lietuvių par. 
kleboną kun. Dr. Matulaitį 
birž. 2 d. aplankė USA ka
riai lietuviai — Jonas Go-
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Len-

na

tautas iš Brockton, Mass. kai lenkai ^susitars
ir Jonas Navickas iš Na- 
shua, N. H. Abu sveiki, tik 
pasiilgę namiškių. Aplan
kė bažnyčią, pasimeldė, 
apžiūrėjo Londono lietu
vių karių atvaizdus ir išsi
skubino pamatyti patį 
Londono miestą, buvo ga
vę trumpas atostogas.

— Chicagoje studijavęs 
jaunas lietuvis, ateitinin
kų organizacijos narys Al
binas Reneckis irgi 
Europos fronte.

yra
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Amerikiečiai Traukia Į Paryžių
Pasiekė St. Nazaire Ir Lorient -

Kautynės Brest Gatvėse
darni, kad iš tokio nusitei
kimo gali būti blogiau 
jiem patiem, tai pirmadie
nį streikas užsibaigė ir 
darbininkai pradėjo grįžti

Maskva, rugp. 7 — 
kų valdžios ištremime pre
mieras Stanislaw Mikolai-1 
čyk ir jo pagelbininkai 
pradėjo pasitarimus su 
naujo Lenkų Tautinio Iš
laisvinimo Komiteto 
riais Maskvoje.

Tai pirmas lenkų val
džios ištremime atstovų 
susitikimas su lenkais, ku
rie veikia su Stalino užgy- 
rimu Maskvoje.

Kaip žinoma, buvo pra
nešimu. kad sovietų Rusi
jos diktatorius Stalinas 
tarsis su lenkų valdžios 
premieru Mikolaičyk tik 

savo 
tarpe. Rusijos valdžia lei
do lenkams Maskvoje su
siorganizuoti, ir kai lenkai 
sudarė “Lenkų Tautinį Iš
laisvinimo Komitetą”, tai 
Rusijos valdžia tą komite
tą pripažino kaipo vienin
telį, kuris turi teisę veikti 
Lenkijos “išlaisvintose” 
srityse.

Lenkijos valdžia Londo- gantis karo lėktuvas, 
ne, raginama alijantų, no
rėtų atnaujinti santykius 
su Rusija, bet rusų valdžia 
reikalauja, kad lenkai su
sitartų pirmiau patys tarp 
savęs, būtent, su tais len
kais, kurie yra palankūs 
sovietams.

I

(LKFSB) Prof. K. Pakš
to redaguojamas “Lithua
nian Bulletin” išleido ang
lų kalba svarbų dokumen
tą — “The Situation of the 
Church and Religious 
Practices in Occupied 
Lithuania”. Knygelė gra
žiai išleista, turi 36 pusla-

Normandijos fronte matomai ir gyvo steiko yra. Kariai čia pat per 
išgriautus karo griuvėsius vežasi valgio ant vežimų ir čia pat varosi būrį 
galvijų.

Sudegė Lėktuvas 
Horwoode

Pereitą šeštadienį prie 
.Chapel St., arti Walpole 
j St., Norwoode, nukrito de- 

Jis 
užsidegė ore. Lakūnas iš
šoko iš lėktuvo su parašiu
tu ir tik lengvai susižeidė. 
Krisdamas lėktuvas užka
bino vieno namo kaminą ir 
jį nuvertė ir apardė namo 
priekį.

I Lėktuvas sudegė.

JAPONAI PRARADO 46 LAIVUS
Pearl Harbor, rugp. 7 — 

Admirolas W. Nimitz pra
neša, kad pereitą ketvirta-

pius ir čia ’ faktais’ "ir do-1dien* ir penktadienį Jung. 
kumentais įrodoma, kaip i Valstybių karo laivynas ir 
bolševikų, neva skelbiama lėktuvai puolė Japonijos 

kaįp laivyną Bonin ir Volcano 
sten- sa^ srityse ir---- ’—

giamasi užgniaužti religi- ar^a sužalojo

religijos laisvė, o 
praktikoje žiauriai nuskandino

46 japonų
laivus.

Amerikiečiai 
visus japonų palydovus 
laivus ir pastatus salose,

nis gyvenimas šalinant re
ligiją iš viešojo gyvenimo, 
iš mokyklų, likviduojant 
religines organizacijas, re
liginę spaudą ir literatūrą, 
varant kampaniją prieš 
tikybines šventes, perse
kiojant dvasininkus. (LK
FSB jau ankščiau lietuviš
kiems laikraščiams buvo 
davęs šio iš Europos atė
jusio dokumento santrau
ką). Pažymėtina, kad čia 
duodama sąrašas kunigų, ____ , __
•kuriuos bolševikai Lietu-! pius, Voginius, 
voje sušaudė, ’ •*’
buvo į kalėjimus uždarę.

— “Darbininkas”, kurs 
anksčiau didelio pasiseki
mo susilaukė išleisdamas 
kun. P. M. Juro maldakny
gę “Didysis Ramybės Šal
tinis”. dabar išleido naują 
tos maldaknygės laidą — 
“Ramybės šaltinis”, kiek 
sumažintą. Čia nebeįdėta' 
sekmadienių evangelijų 
bei kaikurių( kitų antraei
lių maldų, tačiau viskas 
yra, kas reikalingiausia 
privačiam maldingumui ir 
kas pagelbsti dalyvauti

sunaikino

Suvienytas Lietuvių Šelpimo
________________ ♦

Kaip žinoma, Suvienytąs 
i Lietuvių Šelpimo Fondas 
i— United Lithuanian Re- 
ilief Fund, kurio pirminin
ku yra kun. Dr. J. Kon- ' 

i čius, turėjo leidimą veikti, 
tačiau tą Fondą dar ture- ; 
jo patvirtinti NWR Vyk
domasis Komitetas.

• Dabar jau gavo prane
šimą, kad patvirtinimas 
padarytas. Taigi dabar : 
Suvienytas Lietuvių Šelpi
mo Fondas yra pilnas Na
tional War Fund narys ir 
gali pilnai veikti.

J. V. Prarado 270,344 
Karius

kurios yra mažiau kaip 
600 mylių nuo Tokio, Ja
ponijos sostinės.

Šiomis dienomis teismas
nubaudė tūla Juozą B. Mi- 
leskį, gyv. Main St., Sun- 
derland, Mass., vienu mė
nesiu į pataisos namus už 
girtavimą. Policijos virši
ninkas pareiškė teisme, 
kad jis radęs tą žmogelį 
miegant ant vietinės krau
tuvės laiptų.

2,

‘ Rusų Karo Veiksmai Lietuvoje
Londonas, rugp. 7 —Per 

pastarąsias dienas sovietų 
Rusijos kariuomenės Lie
tuvoje užėmė Šiluvą, Ger
manus, Betygalą, Palie- 

, Ariogalą, 
ištrėmė; ar' Čekiškę, Vilkiją, Didžiu

lius, Kalniškius, Bukiškę, 
Kriukius, Ilguvą, Jurgbu- 
džius ir kitus miestelius 
centralinėje srityje, pra
neša Maskvos žinios.

Nuo Kauno į vakarus j- 
vyko smarkus susirėmi
mas rusų su vokiečiais, 

j Vokiečiai bandė atgauti 
nozicijas. bet rusai vokie
čiu puolimus atmušė su 
dideliais nuostoliais vo
kiečiams. sako Maskvos

iš sutvirtintų 
Rusai paėmė 

ir 
ve-

vo-

f

bažnyčios pamaldose: net 
keli būdai Mišių klausymo, 
daugybė novenų ir kitų 
dievotumo praktikų. Iš 
anksto galima spėti, kad ir 
ši laida, turės didelio pasi
sekimo. Naujos maldakny
gės išvaizda taipgi moder
niška ir simpatinga — 
aiškios raidės, lietuviškos 
ir kitokios iliustracijos.

Iš Aukščiausio Alijantų 
Ekspedicijos Centro, rug
piūčio 7 — Amerikiečių 
karo jėgos, užėmusios\ 
Britanny pusiasalį,traukia
link Paryžiaus. Pakelyj darban, 
užėmė miestelius Mayen-| Kaikurie darbininkų va- 
ne, Lavai ir Chateau Gon- dai areštuoti. Prisaikintie- 
tier. Beliko tik 140 mylių jį teisėjai pradės tyrinėti 
iki Paryžiaus, 

j Dabar smarkios kauty- nį, rugp. 9 d. 
nės eina Brest miesto gat-‘ 
vėse. Kitos amerikiečių jė
gos pasiekė St. Nazaire ir 
Lorient, kurie yra prie pat 
jūros pakraščių.

streiko priežastį trečiadie-

Keturi Kapelionai Prarado 
Gyvybe Gelbėdami 

Jūreivius

I

Washington, D. C., rugp. 
7 —Karo Departmento se
kretorius paskelbė, kad 
antrą pereito mėnesio sa
vaitę Jung. Valstybių ka
ro jėgos neteko 11,190 Ka
rių ir kareivių. Tame skai
čiuje yra užmuštieji, su
žeistieji ir į nelaisvę paim
tieji.

Nuo karo pradžios Jung. 
Valstybės prarado 270,344 
kariškius.

Bombanešiy Vėl Puolė

Streikieriai Grįžta Darban Šiomis dienomis protes
tantų ministeris Dr. Pugh, 

Philadelphia, Pa., rugp. 7 kuris užbaigė kelionę ap- 
— Kaip žinoma, Philadel- link pasaulį, pasakojo 
phijos Transportacijos spaudos korespondentas, 
kompanijos gatvekarių ir kaip keturi kapelionai pra- 
požeminių karų vairuoto- rado savo gyvybę dėl jū- 
jai išėjo į streiką dėlto, reivių. 
kad kompanija samdė juo
dukus (negrus) vairuoto- ties Greenland, 
jus. j“

Laivas buvo torpeduotas 
sako Dr. 

įPugh. Susidarė rimtas pa- 
Prezidentas įsakė armi- vojus. Kapelionai, maty- 

jai kompanijos susisieki- darni, kad kaikurie jūrei- 
mą perimti savo kontro- viai neturi taip vadinamų 
lėn. Iš karto streikieriai‘“saugumo diržų”, jie ati- 
neklausė valdžios įsakymo davė savo ir patys su laivu 
grįžti darban. Bet maty-1 nuskendo besimelsdami.

Rusai Užėmė Aliejaus Šaltinius

I

Padarė didelius nuosto-

Londonas, rugp. 7 — Ru
sai užėmė didžiulį aliejaus 
perdirbimo centrą — Dro
gobych, pietinėje Lenkijos 
dalyje.

Kitos sovietų rusų karo 
jėgos kaujasi su besiprie
šinančiais vokiečiais Vis- 
tulos upės srityje arti 
Varšuvos.

Drogobych miestą, kuris 
turi 32,600 gyventojų ir y-

ra prie Karpatų kalnų 44 
mylios į pietrytus nuo 
Przemysl, užėmė taip va
dinamą Ukrainiečių ket
virtoji armija, kuriai va
dovauja pulk. gen. I. Y. 
Petrov. Apie šio miesto 
užėmimą pranešė pats 
maršalas Stalinas.

Iš Drogobych aliejaus 
šaltinių kasmet gauna a- 
pie 700,000 tonų aliejaus.

Iš Maskvos praneša, kad

Londonas, rugp. 7 — Iš kur šią vasarą jau kelis 
Britanijos ir Italijos pasi- kartus bombardavo, 
kėlė apie 2,000 Jung. Vals
tybių bombanešių ir lėkė į liūs Vokietijai. 
Vokietiją ir Vokietijos o-
kupuotus kraštus. Pasiekę Amerikos Mustangs lėktų 
Vokietijos industrijos cen
trus Kiel, Toulon, Ham
burgą ir kitus, paleido ant 
jų bombas.

Taipgi bombardavo ir 
Vokietijos sostinę Berly
ną.

Anglai bombardavo tuo 
pačiu laiku IVanne-Eickel 
įstaigą Rurh, Prancūzijoj,

ALIJANTŲ KARIUOMENE 
PEREJO ARNO UPĘ ITALIJOJ

vai pereita penktadienį su
naikino 24 nacių lėktuvus 
puolime tarp Italijos ir 
Sovietu Rusijos. Be to. a- 
merikiečiai lakūnai palei
do bombas ir ant nacių lo
komotyvų ir kariuomenės 
traukiniu. Tik šeši ameri
kiečiu lėktuvai dingo, ta
čiau vienas jų lakūnas išli
ko.

Kautynės Florencijos Gatvėsežinios. Per vieną dieną, 
sako Maskvos žinios, vo
kiečiai prarado du tūks
tančiu kareivių.

Sakoma, kad rusai perė
jo Dubisos upę ir ištrenkė 
vokiečius 
pozicijų,
daug vokiečių ginklų 
sunaikino motorinius 
žimus.

Rusai bombardavo
kiečių susisiekimą Eitkū
nuose ir Stalupinuose — 
Rytinėje Prūsijoj. Keletą 
vokiečių traukiniu sunai
kino. Taipgi rusai lakūnai 
bombardavo vokiečių kel
tuvus ant Nemuno upės 
Jurbarko srityje.

Berlyno radio praneša, 
kad vokiečiai ištrenkė ru
sus iš Jelgavos, Latvijos, 
kuri rusai buvo užėmę.

Kol kas neturime žinių 
ar Lietuva. Latvija ir Esti
ja paskelbė karą Vokieti
jai ir Rusijai, kaip ana 
dieną buvo pranešta iš 
Stockholmo, Švedijos, kad

Nuskandino 7 Vokiečių Laivus

Londonas, rugp. 7 — Vi
sus septynius vokiečių lai- 

| vus, kurie plaukė iš St. 
Nazaire uosto ir, spėjama, 
kad jais vežė vokiečius ka
reivius iš Brittany, nu
skandino Britų ir Kana
diečių kruiseris ir naikin
tuvas, praneša Laivyno 

i departmentas. 
I Kitus vokiečių

Naciai Pasidavė Loriente

Roma, rugp. 7 — Alijan- ir priėmė sąlygas dėl pas
tų aštuntoji armija pėrė- kirstymo ir pristatymo a- 
jo Arno upę ir įsiveržė į liejaus pasaulyj, 
patį Florencijos miesto vi- Į Gali būti šią savaitę bus 
durį. Kautynės eina to is- sudaryta Tarptautinė A- 
torinio miesto gatvėse. liejaus Komisija.

Vokiečiai, nežiūrint to,j Jung. Valstybės ir Bri- 
kad jie pakartotinai yra tanija stengsis įtraukti ir 
sakę, jog jie tą istorinį 
miestą paliks atdaru, t. y. 
ištrauks visas karo jėgas, 
bet paleido ugnį iš didžių
jų savo kanuolių į alijantų 
kariuomenę.

Alijantai buvo priversti 
atidaryti ugnį prieš priešą 
tame gražiame mieste. I- 
talijoje.

Šiame “Darbininko” nu
mery i telpa straipsnis a- 
pie Florenciją.

kitas tautas į tą komisiją 
ir daryti biznį per ją.

Rytu Vėjas Atpūtė 
Šaltesni Orų

i Sekmadienio naktį atsi
suko rytų vėjas ir atpūtė 
šaltesnį orą. Karštas oras 
pavargino žmones per ke- 
lias dienas.

Londonas, rugp. 7—Reu- 
terio korespondentas, ku
ris yra su amerikiečiais 
Britanijoj, praneša, kad 
vokiečiai Loriente prašėsi 
amerikiečių tankų jėgų, 
kurios veržėsi į bazę, kad

laivus priimtų jų pasidavimą

Junq. Valstybės Ir Britanija 
Priėmė Alieiaus Industrijos 

Sąlygas

Pabaltijo kraštij požemio Į privertė grįžti į St. Nazai- pirm negu prasidės kauty- 
jėgos paskelbs. Irę uostą. nės.

Washington, D. C., ruso. 
7 — šiomis dienomis Jung. 
Valstybių ir Britanijos 
valdžios atstovai susitarė

VVONDERLAND
- •
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ĮVAIRIOS žinios
c

PASKUTINIOSIOS NACIŲ Žodis Apie Lietuvį Anglų 
DIENOS LIETUVOJE ParlamenteParlamente

(LKFSB) Jau prieš rusų j — Vilniuje žuvo vokiečių 
fronto pasistūmėjimą į kolonizacijos direktorius 
Lietuvos žemes, vokiečių Povilas Hauguitz, gegu- 
galybė čia buvo gerokai žės 18 d. Jisai iškraustęs 
pašlijusi. Mūsų Londono 
korespondentas praneša a- 
pie tokias lenkų šaltinių 
skelbiamas žinias: gegu
žės 6 d. lenkų partizanai 
kovėsi ties Ašmena, gegu
žės 8 d. — ties Eišiškėmis, sudegė trys vokiečių sody- 
gegužės 9 d pastotas ke- bos. 
lias vokiečių gurguolei.1 r- 
traukusiai iš Lydos. Gegu- to]į^u 
žės 13-14 d. ėjo kovos su 
vokiečių baudžiamąja da
limi, naikinusia Ašmeno* ūžiamasis kodeksas.

(LKFSB) Londono laik
raščiai (pvz., “Catholic 
Herald”. birž. 2 d. laidoje) 
išspausdino Anglijos Par
lamento nario McGovern

vokiečių Povilas Haugwitz, 
gerokai žės 18 d.

ne vieną Vilnijos ūkininką ištisą kalbą, pasakytą Bri- 
iš jo sodybos ir apgvvendi- tų Parlamente. Atkreipda- 
no vokiečius. Nors tose 
naujose sodybose vokie
čiai ne ilgai šylo — antai. 
Smalininkuose vieną dieną

mas dėmesį į bolševizmo 
imperialistinius (gruobuo- 
niškus) siekimus, jisai pa
lankiai išsitarė ir apie Lie
tuvos laisvę.

— Aš esu pareiškęs ir 
pirma, — sako britų par-, 
lamento narys McGovern, 
— kad aš tikiu į socializ-

Visoje Lietuvoje, kaip
__ i praneša mūsų ko

respondentas iš Londono, 
buvo įvestas vokiečių bau- mą, bet aš netikiu į socia-

I

Kryžiuočių Kerštas
vienkart

— Iš Stockhol- tą aplinkybę naudoja savo 
nepasiseki- 

aiškėja, mams pridengti, juos aiš-

11w

1
z .x. 1v

šiaurėje ūkininkus. Gegu
žės 18-19 d. lenkai laikinai 
buvo užvaldę Eišiškes, gi 
nakčia iš 20 į 21 buvo ūžė-. 
mę Rodūnę. Lenkai prane-i 
ša, kad ties Ašmena į jų' 
belaisvę buvo patekusių iri 
lietuvių policininkų, bet 
lietuvius jie paleidę, nes 
nenorį su lietuviais ka
riauti. Lenkų partizanai 
nuginkiavę vokiečius Be- 
niakonių apylinkėje bal. 6 
d. išlaisvino savo belais
vius. Bal. 26 d. nuginklavo 
vokiečių žandarus Subati- 
ninkuose, o rytojaus dieną 
užpuolė vokiečių žandarus 
ir nuginklavo Jūraciškėse, 
netoli Lydos. Veršiokų ir 
Ščucino apj’linkėse kovos 
su stipria vokiečių įgula 
užsitęsusios net 16 valan
dų.

Kautynėse Pasižymėjęs 
Lietuvis

Vidikausko sūnus, 
Kazimieras, kurs 
yra Prancūzijos 

atsiuntė savo tė-

New York (LAIC) — jais kooperuoti,
'Rugp. 3 d.
mo privačiais keliais gau- kariškiems 
tomis žiniomis 
kad savo nepasisekimus kindami sąmoningu noru 
Rytų fronte vokiečiai mė- Lietuvą “nubausti”.
gina kapitalizuoti politinėr Lygiagreta, per visą Lie- 
je srityje. Ta vokiečių ak- tuvą eina istorijoje dar 
cija ypatingai ryškiai rei- negirdėtas Lietuvos api- 
škiasi Lietuvoje. plėšimas ir lietuvių turto

Kaip žinoma, pakartoti grobimas. Plėšiami ir de
ni vokiškojo okupan.o mė- ginami kaimai, plėšiami 
ginimai per 3 metus įkin- ir deginami miestai. Kas 
kyti lietuvius j savo impe- nepavyksta pagrobti — 
rialistinį vežimą nepavy- naikinama vietoje.
ko. Paskutinis vokiečių Tik neperseniai į Stok- 
mėginimas pasibaigė pa- holmą atbėgę lietuviai pa
garsėjusiu lietuviškųjų sakoja savo akimis matę 
batalijonų sukilimu dar lietuviškuoju turtu pri
tik neperseniai, gegužės krautus sielius, ištisomis 
mėnesyje. Lietuviai kaip virtinėmis plukdomus ma- 
stovėjo, taip ir tebestovi rių linkui.
už . savo krašto visišką Čia patiekti faktai ryš- 
laisvę ir nepriklausomybę, kiaušiai parodo, kiek ne- 

Dabar gaunamos žinios pagrįsti buvo per 3 metus 
rodo, kad vokiečių SS po
licija ne tiktai kad nelei
džia Lietuvos ūkininkams 
šalintis iš mūšiais apimtų 
sričių, bet dargi aktyvesnį 
lietuviškąjį elementą ma
siniai suiminėja ir varu 
grūda į sovietų užiminėja- 
mas sritis.

Yra žinių, kad represijų 
neišvengia net politiniai 
Lietuvos emigrantai, ku
rie sovietų okupacijos lai
kais (1940-1 mm.) buvo 
[pasišalinę į Vokietiją arba

I 
lizmą ginkluotą automati-; 
niais šautuvais (tommy- 
gun). Aš netikiu į savo va
lios užmetimą prievarta 
tiems, kurie nepareiškė 
sutikimo pakeisti santvar
ką ar perkelti valdžią į ki
tas rankas. Šiame gi kare 
šitokius reiškinius aš įžiū
riu visame kontinente, 
Lietuva, Latvija, Estija. 

‘Suomija. Lenkija, Jugo
slavija, Graikija ir Albani
ja įtraukiamos į tą tarpu- 
savę kovą, civilinį karą, 

i kuris suplanuojamas pa
čia žiauriausia ir aštriau
sia forma... Daug kas šia
me krašte Kalba apie Vo
kietijos ginklų jėgą, bet 
jie visiškai nekalba apie 
Rusijos militarizmą...”

Respublikonų kandidatas į prezidentus Thomas E. 
Dewey vaišina savo du sūnus šalta koše ir tonikų. Ma
tomai ir pats sau užsifundijo.

f

Lietuvos Šventoji, Gyvenusi 
Šv. Pranciškaus Laikais...

sistematingai iš įvairių 
Lietuvos nepriklausomy
bės priešų skleidžiami pra
simanymai apie lietuvių 
tautos “kooperavimą” su 
naciais.

"Lietuviai Reikalauja 
Rytprūsių"

Lietuvių Karininkų Kruvina 
Kova Su Naciais

(LKFSB) Iš Londono ga
vome šitokį pranešimą: 
“Žiniomis iš Stokholmo, 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas pranešė, jog 
geg. 14 d. areštuotas Kau
ne gen. Plechavičius ir 
štabo viršininkas pulk. 
Urbonas. Abudu išvežti 
Vokietijon. Nepavykus o-i*_ ■-«. « -----------------
kupantams lietuvius įkin- ^uvo pasilikę Vakarų Eu- 
kyti kovoti su rusais, ar roP°Je-s - .. . _ I

1

I

(LKFSB) Kun. Dr. K. 
Matulaitis, nežiūrint ne
lengvų karo sąlygų bom
barduojamame Londone, 
mėgsta pašvęsti laiką stu
dijoms apie Lietuvą. Jisai 
mums rašo: “Besigilinda
mas į Lietuvos praeitį, su
radau, kad Krėviečiai bu
vo gryni lietuviai ir jie bu
vo, tarp kitko, sukūrę Po- [į“£n Z| Konkrečiai minimas Va- 
ocką. Rechvoidas Ba-^_ sario 16 aktą pasirašęs

inteligentus Plačiai žinomas veikėjas ir 
Okupantai m°kslininkas Petras Kli- 

Kaune "apsupę gen. štabą, kuris JieęTĮendamas 
norėdami suareštuoti šta- 

Įbo karininkus. Tie pasi
priešino ginklu. Dauguma 
žuvo. Gyvuosius suėmė ir 
išsigabeno. Gegužės mėn.
14-15 naktį okupantai ap
supo Marijampolėje karių 
ir puskarininkų mokyklą. 
Lietuviai kovojo iki pas
kutiniosios.

Septyni šaulių batalijo- 
nai išsiskirstė Panevėžio 
apylinkėse, i... 
atiduoti ginklų 
čiams. Šaulius ir visą gali
mą karinę lietuvių jėgą o- 
kupantai vokiečiai sten-

(LKFSB) Laikraštinin
ko K. 
taipgi 
dabar 
fronte,
vams pulk. L. Gavalos raš
tą, kuriuo išreiškiamas pa
gyrimas K. Vidikauskui už 
ypatingą • pasižymėjimą i 
Tunisijos fronto kautynė
se. Siaučiant kovoms ties 
Djebel Halfa jisai be mie
go. priešų lėktuvų, atakuo
jamas sunkvežimiu nuo
lat, ištvermingai ir be nuo
stolių gabeno į pirmąsias 
linijas karius, karo me- 

; džiagą ir kitus reikalingus 
dalykus. Pripažįstama 
didelis pasišventimas 
sumanumas.

i

jo 
ir

Telegrama Iš Sibiro

žilius, paveldėjęs Polocką; PradeJ0, represijas pnes 
po tėvo Erdzivilo, Didž. : karininkus, inteligentus, 

kunigaikščio, šviesuomenę. O’------ —

TOO YOUNG—Jovce Sieve 
king, 10, of Indianapolis, Ind. 
is a sad little giri. She vanted 
to join the Navy as a mascot 
and gunner's mate, būt was 
deemed too young. As con- 
solation she has been appoint- 
ed Junior recruiter for the 
WAVES with baage and uni-

Užsidegė Providence 
Autobusas

Iš sekmadienio į pirma
dienį vidunaktį, rugpiūčio 

j 7 d., užsidegė Providence 
'autobusas ant Providence 
vieškelio, prie Dean St 
Norwood, Mass.

Dvidešimt vienas 
vis suspėjo pabėgti 
sidegusio autobuso, 
ruotojas Raymond Fude iš 
Attleboro kovojo su lieps
na ir dūmais rankiniu ge
sintoju kol atvyko Nor- 
wood gaisrininkai. Gaisras 
padarė labai mažai nuos
tolių, ir autobusas galėjo 
tęsti kelionę į Bostoną.

kelei- 
iš už-

Vai-

(LKFSB) Kas kart ma
žiau ir mažiau begaunama 
laiškų ir telegramų iš Si
biro. Matyt, kad daugelis 
tremtinių išmiršta, o ki
tiems susisiekimo sąlygos 
nežmoniškai apsunkintos. 
Po ilgokos pertraukos Chi
cago je dar gauta viena te
legrama iš Sibiro nuo A- 
melijos Alecickienės (pa
vardė gali būti netiksliai 
perduota). Ji rašo gavusi 
laišką nuo savo sesers. Jus 
sesuo ar kiti artimieji pra
šomi kreiptis į “Draugą”, 
kur gaus daugiau infor
macijų.

Marijampolės Parapija 
Suskaldyta Į Tris Parapijas

saviš-

(LKFSB) Iš didžiulės, 
tėvų marijonų tvarkomos 
Marijompolės parapijos, 
sudaryta trys atskiros pa
rapijos: Patašinės, Skard
upių ir pačios Marijampo
lės. Skardupiuose pastaty
ta nauja mūrinė bažnyčia 
ir nauja dviejų aukštų kle
bonija. Antrame aukšte 
vokiečių okupacijos metu 
buvo įkurtas marijonų no- 
vicijatas. Kodėl jo nėra 
Panevėžyje, sunku žinoti. 
Spėjama, kad bolševikams 
nusavinus vienuolyno na
mus Panevėžyje, naciai jų 
ncbcsugrąžino.

i Apie Du Naujuosiu Lietuvos 
Vyskupus

Lietuvos 
valdžiusio Lietuvą iš Nau
garduko, sulaukė duktės, 
kurią pakrikštijo Paras- 
kavija. Ji gimė 1185 m., o 
mirė 1239 m. Turėjo ir sū
nų, pa-krikštytą vardu Hle- 
bas. Mirus tėvui, Paraska- 
vija su savo broliu valdė 
Polocką ir Lietuvos dalis. 
1225 m. Paraskavija įstojo 
Polocke į seserų baziliečių 
vienuolyną, kurį ten buvo 
įkūrusi jos senelė teta, šv. 
Eufrazina, Polocko kuni
gaikštytė, mirusi Jeruza
lėje 1173 m. Paraskavija 
gavo vienuoliškąjį vardą 
Prakseda. Visą Polocko ir 
rytinių Lietuvos žemių 
valdymą Prakseda perlei
do savo broliui Hlebui, 
kuris buvo pažadėjęs Die
vui skaistybę, šventai gy
veno ir Rytų Bažnyčia jį 
laiko šventuoju. Prakseda 
gyveno Polocko vienuoly
ne septynerius metus. Ki
lus pavojui iš totorių mon
golų pusės, Batai chanui 
besiveržiant į vakarus, 
Prakseda, paleidusi sese
ris namo (ji tada buvo iš
rinkta viršininke) pati iš
vyko į Romą, ten šventai 
gyveno kitus septynerius 
metus ir mirė. Jos karstas 
pagarsėjo stebuklais. Po 
34 metų Gregorius X, pats 
gavęs jos užtarimu malo
nę, paskelbė Praksedą 
šventąja ir paskyrė ją Lie
tuvos ir Gudų globėja. Mes 
turime šventųjų, gyvenu
sių Šv. Pranciškaus, 
Antano laikais!

t

ŠV

Prancūzijoje 1943 m. ru
denį buvo vokiečių Gesta
po suimtas, o vakar, visiš
kai fiziniai ir moraliai iš
kankintas, buvo atgaben-į 
tas į Kauną ir ten paliktas 
GPU malonei. Tuo būdu, 
kryžiuočiai keršija lietu
vių tautai už jos nenorą su

(LKFSB) Liet. Tautinės 
Tarybos leidž i a m a s i s 
“Lithuanian Bulletin” pa
siekia ir Londoną. Lenkų 
oficiozas Londone — “Dz. 
Polski” ir “Dz. Žolnierza” 
suminėdamas Klaipėdos 5 
metų netekimo sukakčiai 
paminėti išleistą “Lithua
nian Bulletin” numerį, pa
žymi, kad Lietuviai reika
lauja ne vien grąžinti Klai
pėdą, su visu kraštu, bet ir 
Tilžės bei Ragainės aps
kritis, kurios nuo amžių 
buvo lietuvių apgyventos.

litikai.
Perduodamas tą žinią 

nen7rėd^Ti|?ūs« Londo“° korespon- 
vokie- ^entas Prlaeaa S14 Pasta* bą: “Kaip matote, jie daro 

vis naujų viešų pareiški
mų ir pilnai tiki, kad patys

giasi visai pašalinti. JiemsĮ™“ 
saugiau, kai tauta negin
kluota”.

I
i

i ai

Ijo žemes, apie kurias Vy
tautas Didysis kalbėjo 
1413 m. vokiečių ordeno

Ginčai Dėl Rytprūsių Likimo I i pasiuntiniui Makrai:
----------- — Prūsai yra taip pat 

(LKFSB) Tarp lenkų d- mano protėvių žemė ir aš, 
iciozo “Dziennik Polski reikalausiu iki pat Osos. 

ir ‘ Dz. Žolnierza ir P- jje yra mano tėvų paliki- 
Zbignevo Grabowskio išė- mas”. 
jo ginčas dėl Rytų Prūsų 
— Mažosios Lietuvos. Gra- • 
jowskis sakosi daręs daug i 
paskaitų Anglijoje R. Prū
sijos klausimu ir radęs, 
kad Britų žmonės nėra lin
kę iškraustyti vokiečius iš 
Prūsijos ir ją atiduoti len
kams. Todėl jis sugalvojo, 
kad prie šio klausimo ge
riau eiti su nauju sumany
mu — sutarptautinti Prū
sus. Už tą, ne laiku pa
reikštą, nuomonę smar
kiai užsipuolė jį “Dz. Pols
ki”, pabrėždamas, kad jų 
premieras Mikolajczyk pa
reiškęs ‘Manchester Guar- 
dian’ korespondentui, jog 
Lenkija reikalausianti į- 
jungti Prūsus ir Sileziją 
Lenkijon. Tą pareiškimą 
“Dz. P.” atsispausdino bir
želio 3 d. laidoje. Nors p. i 
Grabowskiui niekas ne- 
draudžiąs turėti savo nuo
monę, bet su ja išeiti į an
glų tarpą šiuo momentu, 
esą, yra kitas klausimas, 
tai kenkimas Lenkijos po-

I

Boston Edison Company sako
“ZIP YOUR LIP

SAVE A SH1P!”

Priešas klausosi — palaida 
kalba pražudo gyvybes!

Boston Edison Company

Rožančiai
£ “Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų ro-
< žančių:
g Puikus baltas, sidabrinis ..............................
/ Juodas stiprus ............................................... v.
K Rusvas stipriai padarytas
t Gražus baltas, tinkamas moterims ir merg....

Užsakymus siųskite:
į DARBININKAS
$ 366 W. Broadway, So. Boston

$8.00
$1.25
$1.20
$1.50

27, Mass.

Užsisakykite Toniko Pas Mus |
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

I Myopia Club Beverage Co. ! 
į GraitonAve., Istington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeJ. Dedham IMį-R

— Jaunas lietuvis Saplys 
baigė Pasadenos universi
tete geologijos kursą. Kai- 
kurį laiką dirbo prie ang
lių kasimo kompanijos, 
dabar šaukiamas į kariuo
menę.

(LKFSB) Per Londoną 
gavome žinių, kad nauja
sis Kaišedorių vyskupas J. 
E. 'T. Matulionis ir Telšių 
vyskupas V. Borisevičius 
šios vasaros pradžioje bu
vo gyvi ir sveiki ir, kiek 
sąlygos leido, sėkmingai 
ėjo savo pareigas.

į

Siena miesto gyventojai prancūzai sveikina 
kius išlaisvintojus iš nacių jungo. Automobily matosi 
sėdi prancūzų jėgų vadas gen. Joseph de Goislard di 
Monsabert.

Rūkymas labai kenksmingas 
reumatikams turintiems bile 
kokią reumatos formą.

I



Antradienis, Rugpiūčio 8, 1944

DARBININKAS
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Published every Tuesday and Friday except Holidąys such aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa 
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8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered aa second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for ln Section 1103 
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Domestic yearly ___________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly .......     $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUJ^RATOS KAINA
Amerikoje metams _________  I
Vieną kart savaitėje metams ... :
Užsieny metams ...............  :
Užsieny 1 kart sa-tėj metams

$4.00 
$2.00 
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$2.50

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Tigras Ilgai Nepasninkauja
Bolševikai, karo aplinkybėms pasidėkojant, mėgi

na “išeiti į žmones”, t. y. nori pasirodyti pasauliui, kad 
jie yra sugyvenamesni. Per įtemptą propagandą jie 
lenda visiems į akis su savo “demokratija”, spaudos ir 
religijos “laisve” ir žada būsimoms “nepaliečiamoms 
bei laisvoms” Sovietų “respublikoms” draugiškumą, 
laimę ir garbę. Dabar daug dėmesio kreipia į religiją,

H Al
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stos bolševikų ir nacių o- 
kupacijos padarytos 
skriaudos Lietuvai, pasi
priešinimas okupantams 
ir pastangos atgauti ne
priklausomybę. Veikalo> 
pabaigoje rašoma apie lie
tuvių ateities viltis apie 
didžiųjų Amerikos valsty
bininku idealizmą ir At
lanto Čarterį. Paminėtos 
Amerikos lietuvių ir kitų 
Lietuvos draugų pastan
gos šios šalies laisvei ir 
nepriklausomybei.

Kaip autorius įžangoje 
pabrėžia, šios knygos tiks
las atskleisti Pietų Ameri- 

i koje mažai pažįstamos į 
Lietuvos veidą priespau- ; 
dos kančiose ir laisvės lai- 

i mojimuose; duoti tautos 
praeities, jos kultūros, jos 

i kovų ir troškimų sintetinė 
apžvalga.

Autorius įdėjo 
daug darbo ir širdies, 
rėmėsi ir savo

ne tik 
bet 

betarpis-
tarsi pamiršę kad religija, anot Lenino, esanti žmoni- . Invaztjai jvykus Normandijos pakraštyj, Prancuz;- kais pergyvenimais ir pir- 
jos opiu m (svaigalas) Įvairiais būdais nori surastipirmą sekmadienj sulaukę kanai subėgo padėkos maeiliais dokumentais. Jis 
bent vieną katalikų kunigą, kurs viešai prisidėtų prie, mal5*ai 1 koplytėlę is kūmos matom po maldų lautų „erušiavo į geras ir
Kol Grieti nSc hrnši ū rnsp grizta musy kareivėliai. blogas bet faktus, dažnaibolševistinės politikos. Kai kuriose savo brošiūrose 
mėgina įtikinti, kad katalikai gali būt komunistais, 
nes, girdi, darbininkų reikalai sau, o tikėjimas sau — 
viens kito nekliudo. Suprantama, kad kai kurie silp
nadvasiai, nepajėgią ar nenorį protauti žmonės duo
dasi pagaunami ant to apgaulingo kabliuko ir mano, 
kad, iš viso, su bolševikais galima sugyventi.

Katalikų Bažnyčia, įžiūrėdama didelį tos propa- Lietuvos politikas 
gandos pavojų, perspėja tikinčiuosius, kad katalikybė; 
anaiptol nėra suderinama su komunizmu, nes tai du 
griežtai priešginingi dalykai, tarsi ugnis ir vanduo. 
Pats svarbiausias skirtingumas tai tas, kad komuniz
mas skaito esminiu savo uždaviniu sunaikinti religiją 

.bendrai, o Katalikų Bažnyčią ypatingai. Nereikia čia 
jokių įrodymų. Nuo pat įsigijimo bolševizmo Rusijoj kaip praneša požemio“ ži 
iki šių dienų tūkstančiai įvykių liūdyja, kad religija nįų šaltinis, P. Klimas esąs

į Liepos 30 d. 1944 m. j
1. Petras Klimas, žymus;

; ir di
plomatas, ilgametis Lietu
vos Įgaliotas Ministras i 
Prancūzijai, buvo vokiečių 
Gestapo suimtas, ir dingo 
be pėdsako. Pastaruoju 
laiku (birželio pradžioje),

lapių knyga apie Lietuvą 
su 46 iliustracijų pusla
piais, dviem žemėlapiais, 

Į spalvuotais viršeliais. Tai 
i ’ "
Ii
•

Į

!
I

Casimiro Verax parašytas 
Lituania entre Fuego Cru
zado — Lietuva kryžminė
je ugnyje, Buenos Aires 

j 1944, kaina 5 argentiniški 
! pesai.

Ispaniškai tokia knyga; 
apie Lietuvą yra vieninte
lė. Pirmoje jos dalyje su
glaustai, bet pagrindiniai 

\ atpasakojamas lietuvių 
j tautos istorinis likimas, 
■ kovos dėl nepriklausomy
bės, Vilniaus ir Klaipėdos 
problemos ir laisvo gyve- 

Įnimo pažanga visose sri-;

Antroje dalyje (135-441
I 

religija bus persekiojama tokiu pat būdu, kaip senovės 
Romoje stabmeldžių laikais.

Gal kas sakys, kad dabar, karo pamokyti, bolševi
kai bus kitoniški — daug švelnesni, sušnekami. Jei bus 
kiek švelnesni, tai tik laikinai ir tai tokiu trumpu lai
kotarpiu, kad jį dienomis ant pirštų teks skaičiuoti.

K

iki šių dienų tūkstančiai įvykių liūdyja, j 
Sovietijoj buvo sistemačiai griaunama, ir tai pačiais 
žiauriausiais būdais: žudymu ir kalinimu dvasiškijos, 
uždarinėjimu cerkvių ir bažnyčių, valstybės lėšomis 
remiama bedieviška spauda (jau patys laikraščių var
dai už save kalba: “Bezbožnik”, “Antireligioznik”), 
šlykščiomis bedieviškomis eisenomis, atėmimu dvasiš
kiams pilietinių teisių ir maisto kortelių, apkrovimu 
likusių (vos kelių) bažnyčių bei cerkvių nepakeliamais 
mokeščiais ir tt. ir tt. Civilizuotose valstybėse pilieti
nės teisės atimama tik kriminalistams, Rusijoj — dva
siškiams. Reiškia, religijos tarnai priskaitomi prie kri
minalistų klasės. Juos galima žudyti *be jokios atsako
mybės. Iš kur išsivystė toks nežmoniškas sovietų vy
riausybės barbariškumas? Atsakymas aiškus: Rusiją 
valdo komunistų partija. Rusų liaudis toli gražu ne 
taip žiauriai nusistačius. Rusai žiaurūs, tai įširdę. Nor
maliai jie gailestingi ir geraširdžiai. Bet komunistų 
partija, šaltai apskaičiuotu žiaurumu, reikalauja, kad 
oficijalinė Rusija būtų nepermaldaujama religijos 
priešininkė. Ir kol komunistų partija bus valdžioje, tol Tigras bei vilkas ilgai nepasninkauja.

atgabentas į Kauną, kur 
jis esąs giminių prižiūri
mas. Jo sveikata esanti 
palaužta; jis visada buvo 
lieknas, o dabar nacių ka
lėjime netekęs apie 50 sva
rų svorio.

2. Nauja knyga ispanų 
kalboje apie Lietuvą.

Didelė argentiniečių lei-Įtyse, ypač kultūrinėje, 
dykla, Editorial Moly, iš
leido ispanų kalba 480 pus- psl.) labai išsamiai nušvie-
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Nenutrūkstanti Eilė Sv. Mišių 
Už Lietuvos Laisvę!

(Nuo vasario 16 d., 1944 iki vasario 16 d., 1945)
“Laisvės Mišios iki šiol kas

dien vis atnašaujamos. Nepra
raskime vilties nors ir didžiau
siame pavojujs skęsta brangio
ji Tėvynė! “JĖZAUS ŠIRDIE, 
TEATEINA TAVO KARALYS
TĖ IR į MŪSŲ BRANGIĄ LIE
TUVĄ!”

Maldos Apaštalavimo Centras 
St. Robertas Hali 

Pomfret Centre, Conn.

Rugpiūčio 17 — Šv. Juozapo 
par., Phila., Pa.

Rugpiūčio 18 — St. Robert’s 
Hali, Pomfret Centre, Conn.

Rugpiūčio 19 — St. Robert’s 
Hali, Pomfret Centre, Conn.

Rugpiūčio 20 — šv. Marijos 
par., Evansville, Ind.

Rugpiūčio 21 — St. Robert’s 
Hali, Pomfret Centre, Conn.

blogas, bet faktus, dažnai 
Lietuvos priešams nema
lonius, iškėlė objektingai. 
Taip pat bešališkai pavaiz
davo ir vidinį šalies gyve
nimą.

į Kai šiame tragingame 
kare Lietuva tikra pras-

• me pateko į kryžminę ug
nį, kai jos žmones dešim
timis tūkstančių žiauriai 
išblaškyti po svetimus 

| kraštus, laisvas teisingas 
žodis apie tautos kančias, 
jos tradicijas ir troškimus 
yra ypač reikalingas.

Pietų ir Centro Ameri
kos valstybės, priklausy- į 
damos prie Jungtinių Tau-| 
tų, be abejo turės didelį 
svorį būsimoje taikos kon
ferencijoje, kur bus spren
džiamas ir Lietuvos liki
mas. Iki šiol betgi neturė
jome jokios mažiausios 
knygelės apie Lietuvą is
panų kalba. Dabar šis trū
kumas yra pašalintas. C. 
Verax’o išsemiamas veika
las supažindina visą ispa
niškai kalbantį pasaulį su 
su Lietuvos problemomis, 
sužadins simpatijų mūsų 
tautai ir prisidės prie mū
sų bylos laimėjimo. Jis y- 
ra labai gyvai ir įtikinan
čiai parašytas, nes puikiai

Rugpiūčio 22 — šv. Andrie
jaus par., Phila.. Pa.

Rugpiūčio 23 — Šv. Kazimie
ro par., Los Angeles, Calif.

Rugpiūčio 24 — šv. Kazimie
ro par., Montreal, Canada.

Rugpiūčio 25 — Šv. Kazimie
ro par.. Pittsburgh. Pa.

Rugpiūčio 26 — Mt. St. Fran
cis. Greene, Maine. — TT. Pran- 
ciŠKonai.

Rugpiūčio 27 — šv. Petro ir 
Povilo par., Elizabeth. N. J.

Rugpiūčio 28 — Aušros Var
tų par., New York, N. Y.

Rugpiūčio 29 — Nesiliaujan
čios Pagalbos par., Cleveland. 
Ohio.

Rugpiūčio 30 — Šv. Jurgio 
par., Bridgeport, Conn.

Rugpiūčio 31 — Šv. Kazimie
ro par., Phila., Pa.

Rugsėjo 1 — ?????
Rugsėjo 2 — Seserių Pran- 

ciškiečių koplyčioj, Pittsburgh, 
Pa.

Rugsėjo 3 — Šv- Ritos par., 
Haverhill, Mass.

Rugsėjo 4 — šv. Juozapo par., 
Scranton, Pa.

Rugsėjo 5 — Karalienės An
gelų par., Brooklyn. N. Y.

Rugsėjo 6 — Vilią Joseph 
Marie, Newtown. Pa.

Rugsėjo 7 — šv. Jurgio par., 
Philadelphia. Pa.

Rugsėjo 8 — švč. Trejybės 
par., Newark, N. J.

Rugsėjo 9 — šv. Mykolo par., 
Bayonne, N. J.

Rugsėjo 10 — Visų šventų 
par., Chicago, Illinois.

Rugsėjo 11 — Šv. Antano 
par., Ansonia, Conn.

Rugsėjo 12 — šv. Kryžiaus 
par., Dayton, Ohio.

Rugsėjo 13 — Šv. Kazimiero 
par., Providence, R. I.

Rugsėjo 14 — Šv. Kazimiero 
par., New Haven, Conn.

Rugsėjo 15 — šv. Petro ir 
Povilo par., Sugar Notch. Pa.

Rugsėjo 16 — šv. Marijos 
par., Wanamie, Pa.

i
i

dokumentuotas. Jame la
bai vaizdžiai ir išsemiamai 
atpasakotos abiejų oku
pantų Lietuvai padarytos 
skriaudos, tiksliai apibu
dintas bolševikų suvaidin
tas vadinamas “plebisci
tas” ir tinkamai atremtos 
rusų pretenzijos į Lietuvą, 

' remiantis vadinamais 
strateginiais sumetimais. 
Taip pat dokumentuotai 
apibūdinti vokiečių kolo
nizaciniai apetitai į Lietu
vos žemę ir lietuvių pasi
priešinimas abiems oku
pantams. Netenka abejoti, 
kad šis taip

‘kalas turės 
; kimo.

aktualus vei- 
didelio pasise-

entre FuegosLitu an i a
Cruzado gražiai išleista ir 
puikiai iliustruota. Jau 
vien peržiūrėjęs tinkamai 
parinktas ir paaiškintas 
iliustracijas, skaitytojas 
susidomės Lietuvos tautos 
likimu ir jos originaline 
kultūra. Knygos gale yra 
įdėta gan smulki chrono
logija, kuri bus labai nau
dinga spaudos žmonėms 
rašant Lietuvos klausi
mais. Kiekvienas lietuvis 
gali tik pasidžiaugti šio 
naudingo veikalo pasiro
dymu.

AMERICAN
RED CROSS+

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

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

SKYRIUS I.
PRIKLAUSOMYBĖ DIEVUI KARO 

METU
Kas kart bedidėjančių baisių nelaimių a- 

kyvaizdoje šiame pasaulyje, kaip tai, tremti
nių ir pabėgėlių skurdas, deginimas atvirų 
miestų, nekaltų žmonių kentėjimai ir pačios 
žmonijos vaizdas besimeldžiančios į save — 
mūsų žmogus stato sau klausimą: Kodėl Die
vas leidžia karą? Dažnas ir pasikartojąs nu
puolimas prieš gėrį ir teisingumą yra žmo
nėms pasipiktinimas ir jie negali suprasti ko
dėl Dievas leidžia tuos dalykus.

Šis klausimas dažniau yra statomas neti
kinčiųjų, negu tikinčiųjų. Tie, kurie pažįsta 
Dievą, Jį myli ir Juo pasitiki, yra mažesnia
me pavojuje būti suklaidintais, negu tie, ku
rių protavimas ir meilė yra nukreipti į pa
saulį.

Mūsų dieviškasis Išganytojas priminė a- 
paštalui Petrui apie tai, kad Jis turi eiti į Je
ruzalę ir būti mirčiai išduotas, treciojoj die
noj atsikelti, bet Petras pasivadinęs Išgany
toją nuošaliau kalbėjo: “Anaiptol, Viešpatie, 
tai tau neatsitiks” (Mato 16, 22). šv. Petras 
kalbėjo visiškai tokiu pat supratimu kain, 
kad šiandien daugelis supranta karą ir skaus
mus iš atžvilgio į Dievą. Petras manė, kad 
kryžius buvo visiškas pralaimėjimas, priešta

ravimas dieviškajai Išminčiai ir griovimas 
Dievo tikslų. Bet mūsų Išganytojas atsigrįž
damas į Petrą, kurį prieš valandėlę buvo pa
vadinęs uola, sušuko: “Eik už manęs, šėto
ne; tu esi man papiktinimas, nes tu mėgsti ne 
tai kas Dievo, bet kas žmonių” (Mato 16, 23).

Įsidėmėtina yra tai, jog tuo pasakymu Iš
ganytojas patiekia tą skirtingumą tarp to 
“kas priklauso Dievui” ir “kas priklauso žmo
nėms”. Tie dalykai, kurie yra Dievo, savyje 
vaizduoja kryžių, kaipo garbės ženklą. Kaip 
tuo tarpu dalykai, kurie yra žmonių, stengia
si išvengti kryžiaus, pabėgti nuo pasiaukoji
mo įstatymo ir kalbant šių dienų modernistij 
žodžiais, jie siekia būti niekam “nepriklauso
mi”, kuris tikrumoje reiškia ne ką kitą, kaip 
savanaudiškumą, šis dalykas ir yra mūsų 
dieviškajam Išganytojui papiktinimas.

Ir beartėdami prie bet kurių baisių nelai
mių problemos, visuomet susidursime su 
dviem galimumais: Petro nuomonės, kuriam 
kryžius yra visko netekimas, ir Išganytojo 
nuomonės, jog kryžius veda prie išganymo. 
Visi, kurie pasirenka ir pritaria Petro nuo
monei, težiūri ir tesirūpina vien tik dabartimi 
ir žemiškaisiais dalykais. Yra nemaža ir mū
sų laikuose tokių žmonių, kurie iš širdies pri
taria tai nuomonei. Visi tie, kurie pasirenka 
Išganytojo kelią, žiūri ne vien tiktai į dabar
tį, bet lygiai taip pat į praeitį ir ateitį; į pra
eitį, nes praeities pasaulio nuodėmių našta 
sudaro dabartinius vargus; į ateitį, nes ben
dradarbiaudami su Dievo tikslais per pasiau
kojimą ir maldą galėsime atsipirkti patys sa
ve iš sunkios dabarties ir laikino pralaimėji
mo ir su kryžiumi žengti į spindintį naują 
Prisikėlimą ir geresnį pasaulį.

Kuontet Išganytojas pabrėžė skirtumą 

tarp tų, kurie “rūpinasi Dievo daiktais” ir tų, 
kurie “rūpinasi įtikti žmonėms”, Jis be abejo 
tuo pačiu pasakė, jog netikintieji, o ne tikin
tieji į Dievą, bus daugiau varginami kryžiais 
ar tai bebūtų nukryžiavimo kryžiaus formoj, 
ar.karo ir persekiojimų kryželiais.

Visa tai yra, rodos, priešinga mūsų galvo
jimui. Netikintieji šiandien protauja, jog ka
ras sukuria neišsprendžiamą sunkenybę ti
kintiesiems. Kristus, tačiau, mokina kaip tik 
priešingai. Kas pagaliau yra išmintingesnis: 
Išganytojas ar šiandieninis žmogus? Supras
kime kiekvieną iš jų. Šių dienų modernusis 
žmogus kalba, jog karas ir blogis, kuris ran
dasi pasaulyje, duoda mums progos manyti, 
kad Dievas nėra protingas. Kai kas gali net 
pamanyti, kad toks jų teigimas iki tam tikro 
laipsnio yra pateisinamas, nes juk krikščio
nis kalbėdamas apie Dievą pirmiausiai sako, 
kad Jis yra Tiesa ir Meilė. Bet tie, kurie taip 
galvoja, tuojaus didina blogio problemą, nes 
jei Dievas yra teisingas, kodėl tiek daug ne
teisingumo pasaulyje; jei Dievas yra meilė, 
kodėl pasaulyje tiek daug neapykantos ir ka
rų? Visi tie yra rimti ir teisėtini klausimai ir 
jie suteikia sunkenybių tiems, kurie “rūpina
si Dievo daiktais”.

Netikintieji, materialistai ir skeptikai, ku
rie vis dar tebesimaitina Darvino, Markso ir 
kitų atmatomis niekuomet neturi rūpintis 
panašių klausimų atsakymais. Jiems pasau
lis tėra tiktai mašina ir, kodėl ji negali kart
kartėmis sugesti. Jeigu nėra gyvenimo tiks
lo, kodėl gi tas gyvenimas negalėtų būti be 
reikšmės? Jeigu mes esame išsirutulioję iš 
gyvulio, kodėl gi ir negyventi kaip gyvu
liams?

Ir jeigu nėra pasaulyje gėrio, nėra teisin

gumo Sūnaus, iš kurio plaukia teisingumo 
spinduliai, tuomet negalėtų būti nė klausimo, 
kodėl tos tamsios ir baisios nelaimės negalė
tų įvykti.

Jei ne Dievo apvaizdos keliai, kodėl gyve
nimas negalėtų būti vien pasityčiojimas ir 

f mūsų dalies pesimizmas? Ir todėl blogio eg
zistavimas pasaulyje, nėra kokia tai paslap
tis netikinčiajam, jam visa tai yra “natūra
lu”.

Vienok, neatsižvelgiant į visa tai. mūsų 
Išganytojas mokina, jog netikintysis turi gi
lesnę problemą išspręsti. Ir tikrai. Nors ma
terialistui ir pasiseka išvengti blogio proble
mos sprendimo, tačiau nuo jo bėgdamas įpuo
la į nepalyginamai sunkesnę padėtį, kuri vi
sai neegzistuoja tiems, kurie “rūpinasi Dievo 
daiktais”, būtent gėrio problema.

Nėra jau taip lengvas dalykas mums iš
aiškinti kodėl Dievas leidžia blogį į pasaulį, 
bet yra tiesiog neįmanoma netinkinčiąjai i 
išaiškinti kodėl gėris randasi pasaulyje. Jie 
negali išaiškinti kodėl tas materialinis, be- 
dvasinis, bedieviškas ir netikys kryžiumi pa
saulis turi būti pasiaukojimo, nekaltumo, 
meilės, tikėjimo, kryžiaus ir kankiniu centru.

Rašytojas Jonas Galsworthy yra išreiškęs 
šitą mintį savo rašinyje: “Belaukianti Tar
naitė”. Mergaitė, kurios vardas buvo Din’, 
kalbasi su savo motina ir jai sako: “Nors ir 
būtų koks nors amžinasis pasaulio Rėdyto
jas, bet visvien atrodo jog mes esame Ivsj ko
kie uodai, sprendžiant iš to, kiek tas Rėdyto
jas mumis rūpinasi”. Motina tai girdėdama 
įspėjo: “Neleisk tokiems jausmams tavyje 
augti, Dina, jie blogai veikia į žmogaus cha
rakterį.”

(Bus daugiau)



Antradienis. Rugpiūčio S. 1344

STRAUSO SPARNAI
DJRBTNTNKAB'

tai sužinojęs.

turi tekti

dailidė savo

pa- 
ne-' 
bei

B-24 bomberis, vadinamas — Liberator. Jis gali skristi be sustojimo 
2500 miles; talpina ir neša 48 pasažierius - asmenis ii' 1200 svarų paštos 
krovinio. Taipgi skrenda 240 miles į valandą greitumu. Šios rūšies bom
beris pritaikintas komercijiniam judėjimui ir šiuo momentu jis parodo
mas inspekcijai LaGuardia Field, N. Y.

VIENAS IŠ DAUGELIO
Poznanės Vyskupas

. i--------------------------------------U4------

VAKARINE

Pasaulis merkia jau akis, 
Ir visa taip ramu.
Ir aš tuoj eisiu pailsėt 
Ramybėje sapnų...

Guliu tyliam aš kambary 
Lovelėje šiltoj — 
Ir angelas štai stovi ten 
Naktinėje tamsoj...

Dievuli geras, ateini 
Į kambarį tyliai — 
Ir spindi saule ties durim 
Šviesieji angelai.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY 

BONO DAY
kioja gatvėmis, landžioja 
po smukles... O jų paskir
tis buvo lekioti padangė
mis!

Jie liko "strausais”, nes 
nuo to nepermaldaujamo 
gamtos dėsnio priklauso ir 
mūsų dvasios galios. Ir 
mes nesistengdami iš patį 
mažų dienų būti išsimoks-1 
lipę, dorovingi, pamaldūs, 
mandagūs, tokiais nebūsi-' 
me ir suaugę. Mat, gero
sios mūsų dvasios savy-' 
bes. nevartojamos, lyg 
strauso sparnai, nesiplėto- 
ja, neauga. Pasilieka tik 
sparniogaliais. Ir priešin-i 
gai. Blogosios mūsų dva-i 
sios galios, žemi polinkiai 
savaime mumyse bujoja 
ir klesti, tarsi piktžolės ap
leistoje dirvoje. Joms rei
kia tik vieno — nieko ne-

i veikti.i
Ir kaip keista! Nieko ne

veikiant, gerosios mūsųį 
būdo savybės nuvysta pa
silieka lyg strauso spar
nai. o blogosios savybės 
savaime išbujoja, užgožė- 
damos gerąsias, kaip pikt
žolės daržoves.

Šv. Jonas Vianney, Ar- 
so klebonas, buvo toks ne
gabus, tokibs sunkios gal- 

. vos. jog, kada priėjo laikas 
duoti kunigo šventimus, 
tai dėl jo negabumų semi
narijos vyriausybė net ne
norėjo prileisti prie šven
timų. Tik vyskupui įsiKi- 
šus. leido. Kai kas pašiep
davo jo negabumus, abe-i 

ar jis mokėjęs 
O tačiau buvo 

. klebonas, kuris prikėlė re- 
riais, pasiaukavusiais a- voliucijų nualintą ir tikė- 

sąžiningais a- Jimo netekusią Prancūziją, 
— klebonas, kurio bažnyt
kaimį dieną ir naktį buvo 
apgulę tūkstantinės mal
dininkų minios, — klebo
nas. kuriam iš pavydo vel
niai neduodavo ramybės: 
jo kambary triukšmauda
vo, išmesdavo jį iš lovos, 
kartą net pačią lovą sude
gino. Buvo klebonas, kurs 
savo darbu ir Dievo malo
ne tapo žinomas visame 
pasaulyje.

Kas nori šiuo tuo būti, 
i tas turi... lavinti savo pro
tą, auklėti valią ir plėtoti 
savo sielos kilniąsias ga
lias. ’ K. N.S., MIC.

Praeitame šimtmetyje 
anglų parlamentas pasky
rė dviejų šimtų tūkstan
čių svarų sterlingų premi
ją už išradimą laikrodžio, 
kuris žymėtų drauge tik
rąjį ir vidurinį laiką.

Harrisonas. paprastas 
tolimos provincijos mies
telio dailidė, 
pasakė:
— Premija 

man.
Nemokša

geležinį žodį išlaikė. Metęs 
savo dailidės amatą, atke
liavo į Londoną. Čia mokė
si laikrodininkystės. Mo
kėsi. dirbo ir vargo. Po ke
turių dešimtų metų, pra
kaito ir aukos metų, pre
mija teko Harrisonui.

Dideli darbai, kurie 
daro žmones amžiais 
mirtingus, premijos
laurų vainikai, kurie auk
so raidėmis užrašo nemir
tingus vardus į istorijos 
lapus. — pasiekiami tiktai 
ugningais pasiryžimais, 
kurie niekados neatlyžta, 
patvariu darbu, kuris ne
pažįsta tinginystės ir ma
žuose dalykuose ištikimu
mu, kuris nežino išimčių.

Žmonės, kurie šiandien 
yra tik vežikais, nešikais, 
gatvių šlavėjais, nuolati
niais restoranų, smuklių 
bei klubų durų varstyto- 
jais. — jeigu šie žmonės 
prieš kelias dešimtis ar ke
liolika metų būtų sau tarę 
ugningą žodį: aš būsiu tuo 
ar tuo ir geležine valia bū
tų ėmęsi darbo, daugelis jodami, 
jų būt buvę garsiais pro- skaityti, 
fesoriais, žymiais inžinie- 1

1572 m. Lenkijoje buvo negali būti jokio rinkimo- 
susidariusių įvairių politi- si. Jūs nubausite 
nių ir religinių partijų, ar- 

į šiai tarp savęs kovojančių.
Tuo laiku valstybė buvo 

valdoma vaivados Volo- 
dovskio, kurs, Vokietijos 
kunigaikščio padedamas, 
norėjo tapti Lenkijos ka
ralium. Kadangi tas didi
kas buvo priėmęs Liuterio 
mokslą, tai geidė tą erezi
ją išplatinti lenkuose

Tuo metu Poznanės mie
ste gyveno visų gerbiamas, dovskio pašauktas įėjo ką- 

. “Pašaukit vyres- 
’ Jė ^VUV*JVU v CLVACį • Kai 

1572 m.‘ pastarasis atėjo, vaivada 
vakarą padavė jam raštą ir tarė: 
atvyko Į “Vežk Ekscelenciją Vartos 

pas vyskupą su raštu nuo dink (Poznanės 
vaivados Volodovskio.

mane 
kaip žmogų, o Dievas at
lygins dieviškai. Tamsta— 
neapykanta, o Jis — meilė. 
Nei kančios, nei mirtis ne
atskirs manęs nuo Kris
taus ir Jo Bažnyčios”. — 
/‘Tai paskutinis žodis?” — 
Į Paskutinis.I “ ‘ •

Pasidarė tyla. Vysk, iš
sitraukęs kryžių žiūrėjo į 
'Nukryžiuotąjį. Jis kalbėjo 
paskutines maldas. Volo-

vyskupas Zamovickis. Tai rininkas.
buvo labai doras ir išmin- į nįjį policijos vadą”, 
tingas žmogus.
vieną sausio mėn.,
kažin koks asmuo

I miestas
gulįs ant Vartos upės

paštalais, 
matininkais...

Šie žmonės, gyvenime 
užimą paskutiniąsias vie
tas, savo gabumus, gal ir 
visai genijališkus, užkasė. 
Mat, toks yra gamtos įsta
tymas. kad visa, kas ne
vartojama, silpnėja ir ne- 
siplėtoja. Austr a 1 i j o s 
strausas (strutis) taip yra 
įpratęs bėgioti, jog visai 
yra netekęs sparnų, o jų 
vietoje teturi porą mažų 
sparniogalių.

Kiek šiandien “strausų”, 
su neišplėtotais gabumais, 
užslėptais talentais, neiš
auklėtomis širdimis slan-

I . I
Kun. P. M. Juro Nauja

į Maldaknyge
£ Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują :
> maldaknygę RAMYBES ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusla-
> pius. gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukiau
si čios išvaizdos. Kaina S2.75.
£ Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu:
/ “Darbininkas". 366 \V. Broadway. So. Boston 27, Mass.

KEEP COOL BŪT SAVE FAT

Ali rioht, boy«. we know it's a hot day and that dunk m tne poo, w>» 
eool you o". Būt don’t forjet to do what you started out to do take 
that uaed fat to the meat oealer. There are many vital products needed 
by the armed forcea a- d by civillans. that can't be manufactured with. 
out fat Save and turn in every pound you can

šininkas susijaudinęs tarė 
vyskupui: “Eik čionai!” ir 
parodė pirštu į prakirstą 
eketę. Vyskupas pakėlęs a- 
kis į dangų meldėsi: “Vieš- 

.... patie, į Tavo rankas ati
duodu savo sielą”. Jis žen
gė į priekį. Dar vieną va
landėlę ir vyskupą priglau
dė šaltas vanduo. Jo jau 
nebebuvo gyvųjų tarpe. 
Jis nuėjo atsiimti kankinio 
vainiko pas Tą, kurs atly
gina kiekvienam pagal jo 
darbus. Taip garbingai po 
šiai dienai mini poznanie
čiai savo vyskupą Zamo- 
vickį. L.Ž.

Jie stovi tylūs. Ir švelniai 
Jie ima supt mane. 
Paskęsta siela tarp žiedų 
Saldžiausiame sapne. •

i I j 
dino į roges ir liepe vežikui 
važiuot Vartos link.

Perskaitęs valdovo raštą, 
iš karto viršininkas išsi
gando ir nustebo, bet drau
ge ir apsidžiaugė, nes jo 
rankoje buvo šio garbingo; 
vyro gyvybė. Tikėjos įvyk- ; 
dfs įsakymą būti pakeltas' 
aukštesniu valdininku.

Tas vyskupas, prieš kurį 
jis neseniai lenkėsi, dabar 
jo kalinys... “Ar važiuosim 
pro Vartą?” — staiga tarė 
vežikas. “Ar jau Varta?”— 
tarė viršininkas,— “ne, ne, 
suk atgal, pasiimsim bude
lį, man reik su senuoju 
Mykolu pasikalbėti”. Veži
kas pamanė, kad jo ponas 
klejoja; jo sunkioje galvo
je pynėsi žodžiai: vysku
pas, budelis, policijos va
das ir jis, Ivanas, kurs ve
ža juos. Sustojo prie My
kolo trobos. Policijos vir
šininkui kažką pasakius, 
senas budelis, pasiėmęs 
kirvį, įsisėdo į roges. 
“Grįžk prie Vartos”, — ta
rė viršininkas vežikui.

Rogės sustojo ant upės 
kranto. Vyskupas išlipo. 
Jis pradėjo suprasti. Jam 
darėsi vis aiškiau. Budelis,

Kaip minėjome, tai buvo kranto). Kely perskaitysi 
anarchijos (netvarkos) mano įsakymą ir savo gal- 
laikas, kada niekas nebuvo va atsakysi, jei ko sku- 
tikras sulauksiąs rytojaus, blausiai neįvykdysi, kas į-

Taigi pasiuntinys atnešė sakyta .
: vyskupui raštą, šaukiantį| Vyskupas nusilenkė ir iš- 
jį ko skubiausiai vykti pasijo policijos viršininko ly- 
valdovą. Vyskupas apsivil- dimaS) kurs reikšdamas 

jam tinkamą pagarbą įso-'pasiėmęs kirvį, nuėjo upės

anarchijos

ko kailiniais ir išėjo.
Prie vartų laukė pakin-

vyskupą nuvežė į rūmus.; 
Jis buvo tuojau įvestas pas 
vaivadą.

Didikas padavė jam kėdę 
ir šiaip prabilo: “Ekscelen
cija, ilgoms kalboms dabar 
ne vieta... Tuo tarpu aš tik 
Poznanės miesto valdovas, 
bet per keletą dienų visa 
Lenkija man pasiduos... 
Taigi būsiu visų ir viso 
Valdovas... Todėl man ne
pakenčiami dvasininkai, 

' turintieji savo viršininką 
Romoje”. — “Bet, kaip?”i 

; — “Išklausyk tamsta ma
nęs ligi galo, nepertrauk 
manęs. Laisvės vėjelis pu
čia mums iš Vokietijos ir 
griauna katalikų Bažny- ■ 
čios pamatus. Atsiskirk

i nuo popiežiaus, — būsi ga-,
ii ngas, turtingas ir garbe' 
apvainikuotas”. — “Ką 
tamsta siūlai? Atsiskirti į 
nuo popiežiaus?Bet jis yra, 
Kristaus vietininkas žemė-j 
je. Aš jo valdinys, valdau 
per jį Kristaus Bažnyčios 
dalį”. — “Ekscelencija”, 
tarė valdovas, patraukda
mas savo kėdę arčiau vys-j 
kupo, “Ekscelencija, pa
klausyk mano patarimo: 
tamsta būsi Lenkijos po
piežius”, 
vyskupas:
klausyti popiežiaus ir savo 
priesaikos nelaužysiu, nors 
ir gyvybė reikėtų paauko
ti”. — 
vaivada
žiūrėdamas, 
kad laikas brangus. Rin
kis: iš vienos pusės turtai, 
garbė, iš kitos — mirtis, ir!

Čia|

■ “Ne”, tarė 
“aš prisiekiau

“Žinokis”, atsakė 
su neapykanta 

“aš sakiau.

tai baisi mirtis!” —

O dėkui, Dieve. Tau už tai, 
Už saulėtus džiaugsmus! 
Sapne Tau melsiuos aš karš- 
Nušvitęs ir ramus. I tai Vargonininkų S-gos Seimas
Juk Tu žinai, ko trokštu aš. 
Ko trokštam mes visi.
O Dieve!— vienas žodis šis— 
Žmogaus žvaigždė šviesi.

Vertė E. M.

vidurio link. Ledas buvo' 
taip storąs, jog galėję pul-' 
ką kareivių išlaikyti. Poli-j 
cijos viršininkui įsakius, 
Mykolas iškirto lede eketę.' 
Vyskupas atsiklaupęs mel-' 
dėsi. Kai eketė buvo tokia, i 
jog galėjo žmogaus kūnas 
tilpti, viršininkas tarė: ■ 
“Pakaks”. — Pasidarė ty-j 
la. Budelis paklausė: “Kam! 
tas baisus karstas?” — 
“Tam, kuris meldžias”. 
Budelis pašoko ir persižeg
nojo. Vyskupas viską ma-| 
tė ir girdėjo. Jis atsikėlė,; 
nusivilko savo kailinius ir! 
atidavė budeliui. Šis iš
blyškęs pasitraukė. “Aš 
norėčiau tau daugiau duo
ti, nes tu atdarai man var
tus į dangaus Karalystę”, 
— tarė vyskupas. Senasis 
Mykolas apsiašarojo. Vir-

ŠV.

Amerikos Lietuvių R. K. 
Vargonininkų Sąjungos 
Seimas įvyks rugpiūčio 
(August) 23 d., 1944 m., 
Plymouth, Pa.

Seimas prasidės šv. mi- 
šiomis 9:30 vai. ryte,
Kazimiero lietuvių par. 
bažnyčioje, 
riems tikrai rūpi organi
zacijos ir chorų bei “Muzi
kos Žinių” ateities gerovė, 
kviečiu visus šiame Seime 
skaitlingai dalyvauti.

Jūsų
AleksandrasJ. Aleksis, 

ALRKVS Centro Pirm.

Tad-gi, ku-

Juozas Kasinskas I
j Ine.

Laidotuvių j!
Direktorius ; į

; Patarnavimas Dieną ir Naktj 1

i 602 VVashington Bivd. : 
į BALTIMOP.Ė 30, Md.

Tel. Lexington 8595
i Limosinai dėl visokių reikalų )

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

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

SIENINIAI 
KRYŽIAI

kurios sienas puošia veid 
rodiniai stiklai.
Kaina tik $3.75

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

riu ar čekiu siuskiteVisus užsakymus su money orde
“DARBININKAS”

366 W. Broadvvay, South Boston, Mass



Antradienis, Rugpiūčio 8, 1944 DARBININKAS o
FLORENCIJA ' ”

Keliauninką, atvykusį iš’aukšto langai — mažyčiai 
šiaurės per Alpes į Italiją, ir stipriai geležimis už- 
iš karto apgaubia ypatin-tverti, 
gas,
Juo toliau į pietus, juo o- rinės pusės visiškai atskir- 
ras šiltesnis ir giedresnis, ti vidiniai kiemai, į ku- 
Ypačiai tatai jaučiama riuos išeina atviros galeri- 
Florencijoje, gražioje Tos- jos ir dideli langai iš gyve- 
kanijos sostinėje. Čionai namųjų patalpų. Papras- 
tartum ir alsuoti lengviau, tai šitie rūmai, vadinami 
ir visa tyriau, skaidriau “palaco”, yra mūriniai, iš 
matyti. Spalvos ryškesnės mažai tašytų kalkakme- 
ir puošnesnės, 
spinduliai žėrėte žėri, 
nežlibina.

Florencija yra labai pa
trauklioje apylinkėj. Tarp 
rangytų skardžių lyg si
dabro kasnykas vingiuoja 
Arno upė. Pats miestas 
stovi slėny, apsuptas pa- 
veikslingų kalnų virtinių.

Florencija — vienas iš 
gražiausių ne tik Italijos, 
bet ir viso pasaulio mies
tų. Taip yra dėl to, kad vi
si rūmai, gatvės, aikštės— 
visa vienos nuotaikos. Vi
sur viešpatauja nuoseklus, 
vieningas stilius. Florenci
joje nėra senosios Romos 
palaikų, nėra taip pat ir 
moderniškų namų. Visi 
pastatai yra vėlybojo vi
duramžio ir renesanso ga
dynės kūriniai.

Nuo 13-tojo ligi 16-tojo 
amž. Florencija yra buvu
si turtinga ir galinga. Ji 
viešpatavo kitiems dide
liems miestams, pav., Sie
nai, Pizai. Tas turtų ir ga
lios metas atsispindi Flo-: 
rencijos statyboje, ypačiai 
žymiųjų šeimų pilyse. 
Garsios didžiūnų šeimos 
dažnai rungdavosi, ka
riaudavo dėl garbės, todėl 
jų rūmai savo išvaizda pri
mena tvirtoves. Apatinio

Vartai sunkūs, 
gaivus, tyras oras, bronza apkaustyti. Nuo o-

saulės nių. Palaco orinė pusė ma- 
bet žai, palyginti, išpuošta. 

Užtat turtingai ištaisyti 
vidiniai kiemai ir sodai. Y- 
ra toks labai garsus sodas 
vadinamas “gardino Boba- 
li” prie Pitti palaco. Jis 
nuo tvirtos pilies kiemo Į 
eina terasomis žemyn 
daugiau kaip kilometrą. 
Prie pat pilies daugybė gė
lynų, darželių, fontanų, 
statulų, apkarpytų žali- 
tvorų, kurios sodo plotą 
skirsto geometrinėmis for
momis. Toliau, žemiau, 
jau daugiau prisodinta 
medžių. Išvedžiotos tam
sios alėjos, pristatyta gra
žių altanų. Pačioj apačioj 
statulomis išpuoštas ba
seinas, o jo vidury — sale- 
Jė.

I
I

Štai viena iš daugelio prancūzų šeima, kuri buvo pasitraukus iš savo 
miestelio namų laike smarkių kovų Alijantų su naciais. Jie laukia prane
šimo, kada bus galima grįžti į namus. Nors jie nežino, gal iš jų namų beli
ko tik griuvėsių krūva. Bet jie matomai ir tą sunkumą pradėtų pergy
venti, tik kad prie gimtosios gūžtos!

Apie Karalaitę Ir Riterį

I
♦
♦

♦
♦

1 '!

♦
♦

Seniai labai seniai gyve-j vybę išgelbėjo, bet ir tūks- 
nęs pasauly riteris, kurs, Į tančius kitų jaunuolių iš- 
palikęs savo tėviškę, išjojo 
į platų pasaulį laimės ieš
koti. Bekeliaudamas prijo
jo neramią jūrą. Krante 
verkianti karalaitė. Rite
ris vikriai nulipa nuo ark
lio, prisiartina prie jos ir 
nuolankiai paklausia siel
varto priežasties.
— Prieš kurį laiką,— kal

bėjo karalaitė, — pasirodė 
iš marių baisus slibinas, 
kurs kasdien aukai reika
lauja jaunuolio ar jaunuo
lės. Burtų keliu miestas ir 
apylinkė renka berniuką 
ar mergaitę slibinui. Šį 
kartą krito jis man. Nie
kas nebegali manęs išgel
bėti: nei tėvo auksas, neiv 7motinos ašaros. Aš esu pa
aukota slibinui ir už kelių 
minučių turiu žūti slibino 
nasruose. Riteri, pasiša
link greičiau iš čia, kad, 

I pasirodžius slibinui, nebe
rastų tavęs, nes kitaip žū- 

" tume kartu.
— Ne karalaite! Aš nepa

liksiu tavęs vienos ir nelei
siu žūti! Aš stosiu į kovą 
su slibinu!

Ir sušniokštė marių van- taiP ir moterims, 
duo, subangavo. Kaip vie- tiems.
sulas, atūžė slibinas. Pra- marinuose ar oro jėgose. Meda- 
sidėjo kova. Riteris ir sli- likėlis ir lenciūgėlis yra sidabri- 
binas! Žūtbūtinė kova! Bet nis. Vienoje medalikėlio pusėje 
po atkaklios kovos gulėjo! yra švč. Panelės Marijos Ste- 
mirtinai sužeistas slibinas, 
šalia stovėjo išididus lai
mingasis nugalėtojas, rite
ris be baimės...

Kas gali apsakyti kara
laitės džiaugsmą ir jos 
meilius žodžius kilniajam 
riteriui, kurs ne tik jos gy-

vadavo nuo slibino nasrų, 
kursr ją grąžino tėvui, mo
tinai, kraštui, grąžino nie
ko sau už tai nepasiimda- 
mas.

Ir pasklido gandas apie 
riterį be baimės, kaip vie
sulas rudens naktį. Sklido 
po kalnus, klonius, po vi
sus kraštus, pasiekdamas 
ir mieląjį Nemuno kraštą. 
Tiesa, per ilgus šimtme
čius šioje gražioje legendo
je kai kas pamiršta, saky
sim, kad ir karalaitės var
das, bet kas galėtų pamirš
ti tą narsųjį riterį — sv. 
Jurgi, įkvėpusį šią gražią
ją legendą, apdainuojančią 
kilniojo riterio pasiauka- 
vimą ir jo tyrąją meilę pa
smerktajai karalaitei...

"A.”

Kariuomenėj Tarnaujan
tiems Medaiikai

menas nuo ankstybojo re
nesanso ligi vėlybojo ba
roko.

Svetimšaliui muziejuose 
krinta į akį užrašai kelio
mis kalbomis, kurie skel
bia, kad esą draudžiama 
tarnautojams duoti arbat
pinigių, kad davėjas bū
siąs išvytas iš muziejaus 
o ėmėjas 
Išeidamas iš vieno muzie
jaus, aš nupirkau iš švei
coriaus kelias paveikslų 
fotografijas ir daviau jam 
keliais centais daugiau. 
Šveicorius man norėjo ati
duoti grąžą, bet aš nepriė
miau. Tą pastebėjo kaž
koks muziejaus lankyto
jas italas. Jis tuoj priėjo, 
išbarė šveicorių, atidavė 
man grąžą ir priminė a- 
nuos draudžiančius užra
šus. Taip pat italai kovoja 
su arbatpinigiais ir kitose 
vietose.

Nuo seno Italijos gatvės 
vaikigaliai yra pratę kau- 

! lyti iš turistų išmaldos. 
Dabar aš mačiau vienoje 

\ garsioje Florencijos aikš
tėje, kur mėgsta ateiti 

\ daugelis svetimšalių tu
ristų, kaip vienas berniu- 

| kas gainiojo šalin nuo tu
ristų gatvės vaikigalius ir 

| saugojo, kad elgetos ne
vargintų nė vieno turisto.! 
Viešbučiuose ir kitur prie 
sienų yra primušti kainų 
sąrašai, ir niekur nereikia 
mokėti daugiau, negu nu
statyta. Tai labai patogus 
dalykas. Visai priešingai 
būna, pav., Prancūzijoj, j 
kur už aliai mažiausią pa
tarnavimą, net taksių šo
feriams ir kino vietų rody
tojams, — visiems reikia 
duoti arbatpinigių. Italai 
labai paslaugūs visuose j 
dalykuose, ypač svetim
šaliams, turistams, meilūs 
ir stengiasi suprasti ir pa
tenkinti kiekvieną norą.

Ne tik paveikslais, bet ir 
statulomis Florencija la
bai turtinga. Florencijoje 
gimė, daug metų dirbo, čia 
pat ir palaidotas didžiau
sias ir garsiausias pasau
lyje skulptorius Mikelan
dželo. Pačiame miesto cen
tre, priešais miesto namų 
(Palacco Vecchio) angą 
stovėjo nuostabi Mikelan
dželo statula, Dovydas. 
Dabar ten padėta gera ko
pija, išskobta iš tokio pat 

reikmenų traukia pir- marmuro, kaip ir origina- 
ėsio nekreipia. Šis di- las. Dovydas ir kitos Mi

kelandželo skulptūros su
rinktos specialiame mu-

Florencija — gėlių mies
tas. Kiekviename kampe 
pardavinėja gražius žie
dus. Bet didžiausia Floren
cijos puošmena yra jos 
meno kūrinių rinkiniai — 
muziejui ir paveikslų ga
lerijos. Didžiausia yra U- 
ficijos galerija. Ten su
rinkta daug garsiųjų daili
ninkų paveikslų — Ticija- 
no, Rafaelio, Botičelio, 
Tintoreto ir daugelio kitų. 

' Tenai galima matyti, kaip 
augo, plėtojosi Italijos

7

iš tarnybos.

40 Lietuviškų Atviručių 
Albumėlis

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

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

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

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

Matomai, prancūzai jau apsiprato su amerikiečių 
abazais, kurie pilni įvairių karo reikmenų traukia pir 
myn į fronto linijas, nes nei dėm< 
džiulis abazas matomas važiuojant per St. Lo mieste
lio siauras gatveles.

cijos katedra, kurios fasa
das nuklotas baltomis, gel
tonomis ir melsvai žalio- j 
mis marmuro plokštelė- i 
mis. Garsus ir tos kated-; 
ros kupolas. Jį statė ar,-Į 
chitektas Bruneleski 1420 
met. Nuo šio kupolo pasta
tymo skaitoma renesanso 
stiliaus pradžia.

įdomu skaityti, kaip tais 
laikais statydavo tokius 
milžiniškus pastatus (ka
tedros kupolo skersmuo — 
36 merai). Tarp kitko,! 
verta paminėti vieną pa
siūlymą, sumanymą: baž
nyčią lig lubų pripilti smė
lio, ant jo pastatyti kupo
lą, o paskui, baigus staty
bą. smėlį vėl pašalinti. O 
kad būtų paskatinimas 
greičiau smęlį kasti lau
kan, anas sumanytojas 
siūlė į smėlį primėtyti ma- 

, žų pinigėlių, tada, kasė
jams būsią įdomiau dirbti. 
Dabar galingasis kupolas 
didingai tebekyla į dangų 
viršum viso miesto.

Įdomūs yra ir senieji til
tai per Arno upę. Jie labai į 
platūs, ir iš abiejų kelio, 

išonų stovi krautuvės, ki-J 
tos net dviejų ar trijų auk
štų. Tokiu būdu, nuo tilto į 
vandens visai nematyti, ir 
eidamas tiltu manai, kad j 
eini gatve. Iš toliau tie til
tai irgi labai keistai atro- ; 
do: viršum vandens matai 
kelerių aukštų namus.

Gatvės visos labai siau
ros, o judėjimas labai gy
vas. Važiuotieji ir pėstieji 
eina priešinga tvarka, bū- 

i tent: važiuotieji laikosi 
kairės, o pėstieji — deši- 

jnės gatvės pusės. Trotua
ru siaurosiose gatvėse 

į dažnai visai nėra. Tokiu 
būdu pėsčiasis, eidamas 
priešinga kryptimi važiuo- 

. . j tiesiems, geriau juos pa
tų niekur nematyti. Italailstebi> ir nėra pavojaus, 

j yra linksmi iš paties pri- , I
gimimo, garsiai juokiasi, 
greit juda, rankomis skėt- 
rioja, dainuoja, grūdasi, 
bet niekad nematyti gru
biai stumdantis, plūstan
tis ar nešvankiai triukš-I 
maujant.

Šventadienių rytais vi
sur skamba bažnyčių var
pai. Bažnyčios labai lanko
mos. Katalikų pamaldos 
puošniai iškilmingos. La
bai gražiai gieda vaikų 
chorai. Bažnyčios gausiai 
dekoruotos. Iš oro pusės 
apklotos įvairių spalvų 
marmuro plokštelėmis.

Ypač įdomi-* yra Floren-

TĖVIŠKĖ

Žaliųjų girių kraštas 
Ir ežerų vieta. — 
Žaliuojanti kaip rūta 
Tėvynė Lietuva.

Didžiųjų vyrų tu gimtinė, 
Kapai prabočių milžinų. 
Kurie garbės vainiką pynė 
Šveitriuoju savo kardeliu.

Iš čia tu niekur neišbėgsi
Ir neieškosi gražesnės,
Ir kito krašto nepamėgsi, 
Nedžiugins jis tavos širdies.

Pasilgsi tu dainų sesutės. 
Darželių, kvepiančių medum 
Kur eisi .ten vis liūdnas būsi. 
Vis ne po tėviškės dangum.

Nebėk, nebėk iš tėviškėlės, 
Žaliųjų girių, kaip rūtų, 
Kuriose vaidenas bočių vėlės 
Ir šaukia darban milžinų.

“At. Sp.”
i 

ziejuje. Žavingai graži taip 
pat Mikelandželo išpuoš
toji Medičių koplyčia, kur 
yra dviejų — Lorenco ir 
Džuliano — Medičių sar
kofagai su simbolinėmis 
figūromis: ryto, dienos, 
vakaro ir nakties.

Ir kitų didžiųjų meiste
rių veikalų galima matyti 

j Florencijos meno rinki- 
!niuose, pvz., iš bronzos at- 
i lietas Verokchio nulipdy
tasis Dovydas.

Kai sutemsta, gatvės pil
nos prisirenka žmonių — 

i vienų vyrų, nes moterys 
i retai tada vaikšto, ir tai 
'tik vyrų lydimos. Gatvės 
i tada būna triukšmingos, 
kavinėse skamba muzikos 
ir dainos. Nors ten pilna 
vyno geriamųjų rūsių, kur 

■visai pigiai galima gauti 
gardaus vyno, ir italai lan- 

!ko tuos rūsius, tačiau gir-

kaa iš užpakalio kas ant 
galvos užlėks. Italų šofe
riai nuostabiai smarkiai 
važinėja siauromis ir žmo
nių pilnomis gatvėmis.

Florencijoje, tur 
niekas, negali jaustis 
timas. Tas miestas, 
koki vaišingi rūmai, 
priima ir pririša prie sa
vęs. Florencija nepakanka 

įtik stebėtis ar ją vertinti, 
— ją reikia ir pamilti.

“At. Sp.”

būt, 
sve- 
kaip 
tave

“Darbininko” administracijo
je galite gauti gražių medaiių, 
kurie yra specialiai padaryti 
tarnaujantiems kaip vyrams, 

tarnaujan- 
kariuomenėje, laivyne,

būklingo Medalikėlio — Miracu- 
lous paveikslas, o viršuje — Jė
zaus Širdies paveikslas. Antroje 
pusėje yra Škapliernos Šv. Pa
nelės paveikslas. Medalikėlio 
kaina $2.50. Užsakymus siųski
te: “Darbininkas”, 366 West 
Broadtvay. So. Boston, Mass.

Naudingos Maldaknygės
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

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

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

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

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

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

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

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

Su užsakymais kreipkitės —
DARBININKAS"

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

$1.50

$1.50

$3.50

$1.25

$1.00

$2.50

$2.75

Kiaulė, tai vis kiaulė. Mineapolio policininkas suga
vo mažą kiaulytę vidurmiesty ir įsimetęs į užpakalį 
automobilio vežėsi į policijos stotį. Ten mažytė viešnia 
surado tuziną donocų ir jais gerokai pasivaišino. Tai 

i pastebėjęs policininkas ryžosi ir ligi paskutinio donoco 
Prof. K. Pakštas. supenėti.

Jūra tai didysis tautų vieške
lis, praleidžiąs žmonijos turtus 
ir keleivius, žodį ir mintį.
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TRYS PAGUNDOS
Brangus daiktas žmogui vartojimas gali padaryti 

gryna sąžinė. Kaip visos daug žalos. Gundytojui Iš- 
brangenybės, taip ir ji yra ganytojas atsakė: "Žmo- 
sunkiai išlaikoma. Iš visur gus yra gyvas ne viena 
visokios pagundos jai duona" (Mat. 4. 4). Tuose 
trukdo ir ją bando ardyti, trumpuose žodžiuose glū- 
Nė tobuliausias šventu
mas neapsaugoja nuo gun
dymo.

Antai, kalnuotos Judie- 
jos akmeningi laukai. Nei 
žiemą nei vasarą čia nie
kas neauga. Trisdešimties duona pati savęs neaprū- 
metų Jėzus iš Nazareto, pina. Dėl duonos pakeltas 
gražių gėlių miestelio pi- streikas palieka darbinin- 
lietis, štai jau antras mė
nuo pasninkauja. Jis pil
nas didžių minčių, 
smarkiai susikaupęs, 
lat mąsto ir dažnai 
džiasi. Dar diena — 
ir jis ims skelbti gerą tie
są. Apie Jį susitelks tūks
tančiai klausytojų. O tūk
stančiams metų praėjus, žodžio, einančio iš Dievo 
Jis šimtais milijonų skai- burnos, nepaisė pelnagau- 
tys savo mokinius, kurie džiai. Jų priviso labai daug 
bus sukūrę dar nematyto ir jie pasidarė galingi. Bet 
ir negirdėto dydžio, pločio savo galybę jie pavartojo 
ir gelmės civilizaciją bei sumažinti duonos kąsniui 
kultūrą ir nuolat jas tobu- silpnesniesiems, 
lins. Didingas Jo veikalas! čiais 
Nepaprasta ir įžanga!

Lyg tyčia, šventas ir są- Nė jos nepaiso žodžio, ei- 
žiningas prisirengimas nančio iš Dievo burnos, 
pradedamam darbui — pa- Mes nevaitosime, bet žino- 
sninkas iš ėjo Jam į pa- sime, kad žodis iš Dievo 
gundą. “Tark, kad iš šitų burnos yra išėjęs tvarkyti 
akmenų pasidarytų duo- žmonių santykių su žmo
nos” (Mat. 4, 3).

V. Jėzus buvo ir žmogus, valstybių su valstybėmis. 
Bet nuo žmonių daugumo 
jis skyrėsi tuo, 1 
žodžiais nesišvaistė, o el
gėsi su jais rimtai, nes ži
nojo, kad neatsargus jų

di gili išmintis. Dėl duonos 
milijonai vargšų revoliu
cijas kelia. Dėl duonos sto
kos žmonės paklauso be
dievių, siūlančių užgrobti 
svetimą naudą. Tačiau

Jis 
nuo- 
mel- 
kita.

kus, jų žmonas ir vaikus 
be duonos, kol streikas už
trunka. Tie luomai, ku
riems nerūpi žodis, einąs 
"iš Dievo burnos", taip su
ardo visuomenės gyveni
mą, kad skurdas apima vi
są šalį. Tą skurdą šiandien 
vadiname krize.

Tais pa- 
dėsniais gyvena ir 

valstybės su valstybėmis.

Kai Yankiai darė Saipan salos apvalymą nuo japonų tuo laiku buvo 
užčiuptos slėptuvės ir civilių. Iš šimtų pasislėpusių civilių ši pora pirmo
ji pakilo pasidavimui.

kojos i akmeni” «Mat. 4, 
6). Gundytojas šiuo atve
ju negana įvertino Gundo
mojo išmintį ir dorą. Bet 
mes, paprastieji žmonės, 
dažnai norėtume, kad ste
buklas išgelbėtų mus iš tų 
duobių. į kurias patys esa
me be reikalo įšokę. Tė
viškoji Dievo ranka daž
nai mus išgelbi iš nelai
mių, prašoma ir neprašo
ma, niekuomet ji mums 
neatstoja tų gamtinių 
priemonių, kurias mes tu
rime savo reikalams aprū
pinti, jei mes tų priemo
nių nesiimame. Kas tąsias, 
priemones atideda į šalį, o' 
reikalauja stebuklo, taS;tosjos L_____________

igun o ievą. j miestą-— Glasgow’ą, ir pa-
I Nepaprastoji Dievo Ap-;--------------------------------

; ne- 
v. j tos nepriklausomybę. Ją bėr doros. Žinoma, kol 

z Z1U’ atgavę, mes ėmėm barsty- bent teismų prisibijoma,

nėmis, luomų su luomais,

DVASINE MALDŲ 
“ENCYKLOPEDIJA”

Amerikos Lietuvių
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTI” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

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

s ir užsienio.
rasi žinių iš viso pašau-

kymas, kaikurių maldų,! 
litanijų ir kitų dvasinių 
raštų paveiksliukai, her
bai, ornamentai ir specija
lus jų prie kiekvieno daly- 
ko originalas ir pritaiky
mas! Nemažiau stebina ir 
bendra spaudos technika nit»- žinh» iš Amerikos

, v -■ ■ ,i “VYTY” rasi žinių iauz.seįausias spaudos lio
atžvilgiu, bendras “VYTIS” rašo apie Amerikos lie

tuvių Jaunimo judėjimą..
“VYTY” rasite įdomių pasiskaity- ,

mų tinkamų seniems ir jauniems. -»t1!
“VYTI” redaguoja įžymus ir paty- '

ręs redaktorius , Ienas Sakalas ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai

TAD, padarykime šūkį: “Tenc’ie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neskaitytų “VYTIES". 
Visi skaitykime “VYTI!”

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

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

sieke mano namus. Kiti į-

i ir
j meno atžvilgiu, bendras 
' maldaknygės apdirbimas 
i ir jos išvaizda. Tačiau vi
sa apie ją čia nieku būdu 
nebegalima suminėti. Be
trūksta vien tik spalvuotų 
raudonų raidžių, — tai bū
tų mažasis lietuviš
kas Mišiolas! Mano nuo
mone, “Didysis Ramybės 

■Šaltinis”, yra ne tiek pa- 
; našus į paprastą malda-! 
;knygę, — kiek į kažkokį 

'įkeistą, iki šiol dar nieke-
! no nematytą, dvasinį 
spausdintą tikinčiųjų ka
talikų lobyną, — pamal
džiųjų tikinčiųjų žmonių 
dvasinę maldų Encyklope- 
diją! Per 5-kis metus lai

ško, pats esu dirbęs laik
raščio spaustuvėje, ir kas 
svarbiausia, —-• ėjęs laik
raščio administratoriaus 
pareigas, — pakankamai

! suprantu ir moku dirbti 
! visus techniškus spaudos 
darbus; todėl galiu pada
ryti bešališką apie “Didįjį 
Ramybės šaltinį” savo 
sprendimą. Man teko dide
lė daugybė įvairiausių 
maldaknygių parduoti, —

Juras, Lawrence, Mass. 
lietuvių parapijos klebo
nas, už šį savo darbą, užsi
pelno nuo visų tikinčiųjų 
Amerikos lietuvių katali
kų didžiausios padėkos, 
pagarbos, meilės ir dėkin
gumo laurus! Tačiau visą 
kreditą ir garbę už šį dar
bą, vienam kun. P. M. Ju
rui aš nepriskiriu. Aš pu
sę tos garbės skiriu taipo
gi ir “Darbininko” laikraš
čio spaustuvės įstaigai, 
kuri taip gerai, tobulai ir 
meniškai, tos nepaprastos 
maldaknygės atspausdi
nimo darbą atliko, ir taip 
aukštai spaudos pasauly 

dar daugiau jų per savo save užsirekomendavo, 
rankas perleisti; tačiau Ištikrųjų, “Darbininko” 
reikia prisipažinti, kad laikraščio spaustuvė, šiuo 
nieko panašaus į “Didysis “Didysis Ramybės šalti- 
Ramvbes Šaltinis”, dar nis” maldaknygės atspau- 
visiškai nesu matęs... sdinimu, parodė, maksi- 

malinį aukščiausio laips
nio, spaudos technikos ir 

> meno atlikimo 
darbe, savo pajėgingumą!

Su aukšta pagarba, 
Škotijos Lietuvių Žurna

listas, J. Butkevičius.

1

Glasgow, 5 d. liepos, 1914.;
Gerbiamoji “Darbininko” 
Redakcija.

Pagaliau, ta taip plačiai vairūs asmenys ją pavartę
išgarsinta ir taip aukštai ir paskaitę, — pareiškia 
įvairių žymių asmenybių savo nuomones. Turiu pa- 
įvertinta, garsioji malda- reikšti ir aš. Bet kokią 
knygė “Didysis Ramybės nuomonę? 
Šaltinis”, tykiai ir ramiai 
“atitekėjo” ir į tolimąjį eiliui kartus, p_____
Didž. Britų Imperijos šal- “Darbininke” Didysis Ra-j 

Škotijos sostinės mybės Šaltinis” skelbimą. 
- Glasgovv’ą, ir pa- pamąsčiau sau: Tai yra 

paprasta laikraštinė afiša, 
reklama, — skelbimasis. 
Man kilo rimtas klausi
mas, argi ištikrųjų galima 

ti tas dorines jėgas, kurio- tol dar neviskas yra supu- tokiame kritingame karo Į 
vviln 1 i Trinrnrkn TYZZk Toinriic) YY111 C YY1 aVa V Q cl 1 Q 1 V O VoiTl t Q 1 TA tll_

Pirmiausia, per kelis pa-! 
nii;,,; perskaitęs!

Bet tas žodis tetvarko vien
kad savo norinčius tvarkytis. O, jei ;vaizda grąžino mums tau-'mūsų šviesuomenėje

Gal Dar Nepareina i Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Larkraštis 

“ŽVAIGŽDE” 
Tai ilgai nebelaukite: Mes nesisiū- 

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

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

Jei norite būti šviesos ir Meilės j 
skleidėjais tai platinkite ir raginate 
kitus skaityti 1944 metams 

“ŽVAIGŽDĘ".
“ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00;

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

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS 

Administracija, 
488 E. Seventh St., 

So. Boston (27), Mass.

tik mums netrūktų noro 
naudotis Dievo 
tuomet ir duonos visados 

— užtektų!
Dievo žodis norinčiam 

juo naudotis padeda iš
vengti nelaimių. į kurias 
jis įstringa dėl savo jėgų 
silpnumo ir dėl savo iš
minties mažumo. Bet Die
vo pagalba ne tam yra 
kad už tinginį atliktų jo 
pareigą, ne tam, kad išdy
kėlį apsaugotų nuo žalos, 
kurią jis pats sau pasida
ro beišdykaudamas.

Jeruzalės šventovė buvo 
aukšta ir ant skardaus 
kranto pastatyta. Stogo ji 

{neturėjo. Stogo vietoje e- 
i santi aikštelė aptverta 
gražiais turėklais. Ten 
stovėjo V. Jėzus. Gundy
tojas Jam tarė: “šok že
myn, nes parašyta: Jis da
vė savo angelams paliepi
mą apie tave, ir jie nešios 
tave ant rankų, kad kar

atais neužsigautumei sdu

Ramybes :
{visiškai nesu matęs...

Ar aš kokiais nors sume- 
vaikiškai ja gi-mis laikosi tautos vienybė vę. Istorija mus moko, kad laike, kaip dabar, taip tu- timais, vaikiškai ja gi- i , _ 

ir stiprybė. Nežinau, koks buvo šalių, kur teismai riningą, taip įvairią ir taip riu? — Visai ne. — Ji pati'spaudos 
<4- - . - w , . J ... • i - • - - J___ _______________________ _ - ™ ___ •aukšto meno atžvilgiu 

• laipsnio maldaknygę iš
leisti? Bet, oi varge mano! 
Tik ant greitųjų ją peržiū
rėjęs, aiškiausiai supra
tau, kaip baisiai buvau ap
sirikęs! Viešpatie, — pa
mąsčiau sau nustebęs, — 
iš kur toks didelis įvairių 
įvairiausių maldų, maldė-į 
lių, aktų pasivedimų, litą-į 

paėmė jį į vertelgos, turintieji daug nijų, rožančių, vainikėlių,!
. _ ■« t-i : • . . i* ? ••_______

Į velnias gundo mus šokti prisitaikė prie visuomenės 
žemyn nuo bažnyčios į iš- pakrikimo ir visuotinis su- 
tvirkimą, girtybę ir visą griuvimas apėmė didžiu- 
ilgą kitų nedorybių eilę, liūs plotus; griuvo galin- 
Deja, žinau ir matau, kad gos valstybės. Iš tos ligos 
Lietuvai šokant į ištvirki- negydo jokie 
mą žemyn, nė joks angelas galima gintis, 
negelbės. Mes patys turi- neatėjo, 
me būti šiuo atveju sau \ Gintis turi 
angelai ir imti gelbėti save dininkai, bet 
ir savo tėvynę. ninkai, ir pirkliai, ir kiti

' “Velnias vėl |
; labai aukštą kalną, parodė progų nedoru būdu pra- giesmelių, įvairiausių pa-į 

jam visas pasaulio kara- lobti. Gintis turi žmonės, 
lystes ir jųjų garbingumą kuriuos masina ne pini- 
ir jam tarė: Aš visa tai tau gas, bet gražus veidelis ar žmonėms žinotinų dalykų»'rot. Rast. — bna ivaikienš. 
duosiu, jei parpuolęs pa- kokia kita pagunda vilioja ir zinni, kurios kiekvienam Fin RaSt _ E CuniPnė 
garbinsi mane" (Mat. 4. į šalį nuo tiesaus pareigų ,J“ 4-.i-._x:-- °° ™

8—9). Jei turėtume laiko, kelio, žodžiu, kiekvienas, 
galėtume pagvildenti spė- kam rūpi savoji vertybė, 
liojimus, kaip anais laikais kas myli tėvynę, kas tiki

vaistai. Te- 
kol ji dar

ne vien vai 
ir pramoni

save giria, ir pati už savo 
vertę kalba! Aš nuo savęs 
nieko nebeturiu nė pridėti
— nė atimti. “Didžiojo Ra
mybės Šaltinio” inicijato- 
rius, kun. Pranciškus M. Pirfc Defense Bonds ir Stamps!

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

■ Pirmininkė — Eva Marksienė. 
„ . i 625 E. Rth St.. So. Boston, Mass.aiškinimų ir kitu spaus-! Tel. So. Boston 1298. 

dintų dvasinių dievotiems {
- .... i 440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass

pamaldžiam, tikinčiajam 29 Gouid st_ w. Roxburv, Mass.

; katalikui ZlYlOgUi, yra taip Iždininkė — Ona Staniuliutė. 
labai reikalingos ir nau- -r?77vIVe-t BLatonš Mass
dingos, grožis, skaitlius ir 948 E Broadway. S. Boston. Mass. 

gundytojas padarė tai, ką ir garbina Dievą, visi turi-; įvairumas?! Labiausia ma- h sZ soZ^XmUMassalnyt8’ w . • • ii i • • _ • i • i v i v • • „ „ _šiandien gerai įvykdo ki- me įgyti drąsos žodžiu ir ne stebina, — tai spaudos Draugia savo susirinkimus laiko kas 
______ 4._____ -D„4.______________ ' ;i ____;---------------- o™ antrą antradienį mėnesio. 7:30 vai.

Draugijų Valdybų Adresai
-■ ■ ■ \ 

»V. JONO EV. BL. PAŠALPINC8

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadvay. So. Boston. Mass.

>

Lenktyniuoto jai palaiko save kiek galima vėsiau 
Štai piliąsi vandens, kad atsigauti nuo karščio.

nematografas. Bet mums veiksmu 
skubu dabar prisiminti tas 
sąlygas, kurios vyksta 
gundymai mūsų laikais.

Štai sumanus, veiklus ir' 
puikiai savo pareigas ži
nąs valdininkas jaučiasi 
turįs savo vyresnybės ne
ribotą pasitikėjimą. Per 
savo rankas jis leidžia 
plaukti visą upę valstybės 
pinigų arba jos turtą, kurį 

{sunkiai uždirbo pūslėtos, 
i rankos. Velniui nereikia 
nė rodyti pasaulio kara
lysčių: jų masinantį lobį 
mato pats valdininkas. 
Piktoji dvasia jau nebu- 
reikalauja, kad jis parpul
tų: užtenka tik atmesti iš
tikimybę pareigoms ir sa
vo sąžinę priskaityti prie 
nebūtų daiktų. Kas tokiais 
atvejais tars: “Eik šalin, 
šetone” (Mat. 4, 10).

Jau šiandien girdėt sa- 
I kant, kad tik tas nevagia, 
kuris neturi progos arba 
nesugeba išsisukti iš teis
mo daromų kliūčių. Jeigu 
tai būtų tiesa, tai šis atsa
kymas parodytų mums 
dar kitą tiesą, būtent, kad

tarti pagundai: ir raidžių aiškumas, spe-j 
cijalis ir originalis kiek-; 

“ž.” i vienoje vietoje jų pritai-
“Eik šalin, šėtone!”

Vysk. P. Būčys, MIC.—‘

vakare. Parapijos salėje. 492 E 
Seventh St.. So. Boston. Mass. 

Visais deaugiios reikalais kreipkitės
na o nknlij ra 5twiinlre

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų Parapijos salėj 
40? F. 7th St. So Rnstnn Mas«
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NAPOLEONAS MIRĖ

ŽINUTES
Kalbėjo Dr. Pakštas Apie 
Bendrą Lietuvos Žmonių 

Šelpimą.
Daktarui Pakštui sustojus, 

So. Bostone, penktadienį, kilo 
mintis sukviesti veikėjus ir pa
sitarti apie suorganizavimą 
ULRF skyrių, So. Bostone.

Po Šv. Valandai, Maldos A-' 
paštalavimo draugijos susirin
kime, dr. Pakštas kalbėjo ir ra-1 
gino visus susirūpinti lietuvių 
nuo karo nukentėjusių šelpimu.

Į šį susirinkimą atėjo veikė
jai adv. J. Grigalius, adv. A. 
Jankauskas ir p. Švelnis, L. Vy
čių kuopos pirmininkas.

Sekamas susirinkimas suor
ganizuoti bendrą šelpimo skyrių 
So. Bostone, įvyks po Šv. Tere
sės Novėnos pamaldų, rugp. 16 
dieną.

Būtų gerai, kad visi, organi
zuoti ir neorganizuoti. So. Bos
tono lietuviai pamąstytų, pasi
tartų ir suorganizuotų Lithua
nian Relief Fund of America, 
So. Bostone, tą minimą rugp. 
16 d., vakarą.

Rugp. 5 d., mirė, ligoninėje. 
Jamaica Plain, Kazys Mockevi
čius 70 metų. gyv. 92 Mozart 
St., Jamaica Plain. Jis Ameri-

koje pragyvenęs 50 metų. Pali-| 
ko dukterį. Laidojamas iš Šv. į 
Petro par. bažnyčios, 9 v. r., 
rugp. 8 d. Yra pašarvotas pas 
graborių D. A. Zaletską.

Rugp. 6 d., tapo pakrikštyti 
šie- kūdikiai:

Uršulė - Joana Prano ir Ur
šulės (Kaupytės) Vilkų, gyv. I 
64 Fayston St., Roxbury, Mass.

Jonas - Robertas Jono ir Al-i 
binos (Narinkevičiūtės) Taruš- 
kų, gyv. 628 E. 8th St., So.' 
Boston. Mass.

Jonas - Richardas Kazio ir 
Monikos

. Plevokų, gyv. 41 School St, 
Roxbury. Mass.

(Aleksandravičiūtės)

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D." 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tamsoje Spindintis 
Kryžius

Susiūbavo tautų užka-lbar man kiek galima grei-‘ 
riautojo, didžiojo Napole
ono I, galybė. Tautų valdo
vai, imperatoriaus paklus
nūs tarnai, ilgai puldinėję 
ir lenkęsi, išdidžiai pakėlė 
savo galvas. Ir tam, kuris 
į savo rankas kėsinosi su
imti žemės rutulio tautas, 
buvo sprendžiamai pasa
kyta: stok! Sušvitusi pasi
sekimo žvaigždė blėstelėjo 
amžinai. Lyg pasityčioji- pat kaip ir Prancūzijoje, 
mui, ištroškęs neaprėpia
mų Europos plotų valdo- rius su generolu Montho- 
vas įkurdinamas nedidu- lonu smulkiai pasiteiravo, 
tėję šv. Elenos saloje.

Nebuvo dabar reikalo 
tyrinėti Europos kraštus, 
sklaidyti tautų žemėla
pius, — atsirado laiko pa
žvelgti ir į savo sielos ne
ištirtus ir apleistus plotus. 
Susirūpina savo siela. Ra
šo laiškus čia anglų val
džiai, čia Romai, pakaito
mis prašydamas prityru
sio dvasios vado.
— Pravedant sielos gydy

tojui dvasios reikalus, — 
kalbėjo jis, — reikia dau
giau pasitikėjimo, negu • 
kūno ligose.

Pagaliau 1819 m. rudenį 
atvažiavo į Šv. Elenos salą 
kunigai Bounavita ir Vig- 

I nali. Tuojau imperatorius 
su generolu Montholonu 
ėmėsi kas reikalinga pa- 

! maldoms rengti. Rytojaus 
dieną būtinai norėjo mišių 
klausyti. Veltui kai kas ne
pasitenkinimą rodė impe
ratoriui dėl tokios pasku
bos.

— Nesistebėkite, gerbia
mieji ponai, — kalbėjo jis: 
— kuris tai laikas, kai at
skirtas esu nuo tos laimės, 
ir kodėl nepasinaudoti da-

v •

čiau šia proga.
Buvo keblu rasti pamal

doms tinkama vieta.
— Aš jums ją nurodysiu! 

— atsakė imperatorius. — 
Vadinasi, nuo šiol mišias 
turėsim visais sekmadie
niais ir šventėmis, konkor
dato pripažintomis. Noriu, 
kad ceremonijos čia, šv. E- 
lenos saloje, būtų tokios

Vakare pats imperato-

F AT SAVING IN THE P ARK

kaip eina jo sumanymas. 
Kalbėjo jis su išvidiniu 

i džiaugsmu, kuris buvo ma
tomas veide. Generolui 
kaip ir keista tąi atrodė.
— Soste sėdėdamas, — 

kalbėjo Napoleonas, gene
rolų apstotas, kurie toli 
gražu nebuvo maldingi, — 
aš, tiesą sakant, daug gar
bės turėjau, o gal dar dau
giau baimingo neramumo. 
Ir gal būti tada nebūčiau 
drįsęs viešai tarti: aš tikiu. 
Aš kalbėdavau: Religija y- 

i ra jėga, religija — tai ma
no politikos ratai. Bet jei 
kas į akis būtų paklausęs,; 
būčiau atsakęs: taip, esu 
krikščionis. Jei ir kentėto
jų kaina būtų prireikę iš
pažinti tikėjimą, būtų ište-i Išeiginių rūbų pačios ne-’nesnę, žemesnę. Tą pat da-Į 

Įkę man tam drąsos; ver- pasiusime — teks duoti ro ir dirželis. Stambiai 
marga medžiaga (stam-

Two fellow Virginians, Seaman Virst ciass Aubrey Cousins of Richmond 
and Reathia Stevens of Norfolk, meet at Palisades Amusement Park 
in New Jersey and talk about their home statė over their hamburger* 
and lemonade. They instruct N. O. Jennings, who served them, to 
save the fat left from frying their hamburgers for salvage because 
cach knows used fat is an essential ingredient in the manafacture of 
many products vital to the armed forces and to civiliai**,

IŠEIGINIAI RŪBAI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

“Darbininko” administracijo
je galite gauti labai įdomų, rie
šuto medžio, 12-kos colių ant 
sienos pakabinamą kryželį, ku-j 
ris dienos metu absorbavęs —j 
pritraukęs saulės spindulių nak
ties metu juos iš savęs išleidžia i Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 
— jais apšviečia. ! vienuolyną šios jaunos lietuvai-

Tamsoje labai aiškiai matytijtės iš So. Bostono: Teresė Jur- 
puikiai apšviestus mėlynais gelaitytė, kurios sesutė yra vie- 
borderiais kryželio pakraščius, nuolė tame vienuolyne, Alena 
o pati Kristaus mūkelė balta.! Gruodaitė. Diana Šataitė, Ona 
Patartina kiekvienuose namuo- Jociūtė, kurios sesutė taip pat 
se šį puikų kryželį įsigyti. Su yra vienuolė, Marijona Voverai- 
persiuntimu kaina 82.00. Užsa- tė ir Birutė Gruodaitė. 
kymus siųskite: “Darbininkas”,;

•366 W. Broadway, So. Boston, ■ 
I Mass.

Išvyko Atostogoms

Pirmadienį išvyko atostogoms

I

Padaryta Operacija

Pristatome Aly ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

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

228 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass

CASPER'S

r1

■—» 
tamsiais — geriausia juo
dai — apsirengus. Nešio
jant gedulą, dėvimos tik 
juodos kojinės, pirštinės 
ir t. t.

Vestuvėms mėgstama 
rengtis balta suknele, ve- 
lionu ir tt. Negalima pasa
kyti, kad tas paprotys bū
tų išmintingas: ištekėju
siai moteriai nelabai tiks 
ir nebus progų apsirengti 
balta suknele. O siūtis vie
nai dienai — neverta. Juo 
labiau, kad dabar ir vestu
vės dažnai nebekeliamos. 
Vestuvėms tinka tautiški 
rūbai. Tais atvejais, kai iš
kilmingos vestuvės neke
liamos, o atšvenčiamos tik 
artimųjų tarpe, galima 
vilktis ir tamsia suknele. 
Bet jei velkamasi baltai, 
tai reikia visa priderinti: 
baltas kojines, baltus, o jei 
juodus, tai lengvus (lasti- 
ko, aksomo) batukus, ve- 
lioną ir tt. Velkantis spal
votomis (nors ir šviesio
mis) suknelėmis, velionas 
nededamas. “L-nos”

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

įkę man tam drąsos; ver- pasiusime — teks duoti
i čiau mirti būčiau apsiė- siuvėjai. Bet ir mums pa-
męs, negu religijos išsigin- čioms reikia žinoti, kas biais raštais — gėlėmis)

j ti. O dabar kada aš čia, tinka, kas ne, nes siuvėjos mažai kam tinka. Pilnoms
kam man slėptis savo įsiti- skoniui ir patarimui ne vi- moterims geriau imti lygi
kinimus. Juk aš sau dabar sada galima pasitikėti. medžiaga — nei smulkūs,

■ gyvenu. Man reikia kuni-i Renkantis medžiagą, nei stambūs raštai joms 
go, man reikia mišių, aš spalvą, pasiuvimą reikia netinka,
noriu išpažinti, ką tikiu, visa taikinti savo figūrai,

j Aš eisiu mišių, bet nieko 
neverčiu ten mane lydėti; 
kas mane myli, teeina kar
tu su manimi.

Koplyčion įėjęs, impera
torius pusbalsiu padarė 

j kryžiaus ženklą ir atsi
klaupė klaupkoje. Klūpoje 
sudėtomis rankomis ir at
rodė gana susitelkęs. Pa
kylėjimo metu pagarbino 
giliai nusilenkdamas.

I
I

FE

Šeštadienį, rugp. 5 d., pp. Pra
no ir Genovaitės Razvadauskų 
dukrelei Normai padaryta “ton- 
silų” operacija. Mažytė ligonė 
stiprėja tėvelių priežiūroje “G” 
St., S. Boston, Mass.

Imperatorius pajuto pa
vojingai susirgęs. Pasišau
kė kapelioną. Atsiskubino 
kun. Vignali, išklausė ligo
nio išpažinties, davė šv. 
Komuniją ir paskutinį pa
tepimą. Kitą rytą, kai ge
nerolas Montholonas atėjo 
ligonio aplankyti, 
tenkintas tarė:
— Pone generole, aš lai

mingas, aš savo pareigą į-

šis pa

Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 
draugais ir pažįstamais.

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek- 

I viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

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

, Priraukimai, papuoši-
veido plaukų šviesios. spalvos figū

rą storina. Be to, šviesios, 
ypatingai lygios spalvos, 
tinka tik jaunoms, skais
taus veido moterims. Švie
siaplaukėms, mėlynakėms 
tinka visos šviesios, švel
nios spalvos: šviesiai mė
lyna, lelijava, žalsva spal
va. Tamsiaplaukėms tinka 
daugiau ryškios spalvos — 
raudona, rausva. Labai 
raudono, taip pat ir gelsvo, 
išblyškusio veido moterys 
turėtų vengti žalios ir ryš
kiai mėlynos spalvos. Juo-, 
da ir balta spalva tinka vi-1 
soms.

į Rūbas ir žmogus turi de-, 
rintis. Taip, pa v., linksmo,! 
gyvo, judraus būdo mote- 
ris gražiau atrodo gyvų, 
ryškių spalvų rūbuose. 
Joms labiau tinka ir įvai
rūs papuošimai. Rimtos, 
lėtos moterys geriau atro
do tamsiuose, be jokių pa
puošimų rūbuose. Yra mo-

1 terų, kurioms “viskas tin- 
— savo rūbais, pasi- 

nuošimu jos laužo visas 
____________ ,___  Ki- 
toms gi tai nederėtų. Tai 

paskutinės galima tik pačiam nujaus- 
gyvęnimo ti — taisykles nestatyti 

tarė šiuos SUnku.
Rūbus reikia derinti ir 

atskiriems atsitikimams.

ĮVAIRŪS SKELBIMAIamžiui, 
spalvai.

Tamsios spalvos rūbai 
figūrą lieknina. Dėl to to
ki rūmai tinka pilnesnėms 
ir senesnio amžiaus mote
rims. Išilgos linijos — juo
stuota medžiaga, pasiuvi
mo išilgos linijos figūrą 
lieknina ir aukština. Lan
guota ar skersai juostuota 

j medžiaga figūrą daro pil- ; -—... — ■ j . ivykdžiau, ir jums linkiu 
mirštant tokios pat laimės. 
Įsakykit gretimame kam
baryje parengti altorių. 
Tegu, išstatę ten švenčiau
siąjį. kalba keturiasdešim
ties valandų pamaldas.

Prabėgus kelioms die
noms, iš naujo imperato
rius priėmė švč. Eucharis
tiją; atsisveikino su aplink 
jį stovinčiais generolais ir 
tarė: ‘‘Santaikoj esu su vi
sa žmonių gimine”. Paskui 
rankas sudėjęs tarė: “Ma- 

• no Dieve!” Ir apie vakaro 
; penktą-šeštą valandą mi- ka” 
i re. '_______
i Kada kardinolui Fešui,'nustatytas taisykles, 
i Napoleono I anūkui, buvo

nupasakotos 
imperatoriaus 

į valandos, šis 
E reikšmingus žodžius: 
i — Tai nieko nuostabaus

♦

IŠSIRENDAVOJIMUI 3 kam
bariai, balta sinka ir pečius, 
South Bostone. Telefonuokite 
South Boston 2772.

PARSIDUODA ligoninė lova, 
naujos mados. Atsišaukite — 
Antanas Navickas. 32 Juliette 
St., Dorchester, Mass. (Ą-B-ll)

IŠMedgame Bfaldas 
Tarakonus, fintas 
ir kitokius gyvūnus. 

Hanna Exterminating Co.
Our Produets For Sale 

Box 16, 
165-A Warren St. 
Roxbury 19, Mass.

idlM

GBABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Grabcrius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teise*

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

i.»

ŠOU 4645

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

#10
PERMANENT WAVE

#7.
Firm Long lasting

4.permanent wave
White veu relax in

glamorous surroundings.

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts

i'.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXX\l

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE į
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

I

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

v ^4-

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

giai patarnauja.
... . . . . .  South Boston, Mass. |258 Vest Broadway,

J. d . 11 U Ld MG U O,

juk taip gražiai jis buvo I bažnyčią einant rim- 
priėjęs pirmosios Komuni
jos!

Sako, kad ir patsai Na
poleonas I su pasigerėjimu 
per visą savo gyvenimą 
prisimindavęs pirmąją Ko
muniją. Vieną sykį pa
klaustas, kuri laimingiau
sia yra buvusi jo gyvenimo 
diena, Napoleonas aiškiai 
pasakė pirmosios komuni
jos dieną, nes nei viso pa
saulio užkariavimas, nei 
imperatoriaus vainikas ne
buvo suteikęs jam tos dan
giškos laimės, kokią jis 
jautė vertai priėmęs pir
mąją šv. Komuniją. V.š.

čiau, geriausia tamsiais! 
rūbais apsirengus. Tik per; 
vasaros karščius galima j 
eiti lengvesniais rūbais, 

j bet ne tokiais, kaip pav., 
jį gegužinę. Bažnyčion eiti 
i netinka dideli iškirpimai, 
trumpos (sportiškos) koji
nės, (ypatingai prie vilno
nių ar prie šilkinių sukne
lių). Netinka į bažnyčią ei
ti vienplaukei. į gegužinę 
netinka puošnios suknelės 
— geriausia drobinės, kar
tūninės, lengvos. į svečius, 
vakarėlius tinka ir puoš
nesni rūbai.

į laidotuves einama tik 1

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

foseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Batsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai k* Balsamuotojal 

Patarnavimo* diena V naMJ 
Koplyčia termenima dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boaten 0815

ŠOU Boston 2609
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RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

Marianapolio Kolegijos Rėmėjų 
Tryliktojo Seimo 
PROTOKOLAS

Tryliktasis Marianapolio Ko
legijos Rėmėjų Seimas įvyko 
1944 m. liepos mėn. 30 d.. Ma- 
rianapolyje. Thompson. Conn.

PAMALDOS
Seimas prasidėjo šv. mišio

lu is. 11 vai.. Kolegijos koplyčio
je. šv. mišias laikė kun. dr. Vin
cas Andriuška. MIC., Mariana
polio High School vedėjas, šv. 
mišiose dalyvavo per 150 asme
nų — atstovų, rėmėjų ir svečių. 
Jų tarpe buvo prelatas Jonas 
Ambotas. Hartford. Conn.. Švč. 
Trejybės parap. klebonas, kun. 
dr. Kazimieras Rėklaitis, MIC.. 

...atorius, kun.
us. MIC.. TT. Mari- 

kun. J. Va- 
Ai bavičius.

K. 
N.

TT. Marijonų Viz 
Jonas Jančit 
jonų Provincijolas 
lantiejus. kun. Ig. 
kun. dr. Starkus, advokatas 
Jurgėla. kap. Labanauskas. 
Pr. Švč. P. Marijos Seserys.

šiai progai pritaikintą pamok
slą pasakė kun. Adomas Morkū
nas. MIC.. Marianapolio namo 
viršininkas.

Tuojau po šv. mišių buvo pa
šventintos Liurdo 
Šventinimo apeigas 
latas Jonas Am botas, 
jant kitiems kunigams 
dalyviams.

statulas, 
atliko pre- 

asistuo- 
ir seimo

SVEIKINIMAI
Gyvu žodžiu sveikino Kun. 

dr. V. Andriuška. MIC., savo 
ir kun. dr. Juozo Vaško, MIC.. 
vardu, kuris dėl susidėjusių ap
linkybių negalėjo Seime daly
vauti: kun. dr. Jonas Starkus. 
Elizabeth. N. J.: prelatas Jo
nas Ambotas; kun. dr. K. Rėk
laitis. MIC.. kuris pranešė, kad 
Seminaristo ir Kolegisto Fon
dai jau baigti, ir dėkojo vi
siems aukojusiems.

Kun. Jonas Jančius. paminė-; 
jęs TT. Marijonų jaunuomenės 
auklėjimo darbą, pabrėžė rėmė
jų pareigą siųsti savo vaikus į PRANEŠIMAI 
lietuvišką mokyklą, kad būtų! Apie TT. Marijonų veikimą ir 
galima auklėti savą jaunimą, j Kolegijos padėtį pranešimą pa-

Dar sveikino — kun. Juozas darė kun. Ad. Morkūnas, MIC. 
Valantiejus. kun. Ig. Albavi- Marianapolio Kolegijos namas, 
čius. advokatas Antanas Mile- grindys ir laiptai atremontuoti 
ris. kap. Labanauskas, p. Deve-J (iškloti Asphalt Tile). Baigtas 
nienė. kun. Augustinas Petrai- įrengti Liurdas. Rengiamasi iš
tiš ir Marianapolio viršininkas smaluoti Marianapolio vieške- 
kun. Adomas Morkūnas. MIC. i liūs: tas bus padaryta po trijų 

Raštu sveikino — kun. dr.
Kazimieras Urbonavičius, Šv. 
Kazimiero Seserys ir N. Pr. 
švč. Panelės Marijos Seserys.
ADV. K. R. JURGĖLOS,
NEVY YORK. N. Y.,
PASKAITA:

Kariai marinai Saipan saloje įtaisė ten gimusiems vaikams iš vandens 
pasilinksminimo pramogą. Jie ten tą vandenį geria, jie ten juo prausia
si ir kitus šposus išdarinėja.
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ATIDARYMAS,
PREZIDIUMAS ir
KOMISIJOS

Iskilmingas Seimo posėdis 
prasidėjo 2 vai. po pietų: jį ati
darė kun. dr. V. Andriuška. pa
vaduodamas Centro Valdybos 
pirmininką — kun. Joną švagž
di. Atidarymo maldą sukalbėjo 
prel. Jonas Ambotas.

Į Seimo Prezidiumą buvo pa
kviesti. Seimui vienbalsiai 
pritariant. — kun. dr. Jonas 
Starkus — pirmininku, p. Mag. 
Giraitienė ir p. Edvardas Čio
čys — vice-pirmininkais ir p-lė 
Jadvyga Stulginskaitė -- sekre
torė.

Į mandatų komisiją išrinkti— 
kun. Jonas Jančius. MIC.. p. 
Gudiškaitė ir p. Karinauskienė.
PROTOKOLO
SKAITYMAS

.VICTORY

Morkūnas,

sklandžiai, 
nuotaikoj.

Juozapo par. klebonas, Water- 
bury, Conn. — pirmininkas;

Kun. dr. V Andriuška, MIC., 
sekretorius;

Kun. Adomas 
MIC., — iždininkas.

Seimas praėjo 
gražioj, pakilusioj
Baigiamas 4:35, popiet, naujo
jo pirmininko kun. J. Valantiei 
jaus rnaida ir Švč. Sakramento 

į palaiminimu, kurį suteikė 
i Ig. Albavičius, Šv. Antano 
klebonas. Cicero, Illinois.

kun.
par.

A.

BUY
UNITED 
STATĖS

WAR
BONOS 

AND 
STAMPS

PUTNAM, CONN

Eoston, Mass., — atstovė p.'skienė, M. Sakalauskaitė, Mrs. 
Karčiauskienė pasiryžo dau- Adamenas, Mrs. Lieata, O. Gir- 
giau dirbti ir su didesniu pasi- j dzijauskienė, M. Kivirienė, O. 
ryžimu stengtis daugiau 
nių įtraukti į tą darbą.

atstovė p. skienė, M. Sakalauskaitė, Mrs.

Mūsų vienuoles atlieka didelį 
darbą, kurį metams slenkant, 
vis labiau įvertinsime. Nors jos 
garbės neieško — tebūna joms 
garbė už tai.

Mergaičių stovykla šiemet 
buvo kaip ir eksperimentas. Su- 

į važiavo 58 lietuvaitės, 8-12-14 
. m. amžiaus, iš Worcester. Bos- 
jton, Brooklyn. Brockton. New 
York. Providence. Elizabeth. 
Waterbury, Chicago. ir iš kitur 
— ir visos verkė išvykdamos, 
prašosi vėl sugrįžti pas gerą
sias vienuoles, pas savo drauges 

i iš įvairių vietų. Tas pats paste
bėta ir berniukuose, kurie ato
stogavo Marianapoly. Viešnios 
ir svečiai buvo giliai sujaudinti 
regėtais vaizdais.

Lietuviai, žinokite, kad tokios 
stovyklos yra ir kitais metais iš 

savo vaikus 
gyvenimo, ten siųsti atostogauti — pigiai, 

jaukiai, savųjų tarpe.
E. Jurgelienė.

Lietuvybės Centras
Liepos 28 d. Nekalto Prasidė

jimo Seserų užlaikomos mer
gaičių stovyklos auklėtinės su
ruošė vakarėlį, kame dalyvavo 
apstus būrys vasaroiančių mo
terų iš Thompson, Conn. Prog
ramą sudarė dainos, šokiai, ei
lėraščiai, gyvieji paveikslai, 
vaidinimėliai ir plastika. Visus 
šiuos dalykus merga:tės išmoko 

j šios stovyklos metu, per dvi-tris j 
.savaites. Pačios mergaitės pa-' 
gamino reikalingus kostiumus’ 
ir dekoracijas, bei parašė vei- 
kaliukus..

Mazurkevičienė, Mrs. M. Gillis, 
i C. Skarupskas. J. Žukauskas, 
M. Stankevičienė, J. Buikus, A. 
Grabauskienė, V. Kirvelavičie- 
nė. V’. Jeskevičius. A. Vaicilio- 
nis, Mr. & Mrs. Markevich, M. 
Rukus, J. Kvaraceus, Mr. and 
Mrs. G. Ganis, S. Mastropritis, 
M. Laukaitis, A. 
Pleinis. Mr. and
G. Majauskas, J. Greblunas, P. 
Navickas, W. Jakstis, M. Kirti- 
klienė, J. Poškienė, Mr. & Mrs. 
J. Graham, M. Veizgelienė.

Po $3.00 aukavo: M. Svikliū- 
tė, R. Kazakevičienė, Mr. and 

’’ Mrs. Mažukna, E. Meteliunienė, 
j M. Landžius, T. Blažionienė, J. 
I Sharkis, P. Miliauskas, O. Nau- 
jelienė.

Po $2.00 aukavo: Mr. and 
i Mrs. Guzevičius, V. Yenches, J. 

Prel. Jonas Ambotas $200.00 Laučka, Mažukna, Kirmilas, 
Marijonų Rėmėjų Skyrius, Wa- N. N., Mrs. Brulonis, M. Barke- 
terbury, Conn. — $225.00. Ma- \ vich, Mr. and Mrs. Konrad, K. 
rijonų Rėmėjų Skyrius, Wor- Malekienė, O. Landziuvienė, M. 
cester. Mass. — 100.00. Mari jo- j Jurgelionienė, A. Piliponvtė, A. 
nų Rėmėjų Skyrius. Providen- Markunienė, 
ce, R. I. — $60.00.

Po $25.00 aukavo: I.Z—ii— 
Daugėlas, Mr. and Mrs. N. Be- 
naitis, A. Yarmalavičienė, A. J. 
Aponavičius.

Kun. Aug. Petraitis — 20.00. 
Šv. Petro parapija iš So. Bos

ton ir Dorchester, Mass. 15.00.
Po $10.00 aukavo: M. Brazau

skas, kun. Vaitekūnas, kun. Ka-
! cevičius. Barbora Juodaitis, P. vydienė, A. Katauskas, K. Lei- 
' Čiočys, Jesaitienė, M. Besaspa- ga, T. Akstinas, R. Chirukienė, 
rienė, Kaz. Banys, kun. Urbona
vičius, M. Stankevičienė, K. Je- 
saitis. A. Besasparienė, Mr. K.
Stanunas, J. 
Povilaitis, A. 
R. Markevich, 
rews.

Po $6.00 aukavo: M. Kari- 
nauskas, Mrs. M. Jasinskas.

Po $5.00 aukavo: A. Daltuva, 
Mrs. Shimkus, Mrs. Witkowsky 
J. Gailius, J. Breiva, Adamonie- 
nė, M. VValukevičienė, O. Gir- 
dziauskas. M. Konklevičienė, M. 
Supenis, M. Danilienė, O. Ridi- 
kevičienė. H. Stulginskas, Mrs. 
Giraitis. Mrs. Ciconienė, O. Mi
soms, Griskenis, Mr. Rimša, 
kun. B. Mažukna, Blaivininkų 
dr. Worcester, Mr. Gudiškis, A. 
Savickas, K. Vaitkevičius, M. 
ir A. Nedzveckas, O. Aleske- 

1 vich, M. Kešėtaitė, M. Karinau-

žmo-
Pirmoje programos dalyje i 

buvo lietuvių liaudies dainos ir 
tautiniai šokiai. Antroje dalyje 
vaidinimai be žodžių: “Didžioji'anksto ruoškitės 
Klaida” (iš indėnų g;---- *—
parašė Elena Račkauskaitė), 
“Kerštas” (parašė Danutė A- 
verkaitė ir Nancy Andrulytė), 
dekoracijas piešė Danutė Aver- 
kaitė. Pertraukos metu eilėraš
čius skaitė minėtoji Danutė, 
Dalia Devenytė ir Elvira Aver-į 
kaitė. Dainavo ir šoko visos 
mergaitės (22), tuo laiku buvę 
stovykloje.

Tą pačią programą mergaitės 
pakartojo liepos 30 d. vakare.! 
kai iš Marianapolio atvyko bū-j 
rys Kolegijos Rėmėjų Seimo 
dalyvių bei kolegijoje stovyk- tintojai. surinkę tris naujas “Varpe- 
laujantieji berniukai. ' lio” prenumeratas, ketvirtą “Varpe-

Nepaprastai įdomu buvo ste-1
bėti jauniausiąją lietuvių kartą1 tintojai surinkę daugiausia prenu- 
laisvai lietuviškai vaidinant, šo-'. meratų ®auna vertingų dovanų.

Į “VARPELIS”kant ir deklamuojant, bei dai-: duoda naujausių žinių iš katalikų 
nuojant liaudies dainas. Teko.venimo Amerikoje ir kituose kraš- 
patirtl, kad veik visos mergai- Į *UO9e- įprašo Lietuvių kančias Lie-

_ i tavoje. Talpina gražių aprašymų, pa-
tės nemokėjo lietuviško rasto vyzdžių ir trumpų straipsnelių, 
skaityti, kažkurios silpnai kai-j 
bėjo. Juo labiau pastebėtina! 
nepaprasta jų padaryta pažam! 
ga lietuvių seserų vadovybėje.)

MANDATŲ KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS, kuri padarė 
D. Gudiškaitė. Atstovų buvo — 
iš NVorcester, Mass. 15,

Waterbury, Conn., ...........  14,
Dorchester, Mass., ........... 9.
Boston, Mass., ..................  6,
New York, N. Y., ................ 5,
Providence. R. I., ............... 4,
New Jersey, .................. 3,
New Britain, Conn., ....... 1,
Svečių    45, i

Iš viso dalyvavo 102 asmenys. 
Aukų gauta sveikinimo laiš

kuose: $432.00.
Vietoje, Seimo metu gauta 

903.25. Iš viso — $1335.25.

P-

savaičių. Laimėjimas, kuris į-į 
i vyko liepos mėn. 4 d., davė pel-i 
'no $1600.00.
; Kun. dr. V. Andriuška prane
šė apie mokyklų, lietuvių, iri 
! svetimtaučių parapijų lankymą, i 
kolektas parapijose ir Mari jo-! 
nų Rėmėjų skyrių organizavi-J 
mą. Lankant mokyklas ir para-į

1 pijąs berniukai buvo raginami I 
stoti i Marianapolio High 

Prelegentas istoriškai tiksliai School ir Kolegiją. Pranešėjas 
nupasakojo lietuvių emigraciją ragino lietuvius daugiau siųsti 
į Ameriką, kuri prasidėjo 17, berniukų į savo mokyklą, nes iš 
amž.. kai Lietuva buvo švedų įsiregistravusių 40 studentų tik, 
ir maskolių teriojama; vėliau.7 yra lietuviai, 
emigracija laipsniškai didėjo,1 
ypač po 1831 ir 1863 m. sukili
mų Lietuvoje. Atvykę į Ameri
ką, lietuviai dalyvavo Ameri
kos kovose už nepriklausomy
bę, civiliniame kare ir kituose
Amerikos karuose. Kai kurie iš organizuota šie nauji skyriai: 
jų buvo pasižymėję savo hero- Brockton, Mass.: Lawrence. 
jizmu. Kultūrinėje srityje lietu- Mass.; Cambridge, Mass. ir Wa- 
viai įsteigė ir išlaiko daug pa- terburv. Conn.
rapijų, mokyklų, organizacijų,! Raportas priimtas entuzias- 
bankų ir kitų ekonominių ir.tiškai. Kun. Juozas Valantiejus 
kultūirinių įstaigų. Į pasiūlė palikti ir toliau kun. dr.

Po tos istorinės apžvalgos p. (V. Andriušką, MIC.. TT. Mari- 
Jurgėla iškėlė sunkią šių laikų jonų Rėmėjų skyrių organiza- 
Lietuvos padėtį ir Amerikos torium. nes jis sėkmingai ir uo- 
lietuvių pareigas josios atžvil-. liai dirba. Šį pasiūlymą parėmė 
giu. būtent: išlaikyti 
rinti lietuvių turimas pozicijas 
Amerikoje ir teikti 
Lietuvai dvejopu būdu — šelpti 
per bendrąjį fondą ir politine 
akcija ginti Lietuvos teises į 
laisvę.

‘‘Lietuvių indelis Ameri
kos išsivystymui ir šio 
meto aktualija’".

SEIMO AUKOTOJAI:

Praėjusių metų Seimo proto
kolą perskaitė kun. dr. V. An
driuška. MIC.. kuris pavadavo 
ir šio Seimo sekretorę. Dvylik
tojo Seimo protokolas buvo 
vienbalsiai priimtas, be patai
sos.

f

I

Walincius, P. 
Mrs. Jakstis, Plačiausiai Amerikoje 

Skaitomas
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas 
laikraštis

“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
Pigiausias laikraštis yra 

“VARPELIS”
Metams kainuoja tik $2.00

Kas prisius daugiau parėmimui, 
gaus dovanų vertingų knygučių. Pla-

O jei atvyktų 
nors po vieną studentą iš visų 

, lietuviškų parapijų, tai šią i 
mokslo įstaigą pripildytų vieni 
lietuviai.

Kolektos davė pelno $7364.92. 
Aplankyta 16 parapijų ir su-

bei stip- kun. Ad. Morkūnas. MIC.

Pagalbą

LL_1__ 1_ Z, P. Kuzmickas, I.
' Moncevičienė, M. Stankeliunas. 

Monika S. Moncevičius, D. Stasiūnas, J.
Abadauskas, J. Puidokas, C. 
Senkus, Mrs. Šmigelskienė, M. 
Šidlauskienė, Mrs. Steponaitis, 
Kuzmickas, M. Matekonienė, 
Mrs. Urba, Mr. and Mrs. A. Ut- 

į ka, Z. Stanevičius, U. Matuzas,
S. Zdanis, J. Juta, J. Krali- 
kauskas, J. Sauciunas, E. Gal-

Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene, Maine
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NEW BRITAIN, CONN

Kardok

TAVERN
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

SKYRIŲ PRANEŠIMAI
Providence, R. J., Rėmėjų 

vardu kalbėjo p. Edvardas Čio- 
čys. Nors rėmėjų skaičius ne
gausus, bet veikimas gyvas. 
Šv. Onos Draugijos pirmininkės 
p. čiočienės pastangomis buvo 
suruoštas parengimėlis Maria
napolio Kolegijos 
gauta pelno $60.00.

Worcester, Mass., 
atstovavo p. Magd. 
ir p. Vladas Rimša.

Waterbury, Conn.,
p. Jasaitienė pranešė, kad buvo 
suruošta vakarienė, kurioje da
lyvavo kun. dr. V. Andriuška. 
MIC.. ir kurias meninę progra
mos dalį atliko Marianapolio 
Kolegijos studentų choras. Ši 
vakarienė davė pelno $225.00.

naudai ir

rėmėjams 
Giraitienė

atstovė —

TOHfeR
SyBPOTU£R

P. Tautkienė, O. Gelzinienė, O. 
Perekšlytė, Ignas Bazdevičius, 
Mr. and Mrs. Dainienė, F. Bar- 
caitė, O. Gečienė, J. Krugelis, 
A. Sylvester, V. Kasper, V. Cza-

Naujokaitis, H. 
Majauskaitė, S. 
Suklis ir And- į ja, A. Rusiecki, Kamandulis.

Po $1.00 aukavo: E. Shugdi- 
nis, Paskauskas, O. Kupanas, 
Kriminaitis, T. Ankstutis, M. 
Evaskienė, Miss Gudiškas, Mrs. 
Karčiauskas, M. Dobravalskai- 
tė, O. Simauskienė, P. Blavec- 
kienė, V. Krizevisienė, O. Rus- 
kienė, K. Gėrikas, Mrs. M. Ki- 
bartienė, O. Gaputienė, A. Las- 
tauskas, A. Padelskis, A. Gri
gas, M. Klemchuskienė, O. Ki- 
bartienė, A. Mikšienė, M. Sirus, 
P. Urban, M. Jesinauskienė, A. 
Ross, S. Kokitus, M. Chernaus- 
kas, A. Karevičienė.
REZOLIUCIJA

Vienintelę lietuvių katalikišką 
berniukų Marianapolio mokyk
lą pripildyti savais lietuviais 
berniukais.

I

NAUJOS CENTRO 
VALDYBOS RINKIMAS

Seimo Prezidijumo pirminin
kui pasiūlius, vienbalsiai priim
ta ši TT. Marijonų Rėmėjų Cen- 

.Iro Valdyba: ~ . . —
Kun. Juozas Valantiejus, Šv.

Ligi šiol dar tik vienas įrašytas iš Marinų, kuris ap
dovanotas Congressional Garbės Medaliu, tai Sgt. 
John Basilone iš N. J., ir štai linksmas su savo pasi- 
rinkta-gyvenimo drauge žygiuoja po šliūbo iš bažny
čios.




