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Prezidento Šalininkai 
Laimėjo Bylą •

Prez. Roosevelto rėmėjai 
laimėjo bylą Texas valsty
bės aukščiausiame teisme. 
Teismas pripažino, kad 
Rooseveltą remiantieji de
mokratai gali turėti savo 
prezidentinius rinkikus 
(eleetors).

Kaip žinoma, prez. Roo
sevelto opozicionieriai de
mokratai-turėjo savo rin
kikus.
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Prekybos įmonės Ragina
mos Sumaitoti Popierio 

Naudojimą

(LKFSB) Kinijoje ir ki
tose pasaulio dalyse, kur 
yra daug dideliame varge 
gyvenančių neturtingųjų, 
kaikurie tėvai, gelbėdami 
save ir vaikus nuo bado, 
parduoda kartais net savo 
mažas dukreles ar sūne
lius. Daugelis tokių nelai
mingų mergaičių patenka 
į viešuosius namus, ar 
šiaip jų gyvenimas būna 
•kaip vergių. Daug -gero 
šioj srity padaro katalikų 
misijonieriai, išpirkdami 
tokius kūdikius, duodami 
jiems pradžios mokslą, iš
mokydami amato ir priim
dami į krikščionių ben
druomenę. Kūdikio išpir
kimas kaštuoja apie 5 do
lerius.

Chicagoje yra susidariu
si lietuvių draugijėlė, kuri 
pasivadinusi “Kris taus 
Kančios Draugija” ir kuri 
per nepilnus savo gyvavi
mo dvejus metus jau išpir
ko 16 kūdikių, nusiųsdama 
misijonieriams atatinka
mas pinigų sumas. Išpirk
tiesiems parinko lietuviš
kus vardus. Be to, ta drau
gijėlė jau nusiuntė misijo
nieriams 134 Mišių aukas. 
Susirinkimus daro kas mė
nesį, vis kitos narės bute ir 
kas susirinkimą kiekviena 
paaukoja vieną dolerį mi
sijų reikalams ir kitiems 
geriems darbams.

Washingtonas — Donald 
M. Nelson, Karo Gamybos 
Vadybos Pirmininkas, iš
leido atsišaukimą į 25,000 
svarbiausių prekybos įmo
nių, kaip galima labiau 
sumažinti popierio naudo
jimą spausdinimui.

Prieš išvykdamas spe
cialiai prezidento misijai į 
.Kiniją, jis išsiuntinėjo lai
škus nariams Tautinės 
Prekybininkų Sąjungos, 
Jungtinių Valstybių Vaiz
bos Buto, Supirkimo A- 
gentų Sąjungos, ir Ameri-Į 
kos Reklamos Agentūrų i 
Sąjungos.

Nelson šiais žodžiais pa
aiškino savo atsišaukimo 
tikslą:

“Geros karo naujienos 
nesumažino popierio ir 
kartono trūkumo. Atvirkš
čiai, nauji ir išsiplėtę karo 
frontai atnešė didesnį po
pierio pareikalavimą, nes 
tūkstančiai tonų naujo po
pierio sunaudojama žemė
lapiams, spausdintiems į- 
sakymams, šaudmenų bei 
ginklų pakavimui ir visai 
eilei kitų reikalų.

“Popierio trūkumas Ka
ro Gamybos Vadybai tebe
sudaro didelio rūpesčio. 
Čia laukiama visų preky
bininkų ir pramonininkų! 
kooperacijos”. OWI. *

ANTRADIENIS (Tuesday) RUGSĖJO (September) 26 D., 1944 M. TEL. SOUth Boston 2680

Laivyno
— Ame- 
ir lėktų-

Japonų Laivynas Priverstas 
Pasitraukti Iš Philippiny

Per Tris Savaites Priešas Prarado 1065 Lėktuvus, 
429 Laivus—Amerikiečiai Prarado 51 Lėktuvą, 

57 Lakūnus

Kai Alijantų kariuomenė ištrenkė nacius iš Marseille, tai įvyko mieste 
Pergalės paradas. Kaip paveikslas parodo, paradui vadovauja juodas 
avinas.

Stalinas Gavo Ouebec 
Konferencijos Raportą

naikino daug įvairių japo
nų pastatų uostuose ir sa
lose.

Peleliu salos srityj Ame
rikos karo laivai puolė ja
ponų laivus, kuriais jie ve
žė kareivius ir ginklus, 
kad sustiprinti savo karo 
jėgas. Sunaikino japonų 
laivą, palydovą, kuris lydė
jo 13 laivelių ir vieną mo
torinį laivelį su kareiviais.

Keletas japonų išplaukė 
į kitą Peleliu salos galą, o 
kiti nuskendo su laivais.

Per e jo Vengrijos SietųMaskva, Rusija, rūgs. 25
— Šiomis dienomis Krem
lius gavo prez. Roosevelt 
ir premiero Churchill kon
ferencijos raportą Tolimų
jų Rytų karo reikalu.

Konferencijos raportą į- įr 
teikė Sovietų j “ ’ ’__
Stalinui Jung. Valstybių okupavo.

Latvijoj raudonieji kiek 
smarkiau veikia Rygos 

Bombarduoja Ry-

Londonas, rūgs. 25—Ru- me viešbutyj. Komisija 
i sijos raudonoji armija už-[steigia skyrius ir kituose 
lėmė Talliną, Estijos sosti- 
i nę, kur yra svarbus uostas 

‘ - geležinkelių centras.
maršalui jau veįį pUSė Estijos rusai>

i
atstovas Harriman ir An
glijos atstovas Kerr. ,

Praneša, kad Stalinas srityj.
tuo raportu buvęs labai;gos uostą ir ten esančius 
užinteresuotas. vokiečių įsistiprinimus.

Entuziastingas Lietuvos Vyčių 
Metinis Seimas

Gausus Delegatais - Turiningas 
Nutarimais

Legijonas Padeda Rinkti 
Nereikalingą Popierį

Washingtonas — Karo 
Gamybos Vadybos Sal- 
vage Skyrius praneša, kad 
Amerikos Legijono 1,500,- 
000 narių stoja į talką ne
reikalingo popierio surin
kimo kampanijai, kuri tę
sis dvi savaites, tarp rug
sėjo 4 ir 16 dienos.

Legijonas kampaniją va
rys karinių pajėgų garbei; 
kampanija baigsis Honor 
Roll Day iškilmėmis.

Warren H. Atherton, iš 
Indianapolis, Ind., Ameri
kos Legijono vadas, išleido 
atsišaukimą 12,000 Legijo
no postų, ragindamas na
rius aplankyti visus priva
čius namus, įstaigų rū
mus, fabrikus ir ūkius.

OWI.

Amerikos Lietuviškojo Jaunimo L. V. 
Organizaci jos Balsas Dėl Tėvų 

Žemės Laisvės

vokiečių įsistiprinimus.
Maskvos 

kad' raudonoji 
sivarė pirmyn 
Čekoslovakijos 
taipgi perėjo 
Vengrijos sieną. Raudonie
ji nori išmušti Vengriją iš 
karo.

Šiaurėje sovietų laivyno 
jėgos užėmė Baltijos uos
tą Paldiski, kuris yra Es
tijos vakariniame pakraš
tyj-

i
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šeštadienį ir sekmadienį, 
rugsėjo 23-34 dienęmis, š. 
m., Lexington viešbuty, 
New Yorke, įvyko Lietu
vos Vyčių organizacijos 
metinis seimas. Seimo po
sėdžiai per abi dienas pra
dėta iškilmingomis pamal
domis, kurios įvyko Auš-i 
ros Vartų par. bažnyčioje, 
New Yorko mieste. Ypač 
sekmadienio pamaldos bu
vo su ypatinga pamaldų 
programa: Vyčių pasiau
kojimas, maldos už brolius 
ir seses vyčius ir visus ka
rius, susikaupimo valanda 
— varpams gaudžiant rim
ties valandėlė ir tt.

šeštadienį, 10 vai. ryte, 
viešbuty, Lexington, New 
Yorko mieste, suūžė pilna 
pilnutėlė Naujos Anglijos 
salė. Tuojaus imtasi dar
bo ir Lietuvos Vyčių Cen
tro pirmininkas Pranas 
Razvadauskas paprašė 
kun. F. Norbutą atkalbėti 
Seimo atidarymo maldą.

Nurimsta gyvųjų jauni
mo klegesio balsai ir po 
maldos Centro pirminin
kas Pranas Razvadauskas 
įžangos kalba atidaro L. 
Vyčių seimą. Jo kalba bu-

vo neilga, bet turininga. 
Jis pareiškė džiaugsmo, 
kad Vyčių organizacija 
taip gyva ir reiškė susirū
pinimo, kad laukia daug 
darbo šiom dviem dienom, 
kad visus patiektus klausi
mus išsprendus. Čia pati 

i skyrė Nominacijų komisi
ją, būtent, Joną Kumpą, 
Oną Klimašauskaitę ir 
Luise Totilaitę, siūlyti pre
zidiumą ir komisijas seimo 
darbams.

Į prezidiumą ir komisi
jas išrinkta: Seimo Vedė
jas - Pirm. — Juozas Bule- 
vičius (Boley); I Vice-pir- 
mininkas — Felicija Gren- 
delytė: II Vice-Pirm.—Liu
das Ketvirtis; raštininkės 
— Ona Mendelinskaitė ir 
Ona Norkaitė.

Rezoliucijų ir Sveikini
mų komisija: Kun. F. Nor- 

, butas. Ign. Sakalas. M. Bi- 
, genytė, Adv. A. Young, 
• D. Overka. Kun. St. Raila 

ir M. Norkūnas.
Mandatų komisija — L. 

Totilaitė ir O. Klimašaus- 
kaitė.

Išklausyta visos eilės 
sveikinimų telegramomis 

(Pradžia 2-rame pusi.)

žinios sako, 
armija pa- 
25 mylias 
žemėje ir 

prieškarinę

Nelson Grįžo Iš Kinijos

Pacifiko
Centras, rūgs. 25 
rikiečių laivynas 
vai nuolatiniu bombarda
vimu Japonijos laivyną 
privertė pasitraukti iš Phi- 
lippinų vandenyno.

Admirolas Nimitz sako, 
kad japonų oro jėgos “su
ardytos”.

Taigi japonai per tris 
pastarąsias savaites Paci- 

Į fiko kautynėse prarado 
429 laivus ir 1065 lėktu
vus. Amerikiečiai tuo pa
čiu laiku prarado tik 51 
lėktuvą ir 57 lakūnus.

Pereitą ketvirtadienį A- 
merikiečiai, bombarduo
dami Manilą, nuskandino 
dar 29 japonų laivus ir su
naikino arba sužalojo 200, lapkričio 14 d. Jeigu susi- 
japonų lėktuvų. Išviso Ma-' darytų labai svarbus rei- 
niloj rugsėjo 20-21 d. d. kalas, tai kongreso vadai 
Amerikiečiai ištrenkė iš arba mažumų dauguma 

panaši į Sovietų I karo veikimo 86 japonų galėtų kongresą sušaukti.
Kongreso nariai atosto

gų metu dalyvaus rinki-

miestuose.
Komisija prižiūrės, kad! 

suomiai vykdintų susitari-! 
mą.

Toji priežiūra gali būti 
labai ] 
priežiūrą Lietuvoje. Kiek 
prižiūrėję, pradėjo skelbti, 
kad lietuviai vagią sovietų 

Į kareivius.

Washington, D. C., rūgs. 
25 — Donald M. Nelson, 
Karo Produkcijos Tarybos 
pirmininkas, po mėnesio 
misijos grįžo iš Kinijos.

Donald M. Nelson dabar 
pirmiausia išduos savo ra
portą prez. Rooseveltui, 
kuris jį buvo pasiuntęs at
likti tą misiją.

Sovietu Remisijos Jau 
Įsikūrė Suomijoj

J. V. Kongresas Atostogose
Washington, D. C. —

Jung. Valstybių kongresas 
nutraukė posėdžius iki

laivus, 17 mažesnių laive
lių ir 405 lėktuvus.

Be to, Amerikiečiai su-' minėje kampanijoje.

Suomiai Kaujasi Su 
100,000 Nacių Armija

Stockholm, Švedija, rug
sėjo 25 — Helsinki karo 
vadovybė praneša, kad 
suomiu keturios diviziios 
smarkiai puola 100,000 
nacių armiją Suomijoj.

Suomiai atsiėmė dalį 
Suomussalmi šiaurinėje 
Suomijoje.

Laikraščio koresponden
tas iš tos srities sako, kad 
suomiai “tikisi” užbaigti 
darbą su naciais laike ke
turių savaičių “be rusų pa
galbos”.

Paskvrė Pusantro Milijono 
Dolerių Pašalpai

New York. rūgs. 25 — 
National War Fund prane
ša, kad iš to fondo pasky- p. Peža, p. V. Kudirka ir 
rė $1,582,380 daugiau šel- visa eilė kitų veikėjų, 

įpimui žmonių, kurie nu- p - - 
kentėjo dėl japonų įsiver- vienbalsiai

SUSIORGANIZAVO BALF 
SKYRIUS

Norvvood, Mass. — Sek
madienį, rugsėjo 24 d., Šv. 
Jurgio lietuvių par. sve
tainėje įvyko lietuvių ma
sinis susirinkimas, kurio 
vedėju buvo p. A. F. Knei
žys. Vedėjas, paaiškinęs 
susirinkimo tikslą, pakvie
tė kleboną ir kitus kalbėti 
apie reikalingumą šelpti 
Lietuvos žmones.

Kleb. kun. S. P. Kneižis 
kalbėjo apie Lietuvos tra- 
gingą būklę, jos gyventojų 
ištrėmimą ir jų kančias 
Lietuvoje ir kituose kraš-Įžinti du ir puse milijonus 
tuose, ir ragino visus vie-. vokiečių, 
ningai dirbti Lietuvos 
žmonių šelpimo darbe. 
Taipgi kalbėjo p. Blažys,

Kitas susirinkimas BALF 
skyriaus įvyks spalių 11 d., 
7:30 vai. vakare, parapijos 
svetainėje, St. James Avė.

Išlaisvintos Tautos Grąžins 
Vokiečius Į Namus

Montreal, Canada, rūgs. 
25 — Suvienytų Tautų pa
šalpos ir atsistatymo ad
ministracija planuoja pa
gelbėti visoms išlaisvin
toms tautoms Europoj, 
jeigu jos to reikalaus, grą-

Helsinki, Suomija — 
Pranešama, kad Sovietų 
Rusijos taip vadinama 
kontrolės komisija jau at
vyko ir apsigyveno viena-

žimo Kinijon, dėl robotų 
bombardavimo Anglijoj ir 
kritingos gyvenimo padė
ties Graikijoj.

Ši suma skiriama trims 
mėnesiams, pradedant 
spalių 1 d.

kuriuos tikisi 
rasti kituose kraštuose, 
kaip tai Lenkijoj. Olandi
joj ir kitur, į Vokietiją.

Tokį pasiūlymą davė 
UNRRA ’os komitetas sa
vo konferencijoj, kurioj 
dalyvauja 44 tautų atsto
vai.

Gotikos Linijos Italijoj
Roma, rūgs. 25 — Jung. na ir nukirto Rimini-Bo- 

Valstybių ir Britų armijų logna geležinkelį. Tuo pa- 
stiprus spaudimas 115 my- čiu metu italai patriotai 
lių Gotikos linijoj privertė sukyla visuose industrijos 
vokiečius disorganizuotai centruose, kur tik vokie- 
trauktis nuo savo įsisti- čiai pradeda išsitraukti, 
prinimų. į Paryžiaus radio skelbia,

kad patriotai Domodosso
Amerikiečiai jau tik 15 la4 miestelį, kur yra gefe- 

mylių nuo Bologna. žinkelis šiaurvakarinėje
Britai užėmė San Giusti- Milano srityj.

Po išsikalbėjimo visi 
_______ i nutarė steigti 
Bendro Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo skyrių. Pra
sidėjo įrašinėjimas narių. 
Įrašinėjo kleb. kun. S. 
Kneižis, V. Kudirka, J. Pe
čiulis, J. Peža, J. Versiac-; 
kas, Adolfas Kovai. Įsirašė 
49 nariai ir įmokėjo po 
$2.00.

Išrinkta 26 direktoriai, 
iš kurių išrinkta valdyba, 
spaudos ir drabužių rinki-i čatkos pusiasalyj, Japoni- 
mo ir priėmimo komisijos?

Valdyboje yra šie: Gar
bės pirm. kun. S. P. Knei
žis, pirm. A. F. Kneižys, 
vice-pirm. P. Blažys, Jur
gis Versiackas, V. Kudir
ka. fin. rašt. J. Pečiulis, 
ižd. Juozas Versiackas.

BALF skyrių sudaro vi
sų lietuvių srovių veikliau
sieji žmonės, pasiryžę pa
sidarbuoti Lietuvos žmo
nių šelpimo darbe.

Smarkus Žemės Drebėjimas 
Japonijoj

Weston Kolegijos (Jėzui
tų) ir Harvard observato
rijos užrekordavo, kad 
sekmadienį per 3 ir pusę 

; valandas vyko smarkus 
! žemės drebėjimas Kam-

jos šiaurėje.
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Alijantų Kareiviai Vokiečių Apsupti 
Nepasiduoda - Britų Žvalgyba Susi

siekė Su Apsupta Vienetą

Pradžia 1-mame puslapyj 
ir laiškais. Peržvelgta pe
reitų dviejų metų seimo ir 
konferencijos nutarimai.

Seime turėta net trys re
feratai, kuriuos skaitė žy
mūs referentai: Kun. Dr. 
Juozas Bogušas, temoje — 
“Lithuanian Family”; Pro
fesorius Antanas Vaičiu
laitis apie lietuvių spaudą:, 
Kun. St. Raila apie jauna- 
mečių organizavimą.

Referatai buvo turiningi; 
ir labai sudomino delega
tus ir svečius.

Į seimą atsilankė žymių 
ir garbingų svečių: Prel. J. 
Ambotas. Ministras Žadei- 
kis, Konsulas Budrys; ku
nigai: Gurinskas, Balkū- 
nas, Pakalnis, Kemėšis. 
Raila, Norbutas. Malakau
skas, Paulonis, Dr. Bogu
šas, Dr. Starkus ir k.

Taipgi lankėsi seime pa
nelė dainininkė Suzana 
Griškaitė, pp. Laučkai, ir 
kiti kitos.

Ministras P. Žadeikis pa
sakė turiningą kalbą apie 
Lietuvos stovų. Tuo reikalų 
išnešta rezoliucija, kuri 
pasiųsta Amerikos Prezi
dentui Rooseveltui ir Val
stybės sekretoriui Hull. 
Kitos rezoliucijos buvo — 
BALF rėmimo reikalu: dėl 
propagandos už Lietuvos i 
Nepriklausom ybę; groži
nės Lietuvos literatūros 
talpinimo į “Vytį” reikalu; 
Susivienymo reikalu; or
ganizacijos tampresnio 
kontakto palaikymo su Fe
deracijos Centru ir Kur.. 
Vienybe, ir tt.

Vyčiai susirūpinę savo; 
organo “Vyčio” stoviu nu-i 
tarė pakelti savo duokles; 
ligi trijų dol. metams.

Vienas iš entuziastin
giausių momentų įvykusių 
seime buvo spaustuvės pa
laikymo klausimas. Kai ki
lo klausimas, kad uždary
ta spaustuvė .neturi lėšų 
pati save apmokėti, tai po 
nuodugnių diskusijų į pen
kias minutes atstovai — 
dvylika iš jų — pasisakė 
užmokėti kiekvienas po 
mėnesio rendą, kad tik

spaustuvė sulauktų karo 
pabaigos nelikviduota.

Bene sunkiausias mo- 
j mentas seime atrodė, tai 
■ išrinkimas naujos valdy
bos. Visi prašė ir maldavo 
senosios pasilikti savo vie
tose. Tas pasilikimas seno
sios valdybos eiti ir toliau 
pareigas buvo visų delega
tų įvertintas, kaip aukš- 

ičiausio pasišventimo laip
snis organizacijai.

Į valdybą išrinkti šie vy-į 
Ičiai: pirmininkas — Pra-i 
nas Razvadauskas; I vice- 
pirm. — Juozas Bulevi- 
čius: II vice-pirm. - ____
Bruožaitė; finansų rašti
ninkė — Felicija Grende
lytė; protokolų raštininkei 
Teofilė Aukštikalnytė; iž-| 
dininkas — Pranas Gude
lis; iždo globėjai — K. Ba
sanavičius ir Ona Klima- 
šauskaitė

Taipgi padarytas nutari
mas, kad dėl tampresnių 
ryšių su Centru Apskričių 
pirmininkai yra Centro 
Valdybos Tarybos nariai.

Seimas užsibaigė sekma
dienio 12 vai. nakties. Tas 
parodo, kad vyčiai savo 
reikalams pasišventę.

L. V. Centro Dvasios Va
dą skiria Kun. Vienybė.

Seimas baigtas pakilusia 
jaunimo nuotaika dirbti 
Dievui ir Tėvynei.

— Prięš 250 metų, 1694 
m., mirė lyginamosios fi
ziologijos (kūno organų 
veikimo) kūrėjas ir mikro
skopinės anatomijos (kū
no dalelių tyrinėjimas per 
padidinamus stiklus) pra
dininkas M. Malphigi, kurs 

. ypač pasižymėjo tyrinėji
mais odos, inkstų ir kepe
nų. Tas garsus mokslinin- 

j kas buvo taipgi nuoširdus 
j katalikas.

— ■ ... —
I

Kaip Gyvena Lietuviai 
Uragvajuje

(LKFSB) Uragvajaus 
i sostinėje, Montevideo mie
ste, veikia keturios dide- 

Stela lės cheminės rūbų dažyk

Iš Vyriausio Alijantų!gyvumo nerodo. O vis dėl- 
Ekspedicijos Centro, rūgs, j to Lietuvių išgeriama ne- 
25 — Pereitos savaitės pa-! mažai. Yra lietuvių apgy 
baigoje Alijantų oro jėgos;ventų rajonų, kur gatvės 
jėgos nusileido vokiečių1 sankryžoje iš keturių kam- 
užnugaryj Olandijoj, Arn- pų net trijuose yra po lie- 
hem srityj. Jie ten pakliu- tuvišką saliūną, prageria- 
vo į vokiečių spąstus. Vo- ma šimtai tūkstančių do- 
kiečiai reikalavo, kad jie lerių. Būtų svarbu, šios su- 
pasiduotų, bet jie atsisakė kakties proga organizaci- 
tai padaryti. Vokiečiai pa- jose nors kartkartėmis pa
leido ugnį į alijantų oro skaitomis ir kitais būdais 
jėgas.

Alijantų karo jėgos pa
naudojo visas galimybes, 
kad išgelbėti savo oro ka
reivius. Ir štai vėliausios 
žinios praneša, kad Britų 
žvalgyba jau susisiekė su 
padangių vienetą. Britai 
atmušė visus priešo kon
trapuolimus visame Lėk 
upės pakraštyj ir taipgi 
praplėtė savo Eindhoven - 
Nijmegen bazę.

Vokiečiai taip smarkiai 
traukiasi iš Schelde sek
cijos, kad Kanadiečiai be- 

! sivydami vokiečius nebe
suspėja su jais susisiekti.

Jung. Valstybių pirmoji 
armija visai apvalė Stol- 
berg’ą ir atmušė kelius 

I priešo kontr-puolimus,—

iškelti blaivybės idėjas, 
nurodant alkoholio kenks
mingumą sveikatai, blogą 
įtaką žmogaus būdui ir 
moralei, pabrėžiant, kad 
dabar, kai mums tiek rei
kalinga lėšų kovai dėl Lie
tuvos laisvės, dėl nukentė
jusių šelpimo, nusikalti
mas tiek pinigo išleisti al
koholio nuodams.

I

los ir valyklos, kurių savi
ninkai ir dalis personalo 
yra lietuviai. Vieną iš tų į- 
monių turi buvęs Lietuvos 
armijos karininkas E. Di
kas. Turistų Montevideo 
mieste gana daug, taigi tos 
rūšies darbai yra gana pel
ningi.
— Swifto skerdyklų vice

direktorius Ild. Lenvenis, 
kilęs iš Gruzdžių valsčiaus, 
gerai gyvena su savo šei
ma Montevideo mieste. 
Neseniai pastatė namus ir 
antram savo sūnui, kuris 
yra baigęs *_________ _
mokslą ir dažnai skraido! 

; Uragvajaus padangėse, 
i — Lietuvaitės O. Stepo
naitytė, ištekėjusi už ispa

nu no, M. Trinkaitė, ištekėju- 
|si už Kubos piliečio, O. Du-1 

» . . n. .. n . bosytė, ištekėjusi už Ru- Ketonas Mirtis Prisiminus |mu<jos pjKečio _ visos 
---------- 'Montevideo mieste turi po 

(LKFSB) Prieš penke-!namus.
rius metus. 1939 m. rugsė-j — Jaunas lietuvis moks- 
jo 21 d., mirė žymus lietu- įeivis S. Šiaučiūnas už pa
vis kariškis brig. gen. Pr. sižymėjimą moksle laimė- 
Vaičiuška. _ jo aukso medalį Escuela

— Šiemet, rugsėjo 30 d., Nacional de Comercio mo- 
taipgi sueina penkeri me-į tykioje, Argentinoje.
tai nuo mirties Juozo Tu-į — Tarp Uragvajaus lie

tuvių yra mėgstančių vai
dybos meną. Ne taip senai 
jie statė komediją: “Pa
skolink man savo žmoną”.

— Uragvajaus valstybi
nio teatro pirmoji baleri
na Paula Jarmalavičiūtė 
vra lietuvaitė. Ji net turi 

j savo mokinių grupę ir vie- 
! tinė spauda aukštai verti- 
! na, kaip jos pačios choreo
grafinius (šokio) gabu
mus, taip ir jos sugebėji
mus išlavinti naujas pajė
gas. Ta lietuvaitė balerina 
mielai lankosi ir po kitas 

; lietuvių kolonijas su prog
ramomis.
— Uragvajaus sostinėje, 

Montevideo mieste. Anta
nas Dambrauskas turi pia- 

I nų fabriką ir parduotuvę. 
; Prekybos reikalais jisai 

lankosi ir kitose kaimyni- 
1 nėse valstybėse.

— Keliolika lietuvių Mon- 
i tevideo mieste moka pa

tentus, kaip savininkai 
1 prekybos ar pramonės į- 

$, staigų. Montevideo prie- 
* miestyje, Vilią dėl Cerro, 

veikia Žukelio kino teatras 
I “Selecto”, Bartnikaičio fo- 
$ to studija “Esba” ir apie 
g 50 maisto produktų par- 

duotuvių priklauso lietu- 
$ | viams.

Kur nors iš Anglijos šios WACS, kurios darbuojasi 
karo fronte Signal Corps dalinyj, skubiai persiunčia 
paveikslą Radio-Telephoto būdu į Ameriką.

BAISIOS DIENOS LIETUVOJE

aviatoriaus Vėgėlių

20,000 Žmonių Liko Be 
Namų Kinijoj Dėl Gaisro

belio, ilgus metus buvusioj 
ministeriu ir ministeriu i 
pirmininku Lietuvoje.
— Prieš 50 metų, 1894 m.! 

rūgs. 20 d., mirė garsus 
katalikų mokslininkas G. 
B. de Rossi, senienų tyri
nėtojas, archeologas, kurs 
visame pasaulyje sukėlė 
- ■ ’cli susidomėjimą tyri- 
nėjirjRi krikščionybės se
nobinių liekanų.

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS į

I
I

Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas 

odos viršelis: papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms j Švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — 83.50. Rašyk:$3.50. Rašyk:

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass

“Darbininko" Administracija.

Siunčiu $ ir prašau prisiųsti
DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:
Vardas ir Pavardė ..............
Gatvė ----
Miestas ir Valstija

knyga (s)

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas pranešime iš 
Londono patvirtina anks
čiau" gautas žinias apie 
baisų okupantų siautėji
mą Lietuvoje. Į Švediją at
vykę apie 100 lietuvių pa- 

ir yra reikalingi 
; skubios pagalbos. Jie pra
neša, kad okupantai, pirm 
apleisdami rytinę Lietuvą, 
išžudę 700 politinių kali
nių. Apie tolimesnius vo- 

I kiečių žiaurumus pasako
jama, kad malšindami lie
tuviškųjų ‘karinių dalinių 
sukilimą naciai išžudę 120 
karių ir karininkų. Bet tie 
skaičiai nėra galutini. La
bai išgriauta Biržai, pasili
ko tik griuvėsiai, taip pat 
sugriauta Latvijos Jelga
va. Rusai pareikalavo iš 
gyventojų pasiteisinti, ko
dėl jie nebėgo į SSSR... Ci
viliniai Lietuvos ' valdinin-, 
kai užimtuose • plotuose, 
bolševikų šaudomi be teis
mo.

30-čiai Milijonų Asmenų 
Palengvintas Mokesčių 

Apskaičiavimas

4. — KAP pranešimu, prieš 
§ apleisdami Vilnių, vokie- 
1 čiai ten buvo įrengę daug 
y• krematorijų, kuriose sude- 
S'gino anksčiau jų nužudy
si tųjų žmonių lavonus, kad 

paslėptų savo kriminali
nius darbus.$

Chungking, Kinija, rūgs. 
24 — Dėl kilusio gaisro 
Yangtse upės pakraštyj 
20.000 kiniečių liko be na
mų.

I

f
imokesčiams. Išskaitų kvi

to forma taip pertvarkyta, 
kad į jį yra įtraukti reika
lingiausi klausimai ir nu
rodymai, tuo padarant jį 
tinkamu daugeliui samdi
nių vartoti kaipo pajamų 
deklaraciją. Pertvarkytoji 
išskaitų kvito forma pava
dinta Form W—2 (Rev).

Šitą naujos formos iš
skaitų kvitą, gali vartoti 

i pajamų mokesčių reika
lams kiekvienas, kurio pa
jamos 1944 metais buvo 
mažesnės, negu 85000, su
sidedančios vien tik iš al
gos, parodytos ant pajamų 
kvito. Visi kiti mokesčių 
mokėtojai privalės savoV““ .,^u.
pajamas mokesčių reika- ta. yra Jung Vaisty
toms pareikšti ant btoukc |bu* armlJos nuostolla‘- 
Form 1040, kuris, pagal B1 . c • c i i 
naująjį įstatymą taip pat j Blaivybes Sąjūdžio Sukaktis 

į yra suprastintas. ----------
i Išskaitų kvitą vartojan-j (LKFSB) Prieš 35 mė
tis mokesčių mokėtojas l^us» 1909 m- rugsėjo 22 d., 
turės jį išpildyti ir paštu kun- _ P- Saurusaitis su- 
pasiųsti vietiniam mokės-;kvietė i Waterbury, Conn. 

Įcių rinkėjui (kolektoriui)į P^mą lietuvių priešalko- 
Į nevėliau, 1
I 1

i
I

I 
J

I

Jung. Valstybės Prarado 
400,000 Vyrų

Elmer Davis Praneša Pakei
timus Karo Informacijos 

įstaigoje
VVashingtonas — Elmer 

Davis, Karo Informacijos 
Įstaigos Direktorius, rug
sėjo 7 dieną pranešė, kad 
vietoje Namų Skyriaus 
(Domestic Branch) direk
torius George W. Healy, 
Jr. paskirtas Neil Dalton. 
Ištarnavęs Karo Informa- 

dingo 47,315.'clJOSIs ^8°-!e,beye^ ’ne’

VVashington, D. C. —Ka
ro Departmentas praneša, 
kad nuo pradžios karo už
muštųjų, sužeistųjų ir ne
laisvėn paimtųjų skaičius 
jau siekia 400,760 vyrų vi
suose karo frontuose.

Užmuštų 64,468, sužeistų Į 
į 177,235, nelaisvėn pateko! 
147,315, ir _.,----
Laivynas prarado mažiau. 
Toki tai yra Jung. Valsty
bių armijos nuostoliai.

' — kaip 1945 metų, folinį seimą Amerikoje ir. 
kovo 15 dieną. Mokesčių čia buvo įsteigta “Ameri-l

Washingtonas — Josephj 
D. Nunan, Jr., mokesčių: 
komisi jonierius, pranešė,| 
kad apie 30,000,000 darbi-' 
ninku ir tarnautojų bus j 
palengvintas 1944 metų 
mokesčių apskaičiavimas, 
vartojant tam reikalui 
darbdavių išduodamus iš- 
skaitų kvitus.

Prisilaikydamas 1944 
metų Asmeninio Pajamų 
Mokesčių Įstatymo, mo
kesčių komisijonierius lei
do tam reikalui vartoti iš- 
skaitų kvitus. ŠI nauja 
tvarka palengvins 30.000,- 
000 darbininkų ir tarnau
tojų pajamų mokesčių mo
kėjimą, leidžiant jiems pa
reikšti ant išskaitų kvito 
vien tik kiek jie pajamų 
turėjo, kokiomis mokes
čių išimtimis naudojasi, 
nereikalaujant išpildyti re
guliaraus pajamų mokes
čio blanko, Form 1040.

Įstatymas reikalauja, 
kad kiekvienas darbdavys, 
nevėliau sausio 31 dienos, 
išduotų kiekvienam sam
diniui išskaitų kvitą, ku
riame būtų nurodytą, kiek 
algos .samdiniui isiųokėta 
per pereitus metus if kiek; 
iš jos išlaikyta ' pajamų'suomenei.”

rinkėjas apskaičiuos, kiek 
jam išpuola mokesčių mo- 

Į keti ir praneš, kiek jis pa- 
| pildomai privalo sumokėti, 
į arba grąžina skirtumą, jei 
i mokesčių mokėtojas yra 
j per daug įmokėjęs. OWI.

I

Rugpjūčio Mėnesį Pagamin
ta 7,939 Lėktuvai

kos Lietuvių Katalikų 
Blaivininkų Są j u n g a”. 
Pradėtas gyvesnis blaivy
bės sąjūdis. Vėliau buvo 
šaukti ’ seimai Bostone. 
Mass., New Yorke, Wor- 
cestery, Mass., Minersvil- 
le, Pa. Įvedus prohibiciją 
Blaivybės draugijų veiki
mas kaip ir atpuolė, susilp
nėjo ir net dabar ypatingo

|

tus, G. W. Healy lapkričio 
mėnesį sugrįžta į Times- 
Picayune, New Orleans.

N. Dalton įstojo į Karo 
Informacijos Įstaigą 1944 
metų balandžio 1 dieną 
Naujienų Biuro viršinin
ko pavaduotoju. Jis laiki
nai yra pasitraukęs iš Cou- 
rier - Journal ir Louisvil- 
le Times, kur jis ėjo prezi
dento pagelbininko parei
gas. Jis yra pirmojo pa
saulinio karo veteranas. 
Courier - Journal dirbo 
nuo 1917 metų, eidamas į- 
vairiausias pareigas: re
porterio, miesto skyriaus 
redaktoriaus (city editor), 
vyriausio redaktoriaus ir 
prezidento pagelbininko.

OWI.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas_______

VVashingtonas — Karo 
Gamybos Vadybos prane
šimu, rugpiūčio mėnesį į 
pagaminta 7,939 lėktuvai,. 
kas yra beveik tiek pat, 
kaip ir liepos mėnesį. 
(8,000).

Nuo birželio mėnesio j 
sunkiųjų bomberių paga
minta 1,500 į mėnesį. At
kreipus dėmesį į faktą, 
kad 1941 metų gegužės 
mėnesį Baltieji Rūmai iš
leido pirmuosius nurody
mus, ragindami pagamin
ti po 500 lėktuvų į mėnesį, 
matoma, kokios pažangos 
atsiekta gamyboje. Karo 
Gamybos Vadyba pažymi, 
kad anuo metu pagamini
mas 1,500 lėktuvų į mėne
sį-atrodė neįmanomas. .....

O^L

<n X :» ‘Ir vienam padarytoji 
neteisybė gresia visai vi- 

Mantesquieu.

Kun. P. M. Juro Nauja 
Maldaknyge

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

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

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage jCo.
GraftonAve., ' Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham l.tO^-R

- ik
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Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
---------- by------------

BAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. A88OCIATION OF LABOR
Botered m eecond-claaa matter Sept. 12, 1915 at the poet offlce at Boaton, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for malling at speclal rate of postage provided for ln Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorlzed on July 12. 1918

t r i MŪSŲ LAIKRAŠČIAI

8UBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ____________ >4.00
Domestic once per week yearly >2.00
Foreign yearly_______________ >5.00
Foreign once per week yearly >2.50

Mes gyvename labai grei- šiūros, žurnalai ir viskas, 
įtus laikus. Visas mūsų gy
venimas, viskas. Dabarti- laikraščiai užima pirmąją 
niai žmonės smarkiai gal- vietą, nes jie dažnai, 
voja, gyvai jaučia ir sku-ldien, ar kelis kartus per 
biai veikia. Visa, kas yra Į mėnesį išeina; per juos ga- 
aplink mus, nesulaikomai Įima ir daug sužinoti ir 
veržiasi į priekį. Žinoma, viską pasakyti.

>2oo.visai negalima to pagirti,

I
viskas, kas rašoma. Bet

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama   ........... >4.00
Vieną, kart savaitėje metama_ !
Užsieny metams ____________ I
užsieny i kart sa-tėj metams >2J», greitumą, per neapsigal-' vų, palydovas: 

vojimą, nepamąstymą ir 
nepasitarimą su Dievu bei 
žmonėmis — pasidaro iš 
tų smarkių šuolių daug 
mažesnių ir didesnių klai
dų; o kartais ir visai nepa
taisomų nelaimių. Tai jau 
negerai. O dar labiau ne
galima pasiduoti tai bai-i 
šiai laiko srovei, kad ji 
mus pagautų, užliūliuotų 
ir nublokštų kažin kur be 
mūsų valios ir supratimo... 
Mes, katalikai, esame žmo
nijos pamatas, mes moka
me gyventi, nes Mokytojas 
Jėzus mus to išmokė, taigi 
mes turime sudaryti gyve
nimo rėmus; nutiesti jam 
Dievo valios kelius, įkvėp
ti gyvenimui 
katalikiškos 
daryti savo 
srovę...

Didelis tai 
tai ir mūsų pareiga! Taigi 
mes katalikai turime gerai 
nusimanyti apie gyveni
mą. Mums reikia žinoti, 
kas dedasi ne tik mūsų 
mylimoje tėvynėje, bet ir 
visame pasauly. Reikia ži- 

i noti, nes mes — katalikai, 
skaitydamas, bet gyvenimo reiškinius stebėdamas. 
Viešąją tvarką dabodamas, policistas tiesioginiai atsi
duria su gatvės jaunimu ir apčiuopiamai stebi jo doro
vinius trūkumus. Bet ir be policijos pastabų gerai ži
nome, kad be religinio auklėjimo, vien protinis išsila-’ 
vinimas gerų piliečių neišauklėja. Tai jau pradeda pa
stebėti viešųjų mokyklų vadovybė ir pripažįsta reika
lingumą religinio auklėjimo.

Katalikų Bažnyčia nuo pat pradžios savo įsikūri
mo uoliai rūpinasi, kad namie ir mokyklose būtų dės
toma religija. Viešose Amerikos mokyklose neleidžia
ma religijos dėstyti. Tad Bažnyčia ragina steigti kata
likiškas mokyklas. Kur jų yra, ten įpareiguoja tėvus, 
kad savo vaikus tenai siųstų. Kur jų nėra, ten būtina 
turėti sekmadienio mokyklas bažnyčiose arba parapi
jų svetainėse. Tuo būdu katalikiško auklėjimo priemo
nės yra parūpintos, reikia tik jomis naudotis. Čia tai 
jau tėvų pareiga prižiūrėti, kad jų vaikučiai pastoviai 
lankytų sekmadienio mokyklas. Jei tai bus atliekama, 
nereikės drebėti ir rausti dėl nepilnamečių nusikalti
mų. Religinis auklėjimas išlavina žmogaus sąžinę, ku
ri daug sėkmingiau sulaiko nuo nusižengimų, negu 
griežčiausi įstatymai ir uoliausia policijos priežiūra. K.

DARBININKAS
B66 West Broadvay, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Karo metu daugiau negu kada nors tenka susirū
pinti religiniu vaikų auklėjimu. Karas sudaro sunkes
nes gyvenimo sąlygas. Visiems tenka daugiau ar ma
žiau nukentėti ir pasiaukoti. Karas taip pat neigiamai 
paliečia ir dorovinį gyvenimą. Daugiausia nukenčia 
vaikai ir priaugantis jaunimas. Tėvai ir nemaža moti
nų yra fronte — kovoja už laisvę. Likusieji tėvai ir mo
tinos užimti viešu darbu — namų fronte gamina karo 
reikmenis. Daug vaikų pasilieka be priežiūros. Mažiu
kai skursta, didesnieji išdykauja. Išdykavimas dažnai 
juos veda į kriminalinius nusižengimus. Su pasibaisė
jimu skaitome ir per radiją girdime apie stambius ne
pilnamečių nusikaltimus: vagystes, plėšimus, bandi
tizmą, pasileidimą ir net žmogžudystes. Skaudu skai
tyti apie jaunų banditų būrius, kuriems kartais vado
vauja 15-16 metų mergiščių. Visuomenę supurto klai
kaus pasibaisėjimo jausmas. Niekados nėra taip buvę. 
Kas daryt?

Be abejo kas nors reikia daryti. Reikia surasti blo
gio priežastis. Nesunku jas įžiūrėti. Yra tokių, kurie 
sako, kad vaikai neapsišvietę, nedamokyti. Vargu tai 
tiksli priežastis. Juk jie priverstinai lanko mokyklas. 
Tad išdykavimo priežastis glūdi kur kitur. Vienas po- 
licistas tiesiog pareiškė, kad išdykusieji vaikai neturi 
religinio auklėjimo. Jis tiksliai atspėjo, ne knygas

Laikraštis — tai mūsų 
>5.00 nes per tą nežmonišką katalikų, gyvenimo vado- 

: mes eina
me, vadovaujame, o laik
raštis mus lydi.

Laikraštis — tai mūsų 
ginklas, kuriuo mes skina- 
me gyvenimo raistą, kad 
kartu su vadovaujamais 
neiklimptumėm.

Laikraštis — tai pasau
linė sakykla, iš kurios kal
bamas nuolatinis, nepa
liaujamas gyvenimo pa
mokslas: mes, katalikai, 
sakome, o žmonija klauso. į 

Taigi brangių brangiau-i

: nas laikraštis, i 
i vargu beįvykdysi ] 

planus žmonių širdyse ir 
visam pasaulyje.

I

l

nemirtingos 
dvasios, su- 

katalikišką

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

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

SKYRIUS IV
PASITIKĖJIMAS DIEVO PLANAMS

Kasgi tad tą gražų gyvenimą ir tvarką 
atstatys? Ją grąžins ta didžiulė Dievo tikin
čiųjų armija perauklėdama žmonių protus, 
kad atiduotų Dievui kas Dievo ir ciesoriui 
kas ciesoriaus.

Todėl nepraraskite pasitikėjimą Dievu. 
Būk nusižeminęs. Dievas niekados nepralai
mės; mes tik esame, bet mes galime dar ir 
laimėti. Šis yra vien tik bandymo laikas! Pa
sitikėk Dievu kol dar gyveni Jo valioje. Šv. 
Povilo žodžiais sakant: “Viešpats tepalenkia 
Jūsų širdis į Dievo meilę ir Kristaus kantry
bę” (2 Tesal. 3:5).

Kuomet žiūrime kokio nors vaidinimo, 
mes neapleidžiame to veikalo pačioje pradžio
je, bet laukiame galo, nors pati pradžia būtų 
labai žiauri ar nuoboti. Mes negalime veikalą 
vertinti iš jo pirmųjų scenų, reikia matyti vi
sas. Jei tu tiki, kad dramatistas sukuria gra
žų veikalą, kodėl tuomet neduoti Dievui kre
dito? Ar Jo veikalo nematai? Jeigu ne, tai 
dar pamatysi. Lauk šio veikalo galą.

Gal būt iki šiol šis karas tebuvo to veikalo 
tik pirmoji scena, o tu jau matai karčius jo 
vaisius ir žygiuojančius į mus priešus. Mes 
gal dar turėsime laukti gana ilgai iki kol sce
nos uždanga nusileis. O ji nusileis, kada tap

kas-

Restoranų Laikytojai Prisi
deda Prie Skardinių Dėžučių 

Rinkimo

Taigi brangių brangiau-. Kai amerikiečiai peržengė Prancūzų - Belgų rube- 
sias daiktas yra kiekvie- žių prie Seloignes, tai matome dviejų belgų piliečių 
nas' laikraštis, nes be jo nuoširdų pasipasakojimą amerikiečiui. Laikai persi- 
vargu beįvykdysi Dievo mainė ir belgai gali laisvai papasakoti apie nacių pa

darytą žalą jų kraštui.

VVashingtonas — Kaip 
praneša Karo Gamybos 

i Vadyba, 100,000 Tautinės 
Restoranų Sąjungos narių 

■prisidėjo prie skardinių 
dėžučių (kenų) vajaus. Ši 
sąjunga atstovauja 85 
nuošimčius restoranų biz
nio visoje šalyje.

Nors daugelis restoranų 
pavieniui kooperavo šita
me vajuje, bet šimtanuo- 
šimtinis valgyklų dalyva
vimas skardinių dėžučių 
rinkimo vajuje buvo są
jungos pažadėtas, atsilie- 

,piant į Karo Gamybos Va
dybos Pirmininko, Donald 
M. Nelson, prašymą.

Kritišką cino trūkumą 
pabrėžė Karo Gamybos 
Vadybos Cino Skyriaus 
viršininkas, Louis B. Loeb, 
įspėdamas:

“Cino dėžučių rinkimo 
svarba nėra perdėta. Mū
sų nustatyta kvota buvo

i

1. Broliai, lietuviai kata- laikraščiai! Mes juos su-]Ir kas daugiau patars — surinkti 40,000 tonų per

mes — gyvenimo vadovai, 
mes už viską turime atsa
kyti prieš Dievą, prieš 
žmoniją ir patys prieš sa
ve...

likai, mes pirmieji tarp vi
sų kitų pagalvokime ir su
praskime — kas tai yra 
laikraštis, kaip jis rišasi 
su gyvenimu, su kataliky
be ir su Dievo valia... Mus 
tikrai apšvies Dangaus 
šviesa ir mes tuomet tik
rai suprasime, kad geras 
katalikiškas laikraštis tai 
yra paties Dievo laiškas 
geriems žmonėms... Ir jis 
nuolatos mums rašomas— 
kasdien, kas savaitė ar kas 
mėnuo jį gauname... Pa
tys supratę ir kitiems apie 
laikraščius paaiškinsime, 
kiekvienam tą patį pasa
kysime: tada laikraščius 
supras ir katalikai, ir visi 
kiti broliai lietuviai...

O, kadgi suprastų!..
2. Iš to supratimo turi 

išplaukti nuoširdi meilė ir] 

geram katalikiškam laik
raščiui.

Tiesa, mes, katalikai, ir 
nepažįstame kitų laikraš
čių — tik mūsiškius, tik 
katalikiškus... Jie mums 
teisybę rašo, 
meilę neša, 
mus vadina; 
laiškai ištikimiems 
nėms —

I

prantame, mes mylime ir 
gerbiame juos; mes ati
duodame jiems savo auką 
ir savo gyvenimą; su kata
likišku laikraščiu mes ne
skiriamai susirišame. Taip] 
jau reikia!

O nekatalikiškiems, o 
priešingiems ir baisiems 
laikraščiams mes skelbia
me būtiną prasišalinimą, 
nes žmonėms reikia tiesos 
ir meilės, ne melo ir ko-

tas bus didesnis žmogus. 
Bus laikraščių apaštalas.

4. Surinkime mūsų kata
likiškus laikraščius ir su
siūkime į didelę, storą 

(knygą. Taip vienais me
tais, kitais — per visą lai
ką. Tą laikraščių knygą ir 
visas jas kartu laikykime 
mūsų namuose pačioje 
garbingiausioje vietoje, 
nes už tai mokėjome pini
gus. nes ten parašyta tei-

Tikrai prigyvenome grei
tus laikus: viskas skuba, 
niekas nelaukia ir nieko 
nepadarysi... Bet mes — 
gyvenimo vadai, Dievo 
planų vykdytojai! Taigi _r............. ......._.......„
mums, katalikams, tenka gili pagarba kiekvienam 
sakyti žmonėms savo žo
dį, reikia klausytis kitų 
kalbos ir į ją atsiliepti: ar-Į 
ba pagirti, jeigu kalbėta ir 
veikta žmoniškai, protin
gai, arba papeikti ir pa
smerkti, jeigu užsimoja
ma prieš Dievo planus...

Čia būtinai reikalinga 
spauda: reikalingi laikraš
čiai, leidiniai, knygos, bro-

Jie
jie šviesą ir 
jie broliais 
jie tai Dievo 

žmo- 
tik katalikiški

sime išmintingais ir sugrįšime, lyg tas sūnus 
palaidūnas pas tėvą.

Todėl kantrybės! Kas nori valgyti duonos, 
turi ją išsikepti. Ar ne visos žaizdos gyja pa
lengva? Mūsų pasaulis juk irgi žaizduotas.

Gali prarasti pasitikėjimą sveikatoje, lai
mėje, pasisekime, tačiau niekuomet nepra
rask pasitikėjimo į Tą, kuris tave gali išgel- 
ti.

Mano siela, būk kantri ir lauk;
Neteisk darbo kol jis dar nėra baigtas.
Paviršius keičiasi kiekvieną dieną —
Džiaugsies — nes pabaiga vis darbą vainikuoja.

SKYRIUS V.
PASITIKĖJIMAS KARO METU

Visais laikais, o ypatingai karo metu, mes 
neturime rūpintis apie tai, kad Dievas būtų 
mūsų pusėje, bet juo labiau, turėtume sielo
tis, kad mes patys kryptume į Dievo pusę.

Prieš beprasidedant šitam karui, taip va
dinamieji žmonių vadai, kurie paskendę sa
vanaudiškume vietoj to, kad gyventi krikš
čionybės meilėje, dėjo visas pastangas, kad 
kaip nors pritaikius krikščionybę prie žmo
nių gyvenimo, o ne žmones prie krikščiony
bės.

Kuomet visokie divorsai ir išsiskyrimai 
tapo populiarūs ir išbraukė Viešpaties žo
džius: “Ką Dievas sujungė, žmogus teneiš- 
skiria” (Mato 19:6).- Ir kuomet jų sielos prisi
pildė nuodėmėmis, jie tuos žodžius pavadino 
mitais ir pragaro iliuzijomis.

Kasdien mūsų laikų žmonėms tampa natū
ralesniu dalyku taikinti tikėjimas prie gyve
nimo, o ne gyvenimas prie tikėjimo. Jeigu

vos! Taigi su jais pabaigta.' sybė, nes tai svarbūs laiš-
3. Visi katalikai turi pa- kai, kurie mums parneša 

laikyti savo laikraštį; į dangiškos šviesos. _ Tokia J* 
kiekvienus katalikiškus 
namus turi ateiti Dievo 
laiškas; visur no mylimą 
išeiviją tegul žiba katali
kiško laikraščio šviesa ir 
tespindi, tegyvuoja broliš
ka meilė...

Labai lengva turėti kata
likišką laikraštį — reikia 
jis užsisakyti, 
sakoma 
ruoti. O tam užtenka kele
to dolerių, užtenka pasi
klausti savo parapijos ku
nigo patarimo — ir gana. 
Net galima ir taip: galima 
ir sau tokį laikraštį išsira
šyti ir kitiems galima pa
tarti bei pamokyti, kaip 
tokis laikraštis gaunamas.

mėnesį, bet tikrovėje retai 
kada buvo viršyta 50 nuo
šimčių nustatytos kvotos. 
Tai yra apgailėtina, ypa
tingai imant dėmesin cino 
i reikalingumą tūkstančiui 
ir vienam kariškam reika
lui.

“Amerikos restoranų ko- 
1 operavimas tame reikale 
yra be galo reikalingas. 
Skardinių dėžučių rinki
mo vajaus pasisekimas ar 
nepasisekimas veik išimti
nai priklauso nuo restora- 
—1 laikytojų taupymo 
kiekvienos cino dėžutės”.

OWI.

I

knyga papuoš mūsų na
mus. O surinkti tokią kny- 
ua visai lengva: nenumes- 
kime nė vieno laikraščio 
numerio, metų gale visus 
sudėkime, susiūkime ir

tuos laikraščius į visus ka
talikiškus namus, kad visi 
broliai lietuviai katalikai 
mokėtų skaityti ir kad su-

į aptaisykime štai ir kny- prastų, kas parašyta, kad 
ga. Kitus to pamokykime. Dievas laimintų mūsil lai.

arba kaip 
užsiprenume-

5. Gražiai, gražiausiai 
(paprašykime gerąjį Dievą, 
! pasimelskime, kad mūsų 
i katalikiškieji laikraščiai 
kuo daugiausiai išsiplatin
tų... Kad visi redaktoriai 

! būtų sveiki ir linksmi; kad 
Į visi rašytojai tik tiesą ir 
meilę apie gyvenimą rašy
tų, kad iš mūsų tarpo atsi
rastų daug laikraščių apa
štalų ir kad pristatytų

• v

kraščius... M. (“Ž.”)

FRONT RAGE 
EARS

WAR LOAN

medicinos vaistai sektų panašią tvarką ir tai
kintus prie ligų, tai žmonija jau senai būtų 
sutrūnijusi.

Todėl mes ir turime būti labai atsargūs ir 
neperkelti taikingų laikų protavimą karo lai
kams. Panašiai buvo taikos metu. Kai kurie 
žmonės galvojo, kad tai yra Dievo ir krikščio
nybės dalykas, kad pasaulis gyventų taikoje 
ir būtų čia gera ant žemės. Taip lygiai ir šian
dien, kada kilo karas, tie patys žmonės ma
no, jog krikščionybė egzistuoja vien tik tam, 
kad atitaisytų pairusią pasaulio tvarką, kuri 
išmetė Kristų iš gyvenimo. Kiti dar sanpro- 
tauja, kad krikščionybė esanti tam, kad ji 
uždėtų savo “taip” tautiniams obalsiams.

Iš to seka, kad Dievas yra geras tuomet, 
kada Jis pildo mūsų valią ir blogas, jeigu at
sisako mus patenkinti.

Jeigu mes norime, kad religija įneštų šiuo 
laiku kiek suraminimo žmonių širdims, mes 
turime mažiau kalbėti apie tai ar Dievas yra 
mūsų pusėje, o daugiau apie tai, kad mes bū
tume Dievo pusėje.

Kada šeimoje vyras ir moteris pradeda 
įvairius ginčus ir nesusipratimus kelti, tuo
met pati problema nėra kaip jie savo sava
naudiškumą turi pritaikinti prie Kristaus pa
mokslo nuo kalno, bet juo labiau, kaip Kris
taus pamokinimus pritaikinti prie nesusipra
timų.

Molis juk neformuoja puodžių, bet puo
džius formuoja molį. Panašiai ir mes neturė
tume krikščionybės taikinti prie šio karo, 
bet karą derinti prie krikščionybės.

Patrijotizmas yra religijos savotiška for
ma, tačiau religija, anaiptol, nėra patrijotiz-

mo forma ar jos dalis. Ciesorius yra Dievo 
valdžioje, bet Dievas nėra ciesoriaus valdžio
je.

Mylėti Dievą tuo pačiu reiškia mylėti ir 
tėvynę, tačiau mylėti tėvynę, tai dar ne vi
suomet reiškia mylėti ir Dievą.

Gerumas reiškiasi valioje, o ne obalsiuose; 
asmenybėse, o ne pažangoje; sielose, o ne 
patraukliuose žodžiuose.

Toks supratimas, jog Dievas gali būti 
vartojamas bet kuriems tikslams, yra tiesiog 
burtai, o ne religija. Kai kurių žmonių ban
dymas pritaikinti krikščionybę prie šio karo 
yra Kristaus iš naujo kryžiavimas.

Mes esame tie patys žmonės. Kaip tuomet 
Dievo Sūnų jie suderino su kryžiumi, taip 
dabar jie derina Jį prie karo. Prikryžiuoti 
Dievo Sūnų prie mūsų pačių sukurtų ideolo
gijų ir mūsų protavimo yra didžiausia pasau
lio tragedija. Ir jeigu pagaliau Dievas nėra 
aukščiau mūsų proto, bet yra lygus su mu
mis, kuriems galams tuomet išviso kalbėti 
apie Dievą?

Jeigu Dievas neapkęstų tų, kurių mes ne
apkenčiame, tuomet kas atleistų jiems jų 
nuodėmes ir kas dovanotų mūsų neapkantos 
nuodėmes? Ką aš noriu tuomi pasakyti yra 
paprastas Izaijo pasakymas, tačiau aiškus 
ir giliai teisingas: “Mano mintys nėra jūsų 
mintys ir mano keliai nėra jūsų keliai, sako 
Viešpats”. (Iza. 55:8).

Kodėl gi, dažnas gali paklausti, mes turi
me būti labiau susirūpinę, kad būtume Dievo - 
pusėje, o ne kad Dievas būtų mūsų pusėje? 
Atsakas: todėl, kad šis kelias yra vienintelis, 
kuris užtikrina laimėjimą. (Bus daugiau)
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REIKALINGA PAGALBA

Vėliau Lietuvą okupavę

Sovietų Dono Kazokai žygyje per Rumunijos kaimelį. Kaimiečiai žiūri 
prajojančių. z

1941 m. bolševikai išga-Nežinau, ar jūs malonios 
sodalietės. skaitote laik- bene iš Lietuvos užkaltuo- 
raščiuose žinias iš Lietu- se gyvulių vagonuose 50— 
vos. Retos tos žinios, kar- 60 tūkstančių vyrų, mote
tais ilgais aplinkiniais ke- rų. senelių ir vaikų, 
liais mus pasiekusios ir la
bai liūdnos. Kiekvieną kar- vokiečiai stengėsi išspaus
tą jos mums praneša apie ti paskutines jos sultis, 
naują mirtį arba naują Priverstiniams darbams į 
Lietuvos žmonių kančią. Vokietiją buvo vežami ne
tartum įbrėždamos naują tik vyrai, bet ir moterys ir 
bruoželį į baisios Lietuvos vaikai. Daugelis, norėdami 
tragedijos paveikią.

Jums, gyvenančioms čia 
laisvėje ir pertekliuje, sun
ku net suprasti ten. ana
pus vandenyno, gyvenan
čių mūsų tautiečių vargus. 
Jūs neįsivaizduojate, kaip 
reikia gyventi be cukraus 
žiupsnelio, be druskos, be 
muilo ir be šviesos. Jūs ne
suprantate. kas jra drebė
ti kiekvieną vakarą, ar ra
miai praeis ši naktis, 
kurio nors iš namiškių ne
išves į kalėjimą arba ar ne
išgabens jus. kaip kokias 
verges. į tolimosios Azijos 
girias arba į nuolat bom
barduojamus ir griauna
mus vokiečių karo fabri
kus.

Sunku jums visa tai su
prasti. bet pasistenkite se
seriška širdimi atjausti, 
ką turi iškentėti atplėšti 
nuo savo šeimos, be jokios 
pagalbos, gyvenantieji 
tamsiuose barakuose, bla
kių, tarakonų ir kitų para
zitų ėdami žmonės, 
smerkti vergiškiems 
bams, badui ir lėtai 
čiai. Jie kerta Sibiro 
dras, kasa griovius, 
kelius pelkėse ir minta 
juoda duona su dilginių 
sriuba. Jų kojos sutinę, 
kūne atsivėrę žaizdos, ne
tekdami jėgų, jie miršta 
vienas po kito. Miršta beiti? 
kunigo, be artimo žmo-; 
gaus, nežinodami, ar kas į 
nors sukalbės už juos “am
žiną atilsį”.

Įsivaizduokite, ką turi 
iškentėti motina, atsidū
rusi ištrėmime su keliais 
vaikais, iš kurių vienas dėl 
baisių gyvenimo sąlygų 
jau mirė. Vyras išgaben
tas atskirai ir šeima apie 
jį jokių žinių neturi. Viena 
dukrelė, išvežimo momen
tu nebuvusi namie, liko: 
kaip našlaitė Lietuvoje. į lietės, prie BALF veikimo 
Tai pavyzdys vienos iš' ir jo skyrių organizavimo, 
daugelio išdraskytų šei-; Atsidėjusios skaitykite 
mų. j BALF pranešimus lietu-

»?

ar

pa
dar
ui ir- 
tun- 
pila

- višvengti tos moderniškos 
baudžiavos, slapstėsi ai-ba 
pateko į koncentracijos 
stovyklas, ir vis dėlto bu
vo išvežta iš Lietuvos apie 
75.000 žmonių.

Pagalvokime apie mūsų 
brolių padėtį šiais metais, 
kai jie buvo nacių mobili
zuojami rytų frontui arba: 
baigiamų daužyti Vokieti
jos aerodromų apsaugai. 
Nenorėdami žūti negar
binga auka nacių aerodro
muose. lietuviai užprotes
tavo. Vieni buvo suimti, 
kiti priešindamiesi žuvo, 
o net septyni šaulių bata- 
lijonai pasitraukė į miš
kus.’

Kiek vargo, kiek kančių, 
kiek kruvinų tragedijų!

O kiek visas kraštas nu
kentėjo nuo bombardavi
mų ir kitų karo veiksmų, 
pakaitomis besiveržiant į 
jį rusų ir vokiečių kariuo
menėms. Kiek liko žmonių mus. ~
be pastogęs, be sveikatos. Vienas iš BALF uždavi- 
kiek našlaičių! nių yra supažindinti ne tik

Ar mes galime likti abe- lietuvius, bet ir ne lietuvių 
jingos ir šaltos šių kančių kilmės amerikiečius su lie-' 

tuvių tautos kančiomis 
šiame kare. Pasiskaitykite 
pačios apie tai ir paieško
kite straipsnių ar knygelių 
anglų kalba apie savo tau
tą ir jai daromas skriau
das, kad galėtumėt pasiū
lyti pasiskaityti savo 
draugėms, savo bendra
darbiams ir pažįstamiems.

1 Jei jums trūksta žinių, 
kreipkitės į dvasios vadus' 
arba pasikvieskite ką nors, 
į savo susirinkimus, kad, 
apie tai plačiau paaiškintų '; 
ir papasakotų.

Amerikos vyrai lieja 
kraują ir guldo galvas už 
laisvę ir gerovę visoms 
tautoms. Žiūrėkime, kad 
jų auka nenueitų veltui ir, 
matydamos skriaudą mū
sų tautai, kelkime prieš ją 
balsą ir tieskime nukentė- 
jusiems pagalbos ranką. 
Vardan žmoniškumo kvie- 
skime į pagalbą visus kil
nius Amerikos žmones, be 
tikybos ir kilmės skirtu
mo.

Ateinantį mėnesį (Octo- 
ber) bus National War 
Fund vajus. Sodalietės, vi
somis jėgomis prie jo pri
sidėkime.

Lapkričio mėnesį (No- 
vember) numatomas dra
bužių ir avalynės 
mas. Jau galime 
juos rinkti. Savo 
mus arba gautus 
žius išvalykime ir 
kykime arba naujus pasiū-Tien9> rugsėjo mėn. 10 d., 
kime ar numegztame. Bū- dalietės 
tų gražu, kad Sodalicijos Prie stalo, 
kuopos suorganizuotų me-; Naujosios Anglijos Prefekčių 
zgejų ratelius. susirinkimas buvo rugsėjo mėn.

Jūsų jautri, kilni širdis 17 d. Aušros Vartų parapijos 
iškels daug sumanymų bei salėje. Buvo svarstomi Sodalie- 
praktiškų pasiūlymų, ir čių seimo reikalai, prisidėjimas 
Marijai patiks šis meilės Prie Lietuvos šelpimo ir Kiti su- 
darbas. S. M. F.'manymai.

ŽEMES MYLĖTOJAI į kastuvą, landžiojo po už
pakalinį daržą, kol surado 
žemės pagal savo skonį, 
sugrįžo, apkasė meduką, 
užbėrė tos žemės ir palie-
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NAMINIS FRONTAS
Kareiviams Reikia Ginklų— 

Nemeskite Darbo
VVashingtonas — Maj. 

Gen. Lucius D. Clay, Armi
jos Medžiagų Direktorius, 
patiekė Senato Karo Tyri
nėjimų Komitetui šiuos 
faktus:

Neseniai vienas Ameri
kos karo vadų tik pusę 
skaičiaus 155 mm. šaud
menų, reikalingų kareivių 
išlaipinimo operacijoms. 8

inčių howitzerių kulkų 
trūksta net 53' . Britų 
prašymą skubiai pristatyti 
1000 vienos tonos bombų 
turėjome atmesti, dėl ne
galėjimo jų pagaminti. Ar
mijai gresia šiais metais 
trūkumas 50.000,(MM) jar
dų medžiagos palapinėms 
statyti.

Gen. Clay nuomone, šie 
trūkumai atsirado dėl dar
bininkų stokos. Todėl, kad 
išvengtume nelaimių, kad 
pajėgtume sėkmingai va
ryti ofensyvą, Amerikos 
darbininkai privalo ga
minti vis daugiau ir dau
giau karo medžiagų. Turi
me atminti, kad karas dar 
nepasibaigė.

Tad nemeskite darbo, o 
pildykite svarbius karo 
reikalavimus. Tai yra mū
sų vienintelė viltis perga
lei kaip galima artimes- 

1 niam momentui. 0WI.
—

Pratęsiamas Aliejum Šildo
mų Pečių Racijonavimas

I

i

aš tau pasakysiu, kam šlovę 
plėšai.

Pasakyk man, ką giri, ir aš; 
tau pasakysiu, ar esi kvaila ar 
protinga.

Pasakyk man savo nuomones. į 
ir aš tau pasakysiu tavo aistras.

Pasakyk man. kuo giries, ir 
aš tau pasakysiu, ko tau trūks
ta.

Pasakyk man spektaklius, ku
riuos mėgsti, ir aš tau pasaky
siu nuodėmes, kurias padarai.

I G. P., S. J.

Kai kurie žmonės žiūri į'gams. Jie grįšta pailsę, už- 
žemės plutą kaip ir aš: dusę, bet linksmi, jei jųjų 
man labai nuostabu, kad ekspedicija buvo laiminga, jo. 
augalai auga iš jos, bet ir su labai dideliu atsidėji-! _ Dabar, ji sakė įkaitu-|

m u valandas kamšo tą sju veidu, jos skrybėlė vos 
kad purvą apie kokį kelmelį. laikėsi ant galvos, — kiek- 

i - Turėjau aš mažą medelį, vieną kartą, kai lis, van-į
tais net į burnelę kemša, pasodintą prieš narną, kad duo nuneš šią gerą žemę:
sukeldami savo mamoms uždengtų labai tuščią ze- ant šaknelių, ir medukas1 Amerikos lietuvių kat. jauni-
didelį rūpestį, ir girdėjau, mės plotą. Ateina viena iš atsigaus. ’ mo or-jos Lietuvos Vyčių Sei-

. . v. . , .. . ... mas įvyko šio mėn. 23-24 dd.,As mačiau, kad ji jautėsi
labai herojiškai. Jos akys . .., y 'geriausio pasisekimo, katalikis- zibejo ir ji ėjo tartum ze- ................- • i j t- - ko solidarumo mintimi prisimes nesiekdama. Ji nusi-l r
plovė rankas, apsivilko ap
siaustą ir išėjo, pamiršda
ma, kad atėjo mane ap
lankyti.

Ir vis dėlto, nepaisant jų 
keistumų, šie žemės mylė
tojai yra labai arti mano 
širdies. B. R.

man purvas tai purvas, ir 
viskas. Aš pastebiu,

■ vaikučiai ją mėgsta ir kar-

kad paršiukai negali būti šių žemės mylėtojų. Man
linksmi be jos. nė “gerą dieną” nesakiusi,!

Savo gyvenime sutikau ima aimanuoti dėl to me- 
žmonių, kurie pakyla į ti- dūko. Aš dabar tik pašte-j

i II

I
i

krą ekstazę, kai jie kalba bėjau, kad jo dienos sus- 
apie žemę ir savo mažą kaitytos. Man kilo gražių, 
darželį. Yra mano artimų poetiškų minčių apie šio 
pažįstamų, kurie eina ii- jauno i 
gus kelius apie tvartus ir su pasauliu, 
kitas negirdėtas 
ieškodami žemės* savo dai-

I

viškuose laikraščiuose ir 
dirbkite pagal jų nurody-

medelio atsiskyri- 
, tačiau 

vietas, mano draugė buvo visai 
kitokios nuomonės.

Nenusiimdama nė skry
bėlės, ji surado kibirą ir

I
I 
f

i

SODALIEČIŲ VEIKLA
WORCESTER, MASS.

i

NORWOOD, MASS.

akivaizdoje?
Ne. Žmoniškumas reika

lautų ir svetimiesiems iš
tiesti pagalbos ranką, o 
juk tai yra mūsų tėvų gim
tinė, mūsų broliai ir sese
rys. Tad kas ir kaip dary-

Jau yra įsteigtas bend
ras visų Amerikos lietuvių 

j šaipos fondas, vadinamas 
BALF (Bendr. Am. Liet. 
Fond) arba angliškai — 
United Lithuanian Relief 
.Fund of America, kuris y- 
ra priimtas National War 
Fund nariu. BALF vado
vaus visam lietuvių šelpi
mo darbui ir jo skyriai 
steigiami visuose lietuvių 

. parapijose.
Prisidėkite, mielos Soda-

I Aušros Vartų parapijos Soda- 
lietės, VVorcesteryje, nedarė su
sirinkimų liepos ir rugpiūčio 

; mėnesiais, tačiau jos buvo veik
lios. Kas pirmą mėnesio sekma
dienį jos ėjo prie šv. Komunijos. 
Liepos mėnesį iškilmingai daly
vavo laidotuvėse savo narės 
a. a. Adelinos Pigagaitės.

Liepos mėnesio paskutinį sek
madienį visos linksmai dalyva
vo savo kuopos metiniame išva
žiavime į vieną ūkį prie Quin- 

, sigamond ežero.
• dešreles ir lošė
Kleb. kun. K. A. Vasys ir kun. 
J. C. Jutkevičius taip pat daly
vavo

i

i

išvažiavime.

Maudės, kepė 
“badminton”.

Sakoma. kad tos mažytės dukrytės artistės Nancy 
Coleman irgi patenkintos pirmuoju bendru su motinė
le paveikslu. Jų tėvukas yra publikacijos direktorius 
\Vhitney Bolton.

Worcesterietės dalyvavo taip 
pat Naujosios Anglijos Sodalie- 
čių iškiloje į Houghton’s Pond. 
Cantone, Mass., rugpiūčio 13 d.

Pirmas susirinkimas po vasa
ros sezono buvo rugsėjo mėn. 5 
d., bažnyčios salėje. Buvo svar
stomi ateinančio seimo klausi
mai ir sutvarkytas rengimas 
dpvanų krautuvėlės ‘Gift Shop’, 
kuri bus gruodžio mėn. pirmą 
savaitę.

Visos Sodalietės jau dabar 
dirba įvairius dalykėlius, kurie 
bus parduodami Kalėdų dova
noms.

Įsisteigė naujas Sodaliečių 
’ Studijų Ratelis kun. J. C. Jut-

rinki- kevičiaus vadovybėje. Pirmasis 
pradėti Studijų Ratelis, įsisteigęs prieš 
atlieka-' pusantrų metų, tebedirba taip 
drabu-(Pat vadovybėje.

SUtvar- Per metinę parapijos vaka
riene nięrssėm mėn. 10 d., So

pa tarnavo svečiams

VVashingtonas — Kainų 
Reguliavimo Įstaiga pra- 

Linkėdamos jam neša, kad dėl žibalo ir kitų 
lengvųjų aliejų trūkumo, 
suvaržymai veikę pirma 
tik 28-se valstybėse, alie- 
įjum kūrenamųjų pačių 
į pardavinėjime, dabar bus 
Taikoma visai šaliai.
i Nuo 1944 metų rugsėjo 9 
dienos, aliejum šildomų 
pečių racijonavimo kvitai 
visoje šalyje išduodami tik 
asmenims, kuriems nėra 

i galimybių naudotis kito- 
Įkiu pečiu; arba seną pečių 
pakeičiant nauju. OWI.

minkime savo maldose, prašy
damos Marijos galingos pagal
bos visam Vyčių veikimui.
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smui, 
mams, 
mui”.
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Jaunatvė sukurta ne džiaug- 
ji sukurta ne malonų

jį sukurta tik heroiz- 
Paul Čiaudėt.

‘•Kas sutaikina su Dievu mūsų 
praeities realybę ir mūsų dabar

ties tikrovę, tas vienas tegali į- 
vykdyti ir mūsų ateities idealą.”

“A-tis”

Prieš keletą savaičių Nor- 
wood, Mass., Sodalietės turėjo 
ilgai lauktą pramogą. Dėl lie
taus iškila negalėjo įvykti, to-! 
dėl Komitetas surengė visto lo-i 

į Šimą. Elena Pazniokaitė laimė-! 
jo pirmą dovaną. Anttą ir tre-' 
čia dovaną laimėjo Julija Babi- 
laitė ir Ona Vitaitytė. Nelė 
Smelstorytė gavo laimingą 
“booby prize”. Visos linksmai 
praleido laiką. Po skanių už
kandžių — kavos, kėkso, pyra-'j 
gaičių ir dešrelių “hot dogs” 
buvo nutarta sekti pasakas. Vi
sos sutinka, kad Virginija Vasi
liūnaitė gali būti pirmininkėj 
“This-is-tru-Fibber's Club. Ine.”1

Visos Sodalietės skirstėsi na-I 
mo tikrai patenkintos ir vėl lau- Į 
kia kitos pramogėlės.

Rengimo Komitetą sudarė:; 
Virginija Vasiliūnaitė, Chair-Į 
man. Nelė Pazniokaitė, Ona Vi- į 
taitytė ir Ieva Jurgevičiūtė. ■ _

Praėjusiame susirinkime buvo į |Į- 
išrinkta nauja valdyba: Nelė į:

♦
Vasiliū- |į

išrinkta nauja
Smelstorytė — prefekte, Vale
rija Baltadonytė — vice-prefek- 
tė, Jonė (Jenney) 
naitė — raštininkė ir Ieva Jur- 
gevičiūtė — iždininkė.

J. Vasiliūnaitė.

Pasakyk Man... Ir Aš Tau 
Pasakysią

Pasakyk man, j kurią 
žiūri, ir aš tau pasakysiu, kas 
kelia tavo pavydą.

Pasakyk*man. ko nesakai, ir 
aš tau pasakysiu, ko bijai.

Pasakyk man. kuo guodies, 
ir aš tau pasakysiu, ko esi ver
ta.

Pasakyk man, ką skaitai, ir 
aš tau pasakysiu, ką žinai.

Pasakyk man. apie ką galvo
ji, būdama viena, ir aš tau pa
sakysiu tavo silpnybę.

Pasakyk man. ko nekenti, ir

pusę

Pirk Defense Bonds ir Stamps!

vNaudingos Maldaknygės
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

kraštai, 288 puslapiai. Kaina . . $1.50
DANGAUS ŽVAIGŽDUTE, juodi odos apdarai, auk

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

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

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

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

MALDŲ ŠALTINIS — Kun. Pr. Juškaitis. Juodi odos 
apdarai, auksuoti 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 . $2.75

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS*

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

S 1.50

$3.50
L

Ivi 
$1.25 I

$1.00 £

$2.50 j
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Dvasinis Grožis
“Grožis išgelbės pašau-! katalikų šventieji. Tikrai 

lį”, pasakė rusų genijus T. I išganingas 
Dostojevskis, bet nereikia ; 
manyti, jog gamtos feno- j 
menų ir meno kūrinių gro- : 
zis turįs tokį išganingą 
savumą, nes visi žinom ir 
suprantam, kad ir gra
žiausi gamtos vaizdai ne
sulaiko žmonių nuo pasi
gėrimo, kurs, paralyžuo- 
damas jų sąmonę, degra
duoja juos į gyvuliškumą. 
Gražūs landšaftai nesu
stabdo žvėriško žmonių 
žudymosi, ypač karų ir re
voliucijų metu. Estetiškas 
kambarių įrengimas, gra
žūs drabužiai, meniški pa
veikslai, muzikos kūriniai, 
kūno gražumas nesulaiko 
žmonių nuo paleistuvystės 
ir seksualinių perversijų, 
kurios žmogų grožio at
žvilgiu daro bjauresnį už 
gyvulį. Dažnai gyvenime 
su didžiausiu estetizmu ei
na ir didžiausias palaidu
mas, didžiausias žmogaus 
kūno ir sielos bjaurojimas. 
J. J. Rouseau ir Leonas 
Tolstojus manė, kad žmo
nių suartėjimas su gamta 
ir jos grožiu ir nutolimas 
nuo civilizacijos teigiamai j cesas 
veikią jų dvasios gyveni- į baigtųsi 
mą, I 
dingą: ne visų “naturmen-! lis negaišdamas susitaiky- •v sų; L_ 
kie, pav., skitai, hunai ir 
totoriai neturėjo gražaus 
gyvenimo formų ir negali 
būti mums pavyzdžiu. Tai
gi ne fiziškasis grožis “iš
gelbės pasaulį”, — išgelbė
jimo galima laukti tik iš 
dvasinio grožio, iš to gro
žio, kurį savo gyvenime į- 
kūnijo V. Jėzus Kristus ir 
geriausieji Jo sekėjai —

tėra dvasinis 
grožis. Toks grožis savai
me prašosi nemirtingumo 
ir amžinosios 
vaizduokime, 
kai, sukčiai, 
smurtininkai, 
pasileidėliai, 
pluškiai, vagys apdrausti 
nuo mirties! Tokio gyve
nimo nemirtingumas su
darytų baisią disharmoni
ją kosminėj santvarkoj ir 
nesuinteresuotoj žmonių 
sąmonėj, nes toks gyveni
mas yra negražus, nors jis 
dažnai vyksta aukštos rū
šies meno sferose. Nuodė
mė darosi dar bjauresnė, 
kai ji pridengta meno šy-į 
du. Nuodėmėj gali tam Į 
tikrais atvejais būti este- 
tiškumo, bet niekuomet 
joje nėra tikro grožio. Ne
suinteresuota, aistrų ne
pavergta sąmonė niekuo- 

įmet nenori nuodėmės pro- 
’ceso amžinumo. Iš šalies’ 
į nuodėmę žiūrint, visada 

; gaunasi sunkus įspūdis ir 
instinktyviai norisi, kad 
nusidėjimo, mora 1 i n e i 
tvarkai nusikaltimo, pro- 

kuo greičiausiai 
ir niekuomet ne- 

bet ši nuomonė klai- besikartotų, kad nusidėjė-

garbės. Įsi- 
kad apgavi- 
karjeristai, 
girtuokliai, 
mušei kos,

I
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Bet Marinės
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Dienoje atidarymo mokyklų sezono vaikams, New Yorke, jau šešti me
tai surengiama vaikų lenktynės su Įvairiais vežimais—dviračiais, tri
račiais, ‘rolles skates’, dalių vežimėliais ir tt. Laimėtojai gauna savings 
stamps dovanomis. Vaizdas parodo iš rengiamų lenktynių vieną sceną.

dalykai.
“Grožis, arba įkūnytoji 

idėja, yra geresnioji mūsų 
gyvenimo pusė, būtent, to- 

, ji pusė, kuri ne tik egzis
tuoja, bet ir yra verta eg
zistencijos”, sako rusų fi- 

| losofas VI. Solovjovas. Tai
gi nelygstamai gražu tik 
tai, kas verta egzistenci
jos, kas verta amžino gy- 

i vavimo. Kas iš “įdomumo”
gyvenimas gražus, to-, tų su moraline gyvenimo bėga pasižiūrėti skrodžia- 

tvarka.Tai yra emperiškas mo lavono, pūvančio sifi- 
įrodymas, kad nuodėmės litiko, garsios paleistuvės, 
procese nėra grožio, nes 
kas tikrai gražu, tai savai
me prašosi nemirtingumo. 
Žemės gyvenime musų pa
tiriamas grožis yra geres
nės ateities simbolis, kai 
tuo tarpu nuodėmė negali 
ko kito simbolizuoti, kaip 
tik fizinę ir dvasinę mirtį 
ir beformiškumą, chaosą. 
Nuodėmė būna “įdomi”, 
pikantiška ir tam tikromis 
sąlygomis estetiška, bet 
ta jos savybė nesudaro' 

i grožio esmės, o tik duoda 
j žemiškam grožiui tam tik
rą foną. Iš gyvenimo prak
tikos žinome, kad dažnai

• norisi pasižiūrėti baisiau
sių ir bjauriausių dalykų: 
pūvantis žmogaus lavonas 
sudaro bjauriausią gam
tos vaizdą, bet kas to nėra 
matęs, tas vargu bepraleis 

: progą į tokią bjaurybę ne- 
: pasižiūrėjęs. Kaip fizinė, 
į taip ir moralinė bjaurybė 
i turi žmogui tam tikro pa- 
i traukimo, tam tikro įdo- 
i mumo, bet estetiškas “įdo- 
Įmumas” toli gražu nevisa- 
da sutampa su gražumu, 
tačiau nuodėmė, kaip pats 
beformiškumas, suaaro že
miško grožio foną, nors 
grožis ir grožio fonas — 
tai du iš esmės skirtingi

NO SISSY—T’nat's not a casc 
ior powdcr-puff, būt for anti- 
aircraft shells for range prac- 
tice. WAVE Mary Gere of 
Syracuse, N. Y. carries it on 
shoulder. She is first “WAVE 
of the Week” chosen at Great 

Lakęs. III.

Didėja WAC Ir WAVE
Skaičius

Karo Informacijos Įstai
ga praneša, kad žymiai y- 
ra padidėjęs įsirašančiųjų 
skaičius į WACS ir 
WAVES, o SPARS ir Ma
rinų kvota jau beveik visa 
išpildyta. SPARS duoda 
pirmenybę įvairioms spe
cialistėms,
priima moteris vyrams pa
vaduoti.

Karo Departamento pra-

nešimu, birželio 1 d. Mote
rų Armijos Korpuse buvo 
73,435 aktyvioje tarnybo
je, o liepos 1 d. jų skaičius 
padidėjo net 3,500, kas su
darė 77,000 moterų pajėgą.

WAVES aktyvioje tar
nyboje yra daugiau kaip 
85,000 moterų, Laivyno 
Departamento pranešimu.

Kas mėnesį į WACS ir 
WAVES įsirašo po 4,000 
moterų apytikriai.

Moterų Rezervas, U. S. 
Coast Guard (SPARS) 
praneša, turįs karininkių 
apie 1,000 ir aktyvioje tar
nyboje 8,500; pilna kvota 
susidedanti iš 10,000 mo
terų personalo. Dabartiniu 
metu pabrėžiamas reika
las lavinti specialistes, 
kaip pharmacist’s matės, 
radijo technikes, virėjas ir 

I kepėjas. Marinų Korpuso

tensyvintoje dvasinėje gy
vybėje. Šventumas — tai 
gyvybės pulso stiprintojas 
ir mirties ir chaoso naikin
tojas. Katalikų Bažnyčios 
šventieji — tai dvasinės 
gyvybės ir dvasinio grožio 
kūrėjai.

Šių laikų dvasia charak
teringa tuo, kad ji neigia: W • V aj pildą už jų moralinį hero-1 

jizmą ir išvaduoja juos iš 
šio pasaulio pagundos. Mo
raliniam anarchistui mir-

■ tis yra logiška bausmė už 
• jo negražius veiksmus, o
■ švento žmogaus mirtis — 

tai dvasinio grožio žiburė
lio perkėlimas į amžinybę, 
kur viešpatauja absoliuti
nis grožis, toks grožis, ku
rio ir fonui nereikia nei fi
zinės, nei moralinės šlykš
tybės.

Juo mūsų gyvenime ma
žiau šventumo, juo ma
žiau ir dvasinio grožio, to 
grožio, kuris tikrai vertas 
nemirtingos egzistencijos.

Ne visi žmonės yra meno 
vertybių kūrėjai, ne visi 
talentingi ir geniališki, ne 

savo o- 
riginališkais ir vertingais 
laimėjimais materijalinės 
kūrybos srity, bet visi gali 
savo sielą kultūrinti, visi 
gali kurti šventumą bei 
dvasinį grožį savo gyveni
me. Visi gali melstis, kel
dami savo mintis ir jaus
mus i Dievą ir tuo būdu 
kurdami gražiausias vib
racijas. Grožis, išreikštas 
fomule “Sursum Corda!” 
(Aukštyn širdis), visiems 
prieinamas. Visi gali dau
giau ar mažiau parodyt 
pasiaukojimo ir herojizmo 
artimo meilės srity, visi 
gali sąžiningai eiti savo 
pareigas, visi gali savo as
mens gyvenimą suderinti 
su amžinąja moralinio gy
venimo tvarka, išlaikyt sa
vo asmenybę dvasinėj lais
vėj ir nesižeminti į gyvu
liškumo laipsnį, o tai ir y- 

j ra dvasinio grožio kūryba.

garsaus aferisto, žmogžu
džio ar plėšiko, kas smal
siai žiūri į fizinę bjaurybę 
ir į nuodėmę, tas vis dėlto 
tokiems fenomenams savo 
širdies gilumoje neimki 
amžinos egzisten c i j o s.; 
Niekas, rimtai pagalvojęs, visi gali džiaugtis 
negali pasakyti, kad, pav., 
pliuškio, kortininko, gir
tuoklio, paleistuvio, smur
tininko, apgaviko ir kito
kių nusidėjėlių gyvenimas 

į būtų vertas mirtingumo.
Kiekviena sunki nuodėmė 
yra puvimo ir mirties sim
bolis. Kas objektyviai į gy
venimą žiūri, kas nėra per- 
sonališkai ir egoistiškai 
suinteresuotas, tam negai
la, kai žūsta moralinės 
tvarkos ardytojas, jei jis 
nerodė noro pasitaisyti ii 

■ nesigailėjo bloga daręs. 
I Nuodėmingas, nepataiso- 
imas gyvenimas pats pra
šosi mirties, nes netvarka 

i ir beformiškumas neverti 
j egzistencijos, ypač amži
nos.

nis už geniališkiausią ro
maną, dramą, muzikos 
kompozicijos ar geniališ- 
kai nupieštą paveikslą.

Nė vienas protingas žmo
gus nebijotų turėt reikalo 
su šv. Pranciškų Asiziečiu, 
— tuo tarpu su tokiu Da- 
nanu Greju vargu kas be
liktų vienam bute gyventi, 
nes tai yra visiškai asocia
li ir antisocialinė būtybė, 
iš kurios galima visada ir 
visko tikėtis. Dorianu Gre
ju galima domėtis taip, 
kaip, pav., daug kas domi
si pūvančio lavono vaizdu 
ar nori pasižiūrėt pūvan
čios sifilitinės žaizdos. Do- 
riano Grejo paveikslas es
tetiškai Įdomus, bet ne
gražus, kaip negražus 
skrodžiamas lavonas, nors 
daug kas iš smalsumo eina 
jo pasižiūrėti. Tokio tipo, 
kaip Dorianas Grejas nie
kas negali protingai mylėt, 
nes jis savo asmenyje su
kūrė moralinio biaurumo 
pirmavaizdį. Visai kitaip 
yra su šventaisiais: jų as
mens šventumas — tai di
dis dvasinis kūrinys. Tik
rąjį grožį visi myli, kas tik 
iš principo nėra nusistatęs 
griauti gyvenime moralinę 
harmoniją, šventasis gy
venimo tipas niekam neį
kvepia nei baimės, nei pa- 
sibiaurėjimo, o tik tylią 
pagarbą, jei šventieji turi 
priešų, tai tik iš pusės tų, 
kurie nenori moralinės 
tvarkos, šiaip šventumas 
eina dvasinio grožio žibu
riu, kuriuo ir džiaugiamasi 
ir mylima. Šventumas, re
alizuotas asmens gyveni
me, — tai gyvasis grožis. 
Toks grožis nežavi tik tų, 
kurie nenori gyvybės ir 
galvatrūkčiais eina į dva
sinę mirtį. Juk pasitaiko 
žmonių, kurių sąžinė nepa
kenčia ne vien asmens 
šventumo, bet ir negyvo 
žvaigždėto dangaus gro
žio.

■ Kai kam atrodo, kad toks 
Atila, Leninas, Stalinas ir 
Hitleris ir k. esą dvasios 
galiūnai, nes jie milijonus

■ žmonių prie savęs patrau
kia ir paskui pastumia į
neapykantą ir į žudynes.

. Bet tai yra ne gyvenimo, 
bet mirties galiūnai. Jų 
patraukiamoji jėga yra 
panašios rūšies, kaip gar
sių plėšikų. Jų sugestija— 
tai masinės baimės suges
tija. o ko bijoma, to nemy
lima. Tokie dvasios “galiū
nai” yra daugiau mirties, 
negu gyvenimo kūrėjai. 
Tikrasis grožis ir tikroji 
dvasios galybė glūdi suin-

i

Tuo tarpu kiekvienam, 
neturinčiam piktos valios, 

i žmogui gaila ir liūdna, kai 
miršta šventas žmogus,J Kur rasį gražesnį kūrinį, 
didvyris, gerasis genijus, kaip 

^nes tokių žmonių mirtis iš
plėšia iš mūsų žemiškojo 
'gyvenimo tikro grožio ži-

tobula asmenybė, 
šventas asmens gyveni
mas. Toks kūrinys yra ne 
vien realus, bet ir vertas

burėlį. Jei doro žmogaus nemirtingos egzistencijos.

Dėdės Šamo kariai turi būti daugiau negu lucky.

mirtis yra traginga že
miškam gyvenimui ben
drai, tai pačiam dorajam 

j ji nesudaro tragedijos, nes 
)ji (mirtis) jo egzistenciją 
perkelia į gražesnį gyve
nimą. šventam žmogui bū- 

I tų nelaimė, jei jam reikėtų 
amžinai gyventi žemėje, 
kol ji nėra “perdirbta” ir 
visai atpalaiduota nuo 
nuodėmės galimumo ir 
nuo pirmųjų tėvų padary
tos nuodėmės rezultatų. 
Gražaus gyvenimo atstovų 
nemirimas būtų naudin
gas žmonijai, nes jie puo- 
išia dvasinį jos (žmonijos) 
I gyvenimą, bet 

bei

amžinos garbės ir laimės. 
Toks kūrinys yra vertes-

MIESTAS

i

Ant pilko kranto pajūry. 
Štai, rymo miestas ten — 
Jį dengia debesys juodi. 
Ii ūžia jūra nerami! 
šalia to miesto ten.

Paukšteliai nečiulba linksmai.
Ošimo nėr’ miškų —
Tik rudenio nakty liūdnai 
Žąsies sušvilpia ten sparnai. 
Ir vėl aplink nyku.

kad galėtų sučiupti japonus saugojančią vėliavą. Bet šventumo 
šis paveikslas parsiųstas iš Saipan parodo, kad mūsų grožio kūrėjams 
kariai įveikia žiaurųjį japoną ir atima nuo jo ir tą jų traginga kančia, 
tikimą apsaugos ženklą. jiems atnešatis jiems atneša

patiems 
dvasinio 
tai būtų 
nes mir- 
tikrą at-

Tačiau tenai širdis visa 
Tam mieste pajūry — 
Jaunystė šypsos ten žalia. 
Ten jos kerėjimo galia — 
Tam mieste pajūry...

Vertė E. M-tė (‘A’)

šventumą ir šventu e’vve-1 Moterų Rezervas praneša, “formų kūrimą, šiam kad jo 19.000 narių kvota 
dien ne tik šventumas nie- jau išpildyta ir viena kla- 
kinamas, bet ir moralė. sė, susidedanti iš 320 as- 
Kai kurie laisvamaniai 
stengiasi išbraukt iš gyvo
sios kalbos leksikono žo
džius “šventas”, “doras”, 
“moralus” ir pakeist juos 
žodž i a i s “kultūringas”, 
“žmoni š k a s”, “draugiš- 
kaskas”, “geras”. Tary
tum, “šventas” ir “doras” 
būtų per sunkūs žodžiai ir 
nesuderinami su šių dienų 
civilizacijos reikalavimais. 
Tačiau vienintelis kelias iš 
gyvenamųjų krizių į švie
sesnę ateitį — tai bent mi-’ 
nimalinio asmens šventu
mo realizavimas privatiš- 
kame ir politiškame gyve
nime.

Švento asmeninio gyve
nimo formų kūrimas, dva
sinis žmogaus grožis iš
gelbės pasaulį, arba jis žus 
savo paties sukurtame be
formiškume, toje šiais lai
kais taip reklamuojamoje 
dinamikoje, kuri pasidarė 
lyg vedamąja gyvenimo 
žvaigžde. Jei aktivizmas, 
jei dinamika visose gyve
nimo srityse nėra atremta 
į amžinuosius moralės 
nuostatus ir bent į mini
mumą krikščioni š k o j o 
šventumo, tai ji turi atsi
remti į chaosą ir dideliais sias darbininkų trukumas 
šuoliais eiti mirties, savi-Į jaučiamas Naujoje Angli- 
tarpio žmonių i______  __ _
mo kryptimi. 1 
asmens gyvenime reali- monės 
zuoti bent minimumtšven- 1 J“‘
tumo — tai aktualiausia 
šių dienų problema, nes 
juo mažiau bus šventumo 
žmonių gyvenime, juo jis 
(gyvenimas) bus biaures- 
nis, nuobodesnis ir tragin- 
gesnis. J. Gobis (‘A.’)

jau išpildyta ir viena kla-

asmenų, ką tik pradėjo 
'mokslą. Netrukus bus su
darytos dar dvi panašaus 
dydžio klasės. Po to bus 
sudaromos mažesnės kla
sės tik trūkstamoms vie
toms užpildyti. O.VV.I.

Karo Gamybai Dar Reikalin
ga 200,000 Žmonių

--------- /
VVashingtonas — Paul V. 

McNutt, Karo Darbo Jė
gos Komisijos Pirminin
kas, savo neseniai išleisto
je visos šalies darbo ap
žvalgoje iškelia viešumon 
svarbų reikalą surasti 
daugiau darbininkų gyvy
binės svarbos karo pramo
nei. Apžvalga padaryta pa
siremiant neseniai gautais 
dvylikos Karo Darbo Jė
gos Komisijos skyrių di
rektorių pranešimais. Juo
se pabrėžiamas didelis rei
kalas gauti dar 200,000 
darbininkų kai kurioms la
bai svarbioms sunkiųjų 
pabūklų dirbtuvėms, no
rint patenkinti Gen. Eisen- 
howerio neseniai įteiktus 
pageidavimus.

Pažymima, kad didžiau-

sunaikini- joje, Vidurio Vakaruose ir 
Kaip savo Pacifiko pakrančių pra- 

" > centruose, nors, 
bendrai imant, vyrų darbi
ninkų niekur nėra per 
daug. Išeitis matoma tik 
darbininkų perkėlime iš 
mažesnės svarbos sričių į 

i pačias svarbiausias sritis, 
• kas jau bandoma vykdyti, 
l O. W. I.

Ši mergina atsigulus ne ilsėtis, bet ji matomai siu
va transatlatinio kiiperio sparno užvalkalą. Ploni pirš^ 
tukai mikliau ir adatėlę neria.



‘ Kas Buvo Dolfusas?
1934 m. liepos mėn. 25 d. žmogus -padarė ne griežtu 

visą pasaulį aplėkė šiurpi'valdymu, ne kardu, bet 
žinia: Dolfusas nužudytas(krikščioniška artimo mei- 
Didžiojo austrų kanclerio le. 
nebėra gvvuių tarpe... Vi-i 
sas katalikiškasis pasaulis 
nuliūdo, išgirdęs šią bai
sią naujieną.

Tokiu žmonių, kaip kan
cleris Ensrelbertas Dolfu
sas reta. Jis. be abejo buvo 
didžiausias tuolaikinės au
strų respublikos žmogus, 
ir jo nuopelnai minimi tau
tai yra milžiniški. Jei ne 
jis. Austrija būt žuvusi! 
Jau prieškariniais laikais 
Austrija vis labyn ir la
byn ėmė krypti į pragaiš
tingą pusę. Jos sostinė 
Vienna. kadaise buvusi 
krikščioniškos kultūros 
centras, virto visokių blo
gybių lizdu.

Po pasaulinio karo tuoj, 
iškilo visa eilė bolševizmo 
pranašų, kurie su dideliu 
pasisekimu skleidė bedie
vybę ir kartu naikino tė
vynės meilę. Iš 100 katali
kų tik 4 atlikdavo Velyki
nę. •-

Bet kaip tik šiuo sun- įsakymus, 
kiaušiu metu Apvaizda pa- respublikos kancleris En- 
šaukė į aukščiausią austrų gelbertas Dolfusas. Kartą 
respublikos vietą žmogų, svetimų valstybių atstovų 
kurio asmenybė ir valdy- paklaustas, kuria linkme 
mo būdas nustebino visą manąs pasukti 
pasaulį. Tai buvo Engei- vairą, jis atsakė: 
bertas Dolfusas. Ar žinote, ra galimas tik vienas vai 
kas jis buvo?

Jis gimė 1892 met.
gingoj smulkių ūkininkų Kaip reikia valdyti šalį, aš 
šeimoj. Sėkmingai baigęs jau pradžios mokykloj su- 
gimnaziją, stoja į karo žinojau iš katekizmo. Ten 
mokyklą ir pasauliniam juk aiškiai pasakyta: My- 
kare dalyvauja jau kaip lesi savo Viešpati Dievą vi- 
karininkas. Po karo vėl 
kurį laiką studijuoja že
mės ūkio mokslus ir, juos 
baigęs, iki 1931 m. dirba 
žemės ūkio ministerijoj. 
1932 m. geg. mėn. išrenka
mas Austrų respublikos Kartą žmona paklausė: 
kancleriu. Šias svarbias 
pareigas jis ėjo iki pasku- čiau, 
tinės savo gyvenimo va- Juk mes nieko neturime, 
landos. Per šį trumpą laiką iš ko ateity galėtume gy- 
kancleris Dolfusas grąžino 
savo tautai vidaus ramy
bę ir padėjo tvirtus pama
tus, ant kurių austrų tau
ta vėl atgavo savo pirmyk
štę garbę. Ir visa tai šis

Tuo tarpu mums svarbu 
Dolfusą pažinti ne kaip 
sumanų politiką, valdžios, 
žmogų, bet kaip tikrą ka
taliką ir ištikimą Bažny
čios sūnų.

Dar jaunas būdamas, jis 
įstojo į garsųjį Marijos so- 
dalų sąjūdį, kuris išugdė 
tūkstančius didžiausių ka
talikų vyrų bei moterų ki
tose šalyse. Pamaldumas į 
Švenč. Dievo Motiną jį ly
dėjo ir per visą gyvenimą. 
Visados jis dalyvaudavo 
maldininkų kelionėje, ku
rią Viennos Vyrų Apašta
lavimas kasmet surengda
vo į Švč. Panelės šventovę 
— Mariazell.

Dievo ir tėvynės meilė jį 
lydėjo ir per visą jo viešą
jį gyvenimą.

Pirmas žmogus, kuris 
Tautų Sąjungoj viešai pa
sauliui pasisakė norįs sa
vo tėvynę valdyti pagal 
Kristaus ir Jo Bažnyčios 

buvo Austrų

i

Juozas ir Elena Mickeliūnai praeitą sekmadienį minėjo 20 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Puikioj savo rezidencijoj, 6747 So. Artesian Avė., suruošė turtingą 
puotą, kurioje dalyvavo giminės iš Rockdale, III. (Mickeliūnai), iš Dowagiac, Mich. 
(Kupliauskai), iš Chicago (Kass ir Pumpučių šeimos), Lietuvos konsulas P. 
Daužvardis su žmona, kun. K. Barauskas ir didelis būrys čikagiečių draugų. Jubi
liatams ir jų sūnui Gilbertui, Chicago universiteto studentui, gimtadienio proga, 

' sudėta linkėjimų kalbomis, dainomis ir įteikta dovanų. Programos vedėju buvo P. 
Čižauskas. Jubiliatai yra žinomi mūs visuomenės ir draugijų veikėjai. J. Micke- 
liūnas yra apdovanotas Lietuvos Šaulių Sąjungos žvaigžde.

valdžios
“Man tė-

dymo būdas, o tai yra vien 
var- krikščioniškasis kelias.

tikinimas, patvirtin tas 
darbais. Iš tikėjimo jis sė
mėsi stiprybės savo sun
kiom ir atsakingom parei
gom. Nė vieno svarbesnio 
žygio kancleris nedaryda
vęs prieš tai nepasimeldęs. 
Dėl to jis kartais net po 
kelias valandas išklūpoda
vo prieš Švč. Sakramentą. 
Nė vieno sekmadienio bei 

į šiaip šventadienio jis ne
praleisdavo, neišklausęs 
šv. mišių ir neprisiartinęs 
prie Dievo Stalo. Atėjęs į 
bažnyčią, Dolfusas neida-

įvyksta Šiandien
o

sa siela, o savo artimą, 
kaip pats save. Vien iš 
krikščioniškos meilės savo 
tautiečiams aš pasiėmiau 
ir šia sunkia valdžios naš
tą”. *

— Ką aš su šeima dary- 
jei tu numirtumei?

venti.
Į tai jis teatsakė:

— Nesibijok. Dievo Ap
vaizda tuo jau pasirūpins;

Tai netušti šito didžiojo 
vyro žodžiai, bet gilus įsi-

\ \ !
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vo už grotelių, bet visuo- $ 
met pasilikdavo bažnyčio- 
je tarp visų tikinčiųjų. * 
Dolfusas ypatingai rūpi- Š 
nosi ir savo vaikų krikščio- g 
nišku auklėjimu. Nė vieno ? 
vakaro jis nepraleisdavo ® 
nesukalbėjęs kartu su jais $ 
vakarinių maldų. “Man ne- g 
sant namie, prašau tave 
kartu su mūsų mylimais ® 
vaikais kalbėti vakarines $ 
maldas. Nors tai, žinoma, 
galėtu atlikti ir auklė, bet f 
vis dėlto šis dalykas yra “ 
šventa mudviejų pareiga!” $ 
Taip rašo Dolfusas savo : 
žmonai iš Romos. Koks: 
gražus krikščioniškos šei-j 
mos tėvo pavyzdys!

Kokiu atvirumu kanele-; 
ris Dolfusas išpažino savo 
šv. tikėjimą, aiškiai rodo 
ir šis atsitikimas. Kartą 
jis didžiausioj Viennos 
sporto aikštėj sakė tūks
tantinei žmonių miniai po
litinę kalbą. Čia buvo susi
rinkę ir komunistai ir so
cialdemokratai ir kitoki 
religijos priešai. 12 valan-'j

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

kurioje! Amerikos Lietuviųsurasi ir tą sritį, ] 
tau daugiausia gabumų' 
duota ir jau savaime galė
si susitelkti, kad gautuo
sius gabumus išplėtotum. 9ia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Tik reikia siekti, reikia vyčiai.

, , , ... . , . .v “VYTIS” eina kas mėnesį gražia*nuolat turėti visa tai prieš paveiksluotas ir deda Įdomių straipa- 
akis. Pavyzdžių taip pat nių, žinių iš Amerikos ir užsienio, 
mums nestigs. Nereikės jų ;,10"VYTY" “*• “ p“u'
imtis iš istorijos ar iš senų j “VYTIS” rašo apie Amerikos lie- 
senovės laikų. Tik apsidai-.
rykime aolinkui — is tos mų tinkamų seniems ir jauniems, 
pačios moksleivijos, iŠ tos' “VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty- 

. vCkc Tcrnue Colzalaa

načios lietuviškos šeimos.
Vienas geras, kitas gėrės- ' Kviesti įžymiausi literatai 
nis. o mes geriausieji turi-’ 
me būti, 
mintimis gyvendami, nuo
lat siekdami savęs išauk-j 
Įėjimo, mes nė nepastebė
sime, kaip padarysime iš 
savęs asmenybę, vertą! 
mūsų triūso, savęs perga-!
Įėjimo ir įsitempimo. Juk ko taip blogai nemoka 
neretai sutinkame žmonių kaip ilsėtis. Taip. Nes dau- 
ir tame pačiame kaime, gumas ilsisi darbe. O rei- 

, kurie be darbo negali pa- kia ilsėtis po darbo. Kai 
būti, stačiai nenusėdi —į jau niekas tau nerūpi, kai

Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTJ” leidžia Amerikos didžiau-

r,;'
*

rasite įdomių pasiskaity. 
mų tinkamų seniems ir jauniems.

1 “VV-TT“ „n/, ,«• nof.i.
res redaktorius Ignas Sakalas ir 

i "VYČIUI” bendradarbiauja jo su-

TAD, padarykime šūkį: “Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 

Štai! Tokiomis organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neskaitytų "VYTIES". 
Visi skaitykime "VYTĮ!"

“VYTIES” kaina metam® tik $2.0L.

“VYTIS”
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

buti, stačiai nenusėdi —į jau niekas tau nerūpi, kai 
be darbo, kuris kitam sun- padarei savo, gali kaip vė- 
kiausia našta rodosi, o iš jas skristi, džiaugtis, žais- 
tiesų gi yra didžiausias ti ir apie nieką nebegalvo-

g poilsis. Manysite, kad šitie ti. Taip tai tikrai pailsėsi. 
? žmonės tokie jau apsigi- Labiausiai būti linksmam, 
$ mė. Ne. Jie išmoko, pri- su džiaugsmo kupina šir- 
$ prato tokie būti. Ir nieko dimi, nes šitokioj nuotai- 
I

r
$
i
i
i
$
$
$
i 
ą

nera blogesnio, kaip ven- koj geriausiai prigys mū
kimas darbo. Poilsio rei- sų pasiryžimai — būti ver
kia, mokėti ilsėtis. Teisin- tu vardo žmogumi, kuriam 
:gai kažkoks didelis vyras priklauso gyvenimas.
prasitarė, jog žmonės nie-' M-jas

i ^——

$ lyvauti suvažiavime. 
0 I įį 
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Naujos Anglijos L. Vyčių Apskričio 
SUVAŽIAVIMAS

įvyks
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SVETAINĖJE 

Casimir St., Westfield, Mass.
SEKMADIENĮ, SPALIŲ 1,1944

Prašome visų kuopų siųsti delegatus į suvažiavi
mą; taipgi kviečiu Dvasios Vadus ir profesionalus da-

KAINA —$3.50

Kreipkitės su užsakymu:

DARBININKAS
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

GYVENIMAS JUMS PRIKLAUSO

SUSIPAŽINIMO VAKARAS
įvyks Šeštadienio vakare, rugsėjo 30, 1944, 7:30 vai. v.

22 Williams St., Westfield, Mass.
Šv. Mišios bus atnašaujamos sekmadienį, spaliui 

d., 10:30 a. m.
Sesijos prasidės 1 valandą po pietų. Po sesijų į- 

vyks programa ir užkandžiai.
Adv. A. J. Young (Jankauskas),

N. A. Liet, Vyčių Apskr. pirmininkas.

Draugijų Valdybų Adresai

AR IŪS MOKATE UŽ 
PASTIPUSI ARKLĮ?

Turėti mortgačių aukštomis palūkomis, ku
rie neapmoka išlaidų, taip būtų, kaip mokėti 
už pastipusį arklį.

Kodėl taip daryti.
Jei jūs turite senos mados mortgačių. kodėl 

nepasiteiriauti apie galimybes jį atnaujinti — 
perfinansuoti geresnėmis sąlygomis Mutual 
Savings Banke.

Palūkų procentai maži, mortgačius visuo
met eina žemyn, mokesčiai galima pritaikinti 
kiekvienam asmeniui, tinkamai jo kišeniui.

Mutual Savings Bank valdininkai maloniai 
sutiks su jumis tais reikalais pasikalbėti.

Kodėl tuojau neateiti ir pasikalbėti su vienu 
iš jų?

SEE YęUR

Mntaal Savings Bank
Beck th« Attock — buy mot* Bonds thon b«for«

——/»

•V. JONO EV. BL. PA* ALPI NES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas dvagždy*,
801 8th SL, So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikla
702 £. 5th SL, So. Boston, Mass. 

Prot. Rait. — Jonas Glineckla,
S Thomas Pk., So. Boston, Masu. 

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

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

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS *VC.

Pirmininkė — Eva Markslenė.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

TeL So. Boston 1298.
Vlce-Pirmininkė — B. Galliūnlenė,

8 Winfield St.. So. Boston, Mass. 
Prot. I^išt. — Ona IVaškienė,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — B. Cunienė,

29 Gould St.. W. Rozbury, Mass. 
Tel. Parkway—1864-W. 

Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
177 West 7th St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
948 E. Broadway, S. Boston. Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H SL. So. Boston, Mass 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio. 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh SL, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
dm> protokolu raštininke

■ rytojų.
Žmogus — kaip medis.

Vienu pasistengimu dar 
i nepersilenksi. Reikia po 
truputį svirti į gerą, siek
ti, nelyginant saulės. O 
kai nulinksi, paskiau į blo
gą atsilenkti sunku bebus, 
nes kietas būsi. O visa, ko 
tu dabar turi siekti, plačiai 
turi apsiausti tavo kelią, 
nes tu norėsi būti platus, 
didelis žmogus. Tu siek ginamai maloniau paša- kilnalls ir švento nj.

jkyti zodj jaunuomenei, m mokinkis pamilti dar
iam anot Dobilo mažu- b ir tvark nuoIat u 
ciam žmogeliui, kurs is- noti pakilusia dvasia ir 
eina j gyvenimą ne griauti, ranka numoti 
ne tautų naikinti, o statyti asmeniškiems nepatogu- 
— savo paties ateit! ir kar- mams. Tu turf ti
tu su ja tautos ir valstybes aukštumų dvasia ir bati 

kartu įaugęs į tą lietuviš
ką žemę, kad jaustum, jog 
ji tau gimtoji, jog ji tau 
gyvybės verta. Rodos, tai 
ir galėtų būti visa, nuo ko 
galima pradėti daryti iš 
savęs brangų ir vertą žmo
gų. Tuo keliu eidamas, tu
-I- ■ . .. ■ I

Mokyklos Varpeliui 
Suskambėjus

Napoleonas didžiausio 
pasitenkinimo turėdavo, 
kai tekdavo jam didžiulei
savo kariuomenei tarti pa
skutinį prieš kovą žodį — 
uždegti ją, kaip pavojin
giausią ugnį, mesti į ją 
drąsos, kuri iki paskutinio 

_ ‘kraujo lašo neišseks šito-
dą sugaudė bažnyčių var- je ^ovoje Tačiau nepaly- 
pai. Kancleris Dolfusas■ nnrnn; maloniau na<?a- 
tuojau nutraukė savo kal-iKt ,-______ kilnaus ir švento gyvem-
bą ir atsiklaupęs garsiai' 
pradėjo “Viešpaties Ange
las”. Jo pavyzdžiu pasekė' 
ir didelis daugumas ten 
susirinkusiųjų, 
garsiai pasimeldęs 
paties Angelas”, 

į kalbėjo toliau.
Deja, neilgai 

teko vadovauti 
respublikai. Jis mirė, eida
mas pareigas, nuo priešų 
kulkų. Paskendęs krauju- 
je ir visų apleistas, vieną 
teturi prašymą, kad jam 
pašauktų kunigą. Bet šis 
prašymas nebuvo paten
kintas. Tik du sargybiniai 
pasigailėjo kankinio ir ap
raišiojo jo žaizdas. Už tai 
jis padėkodamas jiems ta
rė: “Vaikeliai, koki jūs ge
ri! Kodėl gi kiti žmonės ne- 
tokie?” Tai buvo paskuti
niai Dolfuso žodžiai.

Dolfusas žuvo. Bet jo

Su minia 
“Vieš- 

Dolfusas

Dolfusui 
Austrijos

i darbai ir iki šiol pasiliko 
gyvi. Šv. Tėvas Pijus XI ? 
pavadino jį ištikimiausiu 
Bažnyčios sūnumi...

T. J. B-nas, S. J. (“Ž”) į
* * *

Vėliaus paaiškėjo, kad 
Austrų kancleris Dolfusas 
buvo pirmoji nacių auka, 
nes Austrija pirmoji krito 
po nacių žiauria 
Bet Alijantai 
bendrame savo 
nutarė Austriją 
nepriklausoma valstybe ir 
šiandien aišku, kad toji 
diena austrams neužilgo 
nušvis...

vergija, 
pirmame 
posėdy j, 
atstatyti

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio 
2 vai, po pietų. Parapijos salėj 
♦02 E 7th St. So Boston Masu

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

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Nakt)

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

L i mosi na i dėl visokių reikalų

HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.
Geriausi alūs dideliais stiklais.

Patarnavimas malonus ir mandagus. 
Visus nuoširdžiai kviečia

ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

NEW BRITAIN, CONN.
Kardok

TAVERN



DARBININKAS

Laiškas
ŽINUTES

August 30,194A

Rūgs. 22 d., iškilmingomis šv. 
mišiomis — su asista tapo pa
laidotas, staiga miręs, Povilas 
Žėdelis, 56 metų amžiaus, gyve
nęs 16 Ashfield St.
Ukmergės parapijos. Ameriko
je pragyveno 40 metų. Paliko 
žmoną Veroniką (Zaraukaitę), 
sūnų, dvi dukterį ir seserį.

_________
Rūgs. 24 d., apsivedė Albertas. 

Armalis su Gloria Woods, gyv. 
202 W. 8th St., So. Boston, 
Mass.

Tą dieną tapo pakrikštyta Ju
dita - Liudovika, Jurgio ir Zofi

ją paėjo jos (Kubiliūtės) Morrison, gyv.
32 Cedar St., Mattapan, Mass.

Rūgs. 23 d., Petronėlė Alena 
Grigaitytė, gyv. 34 Bay St., 
Dorchester, Mass., ištekėjo už 
jūreivio Karolio Russell.

VIETINES ŽINIOS
Čia talpiname Jung. Valstybių valstybės depart- 

mento laišką, kuriame pasako, kad gavo Naujos Ang
lijos Lietuvių Konferencijos rezoliucijas ir laišką, a- 
dresuotą prezidentui Rooseveltui.

DEPARTMENT OF STATĖ

__________ Į
Rūgs. 21 d., mirė, tris metus 

sunkiai sirgęs, Petras Eimontas 
(Aymond) 58 m., gyv. 3141 Ja- 
maica Plain, Mass. Amerikoje 
pragyveno 40 metų. Paliko du 
sūnų. Tapo palaidotas, iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, rūgs. 25 
dieną.

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330

1 Repshis, M. 0, 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS skelbimai

NUGARON
GORIMAS

> < r • .
— štai kaip 

paprasti raumenų ■

. / < T

jaučiami 
skausmai 
gaišuok' 
Plasterio___ _________________________  _______
ši išbandyta-ir-tikra pag-lba veikia tuo- 
jaus. šildo
—dirba, jums bedirbant. P.ED GROSS 
Plasteriai yra švarūs, sanitariški. leng
vai panaudojami. .
sargą po ranka. Reikalauk tikrojo.’ gar
saus per virš 50 jnetų. pagaminto 
Jonhson &. Johnson.
vaistinėje.

kai kuri* f
ir j veržimai. Nesirūpink—n*- Į 
Uždėk Johnson’s RED CROSS Į 
tuojau, tiesiai ant tos vietos, i

ram i na—apsaugo—pa rem ia 
' ” ’ ' RED -------------

sanitariški. „ 
Visuomet turėk jų at-

Tą dieną prasideda drabužių 
j rinkimas Europos nuvargin- 
! tiems žmonėms. Rišuliai drabu
žių jau plaukia. Kai kurie dra
bužių rišuliai yra paženklinti 
Lietuvai.

Visi drabužiai paženklinti 
Lietuvai bus perduoti vietiniai 

j komisijai rinkti drabužius Lie
tuvai. Kol kas South Bostono 
komisijai vadovauja ponios I- 

| Vaškienė, Namaksienė, ir kitos. 
Jos prašo, Lietuvai skiriamus 

'drabužius nešti į Stepo Dariaus 
'Legionierių posto salę, į Lietu- 
|vių Piliečių klubo salę ir į baž
nytinę salę, West 5th—

Rūgs. 24 d., mirė, 
. sirgęs, senas South 

gyventojas Kazimieras 
.į68 metų. gyv. 11 Monks St., So.

Boston. Paėjo Šimonių parapi
jos. Amerikoje pragyveno 50 
metų. Paliko žmoną Oną (Tri- 
buliauskaitę), sūnų Joną, dvi 

!dukteris: Seselę Anetą, ir Cici- 
i ii ją. Laidojamas iš šv. 
jPar. bažnyčios, 
'vai. r., Naujos
puošė.

Melskimės už
50 metų. _ „ 

TIKTAI 35 c—jūsų

r

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 OrioleStreet
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkrcay 1233-W

st.

Kun. Dr. A. Bružas, M. S.
Gale šios savaitės atvažiuoja 

j Dr. Kun. Antanas Bryžas, vie
nuolis Lasalietis, laikyti Šv. 
Petro parapijai misijų. Jis yra 
vienas iš Amerikos naujosios 
kartos kunigų labiausiai paty
ręs. Yra buvęs mokytoju, kole
gijos viršininku, klebonu, semi
narijos rektoriumi. Yra davęs 
paskaitas protestantų ministe- 
riams. Šią vasarą vedė Fall Ri
ver Diecezijos kunigams meti
nes rekolekcijas. Dabar važinė
ja po lietuvių ir anglų parapijas 

, su misijomis.
Misionierius Dr. A. Bružas. 

M. S., skelbs misijas Šv. Petro 
parapijai nuo spalių 2 d. iki 
spalių 22 d.

Diamantopou- 
housekeeper.

In the Greek Embassy at Washington, D. C., Mrs. Cimon 
los, wife of the Greek Ambassador, supervises, while nėr 
Mrs. Josephine Gardner of White River Junction, Vermont, salvages 
used household fat in the kitehen. She knows how the people of her 
native land have suffered through lack of fats, and she sees that no 
drop is wasted in her kitehen, būt is turned in immediately to make 
the munitions and medicines that mean Victory.

MASINIS MITINGAS LIETU 
VOS REIKALU

In reply refer to PL
My dear Mr. Neviera:

The receipt is acknowledged of your letter of July 
21, 1944 enclosing a resolution adopted by The New 
England Lithuanian Conference on July 4, 1944. This 
will also acknowledge the receipt, by reference from 
the White House, of a similar letter addressed to Pre- 
sident Roosevelt.

The views expressed in the resolutions have been- 
noted by the appriopriate officers of the Department 

Į oi Statė and your courtesy in presenting them to the 
Government is appreciated.

Sincerely yours,
For the Secretary of Statė:

J. M. Colton Hand
Chief, Public Views and 

Inquiries Section 
Division of Public Liaison

trumpai 
Bostono 
Zulonas,

Petro 
rūgs. 27 d., 10 
Kalvarijos ka-

mirusius.

Šią savaitę Šv. Petro parapi
jos kunigai lanko savo parapi
jiečius po platųjį Dorchesterį, 
nuo Milton pusės, ir apie Cod
man Hill.

Paaukojo šv. Petro par. baž- 
Inyčiai po gražią albą: N.N., at- 
: minčiai Povilo Žeduiio, žmona, 
duktė ir Šarkų šeima, Baltra
miejus - Lucija Klepeckai at
minčiai savo žuvusio kareivio 
sūnaus Juliaus.

Jo metinės gedulingos pamal
dos įvyks Šv. Petro par. bažny
čioje, spalių 4 d., 9 vai. ryte.
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Pristatome Alų ir Tonikų
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

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

ir
ŠOU 4645

ČASPER’S
BEAUTY SALONE 

Yra 
Didelis Pasirinkimas 

Dėl 
PERMANENT WAVE 

Ir 
Plaukams Spalvų

Puošniame ČASPER’S BEAUTY SALON^yra įrengtos tam tikros 
booths dėl plaukų dažymo. Spalvos taip yra BKitaisomos. kad tik tams
ta ir tamstos plaukų taisytoja težinos, kad jūsų plaukai dažyti ir kur 
natūrali plauku spalva .baigiasi ir kur Rouk.< dažų spalva prasideda. 

‘ W.00;-Ferhfanent Wave $B.tJb Hci $25.00.

> r*. OFEN THURS. EVENINGS

CT i KVith or wrth out appoigtvnent , r • s .

* časper’s Beauty Salon
b 738 E.Broadway — So. Boston 27, Mass.

Moterų Susirinkimas Bei 
Drabužių Vajaus

Naujai įsikūręs Bendras Ame
rikos Lietuvių šalpos Fondo 
skyrius, kurio pirm. yra 
Dr. Paul J. Jakmauh, šaukia vi
sų Bostono moterų bei merginų 
susirinkimą. Susirinkimas įvyks 
šį penktadienį, rugsėjo 29, 1944, 
8 vai. vakare, Lietuvių salėje, 
E. ir Silver St., So. Bostone. Su--C» '
sirinkimo tikslas — aptarti ir 
nustatyti planus kaip pašėk
ui ingiausiai pravesti šioj apy
linkėj drabužių vajų dėl nelai
mingų Lietuvos žmonių, 
moterys ir merginos 
kviečiamos atsilankyti.V

LANKĖSI

Visos 
maloniai 

Kom.

Pereitą savaitę “Darbininke” 
lankėsi LDS Cęntro pirminir- 
kas kun. Jonas Švagždys iš 
Brockton, Mass.

Taipgi pereitą savaitę lankėsi 
kun. Pr. M. Juras, LDS Centro 
vice-pirmininkas.

Lankėsi muzikas V. Stasevi- 
čius, Providence, par. vargo
nininkas.

Pirmadienį lankėsi kun. J. Žu 
romskis iš Haverhill, Mass.

Šeštadienį lankėsi nuolatinis 
“'Darbininko” bendradarbis A. 
Daukantas.

Lankėsi Įeit. p. Oreska. kuris 
nemažai pakeliavęs ir daug įdo
mių dalykų matęs. Jo gyvenimo 
pastovi vieta yra Binghamton, 
N. Y.

Lietuva atsidūrusi kryž-I atsišaukė į visas parapijas, 
minėj ugnyje, tarp milži- kad šią savaitę rinktų dra- 
niškų sovietų ir nacių ka- bužius Europos žmonėms, 
riuomenių, tampa baisiai nukentėjusiems nuo karo, 
nuteriotu karo lauku. Jos Kadangi Bendras Ameri-1 
miestai ir sodybos virsta kos Lietuvių Šalpos Fon-į 
pelenų ir griuvėsių krūvo- das yra jau paskelbęs dra- 
mis. Jos gyventojai, kaip 
išblaškyti žvėreliai liko bei 
maisto be pastogės. Todėl, 
šiuo reikalu yra šaukia
mas Bostono lietuvių ma
sinis mitingas. Jis Įvyks 
sekmadienį, spalių 1 d., 2 
vai. po pietų, Municipal 
salėje E. Broadvvay, South 
Boston, Mass. Kalbės visų 
srovių kalbėtojai. Bus gra
ži programa dainų, muzi-Į 
kos ir tautinių šokių.

ŠĮ masini mitingą šau
kia naujai Įsikūręs Bosto
ne Bendras Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondo sky
rius. Todėl, visi lietuviai 
dalyvaukime.

Kvieslys.

I

bužių vajų, tai lietuvių pa
rapijose eina drabužių rin
kimas Lietuvos žmonėms.

PAVASARIS

Drabužiu Rinkimas 
Parapijose

Bostono diecezijos val
dytojas vyskupas Cushing

į Gal Dar Nepareina į Tams 
tos Namus Gražiausias

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDE”
Tai ilgai nebelaukite: Mes nesisiū- 

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

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

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

"ŽVAIGŽDE”
Jėzaus
las 50
f

itataif
t.

Mr. A. Neviera, Secretary,
The New England Lithuanian Conference 

30 Codman Street,
Dorchester, Massachusetts 1

Prekybos Laivyno Svarba 
Invazijai

Tarp žemės kvapių lūpų 
Pirma melsva žibuokle — 
Ir pempės suka ratą. 
Ir vėjai neša duoklę.
Paskum gelsva puriena 
Vandens šilta baladė.
Ir piemens suka dūdą 
Lankstaus žilvičio radę.
Ir groja giesmininkai 
Be smuikų, be vargonų...
Ir'šaulė puošia mišką 
Vis purpuru raudonu.
Toli toli perkūnas 
Linksmai nusikvatoja...
Ir lenda purion dirvon 
Svari pėda artojo...

B. Buivydaitč (“N. R.’')

Remk šios šalies apsigynimą! 
. Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

Vest Broadmy,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

metama — $1.00; 
širdies Spalvuotas Paveiks- 
centų; Maldos Apaštalavimo 

•‘2VAIG2Dę".
— 50 centų.

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS

Administracija,
488 E. Seventh St

So. Boston (27), Mass.

i

I
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MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379,

430 B1OADWAY • IOUTH BOSTON

VVashingtonas — Karo 
Siuntinių Administracija 

Į pareiškė, kad Amerikos 
prekybos laivynas su savo 
civiline įgula labai daug 
prisideda sėkmingam Eu
ropos kontinento puoli
mui ypač dabartiniu metu, 

| kai Alijantų galybė lieja
ma per pietinius Prancūzi
jos krantus.

Šimtai Amerikos krovi
nių laivų (freiterių), ku
rių 95 sudarė Libertys, 
buvo tarpe 641 laivo, ant 
kurių, Laivyno pranešimu, 
plėvesavo Amerikos vėlia
va, kuriais buvo gabenami 
invazijos kariai ir jų pa
būklai į pietinį krantą Hit
lerio Europos. Laivais bu
vo gabenami žmonės, mū-į 
šio įrankiai ir atsarga. Tai 
tęsis mūšio laukui platė- 
jant.

, Pirmomis Normandijos 
invazijos dienomis, apie 

, 150 Amerikos .prekybos 
, laivų, daugiausiai Libertys 

■ ir sverią apie 10,000 tonų 
kiekvienas, gabeno žmo
nes ir medžiagą. Be jų, 
plaukiojo apie 120 Britų 
prekybos laivų, tokio pat 
sunkumo; ir didelis skai
čius mažesnių Britų laivų. 
Amerikos ir Britų preky- 

I bos laivynas labai daug 
patarnavo invazijai.

Amerikos prekybos lai
vyno civilinė savanorių į- 
gula, iškrovinėjo savo kro
vinius priešui smarkiai ap
šaudant; ji, nebodama pa-' 
vojaus. dirbo ilgas valan
das didžiausiame pavojuje 
gyvybei, kad galėtų pris
tatyti karinėms pajėgoms 
reikalingus pabūklus sėk
mingai invazijai atlikti.

0. W. I.

ja turinti planą anksti ru
denį įsteigti didelę V-pašto 
stotį Prancūzijoje. Tai 
duos galimybę siųsti V- 
laiškus Amerikos ekspedi
cinėms jėgoms Europoje 
tiesioginiai, ir nebus rei
kalo daryti vingio. Šiuo 
metu V-paštas Prancūzi
joje esantiems kariams 
siunčiamas lėktuvu per 
Angliją ar Italiją. OWI.

“Kas sergi savo burną, 
sergi savo gyvybę, o kas 
nesvarsto savo žodžių, tas 
kentės nelaimių”. Pt. 13.

i
I

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

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

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene, Maine

GRABOR1A1

S. Barasevidus ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER j
ERAL * HOME I
DnrrliActor

Į

i

Į
Persiųsta Arti 790 Milijonų 

V-Laiškų

VVashingtonas — Karo 
Informacijos įstaiga, pasi
remdama Armijos ir Lai
vyno Pašto Tarnybos da-' 

j viniais, pareiškė, kad jauĮ 
i persiųsta užjūrio kariams 
ir iš jų gauta apie 789,539,- 
390 V-paštu siunčiamų 
laiškų.

Ta pačia proga. Armijos 
Pašto Tarnyba informuo-’

FUNERAL
187 Dorchester Street 

South Boston, Mas*. 

Joseph T.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS. 

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai.ir Bai*|f4|>»jal

Ffctarnacųpas dU>l| Jrhaktj 
Koplyčia iermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Bestos 0815 

ŠOU Boston 2609
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PADAVIMAI
nuo pasakų j buvo iš ko susipažinti su 

daugiausia tuo, į šventųjų gyvenimais ir 
juos sudėti į savo liaudiš
kus pasakojimus.

Šalia legendų turime tik
ruosius padavimus. Juose 
pasakojama apie senovės 
įvykius, kurių tikrumu 
žmonės tiki. Čia stengia
masi pabrėžti tų atsitiki
mų vietos vardą ir asme
nis. Kadangi padavimuose 
tikima įvykių tikrumu, tai 
visą kas ten esti labai ne
paprasta, protui neaprė
piama. stengiamasi išaiš
kinti stebuklu.

Lietuvių liaudyje tų pa
davimų išliko apsčiai. Vie
ni jų liečia istorinius įvy
kius, kiti dar yra išlaikę 

J* i senovės religinių likučių, dele saka pasakoja apie ?„
šventuosius, ir tai yra le-. 
gendos. Jos nėra tas pat,; 
kas šventųjų gyvenimų 
aprašymai, nes jose į vieną 
daiktą suplakta ne tik tik
ras atsitikimas, bet ir vi
sokiausi vaizduotės pagra- . ... .. ,... . . ... .. . savaip perdirba liaudieszinimai. TiKrai čia maišosii . • • j.. ,. - . t - padavimus, iš jų padarosu liaudies fantazija, kuri v
sau peno susiranda visur: 
ir senoviniuos mituose, ir 
įvairiose knygose, ir pasa
kose. ir dainose, ir Kelionių į 
pasakojimuose.

Vakarų Europoje nuo se- padavimų. Taip jie darė 
novės buvo pilna tokių le
gendų. Daug jų pasiliko Ii- gyveno Homeras, Virgili- 
gi mūsų dienų. Viduriniais] 
amžiais buvo ypač garsios, dainius, taip darė 
Voragirio knygos “Auksi- t-— —----- —
nė legenda”. Dėl savo pui
kaus pasakojimo šis vei-

Padavimai
skiriasi
kad juose liaudis pagrindu 
ima kokį nors tikrą atsiti
kimą. asmenį arba vietą ir 
apie tai supina savo paša-' 
kojimą. Bet šį pasakojimą' 
žmonės taip sumaišo su 
savo fantazijos priėdais, 
taip nutolsta nuo tikreny
bės. jog dažnai ir sunku 
susekti, kas bebuvo tas j 
pirmasis asmuo ar įvykis,! 
davęs padavimui pradžią.; 
Ši liaudies kūrybos rūšis 
būdinga ir tuo. kad joje; 
daugiau negu pasakoje iš-į 
kyla kokia pamokomoji 
mintis.

Padavimų yra savo turi-į 
niu nevienodi. Viena jų di-.

Daugiausia tų mūsų pada
vimų surinko Vincas Krė
vė. kuris iš jų pats sukū
rė keletą savo veikalų, ta
pusių klasiniais lietuvių 
literatūroj.

Kada kuris rašytojas jau

j savo kūrinį, gauname va
dinamuosius literatūrinius 

: padavimus.
Kitų kraštų rašytojai vi- 

su kaupu semiasi savo 
raštams turtų iš žmonių

seniausiais laikais, kada

i jus ir “Rolando giesmės” 
“ perei

tam amžiuj Victor Hugo 
savo “Amžių legenda”, už
simojęs atpasakoti atsiti- 

kalas ir dabar mielai skai- kimus nuo žmonių moti- 
tomas ir verčiamas į kitas nos Ievos ligi naujųjų ga- 
kaibas. įdynių. arba anglų didieji

Nevienas žymus mūsų j poetai romantikai, lygiai 
laikų rašytojas, kaip Sel- kaip ir amerikietis Long-I 

» “Hiava-Į 
nuaudė poe

mą iš indėnų mitologijos 
ir padavimų.

Mūsų dienomis ne vienas 
tiek anglų, tiek prancūzų, 
tiek vokiečių ar skandina
vų rašytojas savo kūrybai 
medžiagos randa šioje 
liaudies pasakojimų tradi
cijoje. A. V.

ma Lagerloef ar Giovanni|fellow, kurs savo 
Papini, yra sukūrę gražių'tos giesmėj” 
legendų.

Lietuvių kalba mažai te
turi legendų: gal todėl, 
kad mūsų tauta vėlai te- 
priėmė krikščionybę ir, be 
to. pirmos lietuviškos kny
gos buvo katekizmai ir 
giesmynai. Taip gana ilgą 
laiką mūsų žmonėms ne

Apie Nusidėjusį Karalių
Netiesą kalba tie, kurie 

sako, kad ragana Vokė ir 
jos vyras buvo užmušti.

r—
J < Karaliaus

Kai tas karalius nugalė
jo kitus karalius 
pasaulį nukariavo,

ir visą 
jis no-

Šitas trijų atskirų vienetų paveikslas parodo Lietuvos pajūrio Klaipėdos uos
to ir jo apylinkės vaizdą, čia kalba į lietuvio širdį tylios marios, kai vėjas din
go ir baltos bangos tingiai rangos, rimsta pamažu... Taip malonu būt prie 
kranto — ramu ir gražu... Čia prie kojų tik pribėgo ta bangelė pamaži, rodos, 
šnabžda meilė posmą, bet nei tu, nei aš... nesuprantu...

Jų niekas neužmušė. Žmo-įrėjo ir patį Dievą nuka
riauti.

Sužinojęs, kad tolimuose 
kraštuose yra kalnai, ku
rie dangų remia, 
galima 
rengtis 
ir todėl 
jo pilį 
giliai žemėn.

O kad, ten tebegyvenda
mas, jis tebėra dar gyvas 
ir bus gyvas iki pasaulio 
pabaigos, tai patvirtina at
sitikimas, kurį seni žmo
nės dar gerai atminė. Ir 
jaunesniems nesyk apie 
tai iš jų teko girdėti.

Seniau Liškiava buvo 
mažas sodžiukas, kur gy
veno keli ūkininkai. Jų 
tarpe vienas buvo kampi-j 
ninkas, kuris nieko netu
rėjo, tik tris ožkas, ir jas 
ganė jo maža dukrytė. Vie
ną sykį ji ganė netoli to 
bokšto, kuris riogso Ne
muno pakrantėje.

Ožkos bėginėja, peša žo-

nių ranka negalėjo jų už-i 
mušti, nes abu buvo užke
rėtu: nei kalavijas, nei ku- 
lipka jų imti negalėjo. Ne
tiesa ir tai, kad nugalėti 
karaliai Šventajam Tėvui 
skundėsi. O gal ir skundė
si, kas tai žino. Bet ką 
šventas Tėvas galėjo pa
dėti, jei tasai karalius bu
vo stabmeldys, o jo žmo
na — ragana, taigi dar di
desnis Dievo priešas.

Netiesa, kad jis ir bažny
čias Merkinėje ir kitur ar
dė, kunigus vaikė, nes 
tuomet ir žmonės visi dar 
buvo stabmeldžiai: nei jie 
tuomet krikštijosi, 
pažinties ėjo, nei kunigų 
jiems reikėjo, nei jie baž
nyčių turėjo.

Tasai karalius ir jo žmo
na iki šiol dar gyvi ir sėdi 
savo pily ir iš ten išeiti ne
gali, kadangi ji giliai že
mėn nugrimzdusi: perkū
nas ją nutrenkė.

ir iš ten 
pasiekti, jis ėmė 
kariauti su Dievu 
perkūnas trenkė 

ir nugramzdino ją

lę Nemuno pakrantėje, o nojo, ji tam karaliui papa- juostę. Būtų dar daugiau 
mergaitė ” ” . . _ _
bokštą ir kasinėja, 
vienu metu sudrebėjo že
mė, atsivėrė kalnas ir mer-iduso ir prabilo: 
gaitė įkrito gilian urvan. , — Dar man ne metas grį-

Kai tas atsitiko, niekas žti... 
nematė, tik sužinojo žmo
nės vėliau, kai mergytė pa
ti papasakojo.

Atėjo vakaras, saulė nu
sileido, ožkos namo parėjo, 
o mergytės nėra ir nėra. 
Ieškojo tėvai visą naktį ir 
rytojaus visą dieną ieško
jo ir niekur nė ženklo ne
rado. Manė, kad įkrito jų 
dukrytė Nemunan ir pri- 

jgėrė, o jos lavoną nunešė 
vanduo kur toli, toli...

Bet praslinko trys die-. 
nos, ir mergytė sugrįžo, 
namo, parsinešdama auk- į 
so tiek, kiek pakelti gale-Į 
jo: pilnus užančius ir pri-i 

Siiorri5.iiQ ii nana-

sėdi sau pasišakojo. Bet daug ji ten ži- 
Tik'nojo:

Karalius išklausė, atši

Paskui jis nuvedė mer
gytę kitan kambarin, ku
ris buvo aukso pilnas, ir 
liepė jai imti tiek pinigų, 
kiek ji gali pakelti. Mer
gaitė prisikimšo pilnus už
ančius, prisipylė pilną pri-

NEVILIOK

nei iš-

— Nežinai, graži mergyte. 
Seno miško paslapčių. 
Debesėliai ims tuoj lyti. 
Vėjai pūs laukų plačių.

— Neviliok, išdykęs šelmi, 
Būkim girios pakrašty.
Man per gilios girių gelmės. 
Girių medžiai per aukšti, 

juostę. Sugrįžus ji papa-Į—Aš aptversiu tau sodybą, 
šakojo, kaip žemė atsivėrė,; Po langais klevai žydės, 
kaip ji nukrito gilian ur- Pažiūrėk, už miško žiba 
van. Urve buvo labai tam
su. Bet staiga kažkas paė-: 
mė ją už rankos ir nusive
dė toliau. Ji ėjusi kažko- 

i kiais laiptais ir pagaliau 
j patekusi dideliuosna rū- 
Imuosna, kur buvo labai 
gražu. Ten ją patiko graži 
karalaitė ir senas, su žila 
barzda ir tokiais pat plau
kais karalius. Jie gerai ir 

! skaniai ją pavaišino ir ė- 
Įmė klausinėti, kas pasau- 
lly dedasi. Ką mergaitė ži-

Mūsų vakaro žvaigždė.
— Ar girdi? Motulė šaukia. 
Aš bijau tylios nakties 
Broliai eis rytoj į lauką.
Kas jiem pradalges vartys?...

, — Ne motulė, ne senoji,
Ne broleliai šienpioviai, 
Tik lizdelin parplasnoja 
Pavėlavę vyturiai.

Mėnesienoj šlama šakos...
— Nežadėk, nebežadėk. 
Ak matau, graži ten teka 
Mūsų vakaro žvaigždė.

kad ne-

viršun,

ėmusi, bet bijojo, 
plyštų prijuostė.

Kaip ji pateko 
nieko nebepamena.

Tėvas nusidžiaugė, tapęs 
tokiu turtuoliu. Kad padė
kotų Dievui už įgytus taip 
netikėtus turtus ir dukters 
stebuklingą išsigelbėjimą, 
jis pažadėjo pastatyti Liš
kiavoje bažnyčią šalia to 
kalno, kur kadaise pilis 
stovėjo. Mat, greta pilia
kalnio yra kitas toks pat 
aukštas ir status kalnas.

Ir tikrai pastatė. Liškia
va tada virto bažnytkai- 
jmiu, o vėliau ir miesteliu. 
Juk kur žmonės sueina, 
ten pirklių atsiranda, ypač 
žydų...

Kai mergaitės tėvas pa
statė bažnyčią, kai ją pa
šventino, kai joje buvo 
pirmos mišios atlaikytos, 
prisisapnavo, jam tasai 
karalius.
— Gerai padarei, 

jis ūkininkui per sapną:— 
kad už mano pinigus pa
statei bažnyčią. Aš daug 
Dievui esu nusidėjęs, ir 
nėra kas už mane melstų- 

|si. Dabar kiekvienos mi- 
įšios, ten laikomos, mažina 
įmano kaltes ir trumpina 
mano bausmės laiką.

Tai iš to galima spręsti, 
kad tasai karalius nėra dar

Yra viena graži žydų le-Įvomis. Net ir Renanas su
genda apie Balsą ant kai- vo “Jėzaus Gyvenime”, ša- 
no, duodantį žmonėms į- lia dievystės, Kristui pri
statymus. Kada Sinajaus skaito gražiausias žydų 
kalnas drebėjęs griausti- rasės žymes. Rytai savo 
niais, tviskėjęs žaibų ugni- mozaikose Kristų vaizduo- 
mi — Dievo Balso nebuvo ja griežtą, be galo rimtą; 
girdėtis... Pakilo didžiulė Bizantijos freskai rodo be- 
audra, medžiai linko prie galinį Jo majestotingumą; 
žemės, — pro ją nepraši- Vakarų drobės paveikslai 
veržė nė Dievo Balsas. Bet, atidengia Jo romumą ir 
štai, papūtė švelnus vėje- rimtumą, 
lis, gamtą gaivinąs lyg 
saulei leidžiantis po aud
ringos dienos; tylos skrais
te apsisiautė Sinajus —I 
dabar Dievas prakalbėjo! 
žmogui.

Legenda sako, kad, Die
vui kalbant, Jo balsą gir
dėjo visi žmonės. Tas bal
sas sklido į visą pasaulį, ir 
kiekviena tauta saviškai jį 
suprato. Ir visi girdėjusieji 
suprato jį pagal savo ga
bumus — seni ir jauni, vy
rai ir moters, jaunikaičiai 

i ir mergaitės . Ta legenda 
I tai pranašystės sėkla.

Žmonės įsivaizdavo taip 
gavę įstatymus, o kada ap- 

i sireiškęs Žodis tapo Kūnu, 
tai, ką legenda tik vaizda- 

| vo, tapo tikrove. Visoje ša
lyje kiekvienas žmogus 
gali priimti ne tik evange
liją, bet ir Jį Patį į savo 
širdį.

Joks žmogus negali ma
tyti Dievo, nebent Jis Pats 
pasirodytų. Nė vienas 
žmogus negali pažinti Die
vo, kol Jis pats neapsireiš- 
kia. Kada žmogus matė 
Dievą, Jis buvo apsivilkęs , 
žmogiškumu; Jis atėjo i 
kaip mažas vaikelis, bejė
gis savo kūdikystėje, ga
lingas paslėptam majesto- 
tingume, nugalėtas priešų, 
tačiau visuomet pasiliekąs 
galutiniu pergalėtoju.

Evangelijos daug pasa
koja apie Kristaus kūdi
kystę, bet tik vieną bruo
žą randame iš Jo vaikys
tės gyvenimo. Ar Jis buvo 
panašus į kitus vaikus, ka
da Jis su jais kartu žaidė? 
Ar Jis visada buvo toks 
rimtas, kaip kad šventovė
je, kur Marija su Juozapu 
atrado Jį tarp įstatyme 
mokytojų? Kad Jėzus ne
buvo su maldininkais ke
liaujant iš Jeruzalės į Na
zaretą, tai reiktų manyti, 
kad Jis buvo kur su vai
kais, tad mėgo jų draugi
ją ir buvo į juos panašus. 
O vistik tuo pačiu metu 
kaip labai Jis išsiskyrė iš 
visų žemės vaikų!

Atrodo, kad Jis staiga iš
augo į vyrus. Nė vienu žo
džiu neprasitariama apie 
aštuoniolika Jo gyvenime 
metų, kol Jis pradėję 
skelbti Dievo karalystę.

Keletą kartų buvo pasi
reiškęs šventas smalsu
mas, koks buvo Kristus sa
vo išvaizda: ar Jis bu ve 
aukštas, ar žemas, gražus, 
ir t. t. Kaip Jis kalbėjo? 
Kaip rengės? Jis verkė, 
tiesa, — bet ar Jis kada 
nors juokės?... Evangelis-

sako

K. Bradūnas. ČA.’^j žuvęs.

sušunka: 
už visus

Evange-

Psalmininkas, pamatęs 
Jėzų regėjime, 
“Jis gražesnis 
žmonių vaikus.” 
listai, nors nerašo, kaip at
rodo Jo veidas, bet piešia 
Jo charakterį. Ir vienas jų, 
kurs tikrai būtų galėjęs 
daugiau pasakyti, tiek te
pasako: Jis augo išminti
mi, metais ir malone pas 
Dievą ir pas žmones.

Beveik trisdešimt metų 
Jėzus gyveno mažai teži
nomam Nazarete. Kiti vė
liau iš Jo net stebėjosi: 
“Ar gali būti kas gero iš 
Nazareto?” Vieną dieną 
Viešpats, būdamas prie 
Jordano ir Jeruzalės, įėjęs 
į mažą sinagogą, pradėjo 
kaimiečiams skelbti apie 
savo dievystę. “Tai daili
dės sūnus!” — kalbėjo jie. 
Supykę už tai žmonės, no
rėjo Jį mušti, norėjo užve
dę ant aukštos uolos, sta
čia galva nuversti žemyn. 
Ar buvo nors keletas žmo
nių minioje, kurie būtų no
rėję Kristų užstoti? O gal 
Jo dieviškumas visus nu
stebino? Jis vis tik nepa
liestas praėjo pro įtūžu
sius vyrus ir pasuko į Pet
ro, Andriejaus, Pilypo ir 
Jono namus, ir jau niekad 
daugiau nebegrįžo į Naza
retą.

Šalia Galilėjos jūros pra
eivis gali pamatyti Kafar- 
naumo griuvėsius. Šis 
miestas priėmė iš Nazare
to ištremtąjį Kristų. Ka- 
farnaumas tapo Jo miestu. 
Čia sinagogoje, kurią pas
tatė kilmingas Romos cen- 
turijonas, Kristui skel
biant savo mokslą, žmonės 
Juo be galo stebėjosi.

Jo pamokslai buvo labai 
paprasti, kad žmonės galė
tų matyti ir suprasti juo
se paslėptą tiesą. Sėjėjas, 
beriąs sėklą į dirvas ir uo
lynus; piūtis gerose širdy
se, badas užkietėjusiose 
sielose; piktžolės, paskir
tos išmesti; pelai, įmesti į 
ugnį; mažutis garstyčių 
grūdas, išaugęs medžiu su 
nlačiomis šakomis; pakly
dusi nuo kaimenės avelė; 
oalaidūnas sūnus, grįžęs į 
savo tėvo namus.
oanašūs palyginimai 
Karaliaus Sūnaus pamo
kos žmonėms, skelbiant 
Dievo Karalystę... Tai bal
sas. kuris kiekvieną šven
tadienį aidi ir iš mūsų sa- 

Jkyklų į visų klausytojų 
.širdis. Tiktai mums pa
tiems reiktų atsakyti, ar 
mes leisime tam balsui 
viešpatauti mūsų širdžių

Šitie ir 
tai

tai tyli, su Juo gyvenusieji, Kafarnaume, ar mes sukil. 
apaštalai nieko apie tai;L;__ ; -
nesako. Jis kiaurai perma-jt_yS išstumdami Dievą 
tė žmonių sielas, atidarė' 
jiems savo širdį — štai vi-, 
sa, ką apie Jį žinome, ir to 
mums užtenka. Nors Šv.
Raštas neduoda mums jo
kio Karaliaus Sūnaus pa
veikslo, tačiau Kristų mes 
pažįstame.

Edwin Arnold savo pa
veiksle .“Pasaulio -šviesa” 
Kristaus Asmenį vaizduo
ja didžiausio grožio spal-

apaštalai, nieko apie tai,sįme prįeš Jo mokslą, pa-
Į 1S 

savo sielos savo nuodėmė
mis.

S. Dolorosa (“Z..”)

EVERY
PA Y DAY

* * *
MAKE

BONO DAY




