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Spalių 11 d. pas prezi
dentą Rooseveltą lankėsi 
delegacija, kurie dar kar
tą norėjo sužinoti prezi
dento nuomonę dėl Lenki
jos nepriklausomybės.

Prez. Rooseveltas, iš
klausęs lenkų delegacijos 
pareiškimo ir prašymo, 
pareiškė:

“Jūs ir aš sutinkame, 
kad Lenkija turi būti at
statyta kaip didelė tauta”, 
prezidentai pasakė Ameri
kos Lenkų Kongreso va
dui, K. Rozmarek’ui iš 
Chicagos.

“Žinoma”, jis tęsė, “mes 
turime atsiminti, kad nie
kas čia neturi tikrų žinių 
apie viską kas dedasi Len
kijoje. Aš, kaipo Jungtinių 
Valstybių prezidentas, 
gaudamas visas informa
cijas, kokias tik galima 
gauti, nesu pilnai infor
muotas apie padėtį.

“Platusis tikslas, kurio 
mes visi siekiame, yra pui
kus. Aš esu tikras, kad pa
saulio opinija parems tą 
tikslą — ne tik atstatyti 
Lenkiją, kaip galingą tau
tą, bet ir kaip atstovau
jančią ir taiką - mylinčią 
tautą”.

Palengvinimai Gasolino 
Stotims

Sovietų Vadai Suoranta Tik 
Aiškių Kalbų

“Lietuvių Žinios” spalių 
5 d. laidoje rašo:

“Pataikavimais ir lanks- 
tymusi nebuvo ir nebus 
pagerinti santykiai su Ru
sija.

“Sovietų valdžia supran
ta tik aiškią ir griežtą kal
bą. Kol ponas Stalinas ma
to, kad prezidentas Roose- 
veltas ir Churchillas patai
kauja Rusijai, tol rusai 
šiaušis ir statys vis naujus 
ir naujus reikalavimus 
Sąjungininkų santykiai su 
Rusija pagerės, kaip tik 
didžiųjų demokratijų va
dai pasakys: “Gana jau 
nuolaidų”. Tada ponas 
Stalinas ims pataikauti ir 
nuolaidas daryti.

“Tokią nuomonę yra pa
reiškę visa eilė įvairių tau
tų diplomatų, kuriems te
ko arčiau pažinti sovietų 
vadus”.
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Washingtonas — Petro- 
lijaus administratorius R. 
K. Davies praneša apie pa
lengvinimą gavimą me
džiagų palaikyti ir patai
syti įvairioms gasolino pri
pildymo stotims.

Pagal naują taisyklę, da
bar norint gauti reikalin
gų medžiagų gasolino sto
tims ir kitoms panašioms 
įmonėms taisyti, bus rei
kalinga įteikti laipsnį 
AAA3, betoje seniau rei
kalaujamo AA-5; bet ope- 
ravimo įrankiams gauti 
tebus naudojama tik AA-5 
laipsnis.

Naujai įvestasis pakeiti
mas duoda galimybės pet- 
rolijaus operatoriui naudo
tis AAA3 laipsniu, norint 
gauti daugiausiai 100 do
lerių vertės medžiagų, tai
syti naujoms ar senoms 
pakeisti naujomis gasolino 
stoties tipo gasolino pom
poms ar petrolijaus tan
kams, sutalpinantiems 
virš 65 galionų, šimto do
lerių ribą statoma visiems 
atvejams. Pabrėžiama, 
kad AAA3 laipsnis tinka 
tik gauti medžiagoms, rei
kalingoms darbui, o ne pa
čioms pompoms ar tan
kams. OWI.
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Bendrojo Amerikos Lietuvių Fondo šalpos vajaus suorganizavimo darbai 
pasireiškė visoje eilėje patriotingųjų lietuvių kolonijose. Tie kilnūs artimo mei
lės darbai pasieks ir lietuvius nuo karonukentėjusius, kur jie bebūtų: Lietuvoj, 
Prancūzijoj, Švedijoj, Šveicarijoj, Portugalijoj ir kitose šalyse. Čia mums mato
mas vaizdas lietuvių našlaičių, kurie jau motinų šiltos ir švelnios rankos nebe- 
prausiami, neglobojami ir jiems mūsų parama reikalinga ir juos pasieks. Mes 
ištieskime savo dosnią ranką ir pasitarnausime Dievui ir tėvynei!

i

Olandijai Gręsia Badas

Londonas — Aneta, ofi
ciali olandų informacijų į- 
staiga, sako, kad olan
dams gręsia badas.

RAUDONOJI ARMIJA
UŽĖMĖ RYGĄ

Klaipėdos Gatvėse Eina Smarkios 
Kautynės

TEL. SOUth Boston 2680

Naciai Bando Atsiimti Aachen
Amerikiečiai Atmušė Smarkius 

Nacių Kontr-Puolimus

Kanadiečiai Perkirto Nacių Jėgas 
Arti Antrrerpo

VĖL BOMBARDAVO FORMOSA
_________ —

Sniegas Hew Yorko 
Valstybėje

Londonas, spalių 16 — 
Žiaurios kautynės eina 
Aachen mieste, Vokietijoj. 
Nacių karo jėgos pakarto
tinai puolė amerikiečius 
tame mieste, bet visus 
puolimus amerikiečiai at
mušė.

Amerikiečiai, nors iš pa-į 
lengvo, pačiame Aachen 
mieste varosi pirmyn per 
to miesto griuvėsius.

Kanadiečiai perkirto Vo
kietijos nacių karo jėgas 
arti Antwerpo. Pattono ar
mija pradėjo nauja smar
kų puolimą arti Belfort. 
Vosges kalnuose septinto- 
ii armija taip pat daro pa
žangą.

Amerikiečiai, kurie pe
reitą savaitę triuškino ja
ponų pozicijas Formosa 
saloje, vėl atnaujino puo
limus. Pereitą savaitę a- 
merikiečiai sunaikino — 
nuskandino arba sužalojo • Ramon S. Castillo, buvęs 
140 Japonijos laivų, 87. Argentinos prezidentas, 
mažesnius laivus ir sunai
kino apie 530 priešo lėktu
vų. Dabar vėl sunaikino 91 
japonų lėktuvą.

Albany, N. Y., spalių 16 
— Vakar snigo kaikuriose 
New Yorko valstybės vie

ptose. Arti Plattsburgh, 
iAiairondack prisnigo apie 
du coliai sniego ir tempe
ratūra nupuolė iki 32 laip
snių.

Utica apylinkėje tempe
ratūra nupuolė iki 24 laip
snių ir taip pat prisnigo 
apie du coliai sniego. Pa
čiame New Yorke, kaip ir 
Bostono apylinkėje tempe
ratūra nupuolė iki 38 laip
snių.

Mirė Buvęs Argentinos 
Prezidentas

v

Buenos Aires, Argentina 
— Spalių 13 dieną mirėLondonas, spalių 16 — 

Sovietų Rusijos spauda, 
ypač laikraštis^ “Pravda” 
griežtai smerkia gub. Tho- 
mas E. Dewey, respubliko- 

, nų kandidatą į preziden
tus, dėl jo pasakytos kal

ybos Pulaski Dienoj, kurio- 
j je jis pareiškė Lenkiją už- 
į tariančius žodžius, jos ko
voje dėl nepriklausomybės 
ir laisvės.

• “Pravda” sako, kad 
Dewey remiąs “lenkų im
perialistų pretensijas”. 
Taipgi smerkia lenkus, 
kad jie panaudoją Jung. 
Valstybių politinę kampa-

■ niją “savo purvinom juod- 
ran kiškom machinaci
jom”.

į Toliau “Pravda” sako: 
“Turi būti pažymėta, kad 
kaikurios politinės figūros 
Jung. Valstybėse, vietoj iš
kelti viešai tuos provoka
torius. duoda jiems pilną 
paramą uždegti savo drą
sias ambicijas. New Yor
ko gubernatoriaus Dewey 
kalba Pulaski Dienos de
monstracijoj buvo grąžtas

i

Londonas, spalių 16 —! Lietuvos miestų, kurie yra 
Pereitos savaitės pabaigo-. Balti jos jūros pakraštyj, 
je sovietų Rusijos raudo-. apylinkėse, 
noji armija užėmė Rygą, 
Latvijos sostinę. Klaipėdo- ir jugoslavai 
je, kaip praneša Maskvos 
žinios, eina smarkios kau
tynės gatvėse. Taipgi eina 
kautynės Palangos ir kitų

Naujas Reikalavimas Kainų 
Sųrašų Iškabinime

Washingtonas — Kainų 
Reguliavimo Įstaiga išlei
do naują reikalavimą apy
linkių maisto krautuvėms 
iškabinti matomose vieto
se aukščiausiųjų kainų są
rašus sausiems produk
tams ir tokiems gami
niams, kaip sviestui, kiau
šiniams, paukštienai, žu
vims, šviežiams vaisiams 
ir daržovėms.

Šis reikalavimas yra da
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lis įsakymo, kuris suteikia 
teisę Kainų Reguliavimo 
’staigos apylinkių sky
riams nustatyti tai apy
linkei aukščiausias kainas 
(ceiling prices). Šis įsaky
mas įsigalios š. m. spalių 
1 dieną.

Sutrauktai, reikalavimai 
skirstomi taip:

1. Vienas egzefnpliorius 
apylinkės aukščiausiųjų 
kainų sąrašo sausiems 
maisto produktams priva
lo aptarnauti 1,500 kva
dratinių pėdų plotą arba 
tokio dydžio krautuvės da
lį-

2. Jei reikalinga daugiau 
egzempliorių, tokie sąra
šai privalo būti iškabina
mi bent 25 pėdų atstume 
vienas nuo kito.

3. Vienas aukščiausiųjų 
kainų sąrašo egzemplio
rius tokiam maistui, kaip 
kiaušiniams, paukštienai 
ir šviežiems vaisiams bei 
daržovėms privalo būti iš
kabinamas toje krutuvės 
vietoje, kur jis pardavinė
jamas.

4. Sąrašai privalo būti 
taip iškabinami, kad nebū
tų sunkumo skaitantiems 
prisiartinti bent iki dviejų 
pėdų ntio sąrašo. OWI.

Jugoslavijoj raudonieji 
savanoriai 

jau pasiekė Belgradą, Ju
goslavijos sostinę, ir to 
miesto pietinėje dalyje ei
na žiaurios kautynės.

Raudonieji laimi ir Ven- J 
grijoj.

Užmušta 60 Viennos 
Sukilime

Ne York, spalių 16 —An
kara radio praneša, kad 
pereitos savaitės sukilime 
Viennoj, Austrijos sosti
nėj. užmušta 60 žmonių ir 
sužeista šimtai.

Raudonieji Okupuoja Svarbias 
Suomijos Pozicijas

tikrai tokio charakterio”.
Reikia stebėtis, kad So

vietų Rusijos spauda'kiša
si į mūsų šalies — Jung. 
Valstybių vidaus reikalus.

Sovietų spaudą aklai se
ka visa komunistų maši
na. Maskvos spauda puola 
Tung. Valstybių kandida
tus į valdžios vietas, kurie 
tik užtaria pavergtąsias 
tautas, patekusias į sovie
tu Rusijos vergiją. Tą pa
ti daro ir visa komunistinė 
ir ių pakeleiviu spauda.

Tai aiškus kišimąsi į mū
sų šalies reikalus ir panei
gimas mūsų šalies princi
pu. Jung. Valstvbių vy- 
riausvbė, kokia ji nebūtų, 
demokratų ar respubliko
nų, užtaria mažasias tau
tas. .

Visų 
tautų 
Jung.
kaip Vokietija, taip ir So
vietu Rusija yra pavergė
jos. Jos kovojo ir kovoja 
kaip prieš Vokietija, taip 

' ir prieš Sovietų Rusiją. 
[ Prez. Rooseveltas nepri

pažino užgrobimų ne tik 
Vokietijai, bet ir Rusijai. 
Gub. Devzev irgi savo kal
bose užtaria pavergtąsias 
tautas.

Pereitais metais prieš 
Castillo įvyko sukilimas, 
jis pašalintas ir sudaryta 
karinė diktatūra.

PREZIDENTAS UŽTIKRINO
ITALIJOS ŽMONĖMS LAISVĘ

Europos mažųjų 
akys atkreiptos į 
Valstybes. Joms

Washington, D. C. —Šio
mis dienomis prez. Roose
veltas pareiškė Italijos 
žmonėms suraminimo žo
di, būtent, kad “Italijos į 
žmonės bus laisvi rūpintis 
savo likimu. Kaip greit na
ciai bus visai išvyti iš Ita
lijos. gyventojai galės iš
sirinkti tokią vyriausybę, 
kokios jie tik norės”.

Įsidėmėtini yra šie prezi
dento žodžiai:

“Amerikos armija — ini- 
mant tūkstančius 
kilmės amerikiečių 
jo Itali jon ne kaipo 
riautojai. bet kaipo
vintojai. Jų tikslas yra mi- 
litarinis, ne politinis”.

Kaip džiaugtųsi Lietu
vos ir kitų Pabalti jo res- 

i publikų žmonės, kad nors 
kiek panašų pareiškimą 
padarytų sovietų Rusijos

diktatorius Stalinas. Deja, 
taip nėra. Sovietų Rusijos 
armijos įėjo į Pabaltijo 
valstybes ne kaipo išlais
vintojos, bet kaipo paver
gėjos.

Lietuvos ir kitų Pabalti
jo valstybių žmonės bai
siai bolševikų terorizuoja
mi. Bolševikai jiems grą
žino ne laisvę, bet mirtį.

italu
— jė-

Mirė Vokietijos Generolas 
Rcmmel

miai “nubalsuos” prisidėti 
prie Sovietų Rusijos, kaip 
yra “nubalsavusios” Pa
baltijo valstybės. Tikrai, 
mažosios tautos pergyve
na kryžiaus kelius.

Londonas, spalių 16 — 
Sovietų karo jėgos perei
tos savaitės pabaigoje o- 
kupavo Linahamari uostą, 
kuris randasi Suomijos 
šiaurėje, o vėliau okupavo 
Petsamo uostą.

Sakoma, kad sovietų 
raudonieji okupuoja Suo
mijos svarbias pozicijas 
pagal sovietų - suomių ir 
britų sutartį.

Iš to galima suprasti, 
kad Suomija iš visų pusių 
bus taip suspausta, kad ji 
negalės nieko savarankiš
kai daryti. Galimas daly
kas, kad po kiek laiko suo-

Vengrija Siekia Taikos

Londonas, spalių 16 — 
Vengrijos valdžia, kai Ru
sijos karo jėgos artinasi 
prie Budepesto, pareiškė 
norą sudaryti taiką su ali- 
jantais. Paliaubų peticija 
buvo paskelbta per radio 
iš Budapešto, Vengrijos

Londonas, spalių 16 — 
praneša, 

kad mirė maršalas gen. 
Erwin Rommel. pasižymė
jęs vokiečių karininkas, 

| kuris beveik laimėjo Egip- 
tą Hitleriui.

j Gen. Rommel miręs nuo 
sužeidimo galvos automo
bilio nelaimėje.

užka- i Vokiečiu radio 
išlais-

sostinės, pasirašyta Ven
grijos regento Horthv.

Tuoj po to paskelbimo 
Vokietijos nacių SS divi
zijos su pagalba vietinių 
naciu įsiveržė į Budapeštą 
ir paėmė radio savo kon
trolėm

Galima įsivaizdinti ko
kios skerdynės vyksta vi
sose šalyse, kurios yra ar 
buvo nacių kontrolėje, kur 
dabar kaujasi du galingi 
priešai.

“Kas piktai atsako, tas 
duoda suDrasti, kad sąžinė 
jam klaidą prikaišioja.” 

Tommaseo.

Liet. Katalikų Federacijos 
SUVAŽIAVIMAS

Vaduodamasis A.L.K. Federacijos Konstitucijos 
skyriaus “Federacijos Taryba” 4 ir 8 skirsniais. Fede
racijos Tarybos suvažiavimą šaukiu 1944 m. spaliu 19 
d., 10 vai. ryte McAlpin viešbutyje. New York, N. Y.

Suvažiaviman kviečiami: Federacijos Centro Val- 
ba, Federacijos apskričių pirmininkai ir sekretoriai, 
katalikų laikraščių redaktoriai ir centrinių organiza
cijų centrų pirmininkai ir sekretoriai.

Visus Tarybos narius nuoširdžiai prašau surasti 
galimumo dalyvauti šiame suvažiavime. Gyvenamasis 
laikotarpis yra nepaprastai svarbus. Supraskime savo 
pareigas ir tinkamai jas atlikime. ** j

Juozas B. Laucka,
A.L.R.K. Federacijos Pirmininkas.
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■VAIRIOS ŽINIOS
Vėl Bombardavo Duisburg, 

Cologne
Prezidentas Pažymi Laivyno 

Pergalės Dieną

Vienuolika Jūrininkystės 
Unijų Išlaikė Pasižadėjimą 

Nestreikuoti
— Karo 
Adminis- 

vie-

Iš Vyriausio Alijantų! 
Ekspedicijos Jėgų Centro, 
spalių 16 — Anglijos ir A- 
merikos sunkieji bomba- 
nešiai dviem atvejais puo
lė Vokietijos svarbias po
zicijas. būtent, Duisburg. 
Colcgne. Monheim 
holz.

Anglai lakūnai 
10.000 smarkiai 
tančių bombų ir 500.000 
padegančių 
strateginių 
miestų.

Taipgi numetė šešių-to- 
nų bombas ant Sorpe už
tvankos, arti Dortmund.

Jung. Valstybių lakūnai 
bombardavo ne tik Colog- 
ne. Monheim ir Reisholz. 
bet ir aliejaus sandelius 
arti Duesseldorf.

Priešui padarė milžiniš
kų nuostolių.

bombų ant
Vokietijos

Veteranams Nuimti 
Darbo Kontrolės 

Suvaržymai

Visi

mą ir nuimti kliūtinis jų 
j sugrįžimo į normalų gyve- 
: nimą.

Veteranų darbo jėgos 
kontrolė sumažinama šiuo 
būdu:

1. Šio karo veteranams 
nebus privalome gauti ar 
pristatyti įrodymą laisvės 
tarnybai pakeisti.

2. šio karo veteranai gali 
būti samdomi be Jungtinių 
Valstybių Samdos Agentū
ros ar panašios įstaigos 
rekomendacijų.

3. Kiekvienas šio karo 
veteranas, norįs gauti tar
nybą su Jungtinių Valsty
bių Samdos Agentūros pa
galba, turės teisę gauti iš 
minėtos įstaigos rekomen
daciją bet kuriai, jo paties 
pasirinktai, tarnybai, ne
paisant jokių kliūčių.

I 4. Šio karo veteranai gali 
būti samdomi, neatsižvel
giant nustatytų ribų. Bet 
tarnautojams — šio karo 
veteranams bus daroma iš
imtis tik tuo atveju, jei tos 
apylinkės samdos stabili
zacijos programa leidžia 
daryti tokią išimtį vetera
nams. Kitiems darbinin
kams, ne šio karo vetera
nams, ši išimtis netaiko
ma. OWi.

i

I
VVashingtonas — Paul V. 

McNutt, Karo Darbo Jė
gos Komisijos pirminin
kas, pranešė, kad šio karo 
veteranams netaikoma 
darbo jėgos kontrolė.

McNutt paaiškino, kad 
tai padaryta su tikslu pa-į 
greitinti sugrąžintiems ve-jbiaurėjimas Viešpačiui”, 
teranams tarnybos gavi-

“Melagingos lūpos pasi-

(Patari. 12.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 IVinfield St., So. Boston. Mass. 

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

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

Tel. Parkvvay—1864 -IV.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 V«est 7th St.. So. Boston. Ma33. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
na.® protokolu raštininke.

VVashingtonas — Vice- 
admirolas Emory S. Land, 
Jungtinių Valstybių Jūri
ninkystės Komisijos pir
mininkas, paskelbė šį pre
zidento Roosevelto laišką, 
ryšium su Pergalės Laivy
no Dienos paskelbimu: 

Baltieji Rūmai.
VVashingtonas. 

1944 m. rugsėjo 19 d.
“Mielas Admirole Landai,

“Mano nuomone, taip ir 
reikia, kad šįmet Pergalės; 
Laivyno Dieną būtų pa
gerbtas Amerikos Preky-‘ 
bos Laivyno personalas ir 
vadovybė.

“Jo nariai, savo nuopel
nais, užpildė gražiausius 
šio karo puslapius, prista
tydami reikmenis reika
lingiausiu laiku ir visose 
vietose, visuose mūšio lau
kuose, keliaudami visais 
vandenynais, atlikdami šį 
didžiausią, sunkiausią ir kažką rinkdami...

“Kur banguoja Nemunėlis, kur Šešupė miela plaukia, ten tėvynė, ten sodybos, 
ten ir širdį mano traukia...” taip dainavo pasiilgęs Lietuvos poetas, taip ilgimės 
ir prijaučiam okupuotai Lietuvai!

i

Mūsų Ašaros
Dangaus angelai dažnai kime! 

nusileidžia žemėn, atsine-; Ašaros nuplauja širdies 
ša su savimi gryno krišto- kartumą ir krūtinės dul-' 
lo indus ir pasileidžia po kės; ašaros praskiedžia, 
žemę, kažko ieškodami ir sušvelnina gyvenimą.

_________________ t _  t__  . ' Ašaros ir žemės aštru-, 
pavojingiausią transporto' Renka labai atsidėję, su mus ir kietumą suminkšti-! 
uždavinį, koks kada norst nepaprastu rimtumu ir ty- na, atleidžia; ašaros žmo- 
yra buvęs atliktas.

“Laikui bėgant, visuo-'nieko nepraleistų, kad vis- mi!
menė geriau supras ir įver-vką surinktų...
tins mūsų prekybinio lai-Į 1 
vyno nuopelnus šiame ka- gėlai paliai sąmanotas lūš- ras. Mes ir gyvename 
re. Aš tikiuosi, kad tai su- j ’ ‘ .

nebūtų slidžios.
4. Numetę, nepalikite 

smulkių daiktų ant grindų 
gulėti.

5. Dėkite pastangas iš- 
i vengti slidumo vonioje.
• Naudokite nesiidžius kili-
• mėlius ir niekada nepaliki- 
Į te muilo vonios viduje.
i 6. Saugokitės, kad ties 
pečium prikalti pakabin-

i 
I

ru nuoširdumu — kad tik gų padaro broliu, žmogų-,tuvai nebadytų jums akių,'
todėl visada nusukite juos 

kada ir' i šalį.
7. Niekada^nelieskite tuo 

s ir į pačiu metu šviesos mygtu- 
neles, paliai vargingąsias esame sveiki ir dideli; mes; ko ir žemai įtaisyto meta-

2. Paverkime,
Uoliausiai ieškinėja an- mums Dievas yra toks ge-

teiks jam tokios paramos pastoges, apie našlių ir ir dirbame ir kuriame; mes1 linio daikto, kaip pavyz- 
ič ciunto'iii ir L-^>1niviii lzuri iošknmp laimėk ir Ta «n-iš siuntėjų ir keleivių, kuri našlaičių namus, tenai kur ieškome laimes 
pagelbės jam išlaikyti sa- alkana ir šalta ir kur kie- randame; mes žinome, kad į 
vo jėgą ir sumanumą, ko j tojo vargo buveinė...
iš mūsų pareikalaus atei- Prigausinę savo tyruo- ras> 
ties apsauga ir užsienioIsiUs indus žemės i " ’ 
nrpkvha. r

įr ją su- džiui vandens kranelio. 
! 8. Nenaudojimo metu, vi-

Dievas iš tikrųjų labai ge-'si elektros įrankiai privalo 
tai kaip mes tuomet:būti išjungti.

radiniu, pasidžiaugsime, kai patį ~ ...........
prekyba.

“Nuoširdžiai, Jūsų 
(pa.s.) FRANKUS D.

ROOSEVELT.
OWI. i

šventieji*ą.pgelai kuo šven- dangų pasieksime? Tik a-; 
čiausiai prisispaudžia prie žaromis, džiaugsmo aša-: 
savo krūtinės ir kyla į auk- romis, nes tai nuoširdžiau- j 
štybes... Žemės radinį per- sias žmogaus padėkos žen-j 
kelia į dangų...

O gražieji angelai, iš-
klas...

3. Paverkime, kada mes
SV. JONO EV. BL. PASALPIN6S 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadv.'ay. So. Boston, Mass

Lenki jos Klausimas Spren* 
džiamas Maskvoje
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VVashingtonas 
Laivininkystės 
tracijos pranešimu, 
nuolika jūrininkystės uni
jų, atstovaujančių didelę 
dalį Jungtinių Valstybių 
prekybos laivyno 155,000 
jūrininkų, visu šimtu nuo
šimčių išlaikė pasižadėji
mą nestreikuoti, Jungti
nėms Valstybėms įstojus į 
karą, tuomi nepaprastai 
padėdamos pramonės sta
bilizacijai.

Karui prasidėjus, unijų 
vadovybė susitarė su val
džios ir pramonės atsto
vais nestreikuoti karo me
tu. Šio pasižadėjimo uni
jos niekada nesulaužė.

Tuoj pasižadėjimą pa
skelbus, didžioji dalis jū
rininkystės unijų sustip
rino savo narių discipliną 
ir nustatė griežtas baus
mes už sulaužymą taisyk
lių perilgu pasilikimu sau
sumoje. Administracijos 
teigimu, minėtosios su
griežtintos taisyklės dar 
tebegalioja. OWI.

Sviesto Vertė Pakilo Iki 
20 Tašką Svarui

VVashingtonas — Kainų 
Reguliavimo Įstaigos pra
nešimu, nuo spalių 1 d. 
(sekmadienioį už sviesto 
svarą bus imama 20 taškų, 
vietoje pirma buvusių 16 
taškų.

Kainų Reguliavimo Į- 
staigos manymu, sviesto 
taškų vertės pakilimas bu
vo būtinas, dėka sumažė- 
jusios sezoninės gamybos. 
Karo Maisto Administra
cijos daviniais, civiliams 
per spalių mėnesį skirta 
vos 85,000,000 svarų svies
to, kai tuo tarpu rugsėjo 
mėnesį sviesto civiliai su
naudojo 95,000,000 svarų.

Kainų Reguliavimo Į- 
staiga taip pat praneša, 
kad:

1. Mėsos ir pieno gami
nių raudonųjų taškų vertė 
bus ta pati, išskyrus svies
tą.

2. Koiservų mėlynųjų

f
i

9. Nelaikykite pagalvių 
kūdykių lovutėse.

10. Nerūkykite lovoje.
11. Neduokite vaikams 

špilkų, adatų ar šiaip ašt
rių įrankių.

12. Pirma pradėdami 
žiuoti, įsitikinkite, ar 
ražo durys atidarytos.

13. Nestatykite karštų 
lėkščių ant stalo krašto.

14. Norėdami ką aukštai 
‘pasiekti, pasilipkite ant 
■ žemų kopėtaičių, o ne ant
suoliukų, kėdžių ar dėžių.

15. Lipdami laiptais, ven
kite nešioti sunkių daiktu, taškų vertė pasiliks ta pa-

OWI. ti.

va- 
ga-reiškite jūsų darbo gilią, nusikalstame Dievui. Juk 

paslaptį ..‘žemės vaikai ne-lJis toks teisus ir gailestin- 
rimsta dėl jūsų apsilanky- gas; o mes tokie klaidingi 

j ir kietaširdžiai. Jis tyras, 
;šviesus, amžinai nekaltas;! 
o mes apsamanojome, dul-Į 
kės mus prislėgė... Jis be1 
pradžios ir galo — Jis vi-1 
sados yra; o mes — men
kutis, laikinis šešėlis. Jis 
geras Dievas, o mes kalti 
ir nusidėję žemės žmonės...

Labai skaudu, kada vy
riškis verkia dėl nelaimės, 
nes ji, matyti, didelė labai. 
Dar skaudžiau, kada naš
laitis verkia, netekęs moti
nos ar tėvo.

Labai šventa, kada tau
ta pravirksta už savo rei
kalus; kada pamokslinin
kas verkia, baigdamas pa
mokslą. Bet jau visų kil
niausia, kada verkia nusi
dėjėlis prie klausyklos!, 
Tokios ašaros ypač šven
tos!.. Milžinas (‘Ž.’)

mo...
Ir jei tik įsiklausyti pa- 

■ jėgsi į šventąją tikėjimo 
kalbą, tai ir pats išgirsi 
angelėlių pasiaiškinimą:
— Į savo krištolus mes 

renkam dėl Dievo meilės 
j išlietas žemės ašaras ir ke
liam jas į aukštąjį dangų... 

Šias nekaltas ašaras dan
gus paskiria skaistyklos 
ugnims gesinti... Kur tik 
nukris nors ir mažutė aša
rėlė — tuojau tenai gęsta 
baisiausios liepsnos. Taigi, 
laukia ir trokšta skaistyk- 

Lvd!los nelaimingieji, kada že

Maskva, spalių 16 — Ka
da Anglijos, Jung. Valsty-j 

I bių ir Sovietų Rusijos at- 
: stovai tarėsi apie militari- 
nius veiksmus Europoje, 

i kaip greičiau užbaigti ka
rą, tai tuo pačiu laiku įvy
ko konferencija Lenkijos 
klausimu. Pastaroje kon
ferencijoje dalyvavo Len- 

: kijos valdžios ištremime 
premieras Mikolaiczyk, 

j Anglijos užsienių sekre
torius Eden ir ambasado
rius Kerr.

Maskvos žinios sako, kad 
Lenkijos byla yra prie už
baigos. Mikolajczyk ir jo 
grupė yra pasiruošę susi
tikti su Maskvos lenkų su
daryto komiteto atstovais 
pasitarimui ir susitarimui.

Spėjama, kad Maskvoje 
I.opiausiu klausimu yra ka-

I

OWI.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
492 E. 7th SL. So. Boston. Mass.
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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 (Karunkėliųl 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 - .$3.50. Rašyk:

DARBININKAS
366 W. Broadvvay. • So. Boston. Mass.
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mės broliai verkia, bet 
verkia dėl, Kristaus, verkia 
už sielas!..

Pirmutinis ašaras pralie
jo pats mūsų gerasai Jė
zus, kada verkė... tenai ant 
kalno... verkė savo nelai
mingos gimtosios žeme
lės...

Antroji verkė Motinėlė 
Sopulingoji po Sūnaus 
kryžiumi ir laistė jau ne
gyvą kūną... Dabar tos a- 
šaros jau tapo deimantais,

Penkiolika Atsargumo 
Patarimų r

AR JUMS YRA REIKALINGI 
MORGIČIŲ PINIGAI?

Tauti-
Daržų
Žemės kuriais nusagstytas Kan- 

ir Karo kinių Karalienės vainikas.
Administratoriui

“Darbininko” Administracija,
Siunčiu $ ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu: 
Vardas ir Pavardė .
Gatvė L

Miestas ir Valstija
e- x x

knyga(s)

4

x <«• x- x

VVashingtonas — 
nis Patariamasis 
Komitetas įteikė 
Ūkio Sekretoriui 
Maisto
plačią namų daržininkys
tės programą 1945 me
tams, pakelti visuomenės 
sveikatingumui, ekonomi
jai. pagražinti apylinkėms 
ir piliečių pramogai.

Kaipo pagalbą milijo
nams miestiečių ir mieste
lėnų, kurie norės ir toliau 

i tęsti daržų auginimą, ko
mitetas pataria samdyti 
miestų daržininkystėje iš

lavintus agentus. OWI.

Tretieji verkė angelai... 
Tiesa, jie ir dabar verkia 
visą Gavėnią — Jėzaus 
Kančios metu. Verkia ne 
už save, bet už žmones.
O’ ašaros... žemės krišto

las, dangaus deimantas.
1. Broliai žmonės! Pa

verkime ir mes, kada rei
kia. Kai širdį kas suspau
džia, kada krūtinę skaus
mas iškamuoja* kada gy
venimas sunkiai prislegia. 
Taip, kada reikia — paver-

Washingtonas — Fede
ralinė Apsaugos Agentūra, 
kooperuodama valdžios 
planui, išleido penkioliką 
atsargumo patarimų, kaip 
elgtis namuose, kad išven
gus nelaimingų atsitiki
mų, dėl kurių svarbių karo 
įmonių darbininkai dažnai 
būna priversti nesilankyti 
darbe.

Patarimai yra šie:
1. Vaikščiokite, nebėgio

kite, ypatingai lipdami 
laiptais.

2. Neleiskite vaikams 
žaisti arti šilpnų laiptų ar 
lipti ant baldų.

3. Žiūrėkite, kad grindys

4

Ar ketinat pirkti namą dabar?

O gal norėtumėt pcrfinansuoti namą, kur 
dabar gyvenat?

Jūs rasit pinigų į valias savo Mutual Sav- 
ings Banke.

Jūs taipgi patirsit. kad nereikia mokėt ankš
tų nuošimčių, nes Mutual Savings morgičiai 
yra taupiausi, kokius galima rasti. Ir, svar
biausia. jie pritaikyti prie jūsų reikalų.

Kodėl neužeiti j savo savings banką ir ne
pasikalbėti apie tai su jo atstovais.

SEE YOUft

Mutual Savings Bank
• ; H T ■

Back the Attack — buy more Bonds than before
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Tai atsitiko 1836 m. Pran- mas pakėliau akis 
cūzijos sostinėje. Dar ne-! 
seniai visa šalis buvo per
gyvenusi žiaurią ir kruvi
ną revoliuciją. Žmonių ti
kėjimas buvo visiškai at-! 
šąlęs: nebeeidavo išpažin
ties, net prieš mirtį nebesi- ir globok! 
kviesdavo kunigo. j

j O “Marijos Pergalėtojos” das; žmonių vis daugiau ir 
[parapija, esanti Paryžiaus 
' viduryje, buvo labiausiai 
latšąlusi. Parapijonims te- 
! rūpėjo tik prekyba, puotos ją, kurios nariai savo mal- 
[ir nešvarūs pasilinksmini- ’

į Mari-, 
jos paveikslą ir tariau: “O, 
geroji mano Motina! Tu 
girdi šį pasitikėjimo šauk
smą. Išgelbėk šiuos varg
šus atšalėlius, nusidėjė
lius... Marija, atversk juos 

!” Ir nuo to laiko [ 
pasikeitė parapijos vaiz-

daugiau ateidavo į bažny-j 
čią. Klebonas tuoj įkūrė 
Švč. Marijos Širdies broli-j

domis, savo geru pavyz- 
Įmai. I bažnyčią beateidavo. džiu ir žodžiu atvertė dau- 
| tik ištikimųjų katalikų bū-!gelį parapijiečių, o kitais 
relis. Tą labai jautė gera- i metais išpažintį atliko ne- 

I • • • _ "Pu. ; ■» i a *

Pamenu, kaip sakė pasaką motulė — 
Išviliojo jūra dukterį Hadais.
Sakė, kad ant dugno aukso pilys guli, 
Šlama platūs sodai krintančiais žiedais.
Tu — galiūno siela, Tu — gelmių valdove 
Parnešei gintarą į tėvų žemes, 
Tu siūbuok per amžius ošti nepaliovus. 
Kągi pranašauji — ar suprasim mes?
Gera tau liūliuoti, miela paklajoti 
Pro ledynus šiaurės, pro salas pietuos — 
Atlekia vėl šuoliais daug žirgų putotų 
Tai sugrįžę bangos prie šalies gimtos.
Ko blaškais! Ką šauki
Ir nupint vainiką rūtų Tau žalių, 
Vakaras ateina — debesys parausta...
Kur vilioji saulę vandenų keliu?
Ką tada pajuntam nuo krantų sužiurę? — 
Liūdna taip lydėti žvilgsnį tolumon...
Į nakvynę tyliai plaukia žvejo burės,
O bitelė dūzgia nuo laukų namo. B. S-čius.

Karo Departamentui Dar 
Trūksta 4,000 Armijos 

Slaugių

Karo

Apžioti visą pasaulį ne tik sunku, bet ir neįmano- relis. Tą labai jaute gera-1 metais išpažintį atliko ne- 
ma. Nepavyko tai Atillai, Tamerlanui, Džengis Cha-[sis parapijos klebonas Du- be 720, bet 9950 žmonių, 
nui. Hitleris manė mandriau padarysiąs: pirmiau, ne- frich Desgenettes. Daug Parapijiečių šeimos pami- 
gu demokratija prisiruoš, susirykiuos, jis nenugalimu dirbo ir karštai meldėsi, lo Dievą ir džiaugėsi tik- 
blitzkriegu viską nušluos, tautas savo pančiais sura- bet dangus atrodė esąs J-
kys, neduos joms nė krustelti ir tuomet visą pasaulį kurčias: tikinčiųjų nedau- 
valdys kaip tinkamas. Ir rodės jau, jau atsieks savo gėjo. Nenusimena, 
tikslą, bet neatsiekė. Kur nors nepilnai apsiskaičiavo.
Peržemai statė demokratijos pajėgumą jr pavergtųjų altoriaus laikant šv. Mi-1 
tautų atsparumą. Dabar, prispaustas prie sienos, dės- [ šias, ūmai ateina mintis:j 
peratiškai ginąs savo kraštą be mažiausios vilties lai-! reikia atnaujinti parapijos

Vieną dieną, prie Marijos

Washingtonas
Departamentas išleido dar 
vieną skubų atsišaukimą į 

| kvalifikuotas slauges, ku
rios dabartiniu metu ne
dirba svarbiose civilinėse 
ligoninėse, tuojau įstoti į 
Armijos Slaugių Korpusą, 

tnes dar trūksta 4,000 slau
gių. Karo Departamento 
daviniais, iš 30,000 slaugių 
pasirinkimo yra nesunku 
gauti reikalingas 4,000 
slaugių.

“Karas dar nebaigtas, — 
o jei ir būtų baigtas. — 
vistiek Armijai dar reikė
tų minėtųjų 4,000 slaugių, 
jei ne daugiau”, pareiškė 
Karo Departamentas vie
šame pranešime. “Net ir 

;žiūriu į spinduliuojančią1 rankas lyja gausus malo- ^o a^’eX jeijytojtų 
Mariją. Ji nieko man ne- nių lietus. Jis pajėgia ir iš
kalbėjo, bet as supratau t.*..— - -~z — , . .. ..
visą ką ji norėjo pasaky- drėkinti ir suželdinti tikė- Sal° reikalingos su-
...T*’ _.J ...f.,. 4:__ _______ : žeistiesiems, grįžtantiems

norime paklausti

i 

ruoju džiaugsmu. ; ' ~ ~ ~ ~ i
Greit ši brolija paplito “ ParPuolu ant kelių ir,su maldomis. Per Marijos 

j visur, o ypač po Prancūzų 
Į šalį. Ji turėjo tūkstančius 
narių: priklausė ir atsiver
tėlis žydas T. Ratisbonne, 
paskui tapęs net kunigu.

džiūvusią sielos dirvą su-
atleista iš karo pareigų 
2,000,000 vyrų, slaugės bū-

jimo želmenį. Pasitikėki- žeistiesiems grįžtantiems 
” ’ • , atversdama i S1J* sal* 1S EuroPos ir Pa-

net stebuklą 
padarė. Ją labiau garbin- 

Po 11 kime savo apylinkėje, pla-
* dienų apsikrikštijo. Vėliau tinkime nekalčiausios ir 
Alfonsas Maria Ratisbon- Švenčiausios 

[ne tapo karštu kataliku ir 
nemaža žydų atvertė į tik
rąjį tikėjimą.

Visokie rūpesčiai slegia 
mus. Ir mes trokštam, 
kad mūsų širdyse labiau 
sužėrėtų tikėjimo ugnis, 
kad mūsų šeimose įsivieš
patautų kantri, pasiauko
janti meilė. Kreipkimės į[ 
Švč. Marijos širdį. Ji ga-; 
lingai parems mūsų geros; 
valios pastangas, kaip to, 
gerojo Paryžiaus klebono 
ir jo parapijiečių.

Mes turime brangių ar 
pažįstamų mums asmenų, 
atšalusių ar visai netikin
čių. Ne vieną skausmo at
dūsį jie mums išspaudžia. 
Daug mes duotume, 1 
jie sugrįžtų pas Viešpatį, rais. Visų pirma, džvnais 
Prašykim atšalėlių atsi- galima pasiekti ir labiau-' 
vertimo, karštomis maldo- šiai neprieinamas vietas, i 
mis per Marijos motinišką Antra, jų pagalba galima 
širdį. “O, kad žinotum, traukti ketvirčio 
koks nepaprastas, koks di- sunkumo treilerį su sun- 
dis yra šis maldos apašta- kiomis pompomis ir kitais 
lavimas! Šitos trumpos, gaisrui malšinti įrankiais, 
dažnai ir nuoširdžiai kai- Bet tai dar ne viskas. Patį 
bamos maldelės labai pa-džypą galima paversti len- 
našios į vandens lašelius, gvu, ugnį malšinančiu ve- 
Švelniu rūku jie pakyla žimu, pritaisius prie jo 40 
aukštyn ir sudaro debesis” [ galionų ugnies malšinimo 
(T. Alcaniz, S. J.). Taip ir įtaisą. OWI.

ti”. Atėjęs prietelis jį rado
g įliejo oavu maoicį uv lllclzilcl uoiuo viaoivo aciiaujuivi ^jcll paonui ucLpfyo a iv. L AUluga. _ . . , v . ->4- • •

mėti, jis mato, kaip nesveika ne tik žmogui persival- pasiaukojimas Švč. Pane- Jis Štrasburge turėjo tur- į^klu.panų ir beasarojantj. me, x anj ,
gyti, bet ir tautai prisiryti tiek svetimų kraštų, kad jų lei. Ši mintis net apsunki- tingą brolį. Bet anas savo žarija jam suteikė didžiu- a iš onn
nebegali sugrumuliuoti. Dabar jis apčiuopiamai mato, na šv. Mišias laikyti. Po atsivertėlio brolio, kunigo malonę — iš karto jis P re. ą a
tad viens tn« nnvprprfns šalvs iam no koiu Dainioiasi. Komuniios viduiinis bal- Toodorn labai noankpntė. £?avo tvirtai tikėti. Po ime savo a]kad visos tos pavergtos šalys jam po kojų painiojasi. 
Turi jas ginti ir eikvoti šimtus tūkstančių kareivių, 
kurie jam verkiant namie reikalingi. Didžiausia jo rū
pestis, kaip tas svetur išblaškytas kariuomenes iš pa
vojaus ištraukti ir į Vokietijos sienas pargabenti. Jau 
tai ne pirmyn žygiavimo, bet pasitraukimo karas — 
desperatiškos kautynės nežinia nė kokiu tikslu, nė ku
riais sumetimais.

Tą pasibaisėtiną dramą stebi visas pasaulis, o ypa
tingai Hitlerio oponentai, Amerika, Anglija ir Rusija. 
Amerika nieko nenori sau laimėti. Ji tik ryžtingai gina 
demokratinę laisvę. Ji visapusiškai išnaudojama. Ati
traukia nuo savo burnos ir duoda kitiems — kam rei
kia ir kam nereikia. Ji tarsi naivus vaikelis pasišven
čia nekaltai ir idealingai, beveik užmerktomis akimis. 
Ji nieko iš Europos nereikalauja, jokių interesų tenai 
neturi, o bet gi neša daugiau kaip du trečdaliu karo 
naštos. Anglija žiūri į šį karą visai kitaip. Jos interesai 
paliesti ir Europoj ir visuose 1 
nentuose. Ji kovoja už savo gyvybę, o jos gyvybė la
bai sudėtinga. Jos gyvybinius nervus visur lengva už
gauti: Balkanuose, Indijoj, Egipte, Pietų Afrikoj, Ka
nadoj, Australijoj. Anglija turi tiek sopamų vietų, kad 
daugiau žemių vargu ir benorėtų.

Bet ką daro Rusija? Ji siekia užviešpatauti pasau
lį. Su tuo nė nesislepia. Pagaliau, kad ir laikinai ji no
rėtų savo tikslą uždengti, tai nieks tam netiki, nes vi
siems žinomas faktas, kad pasaulinė revoliucija tai taniją, “Nusidėjėlių gynė- 
galutinis komunistų tikslas. Sovietija, tarsi ta Bloko! ją” pakarto jo tris kartus, 
apdainuota “stepnaja kobylica”, (laukinė kumelė), a- 
rogantiškai dvėsdama bedievybe, be atodairos žygiuo
ja pirmyn, nė kiek neatsižvelgdama į Hitlerio nuopuo
lį. O vis dėlto Hitleris pavyzdys reikšmingas. Diktato-; 
riams ne pro šalį būtų iš jo pasimokyti, kad pasaulis 
nesiduoda pavergiamas. Vokiečių vilkas apsirijo ir 
paspringo. Įsiutusi sovietų, “kobylica”, viską mindžio
dama ir naikindama, galų gale badu padvės. K.

Komunijos vidujinis bal- Teodoro, labai neapkentė, 
sas vėl ragina: “Su visais Dar labiau jis neapkentė 
tikinčiaisiais per nekaltą ir 
Švč. Marijos Širdį prašyk 
atšalėlių atsivertimo! Pra
šyk!...” Klebonas taip ir 
padaro. Gruodžio mėn. 11 
d., sekmadienį, po pamaldų 
paskelbia, jog vakare bū
siančios pamaldos.

Klebono širdis nerami. 
Visą dieną jis svyruoja: a- 
teina baimė ir viltis. Ar 
susirinks bent kiek žmo
nių? Dar prieš pamaldas 
nueina į bažnyčią. Akimis 
skaito ateinančiuosius. 
Sekmadieniais paprastai

\.*1 ateidayo 50_60 Nustebęs
kituose pasaulio konti-l--- •, . , _ . iZiun — štai, prieš paskirtą

valandą jau susirinko 500 
žmonių!

Pamaldos prasideda miš-
• parais. Paskui paaiškina 
[šių pamaldų priežastį. Visi 
atidžiai klauso. Matyt, pa-

• darė didelį įspūdį, nes pas
kui, giedodami Marijos Ii-

Taip pat ir “Atleisk mums, 
Viešpatie!”

Pats klebonas apie tai 
vėliau pasakojo taip: “Aš 
klūpėjau prieš Švč. Sakra
mentą. Girdėdamas šį at
gailos ir meilės šauksmą 
labai džiaugiausi. Verkda-

katalikų Bažnyčios. Bro
lis jam daug kalbėjo apie 
Mesiją ir nuolat meldėsi, 
kad jis atsiverstų. Jis pra
šė ir Švč. Marijos širdies 
brolijos narius melstis už 
jo brolį.

1842 m. jo brolis išvyks
ta su vienu pažįstamu ka
taliku apžiūrėti Romos 
miesto. Pažįstamasis jam 
dovanoja Nekalto Marijos 
Prasidėjimo medalikėlį. 
Norėdamas prieteliui įtik
ti, priima jį ir net nusirašo 
šv. Bernardo maldelę: “At
simink, maloningiausioji 
P. Marija (Memorare)...” 
Sausio m. 16 d. užeina juo
du į šv. Andriejaus Delle 
Fratte bažnyčią pasigrožė
ti jos puikumu. Draugas į-j 
eina į zakristiją. Žydas• 
Ratisbonne pasilieka baž
nyčioje vienas. Dairosi, 
šaltai apžiūri altorius... 
Štai, įvyksta stebuklingas^ 
dalykas. “Staiga”, — sakė 
vėliau, — “mane apėmė di
delis neramumas. Pakeliu 
akis. Žiūriu — altoriuje 
stebuklinga šviesa bežė- 
rinti, — didinga, ir maloni 
Švč. Mergelė man moja 
ranka ir liepia atsiklaupti. 
Negalėdamas atsilaikyti,

i
i

I

dies garbę.

“Ligoninės, kuriose gy
domi mūsų karo sužeistie
ji, negali pasitenkinti vien 

Marijos Šir- pagalbiniais darbininkais, 
P. D-tis (“Ž.”) 1"'”' ~........

Džypai Tinka Kovai Su 
Miškų Gaisrais

kaip pavyzdžiui slaugių 
padėjėjom (Nurses Aidės) 

I ir neprofesijonaliais pade- 
■ jėjais. Armijos Slaugių 
Korpusams reikia profesi- 
jonalių slaugių, kurių 30,- 
000 šiuo metu dirba ne pa
čiose svarbiausiose civilių

Washingtonas— Žemės 
Ūkio Departamento Jung-; 
tinių Valstybių Miškų Tar-■ ligoninėse”, 
nyba pareiškė, kad po dau-: Karo Departamentas yra 
gelio Armijos bandymų nusivylęs, kad į paskutinį 
paaiškėjo, jog šalia dauge- i kvietimą atsiliepimų gau- 
lio karinių pareigų, armi-; ta nedaug, tuo tarpu kai 
jos džypai įrodė savo su-! reikalas yra labai svarbus, 
gebėjimus kovoje su miš
kų gaisrais 
tiks plataus 
jimui toje 
pasibaigus.

Bandymų metu, džypai reikalinga, dėkingumą, 
atliko tris svarbias parei- 

kad gas kovoje su miškų gais-

I

ir, be abejo, 
masto naudo- 
srityje karui

tonos

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

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

SKYRIUS VI
KARO METO MALDA

Melskime, tad, kad mes būdami su Dievu 
būtume nugalėtojais. Pradėk maldą vienas ir 
ją pabaigęs pajusi esąs dviese: tu ir Dievas, 
kurs tave atpirko. Atverk visus savo skaus
mus dieviškąjai Širdžiai ir savo silpnybes su
dėk po Jo kojomis. Jo išganingasis kryžius 
bus tau stiprybė; ir savo sielą vesk prie Eu
charistinės puotos stalo.

Melskis dėl vienintelio tikslo, kad save su
vienytum su pačiu gyvenimo Tikslu, su Die
vo tikslu ir Dievo valia.

Štai ko daugiausiai trūksta mūsų gyveni
me: tikslo, paskirties ir ištikimumo. Jei mes 
jaučiamės šiandien nelaimingi, tai yra todėl, 
kad mūsų tikslas nesutinka su Dievo tikslu. 
O Dievo tikslas yra mūsų išganymas. Jei mes 
šiandien jaučiamės esą kryžkelėje, tai yra 
todėl, kad mes paneigiam Kristaus kryžiaus 
tikrąją vertę.

Kiekvienas žmogus neturi savo nuosavo 
laiko; jis jį yra gavęs iš dangaus. Kiekvienas 
žmogus yra kelionėje į amžinybę, bet re pats 
žmogus, o Tvėrėjas yra nutiesęs tuos keiius. 
Žmogus gyvena, tačiau, ne jis nustato savo

galutiną tikslą, bet kiekvienas jį gauna iš To, 
kurs jį sutvėrė. Ir kad laimingai atsiektum 
savo paskirties džiaugsmingą amžinatvę — 
melskis.

SKYRIUS VII.
NUKRYŽIAVIMAS

Žvelgiant į baisiuosius, žmoniškumo jaus
mo netekusius “keturius kuinus”, kurie iš
provokuoja karus, skleidžia badą, ligas ir 
mirtį, dažnas savęs paklausia: “Kodėl Dievas 
leidžia tuos dalykus?”

Žiūrint iš teologiškojo taško, šis klausimas 
yra nevisiškai pilnas. Jį užbaigus, skambėtų 
šiaip: “Kodėl Dievas leidžia tuos dalykus 
sau ?”

Šis klausimas meta ant šių dienų įvykių 
savotišką antspalvį, kad tuomi geriau galė
tume suprasti, jog Kristus mistiniu būdu vėl 
gyvena, kenčia, trokšta, alksta, esti uždary
tas kalėjime ir miršta mumyse. Kartu, kad 
šis karas yra Jo kančia. Žinoma, tas nereiš
kia, jog tas pats Kristus, kurs gimė iš Pane
lės Marijos, kentėjo prie Pontijaus Piloto ir 
dabar esąs Tėvo dešinėje, vėl kenčia tame 
pačiame žmogaus kūne. Jis vienu kartu mirė 
ir jau daugiau, be abejo, nebegali mirti. Ta
čiau, tai nereiškia, kad. Kristus negali kentė
ti mistiniu būdu. Mistiniu Kristų laikome Jo 
įsteigtąją Bažnyčią.

Kaip kad dieviškasis Išganytojas prisiėmė 
žmogiškąją prigimtį Šventosios Dvasios į- 
kvėptą Marijoje, taip lygiai Sekminių dienoje

Jis davė save Bažnyčios formoje įkvėptą per 
tą pačią Šventąją Dvasią. Ir per šią Bažnyčią 
Jis tebetęsia savo mokslą, mus valdo ir pa
švenčia.

Štai dėl ko Bažnyčia ir yra laikoma neklai
dinga, nes pats Kristus Mokytojas per ją mo
kina; štai dėl ko jos autoritetas yra dieviškas, 
nes Jis — Karalius mus valdo per ją; štai dėl 
ko jos septyni sakramentai yra dieviški, nes 
Jis — Kunigas per juos mus pašvenčia.

Šita vienybė arba tapatybė tarp Kristaus 
ir Jo mistinio kūno ir yra ką šv. Augustinas 
vadina Totus Christus, Visas Kristus, Bažny
čia, kuri yra Jo įsikūnijimo tąsa.

Glaudumas arba vienybė tarp Kristaus ir 
Bažnyčios yra intymiškiausia, lyg kad vyn
medžio šakelė ir pats vynmedis, kurie sudaro 
vieną ir tą pačią gyvybę. “Kaip vynmedžio 
šakelė negali nešti vaisiaus pati savaime, jei 
nepasilieka vynmedyje, taip ir jūs, jei nepasi
liekate manyje” (Jono 15:4).

Švento Povilo analogijoje vienybė tarp 
Kristaus ir mūsų ir tarp kiekvieno iš mūsų 
yra lygi tai vienybei, kuri esti tarp rankos ir 
kojos, tarp kūno ir galvos. Jei kas tau užsto
jo ant kojos, tavo protas arba galva tuoj pro
testuoja. Ir Šv. Povilas sako, kad tą patį rei
kia pritaikinti ir Kristaus mistiniam kūnui, 
kumet jis persekioja Damasko Bažnyčią. 
Dangus jam atsivėrė ir prisikėlęs garbėje 
Kristus paklausė: “Sauliau, Sauliau, kam 
mane persekioji?” (Apd. 9:4). Paniekinda
mas Bažnyčią, kuri buvo Kristaus mistinis

Slaugės, atsiliepdamos į šį 
kvietimą, įrodys savo tik
rą tėvynės meilę ir užsi
tarnaus sužeistųjų, ku
riems jų pagalba yra taip

OWI.

Dviračiai Vėl Gaminami
VVashingtonas — Karo 

Gamybos Vadybos prane
šimu, dviračiai vėl bus ga
minami pilnu tempu. Pra
ėjusių dviejų metų laiko
tarpyje tik dviems iš dvy
likos dviračių dirbtuvių 
buvo leista gaminti dvira
čius. OWI.

Re-mk šios šalies tiysiqvn*m<į! 
Pirk Defense Bonds i*- fstamps!

kūnas, Povilas paniekino patį Kristų: “Aš esu 
Jėzus, kurį tu persekioji”.

Ir pats Kristus yra pasakęs, iei kas nors 
padarys ką nors tam, kurs yra pašvęstas Baž
nyčiai, Jam padarys: “Kas nors priima vieną 
tokį kūdikį mano vardu, mane priima”. (Ma
to 18:5).

Kristus ir dabar eina per pasaulį alkanas, 
ištroškęs, įkalintas, ligonis ir sako mums, jog 
tarnaudami kiekvienam Jo vardu. Jam tar
naujame: “Ateikite mano Tėvo palaimintieji, 
paveldėkite jums nuo pasaulio įkūrimo pri
rengtą karalystę. Nes aš buvau išalkęs ir jūs 
mane pavalgydinote; buvau ištroškęs ir jūs 
mane pagirdėte; buvau svečias ir jūs mane 
priėmėte; buvau plikas ir jūs mane pridengė
te; ligonis ir jūs mane aplankėte; buvau kalė
jime ir jūs atėjote pas mane”. (Mato 25:34- 
37).

Pritaikink dabar visą tai mūsų neramiam 
pasauliui. Kristaus gyvenimas kaipo Jo irdi- 
viduališkas asmuo yra gerbiamas, tačiau 
Kristaus gyvenimas Jo Bažnyčioje ir tikin
čiuose yra baisiai teršiamas.

Didžiojo Penktadienio tragedija tai n "ra 
kažkoks incidentas įvykęs devyniolika šimt
mečių atgal, bet tai yra tragedija, kuri kas
dien vyksta mūsų tarpe.

Dvasios akimis žiūrint negali būti jokių 
tautinių karų ir negerovės. Visą tai esti vien 
tik konfliktas tarp tų, kurie kryžiuoja Kris
tų ir tų, kurie esti su Juo kryžiuojami.

(Bus daugiau)
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Rūbus Lietuvai Rinkti 
Pasimokykime Is" Graikų

• r‘

tau- 
vra I

Graikų šalpa vykdoma 
plačiu mastu

Septynių milijonų graikų 
ta. kurios sūnų Amerikoj
400.000, šalpos darbe yra viena 
pavyzdingiausiai susitvarkiusių. 
Jie darbą pradėjo kai tik vokie
čiai Graikiją užpuolė. Tuo mo
mentu graikus gelbėti susirūpi
no visas pasaulis — ir per tris 
metus graikų šalpos įstaiga sa
vo veikimą suspėjo išvystyti iki 
kolosalio laipsnio.

Graikų naujų sandelių. 420 
E. 54th St.. prie East River 
New Yorke. atidarymo ^roga. 
BALF pirmininko dr. Juozo E. 
Končiaus paskirtas atstovavau 
Lietuvių Fondą. Atidarymas į- 
vyko rugsėjo 12 d. Dalyvaut 
buvo įdomu, ką pavadinčiau 
“šalpos ir rūbams tvarkyti uni
versitetu".

Rūpinasi mažųjų 
valstybių ateitim

Aukštieji graikų dvasiškiai a- 
tidarymo ceremonijas pradėjo 
pamaldomis. Graikų ministras 
sveikina telegrama, kurioj atsi
prašo negalįs iškilmėse daly
vauti. nes išvyksta į Kanadą 
tarptautiniams pasitarimams 
dėl mažųjų tautų pokarinio su
sitvarkymo. šis klausimas ir 
lietuviams yra opus. Graikų ge
neralinis konsulas nupasakojo 
savo tautos bėdas ir valstybės 
vargus.

Rūpinasi atvežti 
5.000 našlaičių

Prie šalpos, kuri įvairiais bū
dais tiekiama. Skouras numato 
kasmet i Ameriką atvežti bent 
po 5.000 Graikijos našlaičių. Ta 
kryptim jau pradėję dirbti ir 
greit pasirodysią rezultatai. 
Išorinės šalpos rekordas

šalpos srity gal darbščiausias 
graikams šelpti fondo vykdan
tysis vicepirmininkas Oscar 
Bronneer pabrėžė, kad Graikija 
dabar gaunanti daugiau pašal
pos. negu bet kada yra gavusi: 
Graikijai šelpti pasiektas net 
istorinis rekordas!

Ypatingai kalbėtojas džiau
gėsi. kad amerikiečiams koope
ruoja kanadiečiai.

Okupacijoj šaipą prižiūri 
švedai ir šveicarai

šalpa Graikijai labai pagrei
tėjo. kai VVashingtonas ir Lon
donas įsitikino, kad pagalba pa
tenka patiems graikams, o ne jų 
okupantams vokiečiams. Pašal
pą okupuotoj Graikijoj prižiūri 
neutralių valstybių. Švedijos ir 
Šveicarijos atstovai. Šalpą Grai
kijoj išdalino patys graikų ko
mitetai.

I

menu kai mano tėvas, išgyvenęs 
Amerikoj 25 metus, iškeitęs 
$4000 sutaupų į vokiškas mar
kes. vokiečių okupuotoj Lietu
voj. už man dar tada nesupran-i 
tarną bilijoninę markių sumą, 
viso labo nusipirko — lazdą.

Cukraus svaras $50.00
Kas dedasi Lietuvoj, kurią 

Sovietai baigia okupuoti, taip 
pat galime įsivaizduoti. Rugsė
jo 11 d. Life žurnale. Amerikos 
biznio atstovas Eric Johnson. 
pabuvojęs Sovietų S-goje keletą 4 
mėnesių, raportuoja savo paty
rimus. Jis sako, kad be valsty
binių racionuotų maisto įstaigų, 
įsteigtos komercialės krautuvė
lės Maskvoj. Leningrade ir Ki
jeve. Tose krautuvėlėse galima 
nusipirkti maisto. Kaip visur 
Europoj, išskyrus Angliją, nau
dojama metrinė sistema. Tad. 
skaitlines paduoda kilogramais. 
Kilogramas yra lygus 2.2 sva
rams (du svarai ir penktadalis 
svaro). Cukraus kilogramas 
kaštuoja 700 rublių, kas lygu 
$133.00. Lašinukų kg. 650 rub.l 
($123.50). šokoiados 1800 rub
lių ($42.00). Višta 350 rubliai 
($66.50). Kava 400 rublių 
($76.00). Makaronai 250 rub. 
($47.50).

*

BARBtNtNKAS

Nepriklausomos Lietuvos pažanga atkreipė dėmesį viso pasaulio ekonomistų. 
Štai jos vaizdai kelių ir tiltų tiesimo momentais. Reikia pažymėti, kad Pabaltijo 
valstybės ir Suomija kartu, apie dešimt milijonų gyventojų, savo eksportu pra
lenkė Sovietų Rusiją, kuri turi virš šimtą šešias dešimt milijonų gyventojų. Štai 
kur visa paslaptis laisvės ir priespaudos!

veikti pasirinkta kilnia krypti
mi. Atrodė, kad jis norėjo pasa
kyti tą patį, ką ir ministeris p. 
Žadeikis, bet nebuvo reikalo pa
kartoti.

Po trumpų diskusijų einama 
prie referato, kurį patiekti kvie
čiamas prof. A. Vaičiulaitis. Jis 
kalba apie Lietuvos dailiąją li
teratūrą ir išvadoje siūlosi fak
tas. kad būtų labai gražu ir L. 
Vyčių organe “Vytyje” dažniau 
matyti tos dailiosios lietuvių li
teratūros posmelius. Puikus da
lykas. Čia reikėtų tik parinkti, 
kas daugiau jaunimui prie šir
dies, kad jie būtų suįdominti 
skaityti. Reikia tikėti, kad tas 
išsamus referatas pasirodys 
spaudoje ir todėl jo atpasakoti 
nėra reikalo.

(Bus daugiau)

Ii

I 

I 
I

Pašalpa pasiekia per 
mėnesi laiko

Į New Yorko sandelius susiųs- 
tuosius rūbus paruošia ir per
siunčia į St. John’s, Kanadą, iš 
kur laivai su parašais “Mercy 
Ship to Greece" alijantų ir vo
kiečių praleidžiami į Graikiją. 
Pašalpa graikus pasiekia, paly
ginti greit. Pav. laivas išsiųstas 
sausio 1 d.. Graikiją pasiekia 

buvo graži, viso pilna prieš ka-| vasar^° - d.
ra. palyginama dabartinė Grai-j 
kija. kurios parodyti paveiks-j 
lai apie vargą, skurdą ir šalpos] 
reikalingumą. Parodyti šalpos 
darbai Amerikoj: motervs ti- 
sančios ir rūšiuojančios rūbus, 
vaistų siuntinius, ir veikėjai. Ir 
filmoj. kalbėtojas baigia saky
damas: “Kur yra bent trys 
graikai, jie už Graikija kovoja 
ir laiko savo pareiga Graikijai 
dirbti. Vienas graikas laiko sa
ve graikų kolonija”.

Okupuotuose kraštuose 
skurdas, ligos, badas

Komiteto pirmininkas Spyros• kokia pagalba — gauti porą ba-

Filmos gelbsti 
graikų šalpai

Filmoj apie Graikiją, kokia ji

Už mėnesinę algą — 
svaras cukraus

Johnsonas toliau raportuoja, 
kad darbininko alga tarp 800 ir 
900 rublių per mėnesį (tarp 
$152 ir $171). Bet išskaičius bo-l 
nūs. unijos mokesčius, nuomą ir 
kitas išlaidas, darbininkui lieka! 
400 rublių ($76.00). Už tuos pi
nigus iš komercijalės krautuvės 
sovietų pilietis gali šiandien nu
sipirkti svarą cukraus per mė
nesį. Beje. Raudonosios Armi
jos karininkai viską perka puse 
kainos.

bate-

Už porą batelių dirba
3 mėnesius laiko!

Pasiųsta 250.000 porų
Iių, kas prie dabartinių sąlygų
Graikijoj įvertina trims-ketvir- 
tadaliams viso Graikijos valsty
bės turto! Siaučiant pasibaisė
tinai infliacijai, batų pora Grai
kijoj kaštuoja net 30.000,000 
drahmų. Tuo tarpu universite
to profesoriaus mėnesinė alga 
esanti 10.000,000 drahmų. Ne
atsižvelgiant milijoninės algos. 

Į mokslo skleidėjas vistiek turi 
! dirbti tris mėnesius laiko už 
j vieną porą batų! Įsivaizduokite,

į

P. Skouras, teatrų magnatas, 
rūbų rinkliavos vedėjo Chari- 
laos G. Raphael perstatytas di
deliu optimistu, kaip 
čiaująs pasitikėjimu”... 
tojas pareiškė, kad kare 
gal pusė graikų tautos, 
antro milijono aktualiai 
ja. Siaučiančios ligos, 
žiauriausia — malarija. 
merikiečių pagalba 
vargus perkęsti pagelbstinti.

Suruošti rūbai 
suspaudžiami

Moterys ir merginos rūbus 
surūšiuoja pagal rūšis: vyrams, 
moterims, vaikams, vilnonius ir 
kitų medžiagų drapanas, rankš- 
luoščius, paklodes ir kitokius 
drabužius ir užklodalus. Sus
paudžiama 80 vyriškų kostiu
mų arba 300 vaikučiams drabu
žių į vieną pundą. Spaudžiamo
ji mašina pundą suspaudžia į 
plytos pavidalo keturkampį 
siuntinį. Šimtui svarų rūbų var
toja 6 uncijas naftalino, kad 
kandys vilnų nesuėstų. Rūbai 

I savyje turi drėgmės, todėl apvy
niojami stora, drėgmę sugerian
čia popiera. Antras popieros 
lakštas drėgmės iš oro j pundą 
neįleidžia. Pundas suveržiamas 
metaliniais lankais, įvynioja- 
mas j stiprų audeklą ir užriša
mas. Ant pundo uždedamas 
trafaretiniu būdu parašas: iš 
kur. kam. ir kas siunčiama. To
kių pundų trimis spaudžiamo
mis mašinomis graikai per die- 

’ ną paruošia per pusantro šimto.

Įspūdžiai Iš L. Vyčių Seimo
Rašo — J. Kumpa

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
“VYTĮ" leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesi gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

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

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

“VYTIES” kaina metams tik $2.00.

“VYTIS”
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

minčių jo kalba sulėtėjo ir jis 
nutilo, Salėje buvo jaučiamas 
tragingas momentas, kuris kaip 
veidrodis rodė paveikslą nu
skriaustos Lietuvos tarptauti
nėje plotmėje. Ar rasis teisin
gumas. kuris pataisys tą klai
dą. ar reiks lietuvių tautai, kaip 
senovės Kartagenos valstybei 
už paskolintus pinigus Romai, 
vietoj atgauti juos, dar gavo 
nuo romiečių karo paskelbimą ir 

į visišką sunaikinimą. Lai istori
ja nepakartos tos Afrikos pie
tinės valstybėlės likimo fakto, 
ant Lietuvos su komunizmo pik
ta politika, bet kad jau karas 
eina su žiaurumu prieš lietuvių 
tautą, tai faktas ir kiekviena 
diena atneša skaudžius ir di
džius nuostolius. Vienok yra dar 
viena viltis... Pasaulyj dar yra 
be žiaurios jėgos dar ir taikin- 

' ga, Dievą mylinti jėga, jai va
dovauja pasauliui žinomas Va- 

i ■ das, Šventasis Tėvas... Po šių 
:: paskutiniųjų minčių ministeris
■ i išpažino viltį, kad ir čia dar 
; glūdi Lietuvai prisikėlimas. Ir
■ tos visos mintys žadino visus 
i susirinkusius 
: veiklos, veikti

liuosavimui iš

šeštadienį, rūgs. 23 d., popie
tinėje L. Vyčių seimo sesijoje, 
atsilankė Nepriklausomos Lie
tuvos ministeris Washingtone, 

Generalinis 
p. Budrys, 
sveikinimo i 
p. Žadeikis. 

ypatingai stabtelėjo su savo 
reiškiamomis mintimis — Lie
tuva ir jos politika bei šiandie
ninė padėtis. Jis nupiešė Lietu
vos politikos kelius nuo pat pra
džios užsidegimui Europos. Bet 
svarbiausias Lietuvos kryžmi
nis kelias buvęs naciškoji Vo
kietija iš vienos pusės — atplė
šė Klaipėdos kraštą ir uostą; 
Lenkijos ultimatumas, taip vai
kiškai išprovokuotas per savo 
pačių sutaisytas pinkles ant rū- 
bežiaus Vilniaus krašte; ’ na ir 
“taikingi” Maskvos ponai, ku
rie neatsižvelgiant i iškilmingas 
sutartis tarptautinėje plotmėje 
padarytas už Vilnių pasiėmė vi
są Lietuvą, žodžiu, trys stiprūs 
kaimynai išėjo nuskriausti tai
ką mylinčią lietuvių tautą, kuri 
nebuvo joks niekam pavojus, tik 
tuomi kalta, kad ji taikiai ir 
kultūriškai sugyveno ir pažan- 
giavo su visais, kurie tik ėjo 
teisingais keliais vedini savo 

i politikos. Kai kas sako, kam 
Lietuva nekariavo prieš įsiver
žėlius okupantus raudonarmie
čius? Čia buvo pasverta, kad 
einama kariauti, kad laimėti, o 
Lietuva aiškiai matė pralaimė-j 
jimą karu ir prie to sudarytos! 
nepuolimo sutartys vistik žade- į 
jo taikingą gyvenimą šalims, 
kuo Lietuva ir pasitikėjo. Jeigu ■ 
tos sutartys buvo sulaužytos. Į 
tai ne iš Lietuvos pusės ir šian- j 
dien dar Washingtono valdžia 
pripažįsta Laisvą ir Nepriklau
somą. prieš karinę Lietuvą. Jei
gu gi būtų Lietuva išėjus ka
riauti, tai šiandien Lietuva bū-, 
tų groboniškos rankos karo gro
biu ir jau trispalvė šioje šalyje 
būtų nusvirus žemyn nuo stie
bo. Kitais žodžiais tariant jau 
Washingtone atstovybės nebū
tų buvę, kaip atvirkščiai šian
die yra. Taigi, taikinga Lietuvos 
politika buvo vienintelis patik
rintas ir geras politikos kelias, 
ir yra viltis, kad ir vėl Lietuva 
bus laisva ir nepriklausoma. 
Bet tas nereiškia, kad mes netu
rėtume dirbti. Mes turime bu
dėti. nes priešas sėja blogą sėk
lą. Mūsų tautai, ypač jaunajai 
kartai gręsia mirtinas išnyki
mas. Ir tik štai jūs L. Vyčiai, 
kurie lyg kokioj amžinoj tvirto
vėj gyvenantieji, galite daug 
ką nuveikti prisidėdami šios ša
lies pergalei ir kitų tautų išlais
vinimui, o ypač atstatymui ne
priklausomos Lietuvos. Ministe
ris po šių maždaug pareikštų

p. P. Žadeikis ir 
Lietuvos Konsulas 
New Yorke. Savo 
L. Vyčius kalboje

i

Tėvų Pranciškonų Misijos
1944 m.

Panašios sąlygos 
Lietuvoje

Lietuva baigiama sovietų o- 
kupuoti. Panašios ekonominės, 
kaip ir kitokios sąlygos gyven-1 Ikį dabar į įraikiją jie jau 
ti. Lietuvoje sulyginamos su pasiuntę virš keturių milijonų 
sovietų sąlygomis. Dar blogiau, drabužių.
Lietuva yra pačiam karo fronte, 
aišku, kad fronte ekonominės 
sąlygos Lietuvos gyventojams Į Labai „udivėtos avalynės grai

kai netaiso. Didžiausia, tačiau, 
problema, avalynės porų nesu
maišyti. Todėl, kai siųsite ava
lynę mūsų įstaigai, malonėkite 
taip pat porų nesumaišyti. Ge
riausiai poras surišti. Avalinę! 
suspausti sunkiau, dėl to reika
linga daugiau laiko. Panaši pro
blema yra ir su skrybėlėmis. 
Pasiruoškim saviškiams 
gelbėti

Graikų Amerikoje tėra pusė 
kiek yra lietuvių. Laimė, kad jie 
yra geri biznieriai ir su svetim
taučiais palaiko kontaktą, dėl 

(to gauna jų paramos. Bet tą ga
ilime padaryti ir mes, lietuviai.

Graikai pradėjo šalpos darbą, 
I kai tik vokiečiai juos užpuolė. 
I Šiandien ir Lietuva yra pačia
me žiauriausiame karo fronte! 
Kiek Lietuvai šiandien reikia 

I pašalpos, visi žinome. Sakoma, 
kad Lietuvoj net užpuldinėjami 
ir išrengiami vyrai, tiek despe
ratiškai kai kuriems reikia rū-!

Avalynės paruošimas
Daug suaukota ir avalynės.

vai.
d.,

Ma-
par.,

Pittsburgh, Pa. — šv. Kazi
miero par. Tretininkų ir šv. 
Pranciškaus Mylėtojų rekolek
cijos ir konferencija, 40 
atlaidai, lapkričio 23—28 
Tėv. Justinas Vaškys. 
.. Chicago, III. — Švenč. P. 
rijos Nekalto Prasidėjimo
Švenč. P. M. Nek. Prasidėjimo 
novena, lapkričio 29 — gruodžio 
8 d., T. Just. Vaškys, OFM.

Cambridge, Mass. — švenč. 
P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., Švenč. P. Marijos N. Pra
sidėjimo novena, lapkričio 29—• 
gruodžio 8 d. T. Juv. Liauba.

Amsterdam, N. Y. — šv. Ka
zimiero par. gruodžio 10—17 d.

I 
prie energingos 

Tėvų žemės iš- 
vergijos.

yra. dar blogesnės, 
atsako į klausimą, ar Lietuvai I 
reikia pagalbos.

Graikai susitvarkę 
rūbų sandelius

Graikų sandelių vedėjai buvo 
malonūs aprodyti milžiniškas j 
patalpas rūbams. Graikijai pa-j 
ruošti. Sandelį pasisamdę pen
kiems metams. Tas parodo, kad 
jie pašalpos darbą mano tęsti 
gana ilgai. Vien tik sandeliuo
se dirba 40 darbininkų. Be to, 
graikai turi panašius sandėlius 
San Francisco. Bostono ir ki
tuose miestuose.

Tas aiškiai

Generalinis 
las p. Budrys, 
kalboje sveikino jaunąją lietu
vių organizaciją ir jos delega
tus ir linkėjo jai gyvuoti ir Tėv. Juv. Liauba.

Lietuvos Konsu- 
trumpoje savo

tų dovanų! Netaip bloga juodo 
darbo darbininkams. Mat. oku
pantai nori užimtųjų kraštų in
teligentus suvaryti į juodo dar
bo kategoriją. Pav.. batų valy
tojas uždirba šešis kartus dau- 

bet ir

i
“pusry-
Kalbė-
žuvusi
o pus- giau, negu
badau- į tam sunku 

kurių!
Bet a- Vargas , r 

į Lietuva graikams!

profesorius, 
išsiversti.

Lietuvoje
taip pat pergyvena 

tokią pačią okupaciją: panašūs 
gyvenimo sunkumai yra užgulę 
mūsų senąją tėvynę. Pereito ka
ro metu gyvenau Lietuvoj. At-

i

AMONG HIS SOUVENIRS— 
Wacky costume of Comedian 
Joe E. Brown is assembled 
from trophies gathered in 
Army and Navy tour, including 
grass skirt, native bc’.v and ar- 

row. and overseas cąp.

C :■ ITBRATES ANMVERSA- 
RV—Lt. Gen. Alexander A 
Vandergrift. Commar.dant of 
U. S. Marine Corps, Icd forces 
•.vhich opened first major 
American oflensives against 
’aps m South Pacific. He wdl 
yf- honorcd m 169th Anniversa- 
■y Cclebrations of Marine 

Corps on November 10.

Kun. P. M. Juro Nauja 
Maldaknyge

Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują 
maldaknygę RAMYBĖS 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. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.Siuva naujus rūbus

Graikams daug sudovanoja 
naujų medžiagų. Joms kirpti 
sandėly įsteigtas kirpimo sky
rius. Nusistebėjau, kad iš nau
jos medžiagos čia, kur darbi
ninkas daug brangesnis, negu 
Graikijoj, siuvami nauji rūbai. 
Sandelio užvaizdos įrodinėjo,
jog tai užsimoka, nes dirbamai^" 
dideliu maštu. prie to medžiagų Kaip tada graikai, taip dabar 
aukotojai nori pamatyti užbaig i ‘a' ^a^’ *r Pr’vai° pradėtį 
tą produktą. dirbti: praktiškai, vieningai,

konstruktyviai. Amerikiečiai, 
Rūbu paruošimas gelbėdami kitoms tautoms.

Rūbų iš Amerikos ir Kanados gelbsti ir lietuviams. Lietuvių 
žmonės ir įstaigos siunčia medi- Amerikoj ir Kanadoj gyvena 
nėse, popierinėse dėžėse ir mai- veik kiekvienam centre. Kiek- 
šuose. Vilnonius drabužius su-i vienas turime svetimtaučių, ku- 
vvnioja su naftalina. Graikų rie nori ir gali Lietuvai gelbėti, 
sandėlis turi sutartį su valyk- Šiandien Lietuvai pagalba nea- 
la ir skalbykla, kurios nebran- tidėtina. Pagalbą Lietuvai šian- 
gia kaina, mokant nuo svaro, dien ir duokim. Belaukdami ry- 
rūbus išvalo. Be samdomų dar- tojaus, galim daugeliui neišgel- 
bininkų, kurie atlieka sunkės-|bėt net gyvybės. Duodami Na- 
nius darbus, jie turi daug sava-ltional War Fondui, per jį duo- 
norių. kurie nemokamai, atlie-ldame ir Lietuvai, 
karnų laiku, šiam kilniam dar-l Jonas Valaitis,
bui prisideda. I BALF Rūbų Vajaus vedėjas.

■

/
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Naudingos Maldaknyges
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

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

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

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

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

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

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

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

Su užsakymais kreipkitės — 
"DARBININKAS" 

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

$1.50

$1.50

$3.50

$1.25

$1.00

$2.50

$2.75



P. Kupraitis, U.S.N.

{spūdžiai Vakarų Kalnuose
- Kalnų stebuklai. - Utah valstybės 
sostinėje. - Kambarys, kuris kainavo 
£65,000
skęsti. - Tolimas lietuvis nuoširdus

V* • W T < < <

. - Ežeras, kuriame negali nu

svečiui. — Nevados dykumose.
Su gražia ja Colorado val

stybe prasideda vadinami 
akmens kalnai, kurie yra 
užkloję daugiau kaip treč
dalį Amerikos Jungtinių 
valstybių. Kalbant apie va
karines kalnų valstybes, 
tuojau susidaro kalnuoto 
dykumų krašto vaizdas, 
kuriame tik piemens su 
gyvulių kaiminėmis gyve
na. Dalinai yra tiesa, ta
čiau bendrai paėmus dau
gumas šių valstybių yra 
gražios ir kultūringos. Jų
jų paviršių yra nukloję 
snieguotos kalnų viršūnės, 
nebylios smėlio dykumos, 
gražūs tautiniai parkai ir 
moderniški miestai bei 
miesteliai.

Tolimam rytiečiui vaka
rų gamta yra svetima, bet 
tuo pačiu labai įdomi, gra
ži ir net įspūdinga. Čia 
skaisti ir visuomet saulė
ta vasara — mėlynas dan
gus. Čia kalnų ir dykumų 
piemenys — linksma jų 
daina. Čia graži spalvuota 
gamta — kieto akmens 
milžinai. Čia turto kasyk
los — čia pasakoms išpinti 
vakarai... .

Užlipęs ant aukšto kalno 
viršūnės, norėtum skristi 
į melsvą dangų, norėtum 
debesėliu plaukti per bal
tuojančius kalnų dango
raižius, norėtum ereliu 
skristi ant kaimyninės kal
no viršūnės, norėtum 
paukščiu čiulbėti žydin
čiuose tarpukalnių soduo
se... Aplinkui už kalnų už 
kalnelių tęsiasi amžina 
mėlynė, o ten toliau vėl si
dabru žydinčios kalnų vir
šūnės, vėl melsvas tolima- Canyons yra vietos kai
sis dangus... Kaip plaučiai 
apkabina prisisemi tyro 
padangių oro ir vėl norė
tum vėjeliu skristi į neži
nomuosius tolius, į dyku
mų kraštus, į žydinčias 
tarpkalnių lankas... Amži
na padangių tyla yra malo
ni triukšmingų miestų gy
ventojui, nežinomas šir
dies troškimas atsimuša į 
tolimuosius dangaus 
skliautus ir rami svajonė 
baigiasi kieto kalno viršū
nėje.
KALNŲ STEBUKLAI

Garsūs tautiniai parkai 
yra tikri kalnų ir gamtos 
stebuklai. Pavyzdžiui: Ce- 
dar Breaks National Mo- 
nument randame nepa
prastą grožybę — neišsi
vaizduojamą ir žavingą 
architektūrinių formų

spalvingumą, kuris nepa
prastai gražiai keičiasi 
saulės spinduliuose. Spal
vų ir figūrų žavingumas 
atrodo tikrai stebuklingas 
ir neišsivaizduojamas. 
Spalvų grožybė tartum už
hipnotizuoja žmogaus akis 
ir matai žavinčią gamtą 
pilname spalvų žydėjime.

Bryce National parke 
randame garsias 
“karalienes” ir 
tęs” pilnoje jų 
Čia matosi kieto 
figūrų figūros, kurios dau
giau ar mažiau vaizduoja 
karalienes brangiausiuose 
rūbuose ir spalvų margu
myne. Ištisi plotai yra nu
sėti šiomis stebuklingomis 
figūromis, kurios yra vie
na už kitą įdomesnė, skir
tingesnė ir didingesnė. 
Kas nesakytų, kad čia yra 
gamtos stebuklai, kurie 
žmogaus akiai atrodo ne
paprastai žavūs, tačiau jo 
protui nesuprantami.

Zion National parke ran
dame dar skirtingesnes ir 
spalvuotesnes figūras su 
nusėtomis galerijomis ir 
kolonomis. Čia tikras gam
tos tunelių, tiltų ir moder
niškų kolonų parkas. Atro
do, kad čia yra pasakiškų 
raganų ar dvasių karalys
tė, tačiau tai kalnų ste
buklai, kuriuos nuo amžių 
sukūrė pati gamta. Žmo
gus yra bejėgis suprasti 
juos, tačiau Dievas jam 
davė jausmą grožėtis ir 
gėrėtis šiais nepaprastais 
gamtos kūriniais.

Kitos kalnų įdomybės y- 
ra vadinamos — canyon.

pasaulio 
“karalai- 
didybėje. 

akmens

Vaizdas parodo dar Nepri 3 Lietuvos jaunimą sporto aikštėje. Šian
dien šis jaunimas išblaškytas ir okupantų išgaudytas, iš Lietuvos visoj daugu
moj išgabentas, ar tai į nacišką Vokietiją, ar į Rusijos tundras bei Sibirą. Jeigu 
mes paliksime BALF šalpos veiklos rėmėjais, nariais ir tas mūsų labdarybės dar
bas atneš ir nevienam šių suvargusių jaunuolių kibirkštėlę vilties, kad dar yra 
pasaulyje ir tokių širdžių, kurios juos atsimena. Palikime visi nariais Bendrojo 
Amerikos Lietuvių šalpos Fondo nariais.

nuošė, kurios pasižymi sa
vo gražumu, puikiais vaiz
dais ir yra naudojamos iš
važiavimams, iškiloms, 
piknikams ir bendrai atsi
gaivinimui. Tokių vietų 
(canyon) yra daugybė kal
nuose.

Jos visos daugiau ar ma
žiau yra gražios ir įdo
mios. Jos teikia džiaugsmą 
ir gėrį, pripildo jausmus. 
Viena labai tipiška tokia 
vieta yra Colorado valsty
bėje — Royal Gorge. Dan
gų remiantys kalnai bėga 

; stačiai į debesis ir baigiasi 
ten kažkur aukštybėje, 

i Kalnų pamatus plauna 
į srauni Arkansas upė, ku
rios krantu vingiuoja pa
grindinė geležinkelio lini
ja. Kalnų sienos iš abiejų 
pusių yra taip stačios ir 
aukštos, kad gilumoje yra

Per Girią Girelę
Per girią girelę saulutė tekėjo, 
Po stiklelio langeliu močiutė sėdėjo.
Pareina dukrelė viešuoju keleliu, 
Klausinėjo močiutė jaunosios dukrelės:
Dukrele jaunoji, kur tu vaikštinėjai, 
Kodėl tavo suknelę raselė užgavo?
Kodėl tavo suknelę raselė užgavo 
Ir rūtelių vainikėlį miglelė užkrito ?
Lydėjau brolelį viešuoju keleliu, 
Su broleliu po berželiu žodelį kalbėjau.
Dukrele jaunoji, tu netiesą kalbi,
Ne dėl to vainikėlį miglelė užkrito:
Lydėjai bernelį į kitą kaimelį,
Su berneliu po berželiu žodelį kalbėjai.
Tai ten tavo suknelę raselė užgavo 
Ir rūtelių vainikėlį miglelė užkrito.

yra sakoma, kad tai di
džiausias pasaulyje pasta
tas, kurio apvalus didžiu
lis stogas neturi jokių vi
durinių atramų. “Taberna- 
cle” viduje yra ilgi suolai, 
milžiniški vargonai. Mor
monai sako, kad šie vargo
nai yra didžiausi pasauly
je. Ar tai yra tiesa neturė
jau progos patikrinti. Var- 

jgonų priešakyje yra spe- 
Į cialios choristams sėdy
nės, kurių yra apie 300. 
Salėje telpa apie 8000 žmo- 

I nių. Koks yra šio pastato 
tikslas? Kadangi mormo
nų religija ir jų pamaldos 
susideda beveik išimtinai 

lis religinio giedojimo, to- 
į dėl ir šis pastatas pašvęs
tas jų religiniam giedoji
mui ir koncertams. Tačiau

I

i

Nors mums atrodo tai la
bai keista, tačiau yra tie
sa, nes šventykloje pamal
dų neįvyksta. Čia būna tik 
įvairūs mormonų vyres
niųjų pasitarimai ir susi
rinkimai. Neatsižvelgiant, 

i kad šventykla iš oro ir iš 
vidaus yra graži ir su krik
ščioniškais simboliais, ta
čiau savo dvasia atrodo 
tuščia ir paviršutiniška 
kaip ir visas mormonų ti
kėjimas.

Be šių mormonų religi
nių paminklų yra dar daug 

' kitų gražių didesnių ir ma
žesnių paminklų, bet jie 
daugiau ar mažiau rišasi 
su pirmųjų valstybės ir 
miesto gyventojų istorija, 
kelione ir gyvenimu.

Čia dar reikia pažymėti, 
kad įdomesnės miesto vie
tos ir pastatai yra sekan
tieji: gražus Utah univer
sitetas, “Utah” viešbutis, 
Šv. Marijos katalikų kate
dra, kuri ypatingai graži 
savo spalvomis ir paveiks
lais viduje, milžiniška šo
kių salė “Cocoanut Grove” 
—sakoma joje telpa 12,000 
šokikų, Memory parkas, 
Liberty parkas, 
capital ir kiti.
GRAŽIAUSIAS 
KAMBARYS 
PASAULYJE

Ant supančio 
šiaurinio kalno
tolumos baltuoja Utah val
stybės sostinė — capitol. 
Pažvelgus į šį didingą pa
statą, norėtųsi piešti gra
žus paveikslas, kuris maž
daug šiaip atrodytų: Salt 
Lake miestas skęsta me
džių žaliumyne. Centrinė 
miesto gatvė bėga šiaurėn 
į kalną ir ten atsimuša į 
gražią valstybės sostinę, 
kurią supa žydinčios alė
jos ir rožių darželis. Prieš
akinę pastato dalį puošia 
ilgi aukšti laiptai ir didelės 
kolonos. Didžiulė kopula 
vainikuoja netik gražų pa
statą, bet ir plačiąją apy
linkę. Aplinkui sostinę ža
liuoja medžiai, klesti gė
lės, vingiuoja alėjos. Čia 
taip ramu, gražu ir taip 
malonu — čia yra tikras 
laimės kampelis tolimam 
keliautojui, ieškančiam 

j grožio. ]
■ <

net tamsu. Šiurpas nukra-' 
to, pažiūrėjus iš traukinio 
lango į kalnų viršūnes. 
Atrodo jie užgrius ir čia 
baigsis pasaulio gėris ir, 
grožybė. Tačiau tikru 
gamtos stebuklu šią vietą 
yra padaręs žmogus, ben
dradarbiaudamas su gam
ta. Abi stačias kalnų vir
šūnes jungia kabantis til
tas. Tai yra aukščiausias 
kabantis pasaulyje tiltas, 
turintis 2,500 pėdų aukš
čio. Šis tiltas užbaigia 
gamtos grožybę, kuri nie
kuomet nebus pamiršta 
keliaujančiam turistui ar 
pareigūnui, nes jo širdyje 
visuomet skambės— Ame- 
rica is beautiful...

lias žmonas, jei su pirmo- pažymėtina, kad karo me- 
mis žmonomis turėdavo yra valdžios uždrausta 
vaikų ir jei jos galėdavo daryti bet kokius religi-

SALT LAKE MIESTE 
MIESTO PAMINKLAI

Salt Lake miestas 
graži ir moderniška Utah

yra

valstybes sostine Šlauny k? pįstatais,
ir rnriinn mioctn dali auna 1 1

Help Hold Prices Down į
The rise in the cost of living has been stopped ! 

in its tracks for more than a year. Būt the danger ji 
of war-generated inflation continues as great as | 
ever. You are, therefore, urged to (1) buy only j 
what you need, (2) pay no more than ceiling prices ! 
when you do buy, (3) put your extra dollars into j 
War Bonds and other savings, and (4) continue j 
supporting wage-price stabilization. By doing j 
thesc things now, every American can help hold 
prices down today, and help insure a stable, pros- 
perous America when this war is won.

FOREIGN LANGUAGE DIVISION | 
& * OFFICE OF WARINFORMATION į
S F

ir rytinę miesto dalį supa , 
kalnai, o pietinę ir vakari
nę dengia tolima, plati ly
guma. Miestas skęsta ža
liuojančių medžių vainike, 
kurį kerta tiesios ir labai 
plačios gatvės. Bendrai 
paėmus pats miestas yra 
gražus, švarus ir linksmos 
nuotaikos, turintis apie 
147,000 gyventojų.

Pirmieji miesto, o tuo 
pačiu ir valstybės gyven
tojai buvo mormonai, ku
rie atvyko į šį kraštą 1847 
metais. Nuo šių metų pra
sideda Utah valstybės gy
venimas ir istorija. Nekai-j 
besiu čia apie mormonų 
religiją ir jų papročius, ta
čiau reikia tiek pasakyti, 
kad mormonų religija 
draudžia gerti svaiginan
čius gėrimus ir rūkyti. Jie 
buvo ir yra plačiai žinomi 
tuo, kad galėdavo vesti ke-

valstybės gubernatoriaus 
priėmimo kambarys. Ta
čiau ir sis išsireiškimas y- 
ra klaidingas, nes* jokių 
svečių guberantorius čia 
daugiau nebepriima. Nėra 
pasaulyje svečio, kuris bū
tų tiek garbingas, kad bū
tų gubernatoriaus priim
tas ir vaišintas šiame 
kambaryje. Sulig grožio 
specialistais šis kambarys 
yra gražiausias ir bran
giausias pasaulyje. Aukso 
kambarį yra lankę keli A- 
merikos prezidentai, kai
kurie Europos karaliai, 
princai ir princesės ir visi 
yra pažymėję, kad nei A- 
merikoje, nei Europoje 
brangiausiuose karalių rū
muose tokio brangaus ir 
gražaus kambario nėra.

Kuo šis aukso kambarys 
yra ypatingas? Jo grožį y- 
ra sunku atvaizduoti, ta
čiau apie jo įrengimą gali
ma šiek tiek pasakyti. Pa
vyzdžiui: kilimas (senesni 
žmonės dar vadina divo- 
nu) yra pagamintas Skot- 
landijoje. Jis yra 48 pėdų 
ilgio, 22 pėdų pločio ir sve
ria 1350 svarų. Jis kaina
vo $6,000.00. Langų užuo
laidos yra pagamintos 
Florencijoje, Italijoj. Vie
no lango užuolaidas pada
ryti (visi įrengimai ir pa
puošalai yra rankų dar
bas) reikėjo dirbti 6 mėne
sius vienai moteriškei au
dėjai. Jos išaustos yra iš 
brangiausio šilko, tamsiai 
mėlynos spalvos. Langų fi- 
rankos buvo megstos Bel
gijoje iš aukso specialiai 
gamintų siūlų. Langų frė- 
mai, jų visi papuošalai ir 
lubų pagražinimai yra 
auksiniai. Jie pagaminti 
Prancūzijoje iš Utah vals
tybės aukso. Kėdžių frė- 
mai, stalo pagražinimai ir 
visi kiti baldai yra paga
minti New Yorke iš taip 
pat Utah valstybės aukso. 
Paveikslas lubose yra pieš
tas garsaus dailininko 
Louis Schettle.

Bendrai paėmus yra ne
paprastai brangaus grožio 
kambarys — paminklas, 

i kurio visas išpuošimas 
j kainavo $65,000.00. Tai 
buvo tik apie 20 metų at- 

x^on.<*xxvxa.xxx1 Dabar, auksui labai 
“* . Plačioji apylinkė, pabrangus, tas kambarys 

skęsta saulės spinduliuose, j kainuotų dvigubai arba 
ramus sekmadienis ilsisi dau&iau- J kambarį yra į- 
melsvoje padangėje. j leidžiami visi lankytojai—

Įžangus į sostinės vidų, • turistai specialiomis va- 
atsiduri gražiame istorijos landomis. Gera buvo gere- x:.._---------- x._1 įmo-

meno

valstybės

miestą, 
šlaito iš

išlaikyti. Lankant mormo- 
jnų pastatus, vadovas išsi
reiškė, kad jo tėvas buvo 
'ketvirtas vaikas ketvirtos 
■žmonos. Tas parodo, kad 
jie vedybinio gyvenimo 
taisyklių nepaisė. Kadangi 
dabartiniai federalės vals
tybes įstatymai draudžia! 

Į turėti kelias žmonas, todėl 
ir jie šiuo atžvilgiu savo 
religiją pakeitė. Nors dau
gumas čia laiko save mor-

■ monais, tačiau savo religi-
■ jos (ypač jaunimas) mažai 

paiso. Sakoma, kad iš viso 
mormonų sekta turi apie 
30,000 pasekėjų.
MORMONŲ 
ŠVENTYKLA

Atvykus į miestą tuojau 
krenta į akis garsi mormo- 

inų šventykla su jos aplin- 
, kuriuos 

supa rankomis pastatyta 
aukšta ir stora mūro siena 
ir visa tai sudaro vadina
mą “Temple Block”.

Įžengus pro vartus, atsi-įtis siekia virš 200 pėdų — 
dūri gražiame žydinčių gė- sienos yra nepaprastai 
lių ir medžių kieme. Pir- į storos. Atrodo lyg būtų 
masis iš kairės stovi gra- vienas masyvaus akmens 
žus “Žuvėdrų" paminklas, paminklas. Koks yra mor- 
Paminklo pamatus puošia 
paveikslai iš pirmųjų gy
ventojų kelionės, o jo vir
šūnių vainikuoja dvi dide
lės žuvėdrų figūros. Ka
dangi žuvėdros yra išgel- 

I bėję pirmuosius keliauto
jus į šią valstybę, todėl žu
vėdra yra laikoma ‘šventu’ 
paukščiu Utah valstybėje 
ir jos užmušimas baudžia
mas $500.00 pabauda.

Antrasis labai tipiškas 
pastatas yra vadinamas 
“Tabernacle”. Jis yra ap
valus, kiaušinio pavidalo ir

t

i

nius giedojimus ar koncer
tus šiame pastate. Išimtis 
yra padaryta tik sekma
dieniais 10 vai. ryte, kuo
met iš čia įvyksta translia
vimas per radio. Tuomet 
yra įleidžiami tik choristai 
ir kariai lankytojai.

Trečias pastatas yra vie
nas iš garsiausių. Jis yra' 
garsus ne tik savo didu-i 
mu, bet taip pat savo ar
chitektūra ir išvaizda — 
tai yra mormonų šventy
kla. Pastatas yra masyvus 
ir aukštas — visas iš ak
mens surakintas. Abu 
šventyklos galus puošia 
trys gražūs bokštai— sim
bolis Šv. Trejybės, o kiek
vieną bokštą puošia dar 12 
mažų bokštelių — simbo
lis 12 apaštalų. Bendrai 
paėmus šventykla yra di
dinga ir graži su daugybe 

I krikščioniškų simbolių. Ji 
buvo statoma per 40 metų 
ir jos pastatymas kainavo 
apie $4,000,000. Jos aukš-|

I

monų šventyklos tikslas? 1 
Atsakymas atrodo yra la
bai paprastas — melstis. • 
Tačiau taip nėra, nes pa
prasti mormonai, nei paša-, 
liečiai lankytojai į šią, 
šventyklą negali įeiti. Kas 
į šventyklą yra įleidžia
mas? Pirmiausia lankyto
jas turi būti mormonas, i 
antra jis-ji turi būti labai' 
geras mormonas, pildantis 
visais atžvilgiais savo reli
giją ir trečia jis-ji gali įei
ti tik su specialiu mormo-Į 
nų vyresniųjų leidimu.*

į

Į ir kultūros muziejuje. Vi-1 t^s šiuo nepaprastu 
sas pirmasis aukštas yra &auJ kūriniu, šia 
paskirtas šiam tikslui. Čia grožybe. Visa tai paliko 
yra regiamas unįversite-1 Į=ražW prisiminimą, I-----
tas, kuriame tuojau gali .ilgai nepamiršiu, 

■visa sužinoti, kas liečia1
1 šios valstybės gyvenimą ir 
j bendrai visą Amerikos va
karą pasaulį.

Susipažinus su šiuo val
stybės “universitetu”, ve
dėjas kviečia aplankyti 
“aukso” kambarį, kuris 
randasi antram aukšte.

Aukso kambariu supra
tau kaipo auksinių indų ir 
aukso išdirbinių muziejų. 
Tačiau įėjęs vidun, nuste
bau radęs labai skirtingą 
vaizdą. “Aukso” kambarys | 
yra ne kas kita kaip Utah *

kurio

Įgyk išminties, nes ji ge
resnė už auksą, ir įgyk 
gudrybės, nes ji brangesnė 
už sidabrą. Ptr. 16.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

1 Patarnavimas Dieną ir N akt j

I 602 Washington Blvd.
I BALTIMORE 30, Md.
I Tel. Lexington 8595
» Limosinai dėl visokių reikalų

■ x ■ k • I ■ k • l1 -»-*• "i . 1.R1"

I

į Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų ro-

5 žančių: •
Puikus baltas, sidabrinis

2 Juodas stiprus ............ ...................
Rusvas stipriai padarytas 
Gražus baltas, tinkamas moterims ir merg.

S Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

įį 366 W. Broadway, So. Boston

$8.00
$1.25
$1.20
$1.50

27, Mass.
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NEW HAVEN, CONN.
Sėkmingai užsibaigė 40 valan

dų atlaidai mūsų parapijoj su 
iškilminga procesija. kurioje 
dalyvavo skaitlingoj eisenoj 
dvasiškiai, atvykę klebonui į pa- 
ge’bą. jų tarpe buvo ir prelatas 
J. Ambotas iš Hartford. Conr.. 
Pamokslus sakė kun. J. Kidy
kas, S. J. Kiekvieną dieną žmo
nės gausiai artinosi pire Dieve 
stalo ir dalyvavo pamaldose ry
tais ir vakarais.

Altoriai buvo gražiai išpuošti 
gėlėmis ir šviesomis. Šv. Kazi
miero parapijos choras, kuris 
šiuo metu susideda tik iš mergi
nų. gražiai giedojo, už ką pri
klauso padėka bei garbė vedė
jai ir choristėms. Klebonui kun. 
E. Gradeckui priklauso padėka 
už priruošimą šios dvasinės 
puotos, taipgi kun. Parednai. 
vikarui, 
klebonui.

kuris daug

Tamsoje Spindintis

KAINA —$3.50

Kreipkitės su užsakymu:

I
<s-

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

| Žaliuose balto miesto so- raudonumas, kuris puikiai 
įduose gyveno mergaitėj derinosi su jos skruostų a- 
kurią mylėjo trys vaikinai. ■ lyvine spalva. Lūpos išba- 

|Vienas buvo auksakalys ir.lo, ir pro sumerktas blaks- 
jis jai nukalė auksinę api- tienas jau vistiek nematy- 
rankę su išraižytais skor- siu mėlynų jos akių. Mano 
pijonais joje. Antras buvo nutapytasis paveikslas 

! dailininkas ir nuostabiom j kur kas gražesnis už ją, ir 
spalvom nutapė jos pa-j tarp kita ko. man nėra jo- 
veikslą juodmedžio rė-jkio noro mirti, 
muose. Trečiasis gi nieko Į Ir apsigręžęs nuėjo jis 
neturėjo, nieko nemokėjo savo keliais. Tada atsivėrė 

j ir nieko jai nedovanojo, durys, ir liūdėdamas pasi- 
Bet ji visus tris lygiai my- rodė tas, kuris nieko netu- 7 
Įėjo ir nežinojo, kurį iš jų Į rėjo. Jis pasilenkė prie la

i išsirinkti. 11
Kartą mieste pasirodė ' 

maras, ir pirmąją auka pa- 1 
kirto tą mergaitę iš žydin
čių sodų. Juodas angelas 
atlėkė ir tarė auksakaliui:

— Eik atsisveikinti su 
mylimąja, kuri jau mirė. 

Angelas tą patį pasakė ir 
dailininkui ir tam, kur nie
ko neturėjo.

Ir nuėjo jie visi trys į 
numirėlės namus. Auksa
kalys išskėtė rankas ir no
rėjo pulti prie mergaitės. 
Bet nuo žemės pakilo mo
teriškė ir jį sulaikė:

— Neprisiliesk prie jos, 
nes ir pats tada turėsi mir
ti.

Auksakalys susiturėjo ir 
taip galvojo:
— Jei aš pridėsiu ranką 

prie jos kaktos, turėsiu 
... _ mirti. Liks mano auksoizd. \ incas Pas- . . . .skrynios, daugiau nematy- 

. _ siu deimantų, požemy žė- 
^ ^7 7 - • ^nčių, ir nesigėrėsiu iš gi- 
’omie marįų išgriebtais per-

• lais. Be to, ji dabar jau ne- 
gyva ir nėra net tiek nau
dinga kaip ta apirankė, 
kurią aš jai dovanojau.

Ir apsisukęs išėjo jis sau. 
Tada pasirodė susikrim
tęs dailininkas ir pasilen
kė prie lavono. Bet nuo že
mės pakilo moteriškė ir jį 
sulaikė:
— Neprisiglausk prie jos, 

nes ir pats tada žūsi. 
Dailininkas pažiūrėjo į 

žmonės gali mirusiąją mergaitę ir taip 
programos iš mąstė:

i — Iš jos veido išnyko

vietinis skyrius neužilgo pradės ■ 
rinkti drabužius dėl nukentėju
sių nuo karo mūsų sesių ir bro-. 
lių. Taigi, kurie turite atlieka-! 
mų drabužių juos išvalykite iri 
laikykite kol ateis komisija! 
rinkti.

Gautas laiškas nuo kario Al
berto styros. kuriame praneša, 
kad randasi kur nors užjūryje, 
sveikina visus pažįstamus, ypa- 

M.tingai choristes ir choristus.

PHILADELPHIA, PA.

i

^uu^sta Siandi

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

ŠVENČ. P. MARIJOS
APSIREIŠKIMAI LIURDE

vono. Bet pakilo moteriš
kė ir pakartojo, ką buvo 
sakiusi auksakaliui su dai
lininku. Tačiau vaikinas 
nepaisė, lūpomis palytėjo § 
šaltą jos kaktą ir prabilo: i
— Aš nieko neturiu, tik * 

save patį. Bet ji buvo tokia $ 
gera ir aš ją taip mylėjau, 
kad negaliu likti jai neati- 
davęs tą, ką dar turiu.

Jis vėl pabučiavo jos iš-i 
balusias lūpas ir krito ne-: 
gyvas.

Tą pačią naktį plėšikai 
užpuolė auksakalį, atėmė 
jo turtus ir jį patį nužudė, 
o auštant maras pakirto 
dailininką.

Skaidriuose tekančios 
saulės spinduliuose vėlė 
to, kur nieko neturėjo, ki
lo į aukštąjį dangų ir pa
sivijo baltą mergaitės še
šėlį. Juodu nuplasnojo pas 
dangaus vartus ir pasibel
dė. Bet tuo tarpu atlėkė ir 
auksakalio ir dailininko tės ir to, kurs nieko netu- 
vėlės. 1

■ Mūsų Išganytojas 
klausė mergaitės:
— Kas tu esi?
Ji atsakė:

— Viešpatie, pasigailėk 
manęs, nors aš esu didelė 
nusidėjėlė:

Tada Jėzus Kristus krei
pėsi į tą, kurs nieko netu
rėjo:
— Kas tu esi ?
— Viešpatie, 

tas, — esu didelis nusidė- tik apie savo garbę ir tur-į

Raudonasis Kryžius praneša.j 
kad p. Juozas Kavaliauskas, lai-; 
dotuvių direktorius. 1601 S. 2d j 
St.. yra paskirtas 1945 Raudo- ‘ 
nojo Kryžiaus Karo Fondo lie
tuvių grupės pirmininkas.

p. Juozas Kavaliauskas pirmi
ninko pareigas labai garbinga: 

. ėjo per pastaruosius tris metus. 
Kaipo Philadelphijos Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus ir Pergalės: 
Komiteto pirmininkas, p. Kava-' 
liauskas turi sau pagelbininkais 
komitetą iš apie 60 narių, kurie 
atstovauja visas tris parapijas. į 
pašalpines draugijas ir klubus.

Komiteto valdyboje yra šie: 
pirm. Juozas Kavaliauskas; vi- 
ce-pirm. — Kazys Žadeika ir Jo
nas Grimus: 
•chall: prot. rašt. Pranas Pūkas:! 
fin. rašt. ponia K. Romanienė: į 

Į globėjų ir veikimo 1________ _
kleb. kun. Ig. Valančiūnas, kleb.! * 
kun. Juozas Čepukaitis. kleb.

■ kun. Dr. V. Martusevičius. adv.
Kazys Čeledinas. Juozas Biržie- 

Antanas J. Kennin ir Anta- 
Dzikas.

kolonijoj Raudonojo 
lietuvių skyrius vėl

Mūsų 
Kryžiaus 
pradėjo savo darbuotę parapijos 
svetainėje. 339 Greene St., ir 
susirenka kiekvieną trečiadienį
darbui. Skyriui vadovauja po-: 
nia Ona Alf. kuri yra pasiryžus 
visa širdimi dirbti, kad tik lie
tuvių vardą pakėlus. Bet ji sa
ko. jei moterys ir merginos ne
silaikys skaitlingiau į darbo va
karus, nebus galima daug ką 
nuveikti ir reikės gal skyrių 
likviduoti. Taigi moterys neat- 
silikim nuo kitų tautų.

Šv. Kazimiero parapijos baza
ras prasidėjo spalių 12 d. ir tę
siasi 13. 14, 19. 20 ir užsibaigs 
21 d. su laimėjimu S100.000 ver-. 
tės dovanų. Klebonas ir komisi
ja kviečia visus gausiai lankytis 
ir maloniai laiką praleisti su sa-' 
vo pažįstamais kaimynais ir gi- į 
minėmis. Bazaro pelnas skiria-į 
mas atmokėjimui parapijos Į 
morgičių.

Bendro Lietuvos šalpos fondo

Avė Maria Vaianda
Sekmadienį, spalių 22 d.. 6:30 

vai. vakare iš tinklinių radio 
stočių bus transliuojama dra
matizuotai palaimintojo Ipoli
to Calantini gyvenimas. Bosto
no ir apylinkės 
klausytis šios 
WMEX. Boston.

vo telefono įvedimu pirma negu aš?”

DARBININKAS
366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass

stengiausi įkūnyti moters 
idealą. Kiek tai man pava

iko, pats, Dieve, gali spręs; 
|ti iš tavo Motinos paveiks
lo, apie kurį meno kritikai 
yra aukštos nuomonės. 

■Nuo savęs galiu pridurti,! 
kad dėl to paveikslo žmo- 

;nės dar labiau pamilo šv.
Panelę.

Ir tarė Viešpats mergai-

Gal Dar Nepareina Į Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

rėjo. vėlėm:
— Įeikite į kvepiančius 

švento rojaus sodus. Jum 
atleista, nes jūs daug my
lėjote.

Paskui Išganytojas pa
sakė auksakaliui su daili
ninku:
— Pasitraukit į nykią 

kančios vietą, nes jūsų šir- 
dys nepažino meilės, ne- 
nykstančios ir anapus mir- 

atsakė ties. Jūs man pasakojat

pa-

99“ŽVAIGŽDE
Tai ilgai nebelaukite! Mes nesisiū 

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

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

Jei norite būti Šviesos ir Meilės 
skleidėjais tai platinkite ir ragink’te 
kitus skaityti 1944 metams

"ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00: 
Širdies Spalvuotas Paveiks- 
centų: Maldos Apaštalavimo 

"ŽVAIGZDę”. '
— 50 centų.

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS 

Administracija, 
488 E. Seventh St., 

So. Boston (27), Mass.

Jėzaus 
įas 50

Įstatai

į

TOKS klausimas dažnai yra 
statomas telefono žmonėms.

Pagrindas, kuriuo nauji telefo
nai šiandien įvedami, yra tas. kad 
jie būtinai reikalingi vartotojų pa
reigoms eiti prie ginkluotų pajė
gų. karo darbų arba viešojo labo 
ir saugumo. Vienas tų pareigų gal 
eina ir jūsų kaimynas.

Arba jis galėjo turėti telefoną 
pirma, ir toj pačioj apylinkėj per
sikraustė; tokiam atsitikime jis 
turėjo teisę ir telefoną perkelti.

Niekas iš laukiančiųjų sąrašo 
nebus pastatytas pirma jūs. išsky
rus tik tokius atsitikimus kaip 
viršuje nurodyti.

NEW ENGLAND TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY

“Darbininko” administracijo
je galite gauti labai įdomų, rie
šuto medžio, 12-kos colių ant 
sienos pakabinamą kryželį, ku
ris dienos metu absorbavęs — 
pritraukęs saulės spindulių nak
ties metu juos iš savęs išleidžia 
— jais apšviečia.

Tamsoje labai aiškiai matyti 
puikiai apšviestus mėlynais 
borcteriais kryželio pakraščius, 
o pati Kristaus mūkelė balta. 
Patartina kiekvienuose namuo
se šį puikų kryželį įsigyti. Su 
persiuntimu kaina S2.00. Užsa
kymus siųskite: “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.I

Plačiausiai Amerikoje
• Skaitomas

yra
( mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
"VARPELIS”

duoda naujausių žinių iš katalikų gy- 
i 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
jelis, bet leisk dar pasiti- tus. kurie nė vieno meilės
keti Tavo malone! dvelktelėjimo neverti ir / NEW BRITAIN, CONN. |

Auksakalys neklaustas neatnerka nė vienos nuo- / V 4 1 |
pats tarė: dėmės. * IvafUOK įpats tarė: dėmės.

1 — Aš esu turtingas pirk-' Ir išnyko Išganytojas su 
•lys iš Žuvų gatvės 37 nr. dviem pašauktosiom vė- 
Tikiuosi, Dieve, mane ge 
rai pažįsti, nes Katedros 

į didžiajam altoriui įtaisiau 
auksinius liktorius ir kas;

Dieve, mane ge- lėm skambančiuose rojaus / 
soduose, palikęs auksakalį / 
su dailininku juodose am-'* 
žiu naktyse.

A. Vaičiulaitis.

RESTAURANT 5I

auksinius liktorius ir kas 
sekmadienis elgetom išda
lindavau saują grašių.

Ir dailininkas prabilo: — 
— Aš visą amžių buvau 

atsidavęs idėjai ir drobėje

Piktas klauso neteisingo lie- ■ 
žuvio, ir apgavikas paklusnus ’ 
melagingoms lūpoms. Pt 17. j

i
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

I



Antradienis, Spalių 17, 1944 DARBININKAS' t

VIETINĖS ŽINIOS
I a. 
b

ŽINUTES maldos. Buvo įspūdinga matyti 
netik motinas su mažutėliais, 
bet ir tėvus, ir dar jaunus tė
vus — net svetimtaučius. Misio-Labai sėkmingos misijos.

Spalių 2 d., 7:30 vai. vak., mi- nįerius pasakė tikrai įkvėptą 
sionierius kun. dr. A. Bružas, pamokslą.
M. S., pradėjo vesti savaitę mi
sijų dėl moterų ir merginų. Jis 
sakė joms pamokslus rytais ir 
vakarais. Kiekvieną sekamą 
rytą ir vakarą vis daugiau rin
kosi klausytojų. Užbaigoje, 
spalių 8 d., 3 vai. p. p., bažnyčia , 
buvo taip perpildyta, kaip per 
kun. Andžiulaičio ir kun. Bru- 
žiko pirmas misijas. — Ir tai 
dar daug jaunuomenės lankosi 
misijoms anglų kalba.

Spalių 16 d., 7:30 v. v., prasi
dėjo misijų savaitė dėl visų tų. 
kurie nepilnai supranta lietu
viškai ir, kurie dar nėra atlikę 
savo misijų. Proga kiekvienam. 
Teneužsikietėja nei vienas. Visi 
yra kviečiami Dievo, jų sielos 
balso, misionieriaus, vietinių 
kunigų ir parapijiečių.

Šios misijos bus taip pat skel-' 
l biamos rytais 9 valandą, ir va
karais 7:30 v. Jos baigsis spa- 

.*. lių 22 d., 3 v. pp.
Melskimės, kad visi lietuviai 

atliktų šias, kiekvienam reika- gra-!dingas, misijas, kad nė vienas 
j mūsų nemirtume bė sakramen- 

_ , A ... . . tų bei Dievo malonės.Daktaras misionierius prade-į 
jo skelbti šv. misijas vyrams ir) 
vaikinams spalių 9 d. Šios bai-j 
gėsi spalių 15 d. 
šiai bei nerangiai 
į misijas. Bet misionierius taip mokslą, vartoja lengvą lietu- 
jiems patiko, kad ir jie, viens viską kalbą, 
kitą įjudindami, ant galo pri
pildė bažnyčią.

Vaikų sėkmingos misijos pra
sidėjo spalių 3 d., ir baigėsi 7 j 
d. Bernaičiai ir mergaitės gere-1 
josi Tėvo misionieriaus 
žiais pamokinimais.

melstis, turėti tam tyčia pa
maldas, parengimus, ir tt.

Šv. Petro par. bažnyčioje, 
kaip paprastai, spalių 29 d., 10 
v. r., sueis visos draugijos, ir 
jaunimas su vėliavomis išklau
sys šv. mišias, eis prie Sakra
mentų ir padarys pasiaukojimo 
aktą Kristui Karaliui.

Įvyks mišparai, kaip papras
tai, 2:30 v. p. p.

Tuojau po mišparų parapijos 
jaunimas suvaidins gražią dra
mą “Karalienė per Dievo Malo- 
nę .

Visi kviečiami į šios kilnios 
šventės puikų parengimą. *

2 " ‘ ’ Žmonės gėrėsi kun. dr. Bružo
Vyrai nedrą- pamokslais. Jis, net iš gilumos 
pradėjo eiti aiškindamas Dievo apreikštą

IŠSPRUKO 
KONCERTUOTI

Ketvirtadienį ir penktadienį 
žmonės pasigedo bažnyčioje, 
artisto Rapolo Juškos balso. Jis 
“dingo”. Štai pasirodo, kad jis 
dalyvavo programoje, Mont- 
clair High School. N. J., spalių 
13 d. Šeštadienio rytą R. Juška 
jau grįžo giedoti Šv. Petro par. 
bažnyčioje. Už šį darbą jis ga
vo labai gerai apmokėti nuo 
savo manadžerio. Nes darbas 
labai nusisekė.

Art. Juška sudainavo aštuo-

Spalių 12 d., 3 v. p. p., įvyko 
mažų kūdikių laiminimo pa-

DAKTARAI

Tel. TROu bridge 6330

J. P*p$his, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

Prakalbose "Už Demokratiją 
Skelbė Terorą

ii

“Bricker Yra Didelis Fašistas” 
Pareiškė Kubilius

štai kokį diktatorišką tironišką
dekretą: kad visi iš Lietuvos ris. Tą žvėriškumą tokie Bim- 
pabėgėliai, kurie dabar randasi bos matyt pasiryžę išugdyti ir 
Švedijoje bus “grąžinti atgalI
Lietuvon, Kaunan ir Vilniun;

į jiems bus iškelti apkaltinimai,
ir jie bus nuteisti ir sušaudyti”.

Kam tas teismas dar reika
lingas, kad kalbėtojas iš anksto
žino, kaip tie nelaimingieji bus 
nuteisti ir sušaudyti ir keno 

; vardu bei įgaliojimu kvislingas
Bimba taip drąsiai tą dekretą

■ paskelbė — nepasakė. , _
Švedija Bus Pagriebta i, Jsig3!kite kn>w*kuri<* nu?-

J 0 Horna kai n oro įima įeciavdi

Sakoma, žmogus žmogui ' /ė-

savo pasekėjuose šioje šaly.

Bet ar neišeis su maskolių 
garbintojais taip kaip lietuvių 
patarlė sako: “Duok veršiui ii- 
gą virvę, jis greit save susipan- 
čiuos”. Pilietis.

“Visi Kvis tingai ir Fašistai Bus Susau-1 
dyti”-Skelbė A. Bimba

cker yra didelis fašistas”. Ir' 
taip švaistėsi nelogingais argu
mentais,
vais. Gale prisipažino, kad jis 
esąs “registruotas respubliko
nas”, bet balsuosiąs už demo- 

| kratus. Reiškia, vėl naujas per-

Spalių 15 d., š. m., po pietų,' 
Municipal Building salėje vie
tos kvislingai Sovietų diktatū
ros garbintojai, šį kartą prisi
dengę “Pažangiųjų Lietuvių Ta
rybos” vardu buvo suruošę, 
kaip jie plačiai skelbė “prakal
bas už demokratiją”, kurios ga-' sivertimas. 
Įima pavadinti — prakalbomis 
už šiurpulingą terorą visiems 
žmonėms, išskyrus kvislingus 
komunistus.

Nors rengėjai jas plačiai gar
sino savo spaudoje, plakatais ir 
per Minkų. radio ir tuose garsi
nimuose skelbė, kad kalbės 
Bostono mayoras M. J. Tobin, 
Senatorius David I. Walsh ir

ni^s dainas angliškai, vieną ita- į kongresmanas John W. McCor- 
innnlriac lmtinnčlza i __ v _a  t-ill  _ — _ • — —

Žmonės sako, kad 
jie gali šį misionierių sekti jo 
gražiuose — tiesiog neužmirš-

*
tarnuose pamokinimuose be jo
kio prisivertimo.

Pasėkos iš tų misionieriaus 
širdingų pamokymų buvo to
kios geros, kad nevienas sukly- 

jdęs žmogus, apsisvarstęs, pe
rėjo į Kristaus pusę. Gražūs tai 

i vaisiai trijų savaičių sunkios, 
prityrusio daktaro misionie
riaus, darbuotės. Už tai jam y- 
ra dėkingi Šv. Petro parapijos 

I kunigai ir žmonės. Ačiū, Tėve 
Daktare.

Pridursiu, jog kun. dr. Bru
žas yra Waterbury, Conn. au
gęs, ir žinoma, angliškai dar 
gražiau kalba nei lietuviškai. 
Beabejo jis turės dideles pasek
mes vesdamas čia ir jaunimui 
misijas anglų kalba spalių 15 
d. — 22 d.

i

i Bostono Arkidiecezijos jauni
mo (CYO) vadas kun. Jurgis 
M. Dowd kreipėsi į parapijas, 
kad jaunimas visose parapijose 
iškilmingai apvaikščiotų Kris
taus Karaliaus metinę šventę, 
spalių 29 d. Ragina visus, ypač 
jaunimą eiti prie sakramentų,

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

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

| 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

liškai ir penkias lietuviškai. Be 
tų jis sudainavo keletą duetų 
su Janet Bush.

Rapolas yra labai užimtas 
dainininkas, nes jis dar darbuo
jasi muzikos sandelyj. Ir pla
čiai, muzikos reikalais, važinė
ja. Šiomis dienomis jis turi va
žiuoti į Buffalo, N. Y.. Detroit, 
Mich., dalyvauti Worcesterio 
jubiliejinėje programoje, ir su
rengti šv. Petro parapijos jubi- j fesorium” tituluoja, savo kalba 
liejinį koncertą, lapkr. 19 d., 3 j bei “argumentais” prieš respu- 
val. p.p. Patrick Gavin school j blikonus suteikė Demokratų 
salėje, F ir 7th gt. partijai ir prez. Rooseveltui I

------------- “meškos patarnavimą”. Girdi,
Šis koncertas bus vienas pačių! “per Minkų radio šiandien vie- 

įvairiausių ir geriausių, įvyku- na bobelė net susirietus gyrė 
šių So. Bostone. respublikonus. Taip kalbėti gali

Šiame koncerte dalyvaus ar- tik Judošiai, išdavikai”. To- 
tistė Suzana Griškaitė, Worces- iiau, vadinamas “prof.” bandė 
terio jubiliejinės programos da- aiškinti, kad respublikonų par- 
lyviai, artistas R. Juška, vieti- tiją valdo Hooveris, kurs dide- 
niai solistai - solistės ir Šv. liūs turtus susikrovęs Kinijoj 
Petro parapijos choras. mainose, versdamas ten kinie-

Koncerto tikietai platinami. I čius dirbti po 18 vai. į dieną už 
Jų galima gauti ir “Darbinin- ic. į dieną. Tai tokią pat tvarką 
ke’. (Klausti p. Kumpos). respublikonai norį įvesti ir A- 

------------- Į menkoje. Taip kalbėjo ragož- 
“prof.”.

Socialistai, Katalikai ir Žydai , 
Kaip tik] 

būsiąs išrinktas Dewey į prezi-i 
dentus, tai tuoj prasidėsią per
sekiojimai visų pažangiųjų 
žmonių: socialistų, katalikų ir 
ypatingai žydų. Kitų “prof.” 
prie pažangiųjų nepriskyrė. A- 
pie Ohio gubernatorių John W. 
Bricker, respublikonų kandida
tą į vice prezidentus, kalbėto
jas suminėjo visokių “blogybių” 
ir gale užakcentavo, kad, “Bri-

mach, bet publikos iš visos a- 
pylinkės tesusirinko apie pus
antro šimto. Nei vienas iš čia 
minėtų ir garsintų garbingų 
vyrų nepasirodė ir net nei savo 
atstovų neprisiuntė. Reiškia 
vengė kaip raupsuotojų glamo
nėjimo. Visas prakalbas “atrė
žė” Kupstis. Kubilius ir Anta
nas Bimba iš Brooklyn. N. Y.

Kubilius, kurs save net “pro-

Spalių 15 d. tapo pakrikštyta ninku “vadas” 
Marijona - Ona, Juozo ir Mari
jonos (Masonytės) Matačinskų. |— Pažangūs žmones. 
gyv. 952 E. Broadway, So. Bos
tone.

ATSILANKĖ 
KAPELIONAS

Spalių 15 d., važiuodamas: 
trumpom atostogom pas tėve-! 
liūs į Lawrence, kapelionas 
kun. Jonas Padvaiskas sustojo 
South Bostone. Jis. apart tėvo 
misionieriaus, pagelbėjo vieti
niams kunigams darbuotis baž
nyčioje. Kapelionas atrodo atle
tiškai.

U

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Sveikata Ligoniams

I

ŠOU 4645

CASPER’S
BEAUTY SALONE

Yra
Didelis Pasirinkimas

Dėl
PERMANENT WAVE

, Ir
Plaukams Spalvų

SALONE yra įrengtos tam tikros
’ taMrrMr’s Wtw

Puošniame CASPER’S BEAUTY 
booths dėl plaukų dažymo. Spalvos taip yra sutaisomos, kad tik tams
ta ir tamstos plaukų taisytoja težinos, kad jūsų plaukai dažyti ir kur 
natūrali plaukų spalva baigiasi ir kur Roux dažų spalva prasideda.

Kaina $3.00; Permanent Wave $5.00 iki $25.00.

OPEN THURS. EVEN INGS

With or with out appointment

So. Boston 27, Mass.

Spalių 13 d.. Lietuvių salėje, 
įvyko susirinkimas. Paaiškėjo, 
kad iš Šurum Burum vakarėlio, 
liko virš $100.00 pelno.

Su pakilusiu ūpu moterys nu
tarė ruošti vakarienę, lapkričio vių salėje E St.. 
5 d.. 6 vai. vakare. Lietuvių sa-’

! doma kaip galima išsigydyti be 
; daktaro nuo įvairių ligų viso- 

Toliau Bimba pareiškė, kad kiomis šaknimis, žiedais, lapais 
ir žolėmis. Joje yra 311 vardų 
lietuviškai, lotiniškai ir angliš
kai. Knygoje paaiškinama ko
kios gyduolės nuo kokių ligų 
vartojama. Knygos kaina $1.00. 

Taipgi turiu dar visokių seno
viškų knygų, kur kitur negali
ma gauti. Parduosiu už mažą 
kainą.

Paulius P. Mikalauskas 
206 Athens St., 

So. Boston, Mass.

Už Sprando”

kaip berniokas pur- užeinant raudonajai armijai, į 
Suomiją buvo pabėgę keli šim
tai estų iš Estijos, bet Suomija 
buvo priversta ir tuos pabėgu
sius estus grąžinti Sovietams 
(tik nepasakė ar tų estų ekze- 
kucija jau įvykdyta ar ne). Šve
dija ir-gi būsianti pagriebta už 
sprando ir pakratyta ir ji turė
sianti visus iki vienam pabėgė
lius grąžinti. Nebūsią jiems vie
tos nei Švedijoj, nei Portugali
joj. nei Argentinoje. “Iš visur, 
visi kvislingai ir fašistai bus 
surankioti ir sušaudyti”, sako 
Bimba. Būsią “nusiųsti į pra
garą pas Hitlerį”.

Pašiepė tas kvislingas ir 
BALF, kurs gaunąs iš U. W. 

į Fondo šimtus tūkstančių, o kun. 
) Končius tuos pinigus siunčiąs 
Švedijon pabėgėliams šelpti, 
kurie vistiek būsią sušaudyti.

Šiurpu darėsi klausant apie 
tuos sušaudymus ir grąsinimus 
sušaudyti. Jei tai būtų taikoma 
diktatorių kvislingams arba 
tiems, kurie savo žiaurumu to 
užsipelnė, tai dar pateisinama. 
Bet, juk visiems žinoma, kad 
komunistai visus, kurie tik 
jiems nelinkčioja, jų diktatūros 
negarbina, ar išdrįsta jiems ar 
Rusijos viešpačiams teisybės 
žodį tarti, tai tuoj pašaukiami 
“fašistais”, kurie anot Bimbos 
turės būti sušaudyti. Į tą skai
čių “prof.” Kubilius priskyrė 
ir Ohio gubernatorių J. W. Bri- 
ckerį prisegdamas jam net “di-

Negali Užmiršti “Špygos”
Po Kubiliaus, išėjo kalbėti A. 

Bimba, kurs pradžioje prisimi
nė, kaip prieš kelis metus jam 
čia kalbant per kolektą, vienas 
“kryžiokas”, kurį vėliau pas
kelbė esant “Kel.” red. Michel- 
soną į kepurę įmetęs nupieštą 
“špygą”. Jis tik dabar pradedąs 
pamatyti tos “špygos” politinę 
reikšmę. Tai esanti—špyga rau
donajai armijai. —

Toliau pacitavo iškarpas iš! 
laikraščių apie lietuvių bėgimą! 
Švedijon užeinant raudonajai! 
armijai ant Lietuvos ir kiek to
kių pabėgėlių ten yra.

Paskelbė Šiurpų Diktato
rišką Dekretą

Nors Bostonas yra skaitomas 
laisvės, demokratijos lopšys.' 
(The Cradle of Liberty). Tik už 
kelių blokų nuo šios salės yra 
istorinis kalnas — Dorchester 
Heights, nuo kurio Jurgis Wa- 
shingtonas uždavė pirmutinį 
smūgį tų laikų tironijos nešė
jams, kurios pasėkoje mes visi 
šioje šalyje naudojamės žmoniš
komis teisėmis, kurias mums 
duoda Bill of Rights, kvislin
gas Bimba, kuris ir pats naudo
jasi Bill of Rights protekcija, 
drįso kategoriškai paskelbti delio fašisto” antspaudą.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristotam geriausį tonikg 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

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

I

z 
[✓

lėje, E St. Bilietas $1.50 asme
niui.

Su šia vakariene prasidės
Spalių 15 d., mirė miesto Ii-Į drapanų rinkimo vajus Lietu-; 

goninėje Domininkas Račkaus- vos žmonėms.
kas, 64 metų amž„ gyv. 689 E. Skyriaus pirm. Dr. Paul Jak- 
4th St. Jis buvo apalpęs, Broad- mauh pagyrė moteris už veiklu-' 
way ir E St., rūgs. 15 d. Nuo mą ir pranešė, kad Bostono ma
tos dienos buvo miesto ligoni- yoras Tobin pažadėjo, jei rei- 
nėje be sąmonės. Turėjo opera- kalas bus, vieną dieną paskirti 
ei ją galvoje. Amerikoje pragy- Bostono miesto trokus drapa- 
veno 50 metų. Paliko tris sūnus j noms surinkti.
ir dukterį. Laidojamas, spalių
18 d.. Šv. Benedikto kapuose.

MOTERYS VEIKIA

I

Naujai Suorganizuoto 
BALF šalpos Fondo 
Bostono Skyriaus 

Moterys Veikia

I
Nutarta tuoj surasti vietą; 

drapanoms sudėti. Tą patį va
karą tokia vieta gauta. Tai A-l 
merican Legion Stephen Darius 
Posto buveinėje, Drake School, 
C St., So. Boston. Legionieriai 
užleido tam tikslui vieną namo 
aukštą.

Šiame susirinkime dalyvavo 
viešnia p-nia Baltrušaitienė iš 
Lewiston, Me. Ji yra tenykščio 
skyriaus drapanų rinkimo pir
mininkė.

Sekantis susirinkimas įvyks 
spalių 27, 8 vai. vakare, Lietu-

So. Bostone.
Raportcris.

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts

Ttlt

Boston Edison Company sako 
...čia yra sveikas
Niekados nedaryk 
ei jos bile kokiam 
niui instrumentui,
yra prijungtas prie elektros 
srovės.

Boston Edison Company

patarimas. 
investiga- 
elektriki- 
kada jis

NESUKĄSK
DANTŲ

— kontCti I Kada 
pajunti raumenų skausmus, utd^k John- 
ion’i RED CROSS PI.ASTERIO ant 
kratines ar nujaros — tiesiai ant tos vie
tos. Si i*bandyta-ir-tikra pa, riba veikia 
tuojaus Šildo — ramina—apnaugo—pare
mia. dirba, jums bedirbant. RED CROSS 
PL.ASTERIAI yra Avarūs. sanitariški, 
lengvai panaudojami— koks purvinas. 
" ' įla? įtrinti. kuria suterštų

įsuomet turtk jų atsarga po 
Reikalauk tikrojo garsaus per 

metų pagaminto Johnson a. 
TIKTAI 35c—jQsų vaistinėje.

CROSS PLASTER

dvokias tepa! 
drapana? — Vii 
ranka 
virt 50 
Johnson.

RED

GRABORIAI

■

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

258 West Broadway,

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- 
n& ir visiems draugiškai ir manda< 

giai patarnauja.

South Boston, Mass

*

S. Barase vičius Ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Graborlu* ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 253?

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boaton, Mas*. 

Joseph f.Casper 
(KASPERA8) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotoja* 

NOTARY PUBLIC 
Patamavimau Diena ir Naktį 

Koplyčia Šermenim* Dykai 
Tel. ŠOU Boston 143? 

8OU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tol. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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autorius ir paukščiai.

■ 
ba arfa, grieždami senovi- 

kada poezija niu smuiku, jie ėjo iš kraš
to į kraštą, apdainuodami 
gyvenimo džiaugsmą ir 
damos meilę. Tais truba
dūrais pasekė truverai 
šiaurės Prancūzijoje ir 
minezingeriai Vokietijoje.

Apie tuos laikus Italijoj 
gyveno žmogus, kurio šir
dis taip pat buvo pilna 

s. Jis mylėjo gamtą,
žmones. Dievą. Umbrijoj *, 
Ernest Renano žodžiais ta
riant. “anoje Italijos Gali- 
jėjoje. derlioje ir laukinėj 
gadynėje, besijuokiančio

Viduriniais amžiais būta 
laikotarpio.
žydė te žydėjo. Prieš aštuo
nis šimtus metų tos dainos 
židinys buvo Provanso 
kraštas — dabartinė pieti
nė Prancūzija. Tos šalies 
poetai vadinosi trubadū
rai. Jie keliavo iš miesto i 
miestą, iš pilies į pilį, iš 
kunigaikščio į kunigaikštį 
ir savo menu apsakinėjo meilė 
tolimąją damos meilę. Vie
nas jų. Rudelis, dainavo: 
“Dievas, kurs sutvėrė vis
ką. kas yra ir bus. ir kurs 
leido ta tolimąją meilę, gal 
išgelbės mane. — to trokš- je ir atšiaurioje”, tasai vy
ta. mano širdis. — gal duos ras ėjo 
pamatyti tą -tolimą meilę 
tikrumoj. tose gražiose 
vietose...”

Daug būta anų trubadū
ru 12 ir 13 amžiuose, jų 
klestėjimo gadynėje. Ligi 
mūsų dienų yra išlikę apie dvasia buvo pilna rykavi- 
pusnenkto šimto autorių 
lyrikos iš saulėto Provan- j 
so krašto, iš tos skambio.
ir gražios provansalų kai- Umbrijos kalnus, 
bos žydėjimo laikų. Vien 
jų gyveno maloniai

. skurdo karčemose, 
lių užeigos namuose, 
būta 
daugiausia rit 
trubadūru daina pritn 
ir miestelėnų, ir pirkli 
vienuolių. Du Aragono 
karaliai buvo trubadūrai, 
lygiai kain ir Anglijos Ri
čardas Liūtaširdis. Iš Pro
vanso jie nusikeldavo ir į 
aplinl — į Itali
ja. Is; ? Pran
cūzija

tikrojo gyvenimo 
džiaugsmo, meilės ir die
viško balso apsvaigintas. 
Visi buvo jo bičiuliai — ir 
žmonės . ir paukščiai, ir 
medžiai, ir toji gyvybę ir 
šviesa nešanti saulė. Jo

mo ir šlovės žodžių, kada 
is žvelgdavo į savo Asy

žiaus miestą. į mėlynus 
į alyvų 

medžius slėnyje. į žydintį
kili rožės krūmą. Apie jį, kaip 

pake- sako garsus italų poetas 
Carducci, skraidė balan
džiai, o vilkai laižė jo ran
kas.

Vieną kartą Pranciškus

kurios suteiktos 
ir mažam, ir 

skurdžiui ir 
Saldė. kur: 

soindėjimu

— i ■■
* v - •mas į gimtą slėni apačioje 
ir į tuos mėlynus kalnus 
kur ils nekartą meldėsi, 
kentėjo, verkė ir garbino 
savo Dievą. Ta valandą jis 
matė gū'es žydint ir girdė
jo paukščius čiulbant. J:s 
klausėsi balsu iš savo 
miesto apmąstė žmonių ir 
tautu kelius, ir tas visas 
gėrvbo^.
ir dide’ am 
paskuf hmm 
turtuolio, 
spindi didžiu

žvaigždynai, erd- 
;. oro atmai- 

mūsų motina žemė 
^*is valdo ir maiti- 

u sesė ugnis ku* 
tamsią naktį ir 

stinri, graži ir 
netgi pati kūno 
koks tai dovanu 

kokia gūrvbe 
iš dangiškos f

Už visas tas dovanas, už 
visus žiedus, 
mėlynuma, ašaras, 
čia ir suraminimą

mėnulis, 
vės. debesys 
nos, 
kuri m- 
na. mi 
apšviečm 
kuri yra 
galinga, 
mirtis. — 
įvairumas, 
ir malonė 
rankos šios žemės vaiku

ASYŽIAUS ATGAILOTOJAS

juodas ir nustebusias jps 
akis. Ir traukdamasis iš 
šitos aikštės tujen karto
tųsi šventojo giesmes sau
lei žodžius, taip jaukiai ir 
meiliai aidinčius, kaip ta
sai mėlynsparnių karvelių 
burkavimas: “Et ellu e bel- 

i lu...” Ir iinai yra graži! ši
tie žodžiai vėl tave nuly
dėtų nrie S. Damiano, prie 
to darželvčio antrajam 
aukšte, iš kurio pirmai 
žvelgei i Apeninų kalnus, 
ir mėgintum valandėlei 
grįžti į žiląsias gadynes 
prieš septynis šimtus me
tų, kai Pranciškus, išgyve
nęs didelį gyvenimą ir jau 
priartėjęs prie mirties iš
siilgtų vartų, susišaukė 
savo ištikimuosius bičiu
lius. brolius Angelą ir Le
oną, ir užgiedojo “Sesers 
Saulės arba sutvėrimų 
giesmę”, kuri ilgiems am
žiams atgaivino poezijos 
versmes.

Ramiam ir mistiškam A- 
syžiaus mieste, pilnam 
praeities ir šventumo at
minimų, aš radau ir šių 
dienų atgailotoją Pietro. 
Priėjo jis prie manęs baž
nyčioje, ten kur prie gū
daus žiburių mirkčiojimo 
ilsisi Šv. Pranciškus ir jo 
broliukai artimiausieji, ir 
man pasakė, kad durys 
tuojau būsiančios uždary
tos. Jis stovėjo prieš ma
ne kresnas, šakota barzda 
ir apsiaustą ant peties už
metęs. Jo akys buvo mėly
nos, didžiai teisingos ir 
geros — ir štai išsyk mu
du pasidarėm dideli bičiu- 

A. Vaičiulaitis.

šūnes sunkiomis pakriau
šėmis, klajoti po mirtų gi
raites ir alsuoti gailų jų 
kvepėjimą, iš aukštumų 
vėl leistis į slėnius, ku
riuose vingriuoja ir čiurle
na upeliai, arba prieiti 
prie šaltinio ir rankomis 
pasisemti šalto vandens. :

Jau temo. Iš viešbučio tųjų ir pasaulį paniekinu- 
lango žiūrėjau į slėnį, kur- siu buveinė, kurioje ta
sai vis sunkėjo ir sunkėjo čiau vietą rado ir pirklys, 
nuo vakarinio mėlynumo, ir valdininkas, ir norūpes- 
Tos Ivgumos su alyvų bal- tingas juodadarbis. Asv- 
zganais medžiais, 
liaus lysėmis 
traukėsi toli, 
matomų kainų, benyks- viršų, po savo kojomis iš- grįžtum prie 
tančių nakties pasakose ir vystam ramias gatves, aikštės, kurioje vaikščiojo 
kuždesiuose. O čia pat užu bažnyčias, pilnas maldų ir maža, juodakė ir juod- 
manęs tilo miestas, šven- giedojimo ar nuo šios že- plaukė Asyžiaus mergytė 

mūs garsų ir rūpesčių už- ir praeivių prašė pasigai- 
ji giesme praskambėjo sisklendusius vienuolynus. Įėjimo. Ėjo pro šalį ponai 
prieš daugelį dienų, taip ir Tavo akys ilgiau sustotų ir 
dabar ji yra nauja, jėgos ir 
gyvybės pilna. Tai vienas 
iš tų retų poezijos žiedų, 
kurie eina per amžius ne- 

isendami ir nė kiek nenu
stodami savo pirmykščio 
grynumo ir kvapsnumo.

j Kiti dar geriau yra pa
žymėję šios giesmės pa-

balsus, kalnu 
kan-

Pran- 
ciškus Asyžietis norėjo iš
giedoti savo meilę, pagal 
anos gadynės trubadūrų 
būdą. Jo meilė buvo ne 
damos, bet visų daiktu, 
žmonių ir Dievo meilė ir 
jos giesmė: buvo tai pa
garbinimas ir padėka už 
gyvybę gyslose, už saulę 
danguje, už linksmvbę ir 
sielvartus širdyje, už bro
lius ir seseris visame pa
saulyje. Jis žiūrėjo į Um- 
briios kalnų viršūnes, ir 
jo lūpos tarė nuolankumo, 
džiaugsmo ir padėkos žo
džius: “Aukščiausias Vi-i 
sagali, geras Viešpatie!

Taip Damiano daržely, tvarumą. Ernest Renan

su alyvų bal
su dei- žius pakopomis lipo aukš- 

ir trobomis tyn į šlaitus, ir jeigu ten 
ligi jau vos pats dabar pasikeltum į 

kalnų,
Tu savo mintyse dar

S. Rufino

ji!
visokio luomo, — 

erių. Bet 
raukė

ų. ir Asyžietis atsisėdo Damia
no daržely, tarp dviejų 
mūrų. Gal ir tada ten žėlė 
erškėčiai, karstėsi vijok- gimė Šv. Pranciškaus “Se- apie ją rašo: “Yra tai gra
liai ir augo gėlės, kaip jie sers Saulės arba Sutveri-■ žiausias religinės poezijos 
ten šiandien žaliuoja ir mų giesmė”, — vienas iš palikimas po Evangelijų, 
žydi. Jausdamas, kad jau tų garsių poezijos žodžių,!pilniausias naujų laikų re- 
mirtis netrukus ateis, ji- kurie per septynis šimtus liginio jausmo 
sai su savo dviem bičių- metų nepalietė amžių rū-Įmas”.

ara ar- liais ten sėdėjo, žvelgda- dis: kaip gaivi ir stipri to-i

I

ponios — ir nė vienam 
ties mielomis vietomis, jinai nerūpėjo. Tada ma- 
ties pranciškonų bažny- žoji įsižiūrėjo į karvelius, 
čia. kurioje su savo bro- kurių raudonos kojukės 
liais ilsisi didysis šventa- sukiojosi ant sunkaus 
sis, arba nuklystų jos prie grindinio ir ieškojo trupi- 
S. Damiano, dar karta nu- nio ar grūdo, ir jai pagai- 
vestų tave į mažučiuką lo šitų burkuonėlių su 

žvilgančiomis plunksno- 
!mis ir žvitriai mirksian- 
čiomis akimis. Ji savo ki-Į 
šeniuje surinko duonos li-

; * t

darželytį, iš kurio žvelg
tum į klonį įdubusį po ta
vo kojomis, žiūrėtum ilgai 
į alyvų medžius ten apa
čioje, į tas melsvas tolu- kučius ir bėrė juos aplink!

| suplasnojusiems paukš-

liai!

PATAISYMAS

išreiški- aPimty geras ilgesys, no
ras eiti nežinia kur ir ne- 

A. Vaičiulaitis, žinia ko, noras kilti į vir-

Pereito antr a d i e n i o 
Krėvės 

pasiliko keletas 
mėlynas plunks-'korektūros klaidų. Viena 

nes jai nebuvo kur, jų, kur išspausdinta “pla-
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Ka- Lietuva buvo laisva ir nepriklausoma. Lietuvoj įvyko Tarptautinė Olimpijada. Toji Olimpijada išgarsino visame sporto 
pasaulyje Lietuvos vardą. Joje pasižymėjo lietuviai sportininkai: pavieniai ir rate.iai. Todėl ir buvo džiaugsmo naujoje lietuviš
koje kartoje, kad jie taip kultūriškai prilygsta pasauliui ir tuomi pasitarnauja savo tėvynei. Šiandie paliko tik istorija. Ir štai čia 
laipinami vaizdai lai sukelia mumyse mintis, kad šie ir kiti mūsų broliai ir sesės jau liko persekiojimo aukomis žiauriųjų oku
pantų. Skelbiamas šalpos vajus lietuviams padėti. Lai ir tavo brangusis lietuvi ir Lie-tuvos prieteliau širdis padeda nuskriaus
tam lietuviui’

kūrinyje”.

Senių vainikas vaikų vaikai, 
ir vaikų garbė jų tėvai. Pt. *7.

LIETUVIU ROMOS KATALIKU 
SUSIVIENYMAS AMERIKOJE

Moderni ška Fraternales
Apdrcudcs Organizacija

Turtas .............................  $1,525,000.00
Pomirtinėmis išmokėta .... $2,180,000.00
Pašalpomis išmokėta ..... $1,490,000.00 -
Aukomis išmokėta................ $15,000.00

Išduoda šių formų cerdfika.u::
Endowment at age 85
Endowment at age 60
20 Year Endowment
20 Year Payment Life

Po trijų metų mokėjimo certifikatai turi pra
tęstos (Extended) ir išmokėtos (Paid up) apdrau- 
dos vertes.

Centre ofisas:
73 E. South St. (P. 0. Bcx 32), Wilkes-Barre,Pa.

Savaitraštis “GARSAS” 
Oficialis LRKSA organas

Rašo apie Amerikos, Lietuvos ir kitų kraštu lie
tuvių gyvenimą ir darbuotę. Paduoda žinias iš vi
so pasaulio.

“GARSO” Spaustuvė atlieka visokius spaudos 
darbus gerai ir greitai.
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