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Sovietų Rusijos valdžia 
nesutinka atnaujinti san
tykių su Lenkijos valdžia 
Londone. Ji sako, kad Len
kijos valdžia nėra palanki 
Sovietams. Todėl reika
lauja, kad lenkai sudarytų 
Sovietų Rusijai palankią 
valdžią, tokią valdžią, kuri 
šoktų pagal Maskvos mu
ziką.

Brooklyno lietuvių kvis
lingų laikraštis “L.” vas. 
2 d. laidoje, pateisindamas 
Rusijos reikalavimą, rašo: 

“Vaikiški tie žmonės. Jie 
nesupranta to, kad kiek
vienam rūpi žinoti ir pa
žinti savo kaimyną. Juk 
doras žmogus nenori turė
ti savo kaimynu žuliką, 
plėšiką ar žmogžudį.”

Supranta ir labai gerai 
supranta, kad sovietų Ru
sijos valdžia nori, kad Len
kijos valdžia būtų sudary
ta iš kvislingų. Sovietų 
Rusijos valdžia prieš Lie
tuvos okupavimą taip pat 
reikalavo palankios val
džios. Sudaryta koalicinė 
valdžia, bet Rusijos komi
sarų vistiek nepatenkino. 
Rusija ginklu okupavo 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo 
valstybes ir sudarė val
džias iš kvislingų.

Ką pasakytų Sovietų Ru
sijos komisarai ir jų paka
likai, jeigu Lietuva, Latvi
ja, Estija, Lenkija, Rumu
nija ir kitos Rusijos kai
myninės valstybės parei
kalautų, kad Rusijoj susi
darytų valdžia, kuri būtų 
palanki kaimyninėms val
stybėms? Tuos pačius 
komnacių laikraščio “L.” 
žodžius galima pritaikinti 
ir Rusijai: “Juk doras 
žmogus nenori turėti savo 
kaimynu žuliką, plėšiką 
ar žmogžudį.”

Ne Lietuva puolė Rusiją, 
bet priešingai. Rusijos 
ginkluotos jėgos okupavo 
Lietuvą, Latviją, Estiją, 
puolė Lenkiją, Suomiją ir 
Rumuniją. Vokietijos na
cių diktatorius Hitleris 
gali būti neturėjęs drąsos 
pradėti karą, jeigu nebūtų 
turėjęs sutarties su Stali
nu. Tiesa, vėliau, kada ki
tos valstybės buvo per
blokštos, Hitlerio gaujos 
puolė Rusiją. Visai natūra
lu, kad rusai heroiškai gi
na savo žemę. Rusams tei
kia stambią pagalbą Jung. 
Valstybės, Anglija ir ki
tos Suvienytos Tautos. Ta
čiau Rusija neturi teisės 
savintis tas valstybes, ku
rios prieš karą buvo ne
priklausomos ir kurioms 
Sovietų vyriausybė sutar
timis užtikrino neliečia
mybę.

Kiekviena tauta turi tei
sę sudaryti tokią vyriau
sybę, kuri savo tautai tar
nautų, o neparduotų savo 
tautos svetimai valstybei.

Vokiečiai Mobilizuoja 
Lietuvos Vyrus

Stockholm, Švedija, vas. 
10 — Naciai Lietuvoje iš
leido įsakymus, vyrų mo
bilizacijai, įspėjant, kad 
patys lietuviai turės gintis 
nuo sovietų kariuomenės.

"Žaltys Po Gėlėmis"

Washington, D. C., vas. 
10 — Prelatas Fulton J. ■ 
Sheen, griežtai kritikuo- Į 
damas Sovietų agitaciją \ 
prieš Vatikaną, pareiškė, 
jog tai yra natūralu val
džiai smerkti Katalikų 
Bažnyčią, kada toji val
džia “turi tarp 8 ir 10 mi
lijonų politinių kalinių, 
atliekančių vergų darbą 
Rusijoj.”

“Jokia demokratinė tau-i 
ta nėra apkaltinusi Vati-I 
kano už nesimpatiškumą”, 
sako Prelatas.

“Tik fašistai, naciai ir 
sovietai tai padarė, ir tai; 
dėl to, kad Vatikanas juos i 
visus tris smerkia.”

Prelatas Sheen sako: * 
“kada Sovietai skelbia, 
jog Vatikanas yra priešas 
demokratijos, 
jis yra priešas 
demokratijos”.

Sovietai savo 
prieš Vatikaną
jokio fakto, jokių įrody
mų, kad paremtų savo kal
tinimus. Sovietai puola 
Vatikaną tik todėl, kad 
Vatikanas yra vienintelis, 
kuris pastoja kelią Sovie
tų barbarizmui Europoje.

“Dabar, kada Stalinas: 
puola vieną iš keturių lais- * 
vių, mes pasinaudosime 
penkta laisve — teisę pa
sakyti ačiū už nurodymą 
mums žalčio po gėlėmis”.

tai reiškia 
jų rūšies

agitacija 
nepadavė

Alijantai Puolė Priešą 
Prancūzijoj

Londonas, vas. 10 — Ali
jantų lakūnai puolė priešo 
pozicijas Prancūzijoj, Pas- 
de-Calais apylinkėje ir 
bombardavo Tergnier, 
strateginį geležinkelio jun
ginį tarp St. Quentin 
Soissons.

Uždaryta Daug Įmonių

ir

iš
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Štai nusilenkę prieš Tave, Marija, 
Klūpo ja minios ir meldžiasi graudžiai, 
Rankas ištieski, palaimink tai liaudžiai, 
Lietuvą laimink, priglausk jos žmoniją!

•
— Aš ESU NEKALTAS

Ištisą mūsų palaimink šalelę: 
Miestus ir kaimus, upes ir dirvonus! 
Motina, Tavo žvelgimas malonus 
Rodo Tėvynei išganymo kelią!

PRASIDĖJIMAS —

So- ’mijos sostinės bombarda
vimas buvo tik pradžia, 
kas dar bus padaryta. 
Centro fronte rusai arti-

Maskva, vas. 10 
vietų Rusijos kariuomenės 
užėmė svarbų, manganeso 
kasyklų miestą Nikopolą 
ir apsupę nacių armijos naši prie Latvijos krašto,
divizijas. Užmiestyje,.pen-i -----------------
kios nacių armijos divizi-j japonai Nugalėti Marshalis 
jos yra apsuptos ir be pa- CJ—
sigailėjimo naikinamos... joIOSc
Didžiausia nacių kariuo- -----------
menės dalis yra apsupta Washington, vas. 10 — 
Čerkasio dalyje. Čia na- Amerikos kariuomenės da- 
ciai jau neteko 22,000 ka- lys, beveik visiškai užval- 
reivių.

1 Šiaurės Rusijoje, sovietų 
kariuomenės užėmė Nar
vą miestą ir atmušė na
cius Peipus ežero rytuose.

Maskva pareiškė Suomi
jai, kad “atsilyginimo va
landa atėjo”,

■ I I —III

dė Marshalis salas, kurias 
Japonai valdė per 25 me
tus.

Mūšiuose žuvo 8122 Ja
ponai, gi Amerikos armija 
neteko 286 kareivių.

Iš tų salų bus lengviau 
ir kad Šuo-. pasiekti pačią Japoniją.

BOMBARDAVO AMERIKOS 
LIGONINĮ LAIVĄ

Algiers, Afrika, vas. 10 
— Du nacių lėktuvai bom
bardavo Amerikos ligoninį 
laivą Anzio pakrantėje. 
Užmušė 22 žmones ir su
žeidė 63. Bombardavime 
žuvo Amerikos slaugės iri 

1 ligoninio laivo tarnauto-' 
jai.

Bombardavimas įvyko 
vidudienyje; laivas buvo 
aiškiai pažymėtas dide
liais Raudonojo Kryžiaus 
ženklais.

1 Kaikurie pranešėjai sh- 
ko, kad naciai tyčia ligoni
nį laivą bombardavo; kiti 
sako, kad lakūnai nesusi
orientavo, nes nėra pras-

mes bombarduoti tokį lai
vą.

Šis karas išsivystė į ne
žmonišką žmogžudystę...

Amerika Neteko Dviejų 
Povandeninių Laivų

Washington, vas. 10 — 
Amerikos vyriausybe pa
skelbė, kad pastaruoju 
metu, Pacifiko vandenyne 
neteko dviejų povandeni
nių laivų.

Nuo karo pradžios Ame
rika neteko devyniolikos 
povandeninių laivų...

Lietuviai Dainininkai

ALIJANTŲ ORO JĖGOS 
OFENSYVOJE

----------------
Algiers, vas. 10 — Ali-j 

jantų lakūnai Italijoj pra
dėjo smarkią ofensyvą 

, prieš Vokietijos nacius. 
'Antradienio vakare ir tre-

Švč. Panelė Marija šiais žodžiais pareiškė Liurdo janutei mergytei Bernadetai čiadienį bombardavo vo- 
Subirūtei, kas ji esanti. Kai po virš dvylikos apsireiškimų nežinomoji Panelė pa- kiečiy aerodromus, pnsta- 
reiškė Bernadetai Liurdo miestelyje, kad ji nueitų ir pasakytų kunigams, kad ten tvmo j m”

būtų pastatyta koplyčia maldai, tai vietinis Liurdo klebonas pareiškė Bernadetai, 
kad jis nežinąs su kuo turi reikalą. Ir po didelio Bernadetos vargo, kurią vargino 
įvairūs valdžios valdininkai ir kiti pašaliniai asmens, kovo 24 d. 1858 m. Berna
deta pilname maldingame susikaupime suklupo prie Masabielio urvo ir štai nu
švito uolos akmens ir skaisčioji Panelė apsireiškė. Bernadeta pajuto savyje norą 
klausti ir paklausė: — Meldžiamoji Panele! būk taip gera, pasakyk, kas esi ir kaip 
tave vadinti? — Panelė, klausimą išgirdus, pradėjo dar aiškiau spindėti, jos gro
žis pasidarė taip neapsakomai skaistus, kad beveik visa Bernadetos gyvybė suėjo 
akysną. Bernadeta kartojo klausimą. Panelė kaip stovėjo, taip, nekrutindama ir 
neatlošdama galvos, tik akis pakėlė į dangų. Pirma laikė rankas delnais sudėjusi kelio i Romą. 
ant krūtinės, paskui, ištiesusi nuleido jas žemyn, tartum mergaitei rodydama sa
vo nekaltų rankų skaisčią malonių pilnybę, tartum ištiesdama jas piemenaitei.

(LKFSB) Lietuvoje 
23,000 parduotuvių užsi
darė apie 15,000, iš 17,000 
pramonės įstaigų užsidarė 
7 200 (čia iškaitoma ir
smulkiu amatininkų dirb-lPaskui Ji vėl jas Pakėlė aukštyn ir pažiūrėjo į dangų su tokiu dėkingumu, kokio 
tuvėlės). Okupantai na
ciai kaltina, kad tai esąs 
bolševikiško nuteriojimo 
padarinys. Bet juk visi ži
no, kad ir vieni, ir kiti oku-į 
pantai Lietuvą apiplėšė...

Dr. J. Navicko Brolvaikis
Kariuomenėje

l nė vienas žmogus neapsakys. Pagaliau, sudėjus rankas. Ji aiškiai, palengva tarė 
1— Aš esu Nekaltas Prasidėjimas.

jas. Britai bombardavo 
Paduos miestą, arti Veni- 
ce, o Amerikiečiai puolė 
geležinkelio kiemus Vero
noj ir Prato, ir taipgi ae
rodromus Romos šiaurėje.

Amerikiečiai smarkiai 
kaujasi su priešu prie Cas
sino miesto, kuris yra ant

(LKFSB) Solistė P. Stoš- 
kiūtė sėkmingai pasirodo 
įvairiose vietose su savo 
skambiu balsu. Šį sezoną 
Metropolitan operoje, New 
Yorke. daug darbo turi lie
tuvė dainininkė Ana Kas
kas. Kai kuriomis savaitė
mis jai yra tekę net tris 
sykius dainuoti operoje.

Dar viena lietuvė daini
ninkė, S. Griska, šiuo laiku 
važinėja po Ameriką su 
Philadelphijos opera. Ši o- 
pera šiemet turi labai di
delį pasisekimą.

Darbininką Radio Programa
ISis paveikslas—Bus Liurdo knygos viršely)). ■ šeštadienį> vasario 13 d., 2 vai. po pietų įvyks Lie- 

- - * - - tuvių Darbininkų radio programa paminėti Lietuvos
nepriklausomybės sukaktį. Prašome pasukti savo ra
dio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis patriotinės 

--------  programos iš WCOP stoties, Boston, Mass.
Viso yra 1,716 darbinin-i Lietuvių Darbininkų Radio Jubiliejinis koncertas

“"IS“ Streikas Sulaikė Karo Darbus |
(LKFSB) Gen. Kubiliū-(LKFSB) Gen. Kubiliū- New York, vas. 10 — Viso yra 1,716 darbinin-i Lietuvių Darbininkų Radio Jubiliejinis koncertas 

no parėdymu nuo lapkr. 5 Bendix Aviacijos korpora- kų abiejose Bendix dirbtu- įvyks gegužės-May 14 d. Programą išpildys mūsų tau- 
d. Lietuvos įstaigose įves-! ei jos dvejose dirbtuvėse vėse. kurie yra streiko pa- tos įžymioji dainininkė p. Anna Kaskas-Katkauskaitė, 

,Brooklyne sustreikavo liesti.
i darbininkai. Darbininkai Tose dirbtuvėse dirba

Rinkliava Rytų Frontu: • priklauso CIO unijai. karo darbus.
---------- i Korporacijos viršininkai . Valdžia turės. Įsikišti, certas pilnai pavyktų.

I
i

ta 54 vai. darbo savaitė.(LKFSB) Jau ketvirtas 
mėnuo, kaip Amerikos ka
riuomenėje tarnauja J. V. 
Navickas, a. a. kun. J. Na
vicko brolvaikis. Jis prieš (LKFSB) Spalių 
pat karą atvažiavo į Ame- JX:- T
riką. Jo adresas Co. B. 203 
Tr. B. N. 63 Tr. Reg. — ’ 
Camp Blanding, Florida. 
Jis rašo, kad kariuomenėj 
jam sekas neblogai. Jis y-Įsiusti į rytų frontą, karei- kurie tik atima viršlaikius kad nuo 9 vai. vak. visi res- 366 W. Broadvvay, 
ra pėstininkų dalyje. viams. seniems darbininkams. Itoranai būtų uždaryti. z‘. TC"t*. ?

Metropolitan Operos artistė.
Nuoširdžiai kviečiame visus įsirašyti radio kon

certo rėmėjais; kviečiame visus į talką, kad tas kon- 
Tuo koncertu pagerbsime ir -- --- __ - ,

- gruo kalima uni>. kad ji sulau- kad * streiki> Įduoti- < mūsų motinėles, nes įvyksta Motinos dienoje.
džio mėnesiais Lietuvoje žė pasižadėiima nestrei-1 
buvo vykdoma rinkliava kuoti. o darbininkų vado-! 
drabužių, knygų, muzikos vybė kaltina korporacijos 

I instrumentų ir kitų daly- viršininkas už samdymą
kų. kuriuos naciai ruošėsi nereikalingų darbininkų, misaras išleido įsakymą,

Lietuvos Restoranai
Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenys 

prašomi priduoti skelbimus, pranešimus ir sveikini
mus ne vėliau pen’rtadienyj, jeigu norite, kad būtų 1_ __ ___________ - • .

viams. seniems darbininkams. itoranai būtų uždaryti.

(LKFSB) Kauno gen. ko- paskelbta šeštadienį. 
DARBININKŲ RADIO

So. Boston. Maas.
Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449
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■VAIRIOS ŽINIOS
Streikieriai Neklauso 

Vyriausybės
I

Sės. Genovaitė—Lietuvos 
Kazimieriečių Vyriausioji

Fall Rirver, Mass. vas. 10 
— Prezidento Roosevelto 
įsakymu, kariuomenės va
dai užėmė tekstilių fabri
kus, kurių darbininkai il
gą laiką streikuoja. Ta
čiau darbininkai neklauso 
ir dabar vyriausybės nuro
dymų. ir atsisako grįžti 
prie darbų.

Yra apie 1000 streikuo
jančių darbininkų... Tuo 
būdu darbininkai negali 
tikėtis geresnės ateities 
susilaukti. Reikia neuž
miršti, kad dabar yra ka
ro metas...

čiai ragina Lietuvos gydy
tojus vykti į rytus, kur esą 
nemažai lietuvių darbinin
kų, užpuolamų partizanų 
— sužeistų. Kunigai einą 
aprūpinti jų dvas. reikalus.

Pranešama, kad gydyto
jai Ambrozaitis, Blonskis, 
Drozda, Dičuinigaitis, Bal
trušaitis, Liutkus, Povilai-

(LKFSB) Amerikos lie
tuvius pasiekė per Raudo
nąjį Kryžių iš Lietuvos se
sers Ritos (kazimierietės) 
siųstas laiškutis. Jame 
pranešama, kad Lietuvos 
Šv. Kazimiero Seserų Mo
tina generalė esanti sesuo 
Genovaitė. Tai gabi, aukš
to išsilavinimo, iš Suvalki
jos kilusi lietuvaitė. Toliau 
laiške pranešama, kad se- 

tis, Pukenas ir Pampikas serys apsigyvenusios Pa- 
nepaklausė tokio raginimo 
ir pabėgo; turbūt — slaps
tosi nacių vengdami.

DARBININKAS

TIKĖKITE, AR NE?
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Lietuvos Gydytojai 
| Rytus

Maldininkai iš tolimųjų kraštų atvykę j Liurdo 
šventovę.

Paleido Sesius Italijos 
Laivus

žaislyje ir kad dar veda 
savo mokyklas. Neaišku— 
ar tik Pažaislyje, ar ir vi
sur.

Įspėja Suomijos Vyriausybę

I š 
į 
i
I

Pamaldos Lietuvoje

Londonas, vas. 10 — Is
panijos vyriausybė palei
do šešius Italijos prekybi- 

(LKFSB) Nacių kontro- nius laivus, kurie buvo su
muojami Lietuvos laikraš- laikyti tos šalies uostuose.

Slaptojo Laikraščio 
Sąmojus

(LKFSB) Viename Lie
tuvos slaptame laikraštyje

(LKFSB) Vėlinėse, lap
kričio 2 d., vysk. Brizgys 
atlaikė gedulingas pamal
das už lietuvius kritusius 
ginant savąjį kraštą. Ant 
nežinomojo kareivio kapo 
buvo padėti vainikai ir su
giedotas tautos himnas.

Ragina Vežti bdves
(LKFSB) Per Kauno ra

diją ūkininkai raginami 
gausiau teikti bulves. Ra
minama, kad jos nebūsią 
imamos vokiečių, o teikia
mos miestų gyventojams.

Lietuviai Nupirko Karo Bonų 
Už $11,650.00
 •£>-------------------------------------------

Northampton. Mass. — • 
Šioje kolonijoje gyvena la-! 
bai mažai lietuvių. Bet pa-! 
sidarbavus pp. Juozui V. 
Kubiliui, Jonui V. Zaleckui 
ir Alekui Gasiavičiui įvy
ko vakaras, kuriame pašto aprašoma, būk vienas gra- 
viršininkai pardavinėjo, bu dirbėjas nusižiūrėjęs, 
Karo Bonus. kad Lietuvoje atsirandą

Nedidelis lietuvių skai-! vis daugiau krautuvių, ku- 
čius išpirko karo bonų už riose padedamas užrašas: 
$11,650.00.

Garbė vietiniams ir apy- jisai savo įstaigos lange reitų metų pabaigoje turė- 
linkės lietuviams, kurie į tarp grabų parašą: “Tik jo 11 klasių su 270 moki- 
prie to darbo prisidėjo '

VVashington, vas. 10 — ti. Kad padarytų reikia 
Amerikos valstybės sekre- mus ištyrimus buvo pa 
tearus Cordell Hull pa- rinkta kareivių, kurie sa 
reiškė, kad Suomijos vy- vu noru sutiko paimti tų; 
riausybei vėl buvo pasiųs- naujųjų vaistų. Tarp tų 
tas įspėjimas atsiskirti pasišventėlių buvo ir lie
sino nacių, arba pasiimti tuvis Albertas Skrabis iš ■ 
visą atsakomybę pasek- Chicagos. Jisai jau nuo! 
mių. rugp. mėnesio yra Fort

Suomija turėjo vilties, Knox, Kent, karinėje sto-į 
kad Amerikos tarpininką- vykioje. Per keturis mene- • 
vimu jai pasiseks sudaryti sius drauge su kitais jisai; 
kokias nors geresnes tai- kasdien, išskyrus sekma- ; 
kos sąlygas su sovietų Ru- dienius, ėmė tų naujųjųį 
sija. (vaistų “pilsus”. Po du-tris'

Suomijai patariama išsi- kartus per savaitę buvo 
daroma ištyrimas jų krau
jo. Taip, kad per visą ban
dymų laiką jie neteko po 
pusantros kvortos kraujo. 
Atrasta, kad naujieji vais
tai gerai veikia. Bandy
muose dalyvavę kariai ga
vo visa savaite ilgesnes a-

traukti iš karo.

(LKFSB) Trūkstant chi-
I
I
I

(LKFSB) Kaune įsteig- 
“Tik vokiečiams”. Tai ir toji vokiečių mokykla pe

vokiečiams"...

dau trumpai kalbėti...

gal kiti laukia linijos.

k

Vokiečiu Mokjida lame

TURINT party line aptarnavimą, tai labai gerai 
karo metu, tik reikia prisilaikyti sekamų tai

syklių :
“Jei telefonas yra su dial, būk tikras, kad linija 
yra neužimta, kad nori gauti numerį.
“Būk atsargus, nepertrauk, jei kas ant tos linijos 
kalba.
“Bandyk kuo trumpiausia kalbėti.
“Kada šauki keletą sykių, duok laiko tarpuose, 
kad ir jūsų kaimynai galėtų telefonu pasinaudo
ti, jei jie norėtų.”

NEW ENGLAND TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY

♦

>

Šiomis dienomis Maskva 
paleido žinias, kad Alex- 
ander Korneichuk, Sovie
tų Rusijos užsienių reika
lų vice - komisaras, pas
kirtas Ukrainos “respub
likos” užsienių komisaru. 
Korneichuk esą greitu lai
ku pasirašysiąs sutartį su 
lenkų kvislingų “valdžia”, 
kurios vadovybėje yra
Wanda Wasilewska Mas-( 
kvoje.

Wanda Wasilewska esan
ti Korneichuk’o žmona. 
Taigi sutartis jau sudary
ta. Jeigu Korneichuk nori 
naujos sutarties, tai jis ją 

I gali bile kada ir bile kur 
sudaryti. Manau, kad Len
kijos valdžia Londone 
prieš tokią Korneichuk - 
Wasilewska sutartį 
testo nekels.

pro-

nino gydytojų išrastas M- bostogas už pasišventimą, 
tas pakaitalas, bet reikėjo Kaikunų iš jų oda taip pa- 
išbandyti, kiek tų naujų 
vaistų gali žmogaus orga-

geltonavo, kad buvo ne
drąsu ir namo važiuoti.

— ■ ■ .................v* i

nizmas pakelti, kokias do-'Mūsų lietuvis laikosi ge-
zas reikia ligoniui parink- rai, yra sveikos išvaizdos.

Japonijos Karo Laivai Pabėgo 
Iš Rabaul U*

rą. Mūsų korespondentas 
iš Londono praneša, kad 
ministeris šių metų pra
džioje turėjo kurį laiką 
praleisti lovoje, sirgda
mas.

Čankaišeko Noru Konverti
tas VerciaŠvJIašh

(LKFSB) Garsus kinų 
teisininkas Jonas C. Wu,

Iš Alijantų Centro, Nau
joj Gvinėjoj, vas. 10 — 
Pranešama, kad japonai 
ištraukė visus savo karo 
laivus iš Rabaul bazės, 
New Britain. Spėjama, jog 
japonai tai padarė dėl Ali
jantų nuolatinio bombar
davimo, kuris pirmadienį 
pasiekė viršūnę, kada nu-į 
metė 129 tonus bombų 
daugiau.

Alijantai bombomis nu- neseniai atsivertęs į kata- 
tyldė 26 japonų priešlėktu- likų tikybą, Čankaišeko 
vines kanuoles, nušovė a- paskatinimu, į kinų kalbą 
pie tuziną lėktuvų ir 15 ki- ruošia populiarų katalikų 
tų gali būti sunaikino lai- Šv. Rašto vertimą, 
ke vėliausio puolimo 
baul bazės.

Ra-
Areštavo

bių, kaip pavyzdžiui: Bel
giją, Prancūziją, Olandiją 
ir kitas. Be to, dar yra Bal
kanų valstybės. Jas taipgi 
būtų galima įtraukti į So
vietų “respublikų" šeimą. 
Kodėl Rusijos bolševikai 
ir viso pasaulio komunis
tai taip mažai siekia? Kad 
jau grobti, tai grobti, kad 
būtų ženklas. Lietuva ir 
kitos Pabaltijo valstybės 

! yra mažas kąsnis. Kiek di
desnis kąsnis Lenkija. Bet, 
jeigu galima apžioti tiek, 
tai kodėl nepamėginti dau
giau?

O kaip su Vokietija? Juk 
Vokietija yra didžiausias 
priešas ne tik demokrati
nių tautų, bet ir Rusijos. 
Nei Anglija, nei Jung. 
Valstybės nesiekia užval
dyti Vokietijos nacių pa
vergtų tautų. Kaip Jung. 
Valstybės, taip ir Anglija 
ir kitos Suvienytos Tautos 
kovoja, kad pavergtas tau
tas išlaisvinti ir joms grą
žinti keturias laisves.

Šiuos visus iškeltus klau
simus turėtų išvirožyti 
“aukščiausioji lietuvių" 
kvislingų taryba, kuri bu
vo sudaryta pereitų metų 
pabaigoje Brooklyne, ir 
kurios vyriausiu komisa
ru, rodos, yra “L." redak
torius.

Kandidatas į ^respvMtkos” 
prezidentus.

Lietuvos kvislingas Jus
tas Paleckis, rodos, neve
dęs. Jis galėtų pasirinkti 
kokią lenkaitę Maskvoje ir 
su ja sudaryti sutartį. Bū
tų atnaujinta unija ir Vil
niaus klausimas be ginčo 
būtų išspręstas.

Tą patį gali padaryti ir 
kitų “respublikų" kvislin- 
gai, ir susidarytų “respu
blikų" sąjunga, kurios val
dovu pasiliktų ta pati 
“šviesiausioji saulė”.

Šį pasiūlymą turėtų nuo
širdžiai priimti “šviesiau
sios saulės" įkaitinti lietu
viai komnaciai Amerikoje 
ir jį persiųsti radiogramų 
“respublikų respublikos” 
politbiūrui.

Kaikurie klausia, kodėl 
Sovietų Rusija priskaito 
sau tik 16 “respublikų"? 
Juk Vokietijos Hitlerio 
gaujos yra užgrobusios 
daugiau Europos valsty-

I

(LKFSB) Šiauliuose a- 
reštuoti trys direktoriai, 
kaltinami neteisėtai pasi- 

mi- pelnę po apie 350,000 mar-(LKFSB) Lietuvos
nisterio Londone, p. Balu- kių. Juos teis vokiečių tei- 
čio, sveikata nėra labai ge- smas.

RUSAI BOMBARDAVO RYGĄ
Londonas, vas. 10 — So

vietų Rusijos lakūnai bom
bardavo Latvijos sostinę 
Rygą ir Estijos sostinę 
Taliną.

Speciali Slapta Spauda 
Lietuvos Inteligentams

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas praneša iš Lon
dono, kad Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjunga 1943 m. 
balandžio 10 d. atspaude 
savo laikraščio ‘Apžvalga’ 
30-tą numerį. Tai vieno'ra.

puslapio slaptas laikraš
tis. Spausdinamas petitu 
(smulkiomis raidėmis). 
Skiriamas inteligentams. 
Smarkiai puola, vadina
mosios, Lietuvių Konfe
rencijos dalyvius, rodo 
bolševikų ir nacių metodų 
panašumą, šaukia prie 
vienybės — aukotis už Lie
tuvos laisvę.

“Apžvalgos” nr. 31 išė
jęs 1943 m. gegužės 23 d. 
ir visas užimtas tarptauti
ne politika. Naujienų iš 
Lietuvos gyvenimo — nė-

KAIP NACIAI KOVOJA SU 
SLAPTAJA LIETUVOS 

SPAUDA
(LKFSB) Lietuvoje slap

tai leidžiamas “Laisvės 
Kovotojas” Nr. 12 (išleis
tas 1943 m. liepos 5 d.) nu
pasakoja, kaip naciai nirš
ta ant slaptosios lietuvių 
spaudos. Stengdamiesi ją 
likviduoti naciai bal. 29 d. 
suėmė visą eilę jų įtaria
mų asmenų ir tuos areš
tuotuosius iš Lietuvos iš
vežė: iš Vilniaus išvežta — 
“Naujosios Lietuvos” re
dakcijos nariai — Žukas ir 
Stankevičius, “Statybos” 
bendrovės tarnautojai — 
inž. Daniūnas, inž. Masių-

į

t,

lis, kpt. Jakubauskas ir 
Itn. Abromas, apskrities 
viršininko įstaigos - virši
ninko pavaduotojas Alks
nis, ltn. Babickas; iš Kau
no: žurnalistas Ks. Urba
navičius ir karo karespon- 
dentas Henrikas Blazas; 
Vidaus Reikalų V-bos tar
nautojai — kpt. Čekaus- 
kas ir Lukošiūnas, iš “Žai
bo” spaustuvės ir Valsty
binės Leidyklos — P. Lu- 
gas, V. Telksnys ir S. 
Kvietka. Gegužės 15 d. su
imtas ir išvežtas siuvėjas 
M. Kriukoiis.

TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

ČoopėrativeBank

»
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“Silpnybė stebukluose ieško išėjimo”, pasakė vie
nas bedievėlis komunistas. Jis norėjo tik išdidžiai pa
šiepti ir žmonių silpnybę ir Dievo galybę, bet nejučio
mis pasakė tiesą. Kad būtų dar pridėjęs: o išdidi pui
kybė, pasitikinti tik kumščio galiai, mizernai pražūna, 
— tai būtų paskelbęs rimtą istorinę aksiomą, būtent: 
tiesą tiek aiškią, kad jos nereikia įrodinėti, užtenka 
tik prisiminti. Tad prisiminkime tik keletą pavyzdžių. 
Milžiną Galijotą nukovė mažutis Dovydas; Aolofernui 
moteris Judita nukirto galvą; belėbaujantį karalių 
Baltazarą pačiu pokylio metu Darius nuvertė nuo sos
to; bažnyčių plėšiką Neliodorą kažkokia nežemiška pa
jėga skaudžiai rykštėmis nuplakė; nupuikęs karalius 
Nobuchodonosoras laikinai gyvuliu virto ir per keletą 
metų drauge su jaučiais žolę ėdė ir tt. Sakysite, kad tai 
vis iš žydų istorijos. Taip, bet ar žydų istorija netikėti
na? Bet imkim pavyzdžių ir iš ne žydų istorijos. Ir tai 
iš naujausių laikų. Nenugalimas, nepažįstąs kliūčių 
Napoleonas praranda sostą ir mizernai baigia savo 
gyvenimą ištrėmime; Kaizeris ir caras susmunka į 
dulkes; “naujasai Romos imperatorius” Mussolini ne
garbingai krinta į dumblą; pats Hitleris ritasi žemyn. 
Kas toliau iš eilės seka — patys žinote.

Sakysite, kad tai visai ne stebuklai. Tai tik liki
mo šposai, istorijos netikėtumai, politinės staigmenos 
ir tt. Vadinkite kaip norite, vardai dalyko nepakeičia. 
Aš gi pasirenku teisę vadinti tai Dievo pirštu. “Sulau
žys šautuvus ir sutrupins ginklus”. Ar vėl: ir sudavė 
Viešpats savo neprieteliams į pasturgalį”. (Gal kas ge
riau išvers šitaip lotynų kalboj skambančius psalmės 
žodžius: “et percuissit inimicos suos in posteriora”).

Taip, stebuklams mes tikime. Ir ne tik tikime, bet 
galime juos ir matyti. Nuvykime į Liurdą. Kiek ten 
stebuklų — įvykusių ir tebevykstančių! Kas nori pla
čiau apie juos sužinoti, teperskaito Vyskupo Bučio

j

i
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į vienybę žiū Sovietų Rusija be atodairos pasisako, kad jos po
litika eis savais keliais. Sykį tik raudonoji armija 
įžengs į Pabaltės kraštą, užims Lenkiją ar kitą kurią 
nelaimingą valstybę, tuojau atsineš jau pagamintą 
Kremliuje tai šaliai valdžios aparatą. Rusija tą Mas
kvoj iškeptą “liaudies valdžią’’ vadina demokratine, 
bet nieks tam netiki. Visi žino, kad tai bus sovietų 
tvarka ir kad užgrobtoji tauta bus įjungta į Sovietų 
Sąjungą ir tampriai susijusi su Rusijos imperija. 
“Krasnaja Zviezda” skelbia, kad šešiolikai Sovietijos 
“respublikų” bus suteikta daug autonominių lengva
tų, būtent, jos turėsiančios užsienio politikos pasiunti-

negali sudaryti pastovaus 
pagrindo šalpos darbui.

4. a. į bendrą visų lietu
vių darbą,
rėti ne kaipo į norą ar ne
norą kam su kuo dėtis, betI *■i kaip į pilietinę prievolę ir 

' priemonę nepriklausomy
bei laimėti. Ją saugoti, sti
printi pilnu atsakemingu- 
mu ir griežtumu.

b. Amerikos Lietuvių Ta- 
irybą išplėsti įtraukiant vi
sų kolonijų lietuvius. Šalia 
oficialios Tarybos turėti 
jos vykdomąjį organą,
kurs vykdytų Tarybos nius, net savo armijos (žinoma, raudonosios) dalinius 
darbo planus. ir tt. Tai viena iš daugelio saldžių komunistinių pasa-

5 Išplėsti Lietuvos ne- kų, kuriomis tik sapne tenka pasidžiaugti. Tikrenybė 
į priklausomybės kovą už bus kaip buvusi: žiauri komunistinė diktatūra, su vi- 
; USA ribų, ypač Kanadoje, suomet ją sekančiu neįmanomu ekonominiu skurdu ir 
Pietų Amerikoje ir visur netvarka. Ta pasaka norima užmuilinti pasaulio akis, 
kitur, kur lietuvių gyvena- kad perdaug nešūkautų dėl komunistinio imperializmo 
ma, pritaikant jų sąly- bei groboniškumo ir laikinai pamirštų, kad Rusija ga
goms kovos būdus ir gali- jų gale jau prieina galimybę įvykdinti pasaulinę revo- 
mybes. Liuciją.

Dėti visas pastangas A- J. ........ _ -
merijai laimėti karą grei- ( antrosics bolševikų okupacijos, gręstų pavoju, 
ciau ir tvirčiau. Įsisąmo
ninti, kad toks Amerikos 
laimėjimas, tai Atlanto 
Čarterio laimėjimas.

P. S. Yra dar ir kitų ko
vos būdų ir kelių, kurių 
viešai negalima kelti, tu
rint omeny Lietuvos pože
minį veikimą.
Rašytojas 
Antanas 
Vaičiulaitis:

1. Pirmiausia reikėtų su
vienyti visas lietuviškąsias 
jėgas kovai dėl Lietuvos 1 
vadavimo. Iš pradžių tas 
susivienijimas turi būti 
padarytas čia, Amerikoje, 
o paskui prie to bendro 
darbo reikia pritraukti lie
tuvius iš visų laisvų kraš- 
tų, taip, kad viso laisvojo

i

i

I
I

Jo Ekscelencija vyskupas Petras Būčys,
Tėvų Marijonų Kongregacijos dabartinis generolas. 
Vyskupas Būčys parašė knygą: “Šv. P. M. Apsireiš
kimai Liurde”, kurios trečią laidą “Darbininkas” 
dabar spausdina.

KĄ MES TURIME DARYTI 
DABAR SIEKDAMI LIETUVOS 

LAISVES

Mūsų Lietuvai, jei ji turėtų nelaimės susilaukti 
_ . _ _ _ is visiš

kai pražūti. Sovietai turi įsitaisę išbandytų priemonių 
tautybei ir religijai pasmaugti. Vien stebuklas gali 
Lietuvą išgelbėti. Komunistai gardžiai juokiasi iš ste
buklų. Tegu. Mes stebuklams tikime ir jų iš Dievulio 
maldaujame. Bet malda turi būt vieninga ir nuolatinė. 
Tokį nuolatinį maldos vajų sumanė įkurti Tėvai Jėzui
tai. Savo žurnale “žvaigždėje” jie išdėsto to maldos va
jaus planą. Jie kreipiasi į katalikų visuomenę šiais 
liepsningais žodžiais:

“Pasigailėkime Jėzaus Širdies žemės! Lietuvai 
gręsia mirties smūgis! Kas jį nukreips į šalį? Mes ti
kime, kad be Dievo pagalbos nieko gero negalime pa
daryti. Mes atsimename, kad Lietuva buvo ypatingai 
paaukota Švenč. Jėzaus Širdžiai 1934 metais Kaune, 
Tautinio Eucharistinio Kongreso metu. Todėl Vyrų ir 
Maldos Apaštalavimas nuolankiai kreipiasi į visų pa
rapijų kunigus ir visus geros valios, Lietuvą ir Jėzų 
mylinčius žmones su šiuo prašymu: suorganizuokime 
tuojau pat nenutrūkstančią eilę šv. Mišių už Lietuvos 
laisvę! Kaip tai padaryti? Turime virš 100 parapijų 
su lietuviais kunigais. Jei kiekvienos parapijos katali
kai sudėtų per metus tik 4 šv. Mišias už Lietuvos lais
vę, tai jau būtų 400 dienų su Mišiomis!”

Toliau seka smulkmeniškas to plano išdėstymas 
(“Žvaigždė”, No. 2, vasario, 1944 m.).

Tad laukiame maldos vajaus ir jo pasekmių. Ar 
jų susilauksime? Gal ne tokioj formoj ir ne tuo laiku, 
kaip mes planuojame, bet netenka abejoti, kad vaisių 
bus. Apvaizda turi savo planus. Jei neįvyks stebėtinų 
netikėtumų, tai vis vien bus suteikta mūsų tautai tiek 
stiprybės ir ištvermės, kad pragariniai komunizmo 
smūgiai, užuot sutriuškinę, sustiprins lietuvių atspa
rumą. Gal kas nusivylusiai pasakys: persekiojimai — 
kentėjimai — ištvermė — tai jau sena nusibodusi pa
saka. Kur gi čia stebuklas? Bet visa Katalikų Bažny
čios istorija iš to susidaro. Kai kam tai nuobodi pasa
ka, bet kaip pavadinsite tą faktą, kad Bažnyčia, tiek 
ujama ir persekiojama, tebegyvuoja ir savo dvasinį 

■ darbą uoliai tebedirba; gi persekiotojai visi išnyko. Jų 
didžiumos vardus žmonija jau pamiršo, tik stambes
niuosius dar kiek prisimena. Ar tai nuolatinis, amžiais 
tebevykstąs stebuklas? Gal norite kokio staigesnio, 
sukratomesnio stebuklo? Galite ir to susilaukti. Kad 
ir rusų tautos atsigimimas bei nusikratymas bolševiz
mu ir pasukimas į žmoniškos civilizacijos vagą. Saky
site, tai neįmanoma. Bet toks ir dalykas, kad stebuk
lai iš neįmanomų įvykių kaip tik ir susidaro. K.

I

valdžios ir parlamentarų 
sferose ir plačiai garsinti 
Lietuvos vardą, palenkiant 
plačiosios Amerikos vi
suomenės opiniją Lietuvos 
nepriklausomybei.

5. Visomis išgalėmis rem
ti vieningą Amerikos lietu
vių veiklą per Amerikos pasauįio lietuviai’ būtų su- 
Lietuvių Tarybą, kuri jun- jungti bendru ryšiu ir sek- 

didžiąsias mūsų mingiau dirbtų didžiajam

Vasario 16 dienos proga 
LKFSB patiekė šį klausi
mą eilei pasižymėjusių as
menų. Čia pradedame 
spausdinti jų atsakymus, 
tikėdamiesi, kad atsiras 
daugiau žmonių, kurie ši
tokioj trumpoj formoj at
siųs savo artimesniems 
laikraščiams savus suma
nymus. Lietuvos padėtis 
dabar yra labai kritiška, 
reikia, kad apie tai dau- 

knygą: “Švenčiausios Panelės Marijos apsireiškimai giau svarstytume o atatin- 
_____  ______ ___________ _ 2 Z 2 2 _ karnos įstaigos ir asmens, Lietuvai išlaisvinti ir į ne- 
tytalr stėbūklų daugybė, ir jų didingumas, ir neuž- kad daugiau veiktų reikia- priklausomą gyvenimą į- 

' - ’ " vesti.
Visuomenės Veikėja 
Alena Devenienė:

1. Organizuotai panaudo
ti savo, kaipo Amerikos pi
liečių teises Lietuvos by
loje: a. Rinkimuose prezi
dento, kongreso ir pana
šiai, b. Informuoti USA 
žmones Lietuvos reikalais, 
c. Bendradarbiauti su tais 
amerikiečiais, kurie remia 
mažų tautų nepriklauso
mybę, ypač mažų tautų 
kilmės ir jų draugus, d. 
Talkinimas Amerikai lai
mėti karą: perkant bonds, 
remiant A. Raud. Kryžių, 
dalyvaujant defence komi
tetuose, organizuojant ka
rių motinas ir pan.

2. Palikti Lietuvos pilie
čiams spręsti būsimos val
stybės santvarkos ir san
tykių su kaimynais klausi
mus. Mums gi siekti tik 
vieno — sudaryti kad ir 
mažiausioje teritorijoje 
valstybinį vienetą, kuris 
galėtų stoti tarptautinėje 
kovoje už savo teises, kai
po kovojanti tauta. Siekti 
sudaryti laikiną Lietuvos 
vyriausybę užsienyje. Pa
laikyti santykius su estais, 
latviais, lenkais ir kitais 
kaimynais. Kovoti princi
pu — vienas už visus, visi 
už vieną.

Į

Liurde”. Toje knygoje sm ulkme niškai išdės-

gia visas < 
ideologijas ir ideologines 
grupes bendram ir di
džiam tautos reikalui —

ginčyjamas jų teisingumas, ir kai kurių ateistų gydy-;ma kryptimi. Lietuvos ne- 
’ ’ ’ ' i sukaktį

! geriausiai paminėsime 
kurdami ir vykdydami 
naujus planus tėvų žemės 
laisvei atstatyti. Čia ir pa
duodame pagal eilę kaip 

! buvo prisiųsti, penkių 
punktų atsakymus į klau
simą, ką mes dabar turime 
daryti siekdami Lietuvos 
laisvės.
Redaktorius, 
ALT Pirm.
L. Šimutis:

i 1. Patiems lietuviams rei- 
i kia giliai ir nuoširdžiai ti
kėti į Lietuvos prisikėlimą.
2. Tą tikėjimą paremti 
ryžtingu darbu ir pasiau
kojimu.
3. Lietuvos laisvės ir ne

priklausomybės atsteigi- 
mo darbams paremti rei
kia kiekvienam lietuviui

ūkininko nesiniais) mokesniais, 
krosnis. 4. Ieškoti Lietuvai drau-

Truputį sušilo, užkando ir gų kitataučių tarpe, ypač 
šeimininko nurodymais, -------------
leidosi toliau žvalgyti. Pra- lią į mišką, 
dėjo aušti. Išvažiavę iš kur dingo. Lietuvių kariai 
miško, pastebėjo kaimą, suvirto į roges ir— atgal. 
Tiesiai į jį nevažiavo, bet Tuo metu iš šono, nuo krū- 
pasuko pro kaimą. Beva- mų pasigirdo keletas šū- 
žiuodami gale kaimo pa- vių, gal taip 6-7. Staiga ro- 
stebėjo kažką vaikštant, gėse susviro Povilas Luk- 
Buvo tamsu ir jie negalė
jo įžiūrėti, kas vaikšto. 
Vienas kareivis iššovė ir 
bematant iš kaimo pasipy
lė apie 30-40 bolševikų, bet 
lietuvių kulkosvaidžiui 
veikiant, jie pasitraukė, gyvena 
Tačiau tuo momentu keli kur a. a. Pov. Lukšys buvo mitetui, kurs būtų nepoli- 

tarpe buvo ir Povilas Luk- raiteliai miške panoro lie- sargyboje prieš pat kauty- tinis. 
šys. Gavo geras roges, į,tuvių žvalgams pastoti ke-|nes. I

tojų pastangos stebuklus sumažybinti ar visai paneig- priklausomybes 
ti, nutraukiant nuo jų viršgamtingumo požymį. Pa
stangos buvo labai ryžtingos. Nesigailėta melo ir ap
gavysčių. Bet tas nieko negelbėjo. Ne visi gydytojai 
panašios rūšies. Sąžiningieji įrodė, kad prieš stebuk
lingai išgydytąsias ligas medicinos mokslas bejėgis. 
Noroms nenoroms tenka pripažinti, kad čia veikė ga
lybė didesnė už gamtos pajėgas. Taip, Liurdo stebuk
lai tai aiškus, pirštais apčiuopiamas Apvaizdos įsikiši
mas į žmonių gyvenimą ir jiems priminimas, kad ant
gamtinė jėga pasauly tebevyrauja. Deja tam, kurs ją 
paneigia. K.

25 m. Kaip Žuvo Pirmas Lietuvos 
Kareivis P. Lukšys

(LKFSB) 1919 m. besi- kurias buvo pakinkyta 
veržiančių bolševikų ka- pora arklių. Apsiginklavo 
riuomenė keliomis 
mis veržėsi Kauno 
Pirmos žymesnės 
nės tarp bolševikų ir Lie- mišku — paklydo. Apie 
tuvos dalinių įvyko vasa- dvyliktą valandą nakties 
rio 7-9 dienomis, jų metu pamatę miške žiburį, už- apsidėti nuolatiniais (mė- 
Kėdainių apylinkėje, ties suko pažiūrėti; 
Taučiūnų kaimu žuvo pir- troboje kūrenosi 
mas Lietuvos kareivis - 
savanoris Povilas Lukšys. 
Jisai buvo kilęs iš Kazokų 
kaimo, Surviliškio valse., 
Kėdainių apskr. Išaugęs 
katalikų šeimoje jisai net 
gi priklausė katalikų jau
nimo organizacijai — pa
vasarininkams, kurie, kaip 
žinome, slaptai veikė net 
pirmosios vokiečių okupa
cijos metu. Apie jo mirtį 
jo kovų draugai papasako
jo šitokių smulkmenų: va
karą, apie 18 vai. ( 6val. 
vak.) aštuoni žmonės bu
vo pasiųsti žvalgybom Jų

krypti- lengvuoju kulkosvaidžiu, 
linkui, net ir vežėjui davė šautu- 
kauty- vą. Nakčia bevažiuodami

bet ir jie kaž

šys. Jo veidas apsipylė 
kraujais. Kulipka buvo pa
taikiusi į galvą. Žuvusiojo 3. šelpimo darbą, 
garbei Lietuvoje pastaty- Lietuvoje, taip — tremti- 
tas paminklas, o jo moti- nių Rusijoje ir Vokietijoje 
na ir seserys gavo žemės ir pavesti atskiram nuo karo

Paobelės dvare, nukentėjusiems šelpti ko-

kaip

tikslui — laisvai Lietuvai 
atstatyti.

2. Reikia kuogreičiausia 
suorganizuoti lietuviško
sios informacijos centrą 
anglų kalba. Tas centras 
aplink savo galėtų telkti 
išsiblaškiusias pajėgas, 
duoti direktyvas, atremti 
šmeižtus prieš Lietuvą. 
Leisti savo informacijų 
biuletenį ir žurnalą anglų 
kalba. Tai tūrėtų būti cen
trinis nervas lietuviškajai 
akcijai ir informacijai an
glų kalba.

3. Pastatyti ant kojų pa
šalpą vargstantiems, iš
tremtiems, pavergtiems 
lietuviams ir padėti pa
grindus išvaduotos tautos 
visokeriopai paramai. Bū
tiniausias reikalas išgauti, 
kad Lietuva būtų įsileista 
į dabar esančias šalpos ir 
pokarinio atstatymo tarp
tautines organizacijas 
(kaip UNRRA), nes po 
dvigubos okupacijos Lie
tuva bus dvigubai reika
linga pašalpos.

4. Pasiekti per kitų Jung- • 
Įtinių Tautų vyriausybes, 
(kad Jungtinių Tautų na- 
jrys Rusija atsisakytų nuo 
savo nieku nepagrįstų pre- 
tensijų į Lietuvą.
5. Pagaliau gauti Lietu

vai vietą Jungtinių Tautų 
tarpe. Tuo Lietuvos įtrau- 

įkimu į Jungtinių Tautų 
tarpą galutinai būtų ga
rantuota jos laisva ateitis, 
jos vieta pokarinėje tarp
tautinėje tautų šeimoje ir 
jos normalus augimas tiek 
ekonominiam, tiek kultū
riniam gyvenime.

j

I

___ ,. Politinė padėtis ir 
' santykiai nuolat keičiasi ir

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų. Šv. Bernadetos kūnas iš kapo atneštas i bažnyčią.
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CAMBRIDGE. MASS.

Vasario 16-tos Minėjimas
Sekmadienį, vasario 13 d.. 6 

vai. vakare. Robert’s mokyklos ; 
auditorijoje rengiamas iškil- • 
mingas Vasario 16-tos minėji- , 
mas. šį parengimą rengia Cam- • 
bridge lietuvių katalikų Fede- 
racijos 16 skyrius. Šis parengi- , 
mas ir vienu ir kitu atveju, y- ; 
ra mums visiems lietuviams la
bili svarbus, nes mes lietuviai ir 
mūsų Tauta, per 22 metus di- 
džiavomėsi mūsų Tautos lais- . 
ve ir. visad iškilmingai švęsda- . 
vome Vasario šešioliktą kas me
tą. Dabar mes jau švenčiame 
ketvirtą Vasario šešioliktą, ku
ri yra mūsų brolių kraujais už
rašyta. tauta pavergta, neša 
sunkią okupacijos naštą. Bet 
visgi ši diena yra mums lietu
viams kaž-kaip brangi ir, mes 
rengiamės ją švęsti su aukš
tai pakilusia dvasia, tikėdamie
si. kad mūsų tauta ir vėl bus 
laisva. Parengime bus parda
vinėjami karo bonai. Kalbėto
jais pakviesta pulk. K. Grinius, 
kun. J .Švagždys, ‘‘Darbininko” 
redaktorius p. A. F. Kneižjs ir 
vietinis klebonas kun. P. J. 
Juškaitis. Nors prieš šį paren
gimą, Cambridžiaus tautinin
kai ar socialistai, kurie lig gry
bai netikėtai išdygo iš po lapų, 
bėginėja nuo vienų durų prie 
kitų, bet jie nieko gero tuo ne- 
atsiekc. Mat gal jie pamiršo, 
kad Federacijos skyrius jau su
rengė 24 Vasario šešioliktos 
minėjimus, tai jis dar yra pa
jėgus surengti ir 25-tą. Kur tie 
patriotai buvo per visą šį lai
ką? Kodėl jiems parūpo tik da
bar Lietuvos reikalai? Kodėl 
miegota iki šiol? Na. bet čia jų 
pačių tema, neverta į ją ir gi
lintis. Vietoj gero, jie patiekė 
komunistams medžiagos puoli
mui mūsų visų lietuvių veiklos 
ir. taipgi medžiagos geltor.la- 
piui. kuris šmeižtų šakoje vi
sados pasižymi, ypatingai, kur 
pavartojamas kunigo vardas. 
Tačiau tas Lietuvos naudai pa
rengimui nei kiek nepakenkė. 
Parengimas įvyksta, kaip ir ki
tais metais ir. “Lietuva’ Remti
Draugija” su savo gerais norais 
gali prie šio parengimo prisi-

dėti. Bet tik mažiau iš jūsų pu
sės šmeižtų, kurie tik teikia ko
munistams medžiagos.

vyksta iškilmingas Vasario še
šioliktos minėjimas. Nebūkime 
atsilikę nuo kitų kolonijų: pir
kime kuodaugiausiai karo bo
nų, padarykime šią dieną įžy
mią mūsų Tautai - Lietuvai ir. 
taipgi paremkime šios šalies 
karo jėgas, pirkdami karo bo
nus.

mis. Pirmininkas p. Vladas 
Rimša pakvietė būti šeimynin- 
kėmis O. Sidabrienę, V. Seniau- 
skienę, O. Ridikienę ir P. Kace
vičienę. Su-ja.

MONTREAL, CANADA
Sausio 29 d. įvyko Kanados 

Lietuvių Tarybos vakarienė, 
kuri buvo sėkminga. Žmonių bu
vo pilna svetainė. Šeimininkės ir 
vyrai tikrai gražiai pasidarba
vo.

Tarybos pirm. A. Navickas 
padėkojo dalyviams už atsilan
kymą, šeimininkėms ir vyrams 
už pasidarbavimą. Pirmininkas 
paskelbė koncertus, kurie jau 
įvyko, ir taipgi paskelbė Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mą, kuris įvyks vasario 20 d., 
parapijos svetainėje. Kalbės į- 
žymūs kalbėtojai iš Jung. Vals
tybių.

Lauksime daugiau tokių pa
rengimų. F. Dubauskas.

Worcesterieciai Užsibrėžė Sukelti 
Karo Bonais

šiomis dienomis sunkiai su
sirgo didis Cambridge lietuvių 
veikėjas, p. A. Vaisiauskas. 
LDS S kp. narys. Linkime grei
tai pasveikti.

i

t

I

Sausio 30 d. pakrikštyta p.p. 
M. B. (Tebėraitės) Šimkų duk
tė. vardais Ryta - Marija. Krik
što tėvais buvo p. J. Tebėra ir 
p-lė S. Petrikaitė. Taipgi pa
krikštytas p.p. P. S. Busilevi- 
čių (Kulinaitės) sūnus, vardais 
Denis - Povilas, 
buvo. p.p. A. E. Navieros.

Šią savaitę mus aplankė šie 
kariai: puskr. J. Poznanskis ir 
viršyla G. H. Hunnuwell

Krikšto tėvais
I PADĖKA

Sausio 21 d. mirus

nepriklausomybės■ 
programa prasidės 

vakare. Kalbės įžy- 
kalbėtojai, būtent:

i

mano

i
20 d. parapijos sve- brangiam vyrui ir mūsų tėveliui 
vai. vakare. įvyksta'a. a. Juozui Povilaičiui, aš E. I 

parapijos bankietas. Povilaitienė ir mano sūnus 
šiais metais rengia nas ir Juozas, kariai, dūki 

kartos šeimininkės. B. Laurutienė, O. Dalender ir j 
širdingiau-į

Vasario 
tainėje. 6 
metinis 
Bankietą 
jaunosios 
Jos pareiškė, kad bankietas bū- Franciška tariame 
siąs sėkmingas ir. kad visi sve- šią padėką visiems, kurie kuomi 
čiai būsią pamylėti gardžia ka- nors prisidėjo mūsų nuliūdimo 
lakatų vakariene. Lauksime 
sėkmių.

valandoje. Dėkojame būtent 
šiem: seserei M. Zaveckienei ir 
jos vyrui A. Zaveckui. žentui 

Sekmadienį, vasario 6 d., 7:30 K. Lauručiui, kuris daugiausiai 
vai. vakare parapijos svetainė- mums padėjo, sergant mano vy- 
je, mokyklos vaikučiai ir alum- rui ir jo mirties metu. Taipgi 
niečiai perstatė gražų vakarą dėkojame A. Laurutienei, M. 
su juokingu veikalu “Gėlėse”. Norbutui. A. Radaitienei ir A. 
Seselių mokytojų vaikučiai bu- Bačinskienei. Dėkojame visiems 
vo gana gražiai prirengti ir jie giminiečiams 
labai gražiai pasirodė. Svetainė dvasinius 
buvo pilna žmonių. Tikrai tas 
pridavė jaunamečiams daugiau 
energijos veikti.

ir draugams už 
ir gėlių bukietus ir 

dalyvavimą šermenyse bei lai
dotuvėse. Dėkojame parapijos 
kiebonui kun. P. J. Juškaičiui. 
kun. A. Baltrušiūnui ir kun. Pa
kalniui už dvasinį patarnavimą.

Hon. David I. Walsh, 
Jung. Valst. Senatorius.

tori joj telpa apie 35,000 žmonių. 
Tad vietos visiems užteks.

Lietuvos 
minėjimo 
7:30 vai. 
miausieji
Jung. Valstybių Senatorius iš 
Massachusetts, David I. Walsh; 
p. Leonardas Šimutis, Federaci
jos sekretorius. Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas ir 
“Draugo” redaktorius iš Chica- 
gos, p. Juozapina Daužvardienė 
iš Chicagos, kleb. kun. K. Va
sys, mayoras William A. Ben- 
nett, kleb. kun. A. Petraitis, p. 
John Sheehan, Worcesterio paš
to viršininkas.

p. L. Šimutis, 
Am. Lietuvių Tarybos pir
mininkas ir “Draugo” re

daktorius.
i Keletas narių užsimokėjo duok- 
i les “Darbininko”. Apkalbėta 
įrengiamoji pramogėlė 5-tą d. 
' kovo su užkandžiais ir dovanėlė* i

Lietuvos Nepriklausomybes Mineji 
mas Vasario 13

I
i

Sekmadienį, vasario 13 d. tuoj
po paskutinių mišių, parapijos Taipgi graboriui A. Owirkai ir 
svetainėje įvyksta Cambridge sūnui už simpatišką patarnavi- 
LDS 8 kps., susirinkimas. Ragi- mą. Širdingiausias dėkų vi- 
nami visi nariai-ės dalyvauti, siems.
Yra daug svarbių reikalų.

«

IJungtinis didysis choras, įžy
mus solistas — art. Rapolas
Juška iš Bostono ir vietinė so-jjįenį, vasario 13 dieną, Šv. Jur- 
listė p. Anelė Tamkienė sūdai- Į gįo lietuvių parapijos svetainė- 
nuos patriotines dainas. !je, St. James Avė., 3:30 vai. po

Broliai, Lietuviai! Šis Lietu- pietų įvyks Lietuvos nepriklau- 
vos nepriklausomybės minė ji- somybės paskelbimo sukakties 
mas yra sujungtas su karo bo- minėjimas..
nų pardavimu. Todėl kviečiame! Yra pakviestas ir pasižadėjo

Noricood, Mass. — Sekma- Vedybinio gyvenimo sukak
ties proga sveikiname pp. Ku- 
dirkus ir linkime Dievo palai
mos ateities gyvenime.

SCRANTON, PA.

VTorcester, Mass. — Sekma
dienį, vasario 13 dieną visi lie- 

; tuviai, vadovaujami Lietuvių
Karo Bonų Komiteto, ruošia ne-

I paprastą Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo minėjimą 
Worcesterio Memorial Audito
rijoj, Lincoln Sąuare.

Karo bonai bus pardavinėja
mi nuo 5 vai. po pietų. Komite- gausiai dalyvauti ir parodyti kalbėti Lietuvos garbės konsu- 
tas yra užsibrėžęs parduoti ka- lojalumą šiai šaliai ir pavergtai įas adv. Antanas O. Shallna. 
.ro bonų už S110.000, kad už tą Lietuvai. Lai Worcesterio lietu- Taipgi kalbės vietiniai kalbėto- 
sumą lietuvių vardu įtaisyti vių vardas būna įrašytas į šios jai. šv. Cecilijos choras ir jo so- 
bombanešį Armijai. Tas bomba- šalies istorijos lapus!
nešis - lėktuvas bus pavadintas
“Worcesterio Lietuvis”.

Worcesterio Memorial Audi-
Aušros Vartų Parapija

Nuliūdus.
E. Povilaitienė ir Šeima.

Parapijos klebonas dar kar
tą ragina visus tėvelius sunešti 
kareivių vardus iki sekmadie. 
nio. Sekmadienį, jau bus išsta
tytas prie Šv. Gabrieliaus alto
riaus. visų mūsų parapijos ka
rių ‘ Garbės Sąrašas . Kurie ne- nauskaitė, kuri darbuojasi Air

LAWRENCE, MASS
Lankėsi kapitonas daktaras 

James Pash pas savo sesutes.
Leitenante slaugė Ona Raz-

yra pasižymėjęs orlaivių staty
boje, išvažiavo į San Diego, 
California. Iki šiol darbavosi 
Detroite ir Bridgeporte.

Aguonėlė.

Sekmadienį, vasario 13 d., 
vai. po pietų, kun. K. Vasys, 
Aušros Vartų parapijos klebo
nas, klebonijoj ruošia pietus 
Senatorių David I. Walsh pa
gerbti.

DAYTON, OhiO Sv. Kazimiero Parapija

listės, vadovaujant muzikui A- 
nicetui Šlapeliui, išpildys dainų 
programą.

Programos pabaigoje bus pa- 
- rodyta judamieji paveikslai.

Kviečiame visus vietinius ir 
' apylinkės lietuvius dalyvauti 
mūsų pavergtos Lietuvos nepri
klausomybės minėjime, išklau
syti kalbų, dainų ir padaryti 
pareiškimą, kad po karo Lietu
va atgautų nepriklausomybę ir 
laisvę.

__________

priduosite savo sūnų vardų, tai 
tie tik gaiės būti talpinami į 
sąrašą vėliau. Užtai pasirūpin
kite priduoti iki šio sekmadie- 

• nio.

Cambridge lietuvių karo pas-

Scrantoniečiai Ruošiasi Prie 
26-to Lietuvos Nepriklausomy

bės Minėjimo
30-ta kuopa Šv. Juozapo pa

rapijoje ruošiasi prie 26-to Lie
tuvos Nepriklausomybės Minė
jimo, vasario 16 dieną.

Tos dienos programa prasidės 
su šventomis mišiomis rytą. Va
kare komisija ruošia įvairią 
programėlę. Parapijos choras, 
vadovaujant muz. Alphonsui 
Bulevičiui, sudainuos daineles, 
kurios kiekvieno lietuvio širdis 
ir mintis pakels prie tėvynės.

Jaunoji lietuvių karta irgi ne
atsilieka nuo rengimo. Jie, iš
mokyti Seselių, ruošiasi prie la
bai įdomaus pasirodymo.

Svarbiausią programos dalį 
išpildys kalbėtojai. Turėsime 
svečią kalbėtoją, poną Leonar
dą Šimutį, Susivienymo pirmi
ninką ir “Draugo” redaktorių 
iš Chicagos.

Taipgi bus nepaprasta proga 
išgirsti vieną iš žymiausių kal
bėtojų mūsų kolonijoje, Very 
Rev. W. Coleman Nevils, S. J., 
Scrantų Universiteto Presiden- 
tą.

Šv. Juozapo parapija, norėda
ma išgirsti mintis energingo, 
jauno patrioto, užkvietė kun. 
Joną Baltusevičių, Šv. Mykolo 
parapijos kleboną, prabilti į su
sirinkusius lietuvius.

Karo Bonų reikalais kalbės 
Petras Putirskis, Šv. Vardo 

į draugijos pirmininkas.
Šitą programėlę suriNošti dar

buojasi aktyvi komisija: Gar
bės Pirmininkas klebonas Pre
latas J. V. Miliauskas, assistuo- 
jant kun. Jurgiui Andruškai. 
Komisijos nariai: Leocadia Že
maitytė. Petras Kantakevičius, 
Juozas Makštutis ir Juozas Tan- 
kalevičius.

Rengėjai kviečia Scrantono ir 
apylinkės lietuvius-lietuvaites, 
senus ir jaunus, dalyvauti šia
me susirinkime ir suteikti pa
garbą tėvynei Lietuvai. Įžanga 
dykai!

Šv. Kazimiero parapijos Blai- j Sekmadienį, vasario 13 d., 
įvyko sausio vininkų 25 kuopa iškilmingai tuoj po sumos įvyks Moterų Są-

Kryžiaus parapijos meti-Šv.
nis susirinkimas įvyko sausio vininkų 25 kuopa iškilmingaituoj po sumos įvyks Moterų Są- 
30-tą, parapijos svetainėje. Su- minėjo savo metinę šventę P-lės jungos 27 kuopos susirinkimas, 
sirinkimą vedė kun. kleb. Leo- švč. — Grabnyčių, sausio 30 d. i parapijos svetainėje. Šis susi
nąs J. Praspalius ir parapijos 
komiteto valdyba.

Išdalinta lapai, parodant kiek 
Klierikas Juozas Puišys, po i kuris parapijietis duoklių įmo-

Navai Hospital. Chelsea, sek
madienį praleido namuose.

Taipgi Povilas Balčius, Mer- 
chant Marine, lankėsi pas savo 
tėvelį.

kolos bonų komitetas ragina vi-. Savo atostogų, antradienį, vasa- kėjo, ir išduota parapijos finan
sus pirkti kuodaugiausiai karo rįo 8 d., sugrįžo į St. Mary’s ---------
bonų sekmadienį, vasario 13 d., Seminary, Baltimore, Md. 
Robert’s mokyklos auditorijoje. Į __________
7 vai. vakare. Mat tą dieną į- Inžinieris Jonas Pinas, kuris

411 WASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.
WAR LOAN

February 
CLEARANCE!
I. J. Fox, didžiausia moteriškų kailinių fir

ma šį mėnesį turi taip vadinamą CLEA- 
RANCE. Taigi dabar yra patogiausias laikas 
įsigyti kailinius, nes prasideda žiemos šalčiai. 
Mūsų krautuvėje kailinių pasirinkimas yra 
platus ir įvairus. Kainos labai prieinamos. 
Duodame ilgam terminui išsimokėti.

Senus kailinius išmainome į naujus ir už 
juos duodame gerą kainą. Tai kam vilkėti 
nudėvėtus ir aptrušusiais kailiniais, kad su 

mažu depozitu galite įsigyti nauju, elegantiškus ir madnus kailinius. A- 
teikite į mūsų krautuvę ir persitikrinkite kokių turime puikių kailinių ir 
kaip lengva juos įsigyti.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad jums patarnautų šios 
krautuvės lietuvis atstovas p-nas Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių 
specialistas — ekspertas. Per jį pirkdamos gausite 10% nuolaidos.

* Have vou
BOUtHTYOIIR

siniai raportai 1943 metų. Pasi
rodė. kad balansas parapijos ka
soje siekia penkis, tūkstančius 
dolerių.

Parapijos komitetas 1944 me
tams sekantis: Pranas Ambro
zaitis. Leonas Ražauskas, Pra
nas Gudelis, Simonas Ražaus
kas. Stasys Markevičius, Kons
tantas Čikanauskas. Juozas 
Daugėla, Mykolas Ražauskas. 
Jonas Varnas ir Stasys Zakare
vičius Kolektoriai per pirmas 
mišias — Antanas Vaitkus ir 
Povilas Andriuška, padėjėjas 
Petras Petkus, per antras mi
šias — Stasys Kubilius ir Pra
nas Gudelis, padėjėjas Konstan
tas Čikanauskas.

Draugijų Sąryšio susirinki
mas įvyko sausio 31-mą. Valdy
ba 1941 metams palikta senoji, 
būtent: pirm. Leonas Ražaus
kas, vice-pirm. Simonas Ražaus
kas, rašt. Pranas Gudelis, ižd. 
Pranas Ambrozaitis, marš. 
Pranciška Žilinskienė. Nutarta 
surengti Vasario 16-tos dienos vuoja Blaivybė, 
minėjimą šeštadienio vakare, 
vasario 19-tą, parapijos svetai
nėje. Paskirta komisijos — pro
gramą sutvarkyti — Jonas Var
nas ir Juozas Daugėla; baro — 
Stasys Markevičius, Konstantas 
Čikanauskas ir Simonas 
žauskas: valgio — Izabelė La- [ 
tovienė ir Petronėlė Valiušienė; 
muzikos — Stasys Zakarevičius.

1 F.A.G.

Ryte 9:45 vai., turėjo užsipra-. rinkimas yra labai svarbus. Vi- 
šę šv. mišias, kurias atnašavo' sos narės turėtų dalyvauti. 
Centro pirm, ir kps. dvasios va-; Valdyba.
das kun. J. Padvaiskas. Šv. mi- ... , , ~ ~ ~..................................................I Kiek laiko atgal buvo parva- 
siose blaivininkai skaitlingai U. , . x. ° x, , ... . ziavęs praleisti atostogas ir pa
dalyvavo su savo vėliava iri .... _x. . . , . ,
, , . ’sidžiaugti naujagime dukrele
bendrai priėmė sv. Komuniją. IT» -x,T. , , , Kapitonas Dr. Jurgis Warren

Visus keturis pamokslus sa-i/x. , . . . ._ .. ., (Versiackas), kurio tėveliai
ke Blaivybės mylėtojas kun. J. ! x cu. « -i_-„ . įgyvena Pleasant St. Sveikiname
Pauliukonis, Mli. iš Marianapo- T, _ ...r - Kap. Dr. Warren ir jo žmonelę 
lio, Thompson, Conn. l. . . ..

vavudtvm- ir llnkime geriausios sve katos
_ , . , , I ir džiaugsmo.
o vai .vakare įvyko vakarienė __________

bažnytinėje salėje. Uoliai dar-! šeštadienio vakare, vas. 5 d.. 
bavosi sekančios moterys: O. pp. Prano ir Veronikos Kudir- 
Landžienė, M. Ščiukienė, O. kų, gyv. Franklin St., šeima, 
Vaitkienė, P. Bundzienė, P. Gri- giminės ir artimieji suruošė 
gienė. p. Valatkevičienė, ir p. šaunią puotą, jųjų 35 metų ve- 
Banienė. Kalbėtojai pareiškė dybinio gyvenimo sukakties 
gražių minčių apie blaivybę.' proga. Dalyvavo apie 60 svečių 
Kalbėjo sekantieji: klebonas 
kun. A. Petraitis, kun. J. Pad- 
vaiskas ir S. Bugnaitis. Vakaro 

i vedėju buvo kuopos pirm. P.
Monkus. Po vakarienės ir kai- p. Vincas Kudirka, brolis Pra
bų gauta 7 nauji nariai. t Šiais no, pradėjo programą kalbele 
metais kuopa paūgėjo 13 naujų ir toastmasteriu perstatė p. A. 
narių.

Sekantis susirinkimas įvyks (giminės ir bičiuliai) pasakė 
11 d. vasario bažnytinėje salė
je. Kviečiami visi nariai daly
vauti ir naujų atsivesti. Lai gy-

Šiais metais kuopos valdyba 
ta pati, būtent: pirm. p. Mon
kus, pagelb. — O. Vaitkienė, 
prot. rašt. — J. Svirskas. fin. 
rašt. V. Blaveckas, ižd. M. Ščiu- 
kienč. Visi įžymūs blaivybės

Ra- mylėtojai.

LDS 7 KUOPA
6 d. vasario turėjo mėnesinį 

susirinkimą bažnytinėje salėje.

ir viešnių, ne tik vietiniai, bet 
buvo iš Waterbury, Conn. pp. 
Dubauskai ir p. Laurinaitienė, 
iš Roslindale, So. Bostono.

F. Kneižį. Svečiai - viešnios

sveikinimų ir linkėjimų kalbe
les. pp. Pranas ir Veronika Ku
dirkai gavo daug brangių do
vanų.

pp. Pranas ir Veronika Kudir
kai išauklėjo tris sūnus ir dvi 
dukteris. Yra nuoširdūs ir pa- 
triotingi lietuviai katalikai, p. 
Pranas Kudirka yra vienas pa
rapijos organizatorių, LDS ir 
kitų draugijų įkūrėjų. Nuošir
džiai ir rimtai darbuojasi para
pijoj ir katalikiškose organiza
cijose ir draugijose. Tikrai pa
vyzdinga šeima. i

W. 1 ChUiokn
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas“

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.
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Ofiso: Dexter 1952
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Penktadienis, Vasario H, 1944 DARBININKAS

LDS Studijų Rateliams
Pijus XII ir Taika

27. Kalba Italijos Maldininkams
Spalių 22 d., 1939 m.

Nėra pasaulyje taikos. Pasauliui reikia taikos, ne 
tokios taikos, kuri ne taika — “Taika, taika, o taikos 
nėra” — bet tos taikos apie kurią šv. Augustinas kai- i 
ba: “Taika yra tvarkus žmonių sugyvenimas”; reikia j 
tos taikos, kurią naujai užgimęs Atpirkėjas atnešė ge- • 
ros valios žmonėms; ta taika visus žmones subendrina.I j

Dabartinėje audros ir nerimo tarp tautų metu, 
Kristaus Bažnyčia meldžia Dievą suteikti taiką žmoni- : 
jai šiais žodžiais: “Krikščionių karaliams ir valdovams ■ 
ramumą ir tikrąją santaiką duoti teikis; visai krikščio- * 
nių žmonijai taiką ir vienybę duoti teikis, Tave mel-' 
džiame”... '.

Kalba {šventinant Vyskupus Misionierius
Spalių 29 d., 1939 m.

Jūs klausėte, Garbingieji Broliai ir Brangieji Sū
nūs, šventos Evangelijos. Romos valdovas, Pilotas pa
klausė mūsų brangiausiojo Išganytojo ar Jis tikrai 
esąs Karalius. Jėzus Kristus, kuris yra Amžinoji Tie
sa, be jokio delsimo prisipažino esąs Karalius. Ir tai į- 
vyko stebėtinu Amžinosios Išminties surėdimu, kad 
pasaulio Atpirkėjas, kurio jūros bangos nuolankiai 
klauso, kuris iki šiol nieko nesakė apie Savo karališką 
garbę, apreiškė tai, kada Jis buvo prieš teismą, kada 
Jis kentėjo ir buvo išniekintas. Kadangi Dievo Sūnus, 
kuris yra Tėvo garbės atšvaita ir Jo esmės paveikslas, 
tikras Dievas iš Dieviškojo Tėvo, Šviesa iš Šviesos, gi
męs prieš visus amžius, Jis, savo Dieviška prigimtimi, 
yra Karalius; ir kadangi Jis sutvėrė visa kas yra ir vi
sa valdo Savo valia ir Savo galia, tai Jis ir kaip Žmogus' 
turi teisę Karaliaus vardui ir garbei. Bet Jis iškilmin- i 
gai Savo Karališką garbę paskelbė, kuomet rengėsi 
įvykdyti mūsų išganymo darbą, išlaisvinti mus iš šė
tono vergijos.

Taigi Kristus karaliauja, apsuptas savo išrinktųjų 
garbe, o nendrė, kuri Jam buvo paduota į rankas, kaip 
paniekinimo ženklas, pasikeitė į geležinę lazdą, su ku
ria Jis sunaikina priešingas karalystes, kaip molinius 
puodus. Jo galva, kuri buvo erškėčiais subadyta, da
bar šviečia karališku garbės vainiku ir Jis valdo visą 
sutvėrimą, regimą ir neregimą. Kiekviena Jo šventa 
žaizda, laida mūsų išganymo, dabar šviečia kaip saulė. 
Jo Švenčiausioji Širdis, kuri buvo ietimi perdurta, da
bar yra mūsų paguodos ir pasigailėjimo šaltinis. Kry
žius, visų malonių ir visos palaimos šaltinis, visuose' 
pasaulio kraštuose yra iškeltas pagarbinimui.

Kristus turi karaliauti. Jis karaliauja, kada yra' 
arti prie mūsų savo malonių gausybėmis; kada mūsų 
nuodėmės atstumia Jį, Jis karaliauja mus teisdamas 
ir bausdamas. Laimingas žmogus, kuris užlaiko Kris-

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

€
•0

HARRISON-KEARNY, N. J. Narės įvertino kun. Tamoliūno 
paraginimą ir pasižadėjo kuo
pos vardu įtaisyti visą setą mi
šių rūbų. Tam tikslui p. K. Na- 
viskienė pažadėjo aukoti 10 dol.

Vasario 3 d. įvyko visų drau
gijų atstovų susirinkimas klubo 
svetainėje. Susirinkimą atidarė 
vice-pirm. V. Petris. Kalbėta a- 
pie minėjimą Lietuvos nepri-, 
klausomybės sukakties vasario 
20 d., Lietuvių Politikos klūbo 
svetainėje, 134 Schuyier Avė., 
6 vai. vakare.

Minėjime šie chorai pasižadė
jo dalyvauti programoje: para
pijos bažnytinis choras, politiš
ko klubo vyrų choras. Abu 
chorai yra vadovybėje muziko, 
Odelio. Kalbėtojai bus šie: “A- 
merikos" redaktorius p. J. B.; 
Laučka, adv. K. Povilauskas, ■ 
kun. L. Vaičekauskas, miesto 
mayoras. tarybos nariai.

Tą dieną iš ryto įvyks šv. mi
šios už Lietuvą Sopulingos Die
vo Motinos par. bažnyčioje. 9 v.!

Masiniame susirinkime bus 
pardavinėjami karo bonai ir 
ženkleliai.

Kviečiami visi dalyvauti šv. 
mišiose ir masiniame susirinki
me.

Iš Koncerto Prelatui 
Pagerbti

Kaip jau buvo rašyta, sausio 
23, lietuvių parapijos Šv. Ceci
lijos choras, vadovybėje Justino 
Baisio, surengė koncertą. Komi
sija stropiai darbavosi, kad pa
vyktų. Koncerto programą išpil
dė įžymusis kompozitorius ir 
pianistas Vytautas Bacevičius 

■ ir vietinė choro narė, lyrinis 
soprano Ona Vailonienė. Kon
certas pavyko iš artistų pusės. 
Tik gaila, kad lietuviai nepripil- 
dė salės. Tik 300 sėdynių, bet 
buvo vos arti 200. Tačiau nerei-•
kia perdaug hartfordiečiams 
nusiminti. Tenka girdėti ir te
myli, kad lietuvių kolonijose

KARYS APDOVANOTAS 
MEDALIU

Pereitą savaitę pp. K. V.
Kasparavičiai, gyv. Rhode St., 
gavo žinią, kad jų sūnus Kazys, 
kuris buvo sužeistas kautynėse bendrai lietuviai klasinės muzi- 
su japonais, pasveiko ir vėl ei
na pareigas. Už pasižymėjimą 
kautynėse a 
liu.

j kos yra prasti rėmėjai. Gal rei- 
jkia dovanoti, kad neįvertina to- 

pdovanotas meda- ' kios muzikoB- 0 Sal dar nemoka
>i Į

APLANKĖ SAVO SŪNŲ 
DAKTARĄ

Pereitą savaitę p. O. Jeninienė 
aplankė savo sūnų ir jo žmoną, 

' kuris yra Laivyno leitenantas- 
daktaras ir kol kas apsistojęs 

j Brooklyn, N. Y. Turėjo progą 
pamatyti laivą, kuris buvo 
“krikštyjamas”. Šis laivas kai
navęs pastatyti šimtą milijonų 
dolerių.

Draugijų Sąryšio pirmininku 
yra p. A. Meiieina, bet dėl silp
nos sveikatos yra išvykęs j Co- 
lorado. Linkime sustiprėti.

Jau dvi savaitės kaip serga p. 
S. Baurošaitis, Šv. Vardo drau
gijos pirmininkas. Linkime pa
sveikti.

p. A. Gerulis buvo susirgęs 
Naujų Metų pradžioje, bet jau 
dabar yra sveikas.

HEW BRITAIN, CONN.

Laimės vakarai įvyksta kiek
vieno ketvirtadienio vakare pa
rapijos svetainėje. Patartina 
parapijiečiams gausiai lankytis.

r. m.

IŠ DRAUGIJŲ SUSIRINKIMŲ
Vasario 4 d. vakare, po pa

maldų įvyko Apaštalavimo Mal
dos draugijos susirinkimas. Pri-

HARTFORD, CONN.

Zinutės
13.Šį sekmadienį, vasario 

mokyklos salėje įvyks Šv. Elz
bietos draugijos kortavimo va
karas — Card Party. Jeigu vi
sos narės ateitų ir jų vyrai, tai 
būtų pilna salė. Kviečiami visi 
lietuviai ir lietuvės. Šv. Elzbie
tos draugija yra viena skaitlin
giausių moterų draugijų para
pijoje.

įvertinti savųjų lietuvių artis
tų? Gaila, bet jeigu tai faktas, 
tai parodo kiek lietuviai yra at
silikę. Bet tiek to. Būkime nenu
siminę... muzika nekartą išgel
bėjo lietuvius nuo ištautėjimo... 
ji bus vėl mums ištikimoji tar
naitė, ji vėl kalbės lietuviams 
kai didingi priešai juos spaus.

Kaip jau minėjome, šis kon
certas buvo prelatą J. Ambotą 
pagerbti, jo 75 metų gimtadie
nio proga. Kompozitorius Vy
tautas Bacevičius atliko savo 
rolę kuopuikiausiai.Vienas daly
kas, pianas buvo kaip tik ne 
pianistui artistui. Atsiprašome 
p. Bacevičiaus, kad taip įvyko. 
Art. Bacevičius visus patenkino. 
Susikaupimas pas jį tikrai geni- 
jališkas, o atlikimas pareigų 
prie piano rūpestingiausias, 

j Man ypatingai patiko jo pa
lties kompozijos, ypač jo šokiai. 
Vietiniai laikraščiai gražiai ap
rašė ir įvertino. Linkime Vytau
tui Bacevičiui ilgai, ilgai lietu
viškai jaustis, kaip jisai išsi- 
reiškia savo lietuviškuose šo
kiuose Nr. 1, 2 ir 3.

Ponia Ona Vailonienė turėjo 
pasirinkusi labai gražią progra
mą ir. žiūrint, kad ji pirmą kar
tą pasirodė tokiose aplinkybėse 
su savo gražiu balsus gana ge
rai atliko. Bet jai dainuojant 
vaizdenosi akyse ir ausyse a- 
teities (nepertolimiausia) aukš
tai prasimušusi artistė lietuvė 
dainininkė. Debiutas gan sėk
mingas. Buvo kiek nervuota. 
(bet tai ženklas savo pareigų 
nuoširdus atlikimas). Geriau
sios kloties!

Pabaigoje dainavo pakviestoji 
art. Ona Kaskas. Kaip visuo
met. ji suelektrizavo visus. Tai 
tikra mūsų lietuvių North Star. 
Ačiū jai už priimtą kvietimą ir 
nuolankų patarnavimą.

Art. Onai Kaskas ir Onai Vai-1 
lonienei pianu akompanavo 
Miss Laura C. Gaudet. labai 
prityrusiai ir talentingai.

Kalbėjo patsai prelatas Jonas j ir pagerbsit garbinguosius mū
sų dvasios, miesto ir visuome
nės vadus:

Kun. J. Vakantiejų, Šv. Juo
zapo parapijos kleboną, kun. B. 
Gauronskį, kun. J. Čabatorių ir 
kun. Dr. Bogušų. Waterbury' pirmininkus ir valdybų 
miesto mayorą J. Monogan, ad- į Taipogi išgirsite labai 
vokatus Albert Bronsky ir Cla- Į tikrai rinktinę muzikalinę pro- 
rcnce Balandą, Dr. SapranąJ grama. komp. A. Aleksiui vado- 
Dr. Deveni, Dr. Colney ir kitus; • vaujant.

KUN. NORBERTAS PAKALNIS.
Apreiškimo parapijos, Brooklyn, N. Y. klebonas, 

Lietuvių Tarybos pirmininkas.

Visi Atsilankykite Į Lietuvos Nepriklausomybės Iškilmes,
kurios įvyks Šv. Juozapo parapijos Auditorium 

Sekmadienį, 1944 m. Vasario mėn. 13 d7 vai. vakare.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

atvykti į šias didžiausias Wa- 
terburio lietuvių iškilmes, ku
rios rengiamos nacių pavergtos 
Lietuvos kankiniams pagerbti, 
juos užtarti ir laisvos Lietuvos 
svarbą bei reikalingumą šiuo! 
svarbiu laiku pabrėžti.

Jūs turėsite reta proga užgirs-; 
ti labai įžymius svečius, specia-' 
liai atvykstantį iš VVashingtono 
Amerikos Kongreso atstovą, į- 
žymiausius Amerikos .lietuvių 
kalbėtojus ir garbingus teisė
jus. būtent:

Gerb. J. Monkieuricz, Ameri
kos Kongreso atstovą iš Wa- 
shingtono; kun. N. Pakalnį/: 
New Yorko Lietuvių Tarybos '■ 
Pirm.: advokatą J. Bagočių. A-1 
merikos Lietuvių Susivienymo■ 
pirm.: teisėją T. E. Conicay/ 
teisėją IV. Laukaitį iš Baltimo- 
re.

Be minėtų svečių Jūs užgirsit

Lakūnas Tadas Špelis pakel
tas kapitonu. Sveikas, Kapito
ne! Tadas tikrai varosi Tado 
Kosciuškos keliais. Tai pirmas 
lietuvis kapitonas iš Hartfordo. 
Jų bus daugiau? Palaukite dar 
mėnesį kitą.

Į ---------
Mokyklos vaikai

taus įsakymus, pasiduoda Jo valiai ir Jo malonės įkvė- sira®e aPie dešimt naujų narių, 
pimams. To žmogaus siela yra nuolanki pasisekimuo- KuniSai J- Matutis ir A. Taro
se ir rami nelaimėse; tyra tikėjimo šviesa nurodo jam!1 * j— - -----
gyvenimo kelią ir suteikia jam vidujinį džiaugsmą. To lr sk^tlno gausiai
žmogaus valia, degdama Dievo ir artimo meile, veržia
si pildyti garbingus darbus, ir kiekvienam jo kūno są
narys, pasidaręs šventųjų veiksmų įrankiu, yra pa
klusnus sielai. Ivasario 29 d-

Kristus Duoda Laimę Šeimoms ir Valstybėms
Laimingos yra šeimos, kurių Karalius yra Kris-įčiaus draugijos susirinkimas, rikos kariuomenės. Nemažai 

tus. Jose yra tarpusavė meilė, tvarka, susiklausimas, Į kuris taip pat buvo gausus, prisidėjo prie Mile O’Dimes va- 
pagarba; jos džiaugiasi ramybe ir pasisekimais, jose I Pradėtas malda, kurioj prisi- jaus mieste. Mūsų vaikučiai, va- 
randasi geriausios tėvynės viltys, nes tėvų pavyzdys mintas ir a. a. A. Smetona. | ’ ’ " " ~
ir dorybės žiba priaugančioje kartoje.

Labiausia laimingos yra tos valstybės, kurios kad vasario 20 d., tuoj po po- kvotą - rolę tai klasoje, tai sce- 
žmonių gerovei sudaro įstatymus pagal Evangelijos; pietinių pamaldų įvyks laimės noje. tai vajuose ir tt. Valio, 
mokslą ir neatsisako viešai pareikšti garbę Kristui Ka-j vakaras parapijos svetainėje, vaikučiai! O kur tie lietuvių tė- 
raliui. Tose tautose žmonių gerovės reikalai yra tvar- į Nariai suprato reikalą ir prita- vų vaikai, kurie galėtų lankyti 

mūsų lietuvių mokyklą, bet kas
met atideda arba randa pasitei
sinimų? Kur vienybė, ten galy
bė. Tai gražiausiai parodo mū
sų parapijos mokyklos vaiku
čiai, nors jų yra tik sau jale! 
Šventasis Raštas rašo: “Ir vai
kelis juos ves". Kas nors turi 
lietuvius vesti į priekį... 
čiai atlieka savo dalį.

liūnas pasakė turiningas kalbe- 
i susirin

kusius uolesniai maldai, ypač 
už pavergtą Lietuvą: ragino da
lyvauti šv. mišiose už Lietuvą

nupirko
i Vasario 6 d. įvyko Šv. Rožan- stamps ir bonais jeep dėl Ame-

j dovaujant Seselems Pranciškie- 
Draugijos valdyba pranešė, tems, visuomet atlieka savo

raliui. Tose tautose žmonių gerovės reikalai yra tvar- į Nariai suprato reikalą ir prita- 
komi dorovės ir teisingumo dėsniais; nežinoma josejrė tokiam parengimui įsigyda- 
yra priespauda, o vyriausybė susilaukia piliečių pa- mj bilietus 
garbos ir paklusnumo; jose nevaržoma yra žmonių 
laisvė, nes kiekvieno asmenybė yra gerbiama. Iš tik
rųjų, tokios valstybės, kadangi jose yra sutarimas, 
stiprėja ir nuveikia didžius darbus, nes kiekvienas ge
ras darbas paskatina prie dar geresnių.

Taigi, jei Kristaus Karaliaus pripažinimas ir Jo 
įsakymų pildymas, viešame ir privačiame gyvenime, 
duoda visiems tiek daug ir tokių didžių gėrybių, tai 
būtinai reikalinga, Garbingieji Broliai ir Brangieji 
Sūnūs, kad visi, kurie krikščionies vardą nešioja, pa
švęstų visas savo jėgas Kristaus Karalystės išplati
nimui, Ir tai ypač reikalinga mūsų dienose, kada žmo
nės, taip tankiai paskendę žemiškųjų gėrybių ieškoji
me, užmiršta dangiškąsias, ir taip, tiesos ir gyvybės 
karalystė, šventumo ir malonės karalystė, teisingumo, 
meilės ir taikos karalystė yra nepaisoma ir užmiršta, 
arba net ir visiškai paneigta.

Gyvenimo audros pakeičia ir sunaikina įvairius 
daiktus, sugriauna karalystes ir kitas iškelia; Kris
taus Bažnyčia pasilieka nepajudinama, nepakeičiama. 
Ji tvirtai ir ramiai žengia pirmyn, skelbdama nesu- 
kląstotą Jėzaus mokslą. Ir kad žemiškųjų gėrybių 
troškimas, neapykanta ir pavydas sukeršina žmones 
vienus prieš kitus, Kristaus Bažnyčia, mylimoji visų 
žmonių Motina, be skirtumo kilmės ar luomo, visus 
glaudžia prie savęs ir rūpinasi visų išganymu ir tikrą
ja visų gerove.

ir įteikė dovanas 
laimėjimui. Kun. A. Tamoliūnas 
pareiškė gražių minčių, kurias 
narės maloniai priėmė. Pasiža
dėjo skirti dovaną bažnyčiai, 
jos auksinio jubiliejaus proga. 
Paskyrė iš iždo auką šv. mi
šioms už mirusius klebonus, bū
tent, a. a. kun. J. Zebrio vėlę, 
kuris buvo nužudytas 29 metai 
atgal vasario 8 d., ir taipgi už
a. a. kun. E. Grikio ir kun. A. džiojo New Yorko lietuvių Lie- 
Vaškelio vėles. i tuvos nepriklausomybės minė

jime, vasario 13. Webster Hali, 
New York City. Mūsų 
rai nevienam įkvėps 
meilę.

vaiku-

p. Ona Vailonienė dainuos Di-

Vasario 8 d. vakare įvyko 
ALRKMS 38 kp. susirinkimas. 
Prisirašė viena nauja narė — V. 
Kasparavičienė. Sveikinam!

Plačiai kalbėta Motinos die
nos minėjimu, ir pavesta kuo
pos valdybai tuo minėjimu rū
pintis.

Kun. A. Tamoliūnas nuošir
džiai pasveikino nares ir ragino 
remti katalikišką spaudą, ypa
tingai įsigyti laikraštį “Darbi
ninką": taipgi prisidėti prie
parapijos ruošiamo jubiliejaus.

Ona tik- 
Lietuvos

Ambotas. Muzika jo širdžiai 
labai brangi. Jeigu visi lietu
viai taip įvertintų lietuvių ar
tistų pastangas, kaip jis. tai 
greitu laiku susilauktume dau
giau Onų Kaskas ir kitų.

Dalyvavo šie įžymesni svečiai: 
prelatas Ambotas. kunigai — 
Valantiejus, Dr. Bružas. Abro
maitis, Casey, Ražaitis, Matutis 
ir Kripas; Seselės Pranciškie- 
tės iš New Britain ir Hartford: 
vargonininkai — Grigoraitis ir 
Balsis.
Lokot 
reivis)

advokatas Kubilius, Mr. 
(Onos Kaskas vyras, jū- 
ir kiti.

Kongresmanas
MONKIEVVICZ, 

artimas lietuvių bičiulis. 
Jo motina ir žmona yra ti
kros lietuvaitės, o tėvas iš 
Vilniaus kiek sulenkėjęs.

lietuvių politikos veikėjus gerb. 
Jenušaitį, B> ndl< rį, Lasky, Kol- 
berk. Vcdge ir kitus.

Visų Waterburio mieste gyve- 
nančių tautų atstovus, kurie 
reikš užuojautą Lietuvos kan
kiniams ir linkės atgauti laisvę. 
Visų lietuviškų organizacijų 

narius. 
gražią,

Hartfordo lietuviai 
gai minės Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį. Tai bus moky
klos salėje, vasario 20, 1 valan
dą p. p. Vėliau smulkmeniškiau 
parašysime. Nepamirškime lie
tuviai gausiai susirinkti ir tin
kamai šiais liūdnais laikais pa
minėti Lietuvos nepriklausomy- 
bę.

iškilmin-

Raudonojo Kryžiaus 
Lietuvių Bazaras

Sausio 29. mokyklos salėje į- 
vyko hartfordiečių lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus bazaras. 
Atsilankė gana gražus būrys 
žmonių, bet galėjo būti daug 
daugiau. Vis tie patys ateina, 
remia ir dirba. Ar tai dėl para
pijos. ar dėl Amerikos, ar dėl 
Lietuvos. Kur tie. kurie sako:
čia Amerika, reikia pamiršti a-'x*tų metų.

pie Lietuvą, apie parapiją?! 
Seniai buvau įsitikinęs, kad tie. 
kurie norėtų kuogreičiausia pa
miršti apie parapiją, apie Lietu
vą ir vien apsistoti Amerika, 
vistiek nerems, kad ir pats pre
zidentas ateitų. Tokių tiktai 
lengvas pasiteisinimas: čia A- 
merika. Bet kodėl jų nesimatė 
Red Cross bazare?! Jau antras 
toks bazaras.

Bet ačiū tai saujalei tikrų ka
talikų lietuvių ir amerikonų ba
zaras vėl. kaip pernai ir užper
nai. remti mūsų lietuvius jau
nuolius kareivius, buvo sėkmin
gas. Kiek buvo kareivių tėvų ii 
motinų bazare? Well. lauksime

Tenebūna nei vieno lietuvio, 
kurs nedalyvautų šioje įžymiau
sioje visų Waterburio lietuvių 
vieningumo šventėje.

įžanga 30 centų su taksomis. 
Dr. Petras Vileišis.

VVaterbuno Lietuvių Tarybos 
Pirmininkas.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis- < 
kitę mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome. 

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.

275 Main St., Web*ter, Mass. . 
!1



Penkiadienis, Vasario 11, 1944

tam gą k.\ gjutm

avietinės žinios!
F>TXTT T’T'E'C tė Stasė Savilionytė už cpl.
ZLirNU 1 CO Juozo Vohaskey.

Sausio 30 d.. Camp Carson,
Colorado. Ištekėjo So. Bostonie-

DAKTARAI

Šou 4476

SO. BOSTONAS MI
NĖS VAS. 16 d.

sį sekmadienį, vas. 13 d., šv. 
Petro parapijos bažnyčioje, 10 
vai. ryte bus aukojamos šv. mi- 

Lietuvos laisvės ir lai-

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus
• Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

p. p., So. Bostono High 
salėje, prasidės Karo

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODO

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

šios dėl 
mes.

1 vai.
School
Bonų pardavinėjimas. Visi kvie
čiami pirkti Bonų tą brangią 
dieną.

2 vai. p. p., toje pat gražioje 
salėje prasidės Tautos šventės 
minėjimo parinkta programa.

So. Bostono lietuviams yra 
gera proga pirkti labai daug 
War Bonds ir skaitlingai iš
klausyti programos. Ko dau
giau pirksime Bonų, kaip lietu
viai ir ko skaitlinsųau atsilan
kysime. to labiau atkreipsime 
kitų domę į Lietuvos laisvės 
sprendimą. Proga gera. Ar visi 
ja pasinaudosime0 Tą pamaty-

DARBININKAS

i

YMCA,

YWHA,
70 — Stoughton,
75 — Avon —
77 — St. Patrick,

šv. Roko, 82 — L. of Lourdes 11
Viso--------------------------------

Karo bonų pardavinėjimas Lie
tuvių Komiteto vadovybėje.

| 2 vai. prasidės Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo progra
ma. Adv. Jonas Grigalus, Bos
tono miesto teisių departmento 
narys, asmeniui pakvietė ma- 
yorą Mauriec Tobin kalbėti, ku
ris kvietimą priėmė ir tikrai 
pasižadėjo dalyvauti.

Kiti kalbėtojai: pulk. K. Gri
nius iš New Yorko, p. A. Deve- 
nienė iš Waterbury, Conn., Lie
tuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna, ir kiti vietiniai kal
bėtojai. Bus ir dainų programa. Field kitą Fenway parke, 

i p. Onos Ivaškienės vadovau- 
Maurice J. Tobin, jama jaunameėių grupė išpildys

Bostono miesto mayoras, patriotinę programą. , ir vėl puikiaj jjems sekasi. Dar
lietuvių ir Lietuvos bičiu-į Visi vietiniai ir iš apylinkės 

lis. lietuviai kviečiami ateiti į šį ne
paprastą Letuvos nepriklauso
mybės minėjimą, ir ne tik atei- 

Sekmadienį. vasario 13 d., 1 ti, bet gausiai pirkti karo bonus, 
vai. po pietų. So. Boston High kad už nupirktus bonus galėtu- 
School svetainėje, So. Bostone, me įgyti bombanešį mūsų armi- 
G St. ir Thomas Park, prasidės jai. Kvieslys.

GIRDĖTI LIETUVIU] 
KOLONIJOSE *

Lietuviai Sportininkai Ieško 
Basket-Ball Oponentų

■

Į
I

1 sime sekmadienį.

e
PROVIDENCE. R.I.

Tel. ŠOU 2712

Dr.J.C.Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas
j Specialybė — Akių. Vidurių ligų. 

Ausų, Nosies ir Gerkles.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius

Vai. nuo 2—1 ir 7—8
534 Broadway

So. Boston. Mass.

'f

,!

Tel. TROv.bridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Ir.man arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS.

' Ofiso Valandos 2—1 ir 6—8.

I*

BALLAST TUBES
POPULAR 4Qc EACH 

NUMBERS 1/
Also tlmited supply cf OZ4. 

CSG7. 12K7. 12AE. 6SK7. 6K8, 7F7, 
1LN5. 27. 26. 24 A. 77.

78, 6C6. 35. 51. 25Z5. 25Z6 
WTLL ALSO SUPPLY DEALEItS 
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TliBES IN NEW ESGLAND 
Satisfaction auaranteed or your 
r-oney back. Call Liberty 2337 or 
wit» for prlces on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St.. Boston

veikti
Jor-

me nutarė rengti nepaprastą' Lietuvaitė Laimėjo 
parengimą kovo 12 d., 1944,' Konteste
parapijos svetainėje. 492 E.
7th St.. So. Boston. Mass., 3:30 
vai. po pietų, būtent. ARBATĖ
LĘ su žaidimais ir užkandžiais. 
Programa bus įvairi ir įdomi. 
Pelnas skiriamas Velykų dova-

Koncertas mus moka 
toliau. Vas. 9 d., vakare, 
dan Hali. Bostone, įvyko artis
to Rapolo Juškos koncertas mi
sijų naudai. Koncertas buvo 
puikus. Jis parodo, kad vei
kiant yra galima daug kas nu- nas siųsti tarnaujantiems karo 
veikti. Pasimokykime iš kon- tarnyboj. Taipgi bus leidžiamos 
certo gražaus pasisekimo 
ruoškime panašių pramogų dau
giau ir daugiau. Pasirodė, kad 
yra galima.

So. Bostonietė Marcelė Trei- 
navičiūtė gavo žinių, kad jos 
tėveliai Gabrielis ir Rožė buvo 
Rusijos bolševikų ištremti iš 
tėvynės ir mirė. Žmogus, kurs 
matė juos mirštant, pranešė jų 
dukrai Marcelei ir skatino, kad 
ji užsakytų šv. mišias ir pasi
melstų už jų vėles. Nes, anot 
jo, jie mirė be kunigo, be dak- 

, taro ir tapo palaidoti be grabo, 
j Nuliūdusi duktė užprašė lai- 
jdojimo pamaldas, kurios įvyks 
su trejomis šv. mišiomis. vas. 
17 d.. 8 vai. ryte. Šv. Petro par. 
bažnyčioje.

i
I ________________________

‘r 3 dovanos. Pirma dovana: rašo
moji plunksna — 86.00 vertės, 
kurią aukavo p. IVitkins: antra 
— laikrodėlis 83.50 vertės, ku
rią aukavo p. Ketvirtis; trečia: 
2 svarų (Spam) mėsos, kurią 
aukavo p. P. Bushmanas.

Atsilankę nesigailėsite.

i

Vakaras Kareivių 
Naudai

Šv. Petro lietuvių parapijos 
moterų ir merginų Kareiviams 
Remti skyrius, savo susirinki-

Sekmadienį, vas. 20 d., 7 vai. 
vakare, parapijos salėje 348 
Smith St. rengiama Vasario 16, 
minėjimas ir parapijos vaka
rienė. Bus kalbų, dainų ir vai
dinimų.

Kalbės adv. K. Jurgėla iš 
Brooklyn’o, N. Y., apie Lietuvos 
padėtį ir kitus dalykus. Prie to 

13 bus ir kitų kalbėtojų. Seselės 
2gi ruošia vaidinimą, kur dalyvaus

171
16
23
16
24
12

13Brockton, Mass. — Pereitą ,šv. Roko, 13 — St. Patrick, 
vasarą Šv. Roko parapijos jau-įšv. Roko, 33 
nimas šauniai žaidė Baseball —• šv. Roki-, 30 — L. of Lourdes 18 
laimėjo Plymouth Countv čem- Roko, 31 — YWHA,
pijonatą — supliekė Lawrence šv. Roku, 10 — Stoughton, 
ir Lowel!’o černpijonus, bet ne-' šv. Roko, 52 
pasisekė jiems su Scmerville.! šv. Roko, 
Pralaimėjo Brocktoniečiai net šv. Roko, 
du kartu — vieną kartą Braves šv. Roko,

Šią žiemą kone tie patys vy
rukai sudarė Basketball ratelį šv. Roko, 509 — oponentai, 178 

Šios skaitlinės aiškiai parodo, 
sezonas neužsibaigė ir toli dar kad su kiekvienu žaidimu■
nuo čempijonato, bet iki šiol Brocktono ratelis eina geryn ir 
jiems ir šiame žaidime puikiai geryn. Prieš oponentus jie gavo 
sekasi — nė kartą dar nepralai- daugiau kaip punktą kiekvieną 
mėjo. Visus oponentus smar- minutą. Galima dabar suprasti, 
kiai supliekė. Paduosime žemiau kodėl oponentų jiems sunku su- 
jų žaidimų rezultatus:

Prieš kiek laiko, Bostono ma
yoras, Maurice Tobin paskelbė 
Bostone esančioms -High Schoo- 
lėms kontestą — parašyti raši
nėlį temoje: “Amerikoje neturi 
būti rasinės ir religinės diskri
minacijos”. Konteste dalyvavo 
43 Higschoolės ir apie 18,721 
mokiniai. Kiekviena mokykla 
išsirinko savo laimėtoją. Malo
nu pažymėti, kad So. Bostono 
High Schoolėje ta garbė teko 
lietuvaitei Onutei Marijai Ku- 
derauskaitei, kurios mamytė 
yra veikli katalikiškų draugijų

Korespondentė. įarpe

Laimėjusiems, pats miesto 
mayoras įteiks po S25.00 vertės 
karo boną, šį sekmadienį, 
nuil Hali, Bostone.

Gabioji Kuderauskaitė po 
kyklos dirba “Darbininke”.

Svarbus Momentas 
Lietuviams

RUOŠIASI

parapijos mokyklos vaikučiai. 
Taip pat Parapijos vakarienė 
bus tikrai šauni. Komitetas de
da visas pastangas, kad minė
tas parengimas būtų sėkmin
gas. Tikimės skaitlingos publi
kos. Komitetas ragina, kad no
rintieji dalyvauti tame paren
gime bilietus įsigytų kiek galint 
ankščiau. Rap.

IVAIROS SKELBIMAI
IŠSIRENDAVOJA 436 Dod- 

ley St., Roxbury 7 kambariai 
steam heat su visais įrengimais. 
Taipgi turiu vienam karui gara- 
džių parendavimui. Kreipkitės: 
V. Brazauskas, 11 Story St., So. 

1 Boston, Mass.
Gal iš 
rastųsi
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PRISTATOME ALŲ IR 
TONIKAv

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms. į namus, krikštynoms, parems 
ir p:kn:kams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass

CASPER’S BEAUTY SALON
Exclusive Būt Not Expensive

"Victoria 
curl-cuts" 

and luxurious 
cool waves 

sėt v/hile you 
relax in 

glamorous 
surroundings

Tem«rrow’s Wbv8 • • • TOOAY

Appointments
8:30 AM—6 PM

Tel. Šou—4643

CASPER’S BEAUTY SAI.ON
738 E. Broadway South Boston, Mass.

ąS

£nl
Sn! njeSTu 
arūPJT

rasti — visi slepiasi, visi ven
gia eiti į rungtynes su tokiais, 
kurie smarkiai žaidžia.
kitų lietuvių kolonijų
BasKet-ball ratelių, kurie nore- vedusi pora, užlaikyti ūkį. Re
tų su Broektoniečiais pažaisti, komendacijos reikalinga. Sąly- 
Parašykite manageriui, kurio • gos geras. Kreipkitės pas: 
antrašą paduosime žemiau ir 
tikras esu, kad turėsite progą 
parodyti savo gabumus. Ką sa
kote, atletai, Vyčių kuopose? 
Gal Marianapolio Kolegijos at
letai atsilieps?

Nebijokite, kad Brocktono 
jaunimas paaugęs. Dar nė vie
nas iš jų neturi 18 metų. Bet 
tiesa dideli lietuviški milžinai— 
ko ne visi virš šešių pėdų. Tai 
vyrai 1

Dar jie turi penkius žaidimus 
laimėti — Plymouth Basket- 
Ball čempijonatą. Vėliau gal 
vėl susidurs su tokiu oponentu, 
kaip Somerville. Bet gal šį kar
tą pasiseks ir Massachusetts 
čempijonatą laimėti.

Sekantieji sudaro Basket- 
Ball komandą: Antanas Piscus- 
kas, Vytautas Piscuskas. Rapo
las Kasperavičius, Vincas Biels
kis. Algirdas Čilauskas, Edwar- 
das Sereika, Rokardas Sharycz, 
Robertas Kondrotas, Rapolas 
Žemaitis, Henrikas Kazlauskas, 
manageris: Stanislovas Balbie- 
ris, 85 Webster, Brockton 39, 
Mass.

REIKALINGA

Mathew A. Civinskas
340 Harding Street 
Worcester, Mass.

(2—29)

REIKALINGA VYRAI 
IR MOTERYS

Moterys stitehers ant Singer 
mašinų, su patyrimu ir be paty. 
rimo. Mes išmokinsime. Vyrai 
reikalingi prie abelnų darbų. 
Švari apylinkė. Geriausios dar
bo sąlygos, geras atlyginimas, 
lengvas ir nuolatinis darbas.

Franco American Corporation 
99 Bedford St., Boston, Mass.

p. STASYS MOCKUS,
So. Bostono Lietuvių Jungtinio

■ Komiteto pirmininkas, įžymus 
; veikėjas, nuoširdžiai kviečia vi-
I sus ateiti vasario 13 d. į Lietu- 
, vos nepriklausomybės minėji
mą, kuris įvyks So. Boston 
High School svetainėje. Jis sa-

1 ko: “Būkit geri ir supraskite 
’: sunkią karo vadovybės padėtį. 

Pirkite karo bonus Lietuvos ne
priklausomybės šventėje, 13 d.

, . i vasario. Tai bus geriausias įro-kuris'i dymas Washingtonui, kad mes 
: branginame laisvę ir trokštame 
i laisvės Lietuvai. Pirkime bonus 
organizuotai, kad už nupirktus 
galėtume nupirkti bombanešį 
Bostono lietuvių vardu.

. “Būkite laiku, nes programa' 
eis nustatyta tvarka. Bonų par-'

Fa

mo

Res. Šou 3729 . Šou 4818 ‘

Lithuanian Fumiture Co.;
MOVERS—
Insured and I 

Bonded 
Local & Long į 

Distance ; 
Movlng i

326 - 328 W. Broad way '
So. Boston, Mass.Prie metinio bankieto, 

įvyks vasario 20 d., 6 vai. vaka- j 
re, Strand Hali, So. Bostone.; 
ruošiasi ne tik vyriausias šeimi
ninkas Albinas Neviera. bet 

nuo mūsų taipgi ir vyriausioji šeiminin- 
tas kė. p-nia Katrė Masiulienė, su 

visu savo štabu, būtent: Bratė-
__ , Petrušyte. Matūzaite, 

Burdulyte ir k. Ir vis kad tin
kamiau pavaišinus, tuos kurie į 
tą bankietą atsilankys. Jį ruo
šia, SLRK 94-ta Jaunimo kuo
pa. Kurie tik pernai buvote, tai

Dabartinis momentas yra ne
paprastai svarbus visiems lietu
viams. Mūsų tėvų šalies likimas 
yra lemiamas, gal šimtmečiams. 
Ar Lietuvai bus vėl uždėti ver
gijos retežiai, ir jos vaikai iš
blaškyti po Sibiro tyrus, ka
muojami kalėjimuose, kuomet 
dabartinis jos tironas - kry
žiuotis bus sutriuškintas; ar ji 
vėl kelsis iš pelenų, griuvėsių 
laisva ir nepriklausoma valsty
be? Tas priklausys
visų pastangų. Nevertas 
laisvės, kurs negina jos.

1918-20 metais mūsų savano- niene, 
riai mokėjo iškovoti ir apginti 
ją savo krauju. Ar mokėsime 
mes? Dabar laikas reikšti savo 
balsą, dėti savo auką, veikti, 
kovoti.

Vienas tokių darbų tai Vasa- žinome, kad prisiminę ir šio ne
rio 16-tos minėjimas. Tas minė-1 apleisite, tik patariame tuoj įsi- 
jimas, bendras, visų Bostono gyti tikietą. Jų galima gauti ir 
lietuvių bus vasario 13 d., 2 v. “Darbininke”, 
po pietų, South Boston High
School auditorium, Thomas kantai gros lietuviškas meliodi- 
Park ir G St., South Boston. jas. Bus įdomi programa. Po 
Kalbės žymūs asmenys, svečiai.!bankieto dus pasilinksminimas. 
Graži lietuviškų dainų ir šokių 
programa. Karo bonų vajus ir 
taip toliau.

Dalyvaukime visi. Dalyvauki
me kaipo laisvi laisvos šalies pi
liečiai. Įžanga visiems dykai.

Lirtiitns.

Laike bankieto jauni muzi

Tai bus 
mas. Todėl tuoj vietas 
kykite.

Šuruih-Burum
Stepono Dariaus Posto

3 317 Amerikos Legiono Ladies 
ni Auxjhary rengia smagų paši
rs linksminimo vakarėlį, šeštadie- 
!£■ nj, vasario 12 d., 7:30 vai. vak. 
£ savo patalpose. 265 C St., So.

Boston, Mass.
Bus šokiai, skanių valgių ir 

gėrimų. Mes užtikrinam. kad 
atsilankę būsite patenkinti.

Visus kviečia —
Rengėjos—Ladies Auriliary.

No.

Tėvy Jėzuitų Misijos
Worcester, Mass. — Aušros 

davimas prasidės 1 vai. po pie-1 Vartų par., Vas. 24 — Kovo 5 d. 
tų, o programa prasidės 2 vai.” j T. Antanas Mešlis, S. J.

Cambridge, Mass. — Nekalto 
na Martinkai. gyv. 65 Story St.. j Prasidėjimo par. Vas. 27 — Ko- 
susilaukė dukters. Motina ir j 
dukrelė jau namuose ir yra ge- į

į roję sveikatoje.
I

I

linksmas užsigavėji- 
užsisa- 

R.

' iJuozas Kasinskas
Laidotuvių

;> Direktorius |
U Patarnavimas Dieną ir Naktj 4 
o 602 VVashington Blva. | 
<; BALTIMOP.E 30, Md. * |

Tel. Lexington 8595 |
<) Limosinai dėl visokių reikalų S

i

vo 12 d. T. Pr. Aukštikalnis, 
S. J.

Elizabcth, N. J. — Šv. Petro; 
ir Povilo par., Vas. 27 — Kovo 
12 d. T. Jonas Kidykas, S. J.

Bayonne, N. J. — Šv. Mykolo! 
par., Kovo 11 — 19 d. T. Anta
nas Mešlis, S. J.

Providence, R. I. — Šv. Kazi
miero par.. Kovo 12 —19 d. T. 
Pr. Aukštikalnis, S. J.

Scranton, Pa. — Šv. Mykolo 
par.. Kovo 12—19 d. T. Jonas

| Kidykas. S. J.
Lankėsi

lankėsi

Peridns Marint
P. Baltrušiūnas - p. Klingą, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

■

i
I

i

GRABORIAI t 
Jt 
A

S. Barasevičius ir Sūnus i
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

I

i

Pereitą sekmadienį 
worcesteriečiai — pp. D. ir E. 
Mažeikai. J. ir V. Gaidžiai ir! 
Wm. Kiela. Svečiai atsilankymo į 
proga atnaujino savo prenume-; 
ratas.

Lankėsi A. Zaveckas. LDS 
Naujosios Anglijos apskr. pir
mininkas.

Taipgi lankėsi A. Daukantas. 
‘Darbininko’ nuolatinis bendra
darbis ir Kat. Fed. Apskrities 
pirmininkas.

Sausio 27 d. pp. Jonas ir Aldo-

i 
t

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

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 130k-R

į

9
9 
f
♦
r

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2809

i
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Liurdo Stebuklai
Negalima sakyti, kad šiandien nebūtų stebuk
lu. — tvč. Paneles Marijos apsireiškimas Masa
bielio uolos angoje paprastai mergaitei Berna
detoj Subiriūtei. — Iš sausos ir kietos uolos 
trykšta vanduo. — Ligoniai staiga išgijo. — Ki
ti suranda paguodų ir ramybę. — Gydytojai ir 
mokslininkai stebi ir tyria išgijimus. — Nešama 
Šventoji Eucharistija procesijose. — Maldauki
me galingojo Svč. Panelės Marijos užtarymo ir 
maloningosios pagalbos sau. kitiems ir tėvynei.

Stebuklai nėra praeities mis ligomis kaip vėžio ir 
įvykiai. Stebuklai dar ne- džiovos, akli bei neregiai, 
išsibaigė, bet moderniais sužaloti ir sulaužytais 
mūsų laikais įvyksta viso- kaulais, iš visų pasaulio 
se pasaulio dalyse. Tačiau, dalių, milijonais vyko ir 
tie stebuklai niekur kitur vyksta į stebuklingąją 
taip dažnai ir taip nenus- Liurdo šventovę, kur tik 
tojančiai atsikartoja kaip apsiplovimu buvo ir yra iš- 
kad pastaraisiais laikais gydyti, tapdami sveikais 
Švč. Panelės Marijos šven- ir dėkingais, 
tovėje Liurde, Prancūzijo
je.

Vasario 11 dieną, 1858 
metais, Švč. Panelė Mari
ja stebuklingu būdu ir pir
mą kartą apsireiškė Masa- 
bielio uolos angoje papra
stai mergaitei Bernadetai 

’ Subiriūtei.
Tų apsireiškimų būta net 

aštuoniolika. Viename iš 
tų apsireiškimų, Švč. Pa
nelė Marija apreiškė Ber
nadetai, pareikšdama: *:Aš 
esu Nekaltasai Prasidėji
mas.”

Vienas iš pirmųjų ste
buklingųjų įvykių buvęs 
ties Masabielio uolos anga, 
kur Švč. Panelė Marija pa
liepė mažutei Bernadetai 
savo piršteliais paliesti uo-

vienas li- 
į stebuk- 
šventovę, 
išgydytas 
ir skau-

I Gyvybinės Ki
—— — e

Malonu panaudoti šią 
progą pasidalinti su klau
sytojais viena-kita išmin
tingųjų žmonių mintimi 
apie knygą. į

Kas tai yra knyga? 
Knyga tai akiniai per 

kuriuos žiūrint mato vis
ką, ką žmonija per ilgus 
amžius yra nuveikusi, ką 
išgalvojusi; mato visą 
žmonijos praeitį ir dabar
tį. Knyga tai lyg jūrių ži
bintuvas žibčiojantis tam
sioje ir audringoje žmo
gaus gyvenimo naktyje. 
Knyga tai ištikimas ir ge
ras draugas, malonus su
raminto jas, visad tylintis, 
bet labai iškalbingas mo
kytojas ir tikslus patarė
jas. Knygos tikslai papra
stai keturi: skaidrinti 
skaitytojų išmintį, stip
rinti jų dorą, suteikti nau
dingų žinių ir tinkamo ma- 

’ lonumo.
Bet ne visos knygos yra 

tokios, yra daug ir blogų 
knygų, kurių reikia sau
gotis labiau negu atviro 
priešo ar apgaulingo drau
go. Blogų knygų nuodas 

i Nūngi, karo metu mažai yna smarkesnis ir pa vo
kam tenka atlankvti ste- ~ '
buklingąją Liurdo švento
vę, bet mes visi gaiuue la
kiomis savo mintimis 
skristi į tą stebuklingąją 
Liurdo šventovę ir turime 
privilegiją kreiptis prie 
Švč. Panelės Marijos, Die
vo Motinos ir mūsų Moti
nos, kuri gausiais stebuk
lais pagarsėjusi ir Lietu
voje, nuolankiomis ir kar
štomis maldomis maldau
jant galingojo Jos užtary
mo mums patiems ir malo
ningosios pagalbos ki
tiems, kai esame suspau
dime arba ligoje, tuo pa
čiu maldauti, kad Ji teik
tųsi išgelbėti ir numylėtą 
mūsų tėvų žemę iš visų 
dabartinių nelaimių. j

Todėl, visur ir visada te
būna gerbiamas Švč. Pa
nelės Marijos vardas ir 
laiminamas Nekaltasai Jos 
Prasidėjimas.

Kun. A. Tamoliūnas. nadetos regėjimus ištirti.

Bernadeta vienuolė.

Šventosios Bernadetos galvos ir pirštų rotog afija

ba prarado tikėjimą, da-■ charistija iškilmingose 
bar tiki į Kūrėją ir į ant- procesijose nešama pro 
gamtinį gyvenimą. | sergančiuosius, ir jie tam-

Čia paduodame porą tų pa stebuklingai išgydyti iš 
stebuklingųjų išgijimų nepagydomų ligų ir skau-
kompetetingam pačių smingų kančių, 
skaitytojų sprendimui.

i Tik žvilgterėkime į ste
buklingąjį Seselės Giulija- 
nos išgijimą. Ji mirtinai 
sirgo nepagydoma džiovos 
liga. Iš Orsolos vienuoli
jos, ji atgabenta į Liurdo 
šventovę ir leista prie ste
buklingai gydančio van
dens. Niekas netikėjo, kad 
ji atgaus sveikatą, nes bu
vo beveik merdenti. Ta
čiau, sumenkęs jos kūnas 

lą, iš kurios ištryško van-' Man ir tau, mielas skai- kai tik įleistas palietė 
duo ir pasiliejo šaltinis, tytojau, taip yra tikrovėje, vandenį, ji staiga pagijo ir 
Kur pirmiau buvo sausa ir Tačiau, taip nėra su gydy- jautėsi sveikutėlė, 
kieta uola, dabar iš tos uo- tojais, kurių 20 arba 30 naujai atgimusi, 
los trykšta vanduo apie stebi ir tyria atvykusių li- 
tūkstantį galionų į vžllan- gonių ir paliegėlių ligas, 
dą. Tas vanduo, nors ir na- Gydytojai pripažįsta tik 
turalus, kaip ir kitų šalti- tuos išgijimus esant ant- 
nių ir upelių, bet šiandien gamtiniais, kurie buvo 
žinomas plačiame pašau- staigūs, kaip staigus pū
tyje, kaip stebuklingai gy- nančios kiaurymės užsi- 
dąs, kuomet kiti šaltiniai traukimas nauja ir sveika 
ir upeliai kaimynystėje ir oda, 
kitur neturi tos stebuklin
gai gydančios jėgos, nė 
stebuklingos Dangaus ga
lybės.

Vėliau, Švč. Panelė Mari
ja nurodė, kad nebebus 
daugiau apsireiškimų, pa
žymėdama troškimą, kad 
Bernadeta paskleistų žinią 
visiems sergantiems žmo
nėms eiti pas tą šaltinį ir 
apsiplauti, ir jie pasveiks. 
Ir nuo tos dienos ir ilgai
niui, žmonės, sergantieji 
įvairiomis nepagydomo-

Tikrovėje, kai 
gonis, vykstąs 
lingąją Liurdo 
netampa staiga 
iš varginančios
džios ligos, nes Gerasai 
Dievas žino, kas numylė
tam Jo tvariniui yra ge
riausia nemirštamosios 
sielos išganymui. Tačiau, 
kiekvienas, kuris atvyks
ta, grįšta j savo namus, 
pelnęs širdies ir proto ra
mybę, tapo suramintas ir 
paguostas, su džiaugsmu 
atsidavęs kentėjimui, nes 
prityrė, kad Dievo Apvaiz
da jį globoja ir laiko galin
goje rankoje, duodant 
tvirtybės ir saulėtos vil
ties. Tuo pačiu, savaime 
argi tai ne stebuklas?

v •

lyg

Štai, Petrui di Rudder, 
paeinančiam iš Oostacher, 
Belgijos, atsitiko baisi ne
laimė. Jo koja tapo baisiai 
sutriuškinta — taip kad 
apatinė dalis vos lietė vir
šutinę. Jo kulną galima 
buvo lenkti net iki kelio. 
Sužalotą koją reikėjo tik 
amputuoti. Tačiau, jis at
gabentas į Liurdą, ir įdė
jęs baisiai sužalotą koją į 
vandenį, koja staiga sugi
jo ir pasveiko taip, kad ne
simatė baisaus sužalojimo 
ženklų Daugelis iš jo tė
viškės drauge atvykusių 
draugų ir pažįstamų, kurie 
matė tą stebuklą, atsiver
tė ir tapo tikinčiais.

Visgi, pats vanduo nėra 
vienintelės priemonės stai
giam išgijimui stebuklin-

Marija, Marija! 
Skaisčiausia lelija! 
Dangaus karalienė šviesi! 
Užstok prieš Aukščiausi 
Tu žmogų menkiausį, 
Nes viską pas Dievą gali!

, staigus sulaužytų 
kaulų suaugimas, ir visi, 
kurie staiga pasveiksta 
viršum abejojimo, viršum 
prigimtųjų mokslų prity
rimo, ko negalima gamtos 
priemonėmis pasiekti ir iš
aiškinti. Taigi, staigus pa
sveikimas iš sugedusių 
nervų bei paprastų ligų 
nėra priskaitomas stebuk
lingųjų išgijimų kategori
jai, nors kitiems taip ir at
rodytų.

Tie staigūs ir stebuklin
gi išgijimai kartojasi mo- goję Liurdo šventovėje, 
dėmėmis mūsų dienomis, nes nuo 
Juos stebėjo tūkstančiai ir Šventasis 
tūkstančiai prityrusių gy- pramintas 
dytojų ir pagarsėjusių Sakramento 
mokslininkų. Daugelis iš pažadino 
tų gydytojų ir profesorių, kasdieniai priimti Šventą- 
kurie pirmiau neturėjo ar- ją Komuniją, šventoji Eu-

tos dienos, kai 
Tėvas Pijus X, 

Švenčiausiojo 
Popiežiumi, 

tikinčiuosius

Įstaiga, kurioje gydytojai patikrina Liurde Įvykusius stebuklus.

kurs mato knygos vertę.’ tik imk jas nuosavu bėn ir 
Kaip aklas žmogus negali jomis naudokis.
įvertinti gražaus paveiKS- Vienas išmintingas n_o- 

, kokias jis

niekad neskaitau gerų 
anygų, o tik geriausiasias, 
nes žmogaus gyvenimas 
pertrumpas ir jas visas 
perskaityti. Pasinaudojęs 

i tuo išminčiaus atsakymu, 
man šiandien labai norė
tųsi įpiršti savo broliams 
lietuviams perskaityti vie
ną geriausiųjų lietuvių 

i Kalboje knygų. Toje kny
goje paliestas vienas svar
biausių žmogaus gyveni
mo klausimų. Tą klausi
mą labai pagelbsti rišti 

i viena paslapčių pilna 
■ Prancūzijoje vieta Liur- 
i das. Tos vietos paslaptimis

Į Vienas
lo, taip tamsus žmogus ne- gus užklaustai 
gali įvertinti knygos. Tam- Knygas 
šuoliu paprastai laikomas 
žmogus, kurs skaityti ne
moka. Bet tai klaida. Vai
guvoj kartą ateina pas 
jauną kunigą senyvas 
žmogus ir sako: kunigėli, 
pasakyk man kokią knygą 
būtų man tinkamiausia 
skaityti ir kur ją gauti’.' 
Skaityti tai aš nemoku. 
Gyvenimas tos malonės 
man paskupėjo, bet aš tu-

o

jingesnis už nuodingiausio 
driežo nuodus.

Apie blogą knygą tik už
siminus, laiko trumpumas riu gerą kaimyną, kurs 
verčia mane grįžti prie man noriai paskaito. Aš 
minčių apie gerą knygą, gaunu knygas, o jis man 
Vienas išmintingas žmo- skaito. Neturėjau, kuni
gus pasakė, kad jis knygų gėli, malonesnių savo gy- 
ir jas skaityti pamėgimo venime valandų už tas, 
nemainytų už jokius tur- kuriose klausiaus geros nuo senesnių jau laikų šu
tus. Taip knygą branginti knygos skaitymo. Kunigas • sirūpino rimti mokslo vv- 
tegali tik toks žmogus, tvirtina, kad tai buvęs vie-.rai; vyrai įvairių tautų,

Tarbo vyskupas Lioran- 
sas, kuriam reikėjo Ber- 

- — • • • w X “ A *

Įamžink Savo Vardą Į Liurdo 
Knygą!

nas šviesesnių parapijie- i pažiūrų, tikybų ar visai be 
čių. Labai gaila, kad šioje tikybiniai. Tie mokslavy- 
šalyje ar tik ne didžiuma riai apie tas paslaptis pri
musų lietuvių knygą labai rašė daug knygų įvairiose 
mažai teįvertina. Visokių kalbose. Paskutiniame lai- 
gražių ir brangių dalykų įke vienas žydas Prane 
rasi jų namuose, tik kny-| VVerfel savo knyga taip 
gos ten neieškok. Teisina- sudomino ir šios šalies 
si jie įvairiomis priežasti- gyvento jus, kad tūkstan- 
mis, tik tikrosios priešas- čiai ją perka ir džiaugiasi 
ties nuo jų neužgirsi; ar perskaitę. Apie Liurdo pa- 
jie jos nemato, ar ją nuty- slaptis lietuvių kalboje y- 
li. O kaip norėtųsi kiekvie- a parašyta knyga lietuvių 
nam geresniam tėvvnai- i mokslininko, buvusio rek- 
niui, kad mūsų broliai lie- toriaus Peterburgo Aka- 
tuviai pamėgtų knygą, dėmi jos (dar carų laikais), 
kad jie įprastų kasti iš rektoriaus Lietuvos 
jos, kaip iš aukso kasyk- i versiteto, vyskupo P. Su
los sau išminties, žinių, čio. Šią knygą perskaitęs 
laimės, doros, sveikatos ir geros valios lietuvis gali

uni-

“Darbininkas” išleidžia Vyskupo 
Bučio, MIC., knygą “ŠVČ. P. 

APSIREIŠKIMAI LIUR- 
. Tai bus trečioji tos svarbios 

knygos laida.
Ši taip labai svarbi ir Įdomi knyga 

leidime pasirodė prieš 34, 
metus, Lietuvoje. Ji turėjo pelnyti di- j 

pasisekimą mūsų skaitančios vi-* 
suomenės tarpe. Joje moksliškai ( 
svarstomi stebuklai, aiškiai apsako-1 
ma visi ŠVČ. P. MARIJOS APSIREIŠ-į 

mažai Bernadetai ir aprašoma! 
daug įvykusių stebuklų. Knyga taip* 
puim, kad sunku apsakyti, reikia tikį 
pačiam ją skaityti.

Antras tos knygos leidimas buvo papildytas žinio
mis iš įvairių rašytojų ir iš naujų paties autoriaus ty
rinėjimų Liurde, 1930 metais, šitą antrą leidimą “Dar
bininkas” perspausdina, sutinkant pačiam autoriui! 
Vyskupui P. Bučiui ir neužilgo su didžiausiu džiaugs- • 
mu galės visuomenė skaityti.

Pats Vyskupo Bučio garbingas vardas užtektinai 
garantuoja tos knygos didelį naudingumą. Visi turė
tų tą knygą tuojau užsisakyti, ir ją perskaitę, reko
menduoti kitiems.

Aukojusieji $5.00 ar daugiau bus įrašyti į šios 
svarbios knygos rėmėjus, jie gaus knygą ir jų vardas 
bus atspausdintas — įamžintas pačioje Liurdo knygo
je.

Norintieji tapti Liurdo knygos rėmėjais, 
kreipkitės:

DARBININKAS,
36G W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

kitų už auksą vertesnių išvengti blogo, blogesnio 
j brangenybių. Tos aukso ■ už pačią mirtį ar įsigyti 
į kasyklos — knygos pačios gerą, vertesnį už pačią 
1 prašyte prašosi kiekvieno gyvybę.

Koplyčia, kurioje buvo šv. Bernadeta palaidota
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10,000 GYDYTOJŲ LANKE LIURDĄ- - - - - ■ 
— Nuotykis su Prancūzijos vienuole, seserimi Irena. — 16 operacijų nepagelbėjo, pasveiko 
Liurde. — “Jėzau, jei neišgydysL.. pasakysiu Tavo motinai." — “Važiuok j Liurdą" — drau
gės kalbėjo džiovininkei mokytojai. — Negalėdamas išgydyti savo tarnaitės daktaras ją pa

siuntė Liurdan. — Protestanto gydytojo stebuklingas pagijimas nuo džiovos.
____________ «-

Iš vakarėse šio baisiojo’ 
karo. bevažinėjant po 
Prancūziją teko užsukti į 
tą nepaprasto susidomėji
mo vietą— Liurdą. Pire- 
nėjų kalnų pašlaitėse įsi
kūręs tasai miestas turi 
apie 10.600 gyventojų. Bet, 
kokios minios, šimtatūks
tantinės čia suplaukia! Ir 
kaip gi nekeliaus — prie 
šventosios Apsireiškimo 
grotos pakabinta tūkstan
čiai kriukių, lazdų, kurio
mis pasiramsčiuodami čia 
atvyko luošieji, ligonys, 
bet jie čia staigiai išgijo ir 
išvyko palikę lazdas, nes 
jos jau jiems nebereikalin
gos. Liurdo muziejuje pil
na dokumentų, fotografi
nių nuotraukų baisių ligo
nių, su išpuvusiomis žaiz
domis, su sulaužytais kau
lais ir vėl naujos fotogra
fijos, kaip jie atrodo nuo
stabiu būdu išgiję. Tik pri
sistebėkime keletui atsiti
kimų.

Naujoji Liurdo šventovė iš šono.

Apie žmogų, perskrostą 
trijų kulkų

Vienas iš pačių nelaimin
giausių vyrų tikriausia, 
gali sakyti, buvo James 
Traynor iš Liverpulio. Ji
sai Didžiojo karo metu bu
vo ties Antverpenu sužeis
tas į galvą, o 1915 m. prie 
Gallipoli jj perskrodė net 
trys Kulkos, nuo ko supa- 
raiižavo jo dešinę ranKą. 
Penkerius metus jis išgu
lėjo ligoninėj. Nei dešinės 
rankos negalėjo pakelti, 
nei paeiti neįstengė. Gydy
tojai labai stengėsi, pada
rė net 1d operacijų — nie
ko gero. Vilties nebetekęs 
susilaukti pasveikimo iš 
gydytojų, Traynor, kriu
kiais pasiremdamas, su di
deliu vargu nuvyko į Liur
dą ir... po kelių dienų ūmai 
pagijo. Jis buvo perimtas 
tokiu dėkingumu Marijai,
kad ėmė kitiems vargšams minių šauksmas, 
tarnauti. Pirma gydytojai čiusių tą nuostabų įvykį; 
jo nenorėjo leisti į Liurdą, patsai gi išgijusis atsisto- 
o po pagijimo — 1927 m. “ 
liepos 8 d. gydytojų komi
sija paskelbė sprendimą, 
kad James Traynor išgiji
mas gamtinėmis jėgomis 
neišaiškinamas, taigi — 
stebuklas.
Alpstančio jaunuolio 
šauksmas

Tai buvo 1926 metais. 
Liurde ėjo ilga procesija. 
Patsai kardinolas nešė 
Švenčiausįjį ’ sustoda-

lilljl
mk ą

R!

kartu su Reimso maldinin-

mas ties kiekvienu ligoniu colitis), ir į jos kelį įsiirfe-' atrado džiovos pradžią, 
jį laimino monstrancija, tė.sunki kita liga (ankilo- Atsirado žaizdos ir gydy- 
Ligonims tai buvo jų gy- zu vadinama). Nancy mie- tojai nutarė — reikalinga 
vybės — ar mirties valan- ste, o net ir Paryžiuje, pa- rimta operacija. Draugės 
da. Taigi suprantama, ko- darytos dvi operacijos jai 
dėl, priėjus kardinolui, nepagelbėjo. Sugalvojo ji' 
vienas, beveik mirštantis vykti į Liurdą. Gydytojai 
jaunas ligonis, meldėsi pa- tokią kelionę laikė ligonei 
tylomis: labai rizikinga ir ją drau-
— O Jėzau, Marijos Sū- dė. Bet ji išvyko rūgs. 8 d. 

nau, išgydyk mane...” Pa
laimino. Bet ligonis nepa- kais. Rūgs. 10 d. nunešta į 
sikeitė. Kardinolas neše grotą priėmė Švenčiausįjį. 
švenčiausį tolyn. Liūdnai Staiga jai ėmė labai skau- 
paskui jį slinko sergančio dėti vidurius ir kelį. Ne- 
jaunikaičio vežimėlis. Da- paisant to — 
bar jis sukaupė paskutines 
jėgas ir suriko, kiek galė
jo:
— O Jėzau, Marijos Sū

nau, Tu man nepagelbė- 
jai... Aš pasakysiu 
Motinai’” — ir ligonis ap
alpęs krito atgal į patalą.

Tas desperatiškas šauk
smas sugraudino kardino
lą. Jis apsigręžė, priėjo 
prie mirštančio jaunikai- penkiolikos dienų 
čio ir dar kartą palaimino pradėjo savo darbą. Jos 
Švenčiausiuoju. Ir — įvy- sveikatą dar patikrino biu- 
ko stebuklas. Jaunikaitis re buvusių 20 gydytojų ir 
pagijo. Upelio krantais visi pasirašė protokolą, 
nuskambėjo džiaugsmin-

ma-

ji buvo įleis
ta į Liurdo vandenį. Iš
traukusios ją iš vandens 
slaugytojos pamatė iš
kreiptą jos koją atsitai
sant. Jėgos grįžo ir ji pra- 

Tavo dėjo vaikščioti. Maldinin
kus lydėjęs gydytojas Ge- 
nillon apžiūrėjęs rado ją 
pasveikusią. Ji jau vaikš
čiojo be ramščio ir valgė 
taip, kaip visi kiti, o po 

— vėl

ėmė kalbinti:
— Važiuok į Liurdą.
Išvažiavo. Nuvykus pir

mąją dieną, laiminant 
Švenčiausiuoju, pajuto lyg 
kažkokį sukrėtimą. Jos li
gos kortelė nukrito. Skau
smai nugaroje išnyko, o 
žaizdos užgijo. Parvažia
vusi į Bordeaux miestą 
nuėjo pas gydytoją. D-ras 
Lacoutėr, kurs anksčiau 
ją buvo apžiūrėjęs, patvir
tino, kad ligonė tikrai pa
sveikusi. 1935 metais mo
kytoja Martonnaudaitė vėl 
nuvyko į Liurdą su doku
mentais apie savo ligą. 
Gydytojai patikrinę do
kumentus apie ankstybes- 
nę jos sunkią ligą ir dabar 
ją radę staigiai išgijusią, 
pripažino, kad jos išgiji
mas gamtiniu būdu neiš
aiškinamas — stebuklas.j

ii
kadI mas

Žaizdotoji džiovininke
Martonnaudų šeima, gy

venanti Cauderane (Pran- 
jzūzijoje) tikrai buvo ne- 
l laiminga. Motina sirgo. Po 
i kiek laiko, 1933 m., ir jos 
[duktė mokytoja, taip rū- 
ipestingai motutę slaugiu- 
Isi, pasijuto serganti. Bet 
| ji nuo mamytės nesitrau- 

auklėtoja kė, nežiūrint aštrių skaus- 
vaikų prieg- mų nugaroje. Liga nugalė- 

Nancy

jo, ir sušuko:
— O Jėzau, Marijos Sū-; 

nau. Tu išgydei mane. Aš 
pasakysiu Tavo motinai, [ 
kad ji padėtų man atsidė
koti!

tos vienuolės išgiji-' 
stebuklingas.

■

Dvidešimts gydytoju ir 
viena vienuolė

Sesuo Irena, 
nenormalių 
laudoje Nancy mieste jo — turėjo atsigulti ligo- 
(Prancūzijoje) 1927 m. su- ninėje, keletą kartų, pa
sirgo skilvio liga (entero-’ kartotinai. D-ras Michelet

Apsireiškimų urvas dabar.

l « r ŪL ~ rr.tn

Marijos Žavinga Jėga
bedalina didžias Dievo ma
lones. Čia, Liurdo grotto- 
je, prie Massabielio uolos 
į ketvirtus po Nekalto Pra
sidėjimo dogmos paskelbi
mo metus, Marija, (1858) 
tūkstantis astuoni šimtai 
ir penkias dešimt aštuntų 
metų, kovo dvidešimt 
penktą dieną, šešiolikta
me pasirodyme tarė mer
gaitei Bernadetai Soubi- 
rout — “Aš Nekaltas Pra
sidėjimas”. Du kartu Ber
nadeta klausė:

“Gražioji Ponia, kuo tu 
vardu ?”

Du kartu Marija tylėda
ma maloniai šypsojosi. 
Trečiu kartu nužemintos 
tarnaitės užklausta, Mari
ja, rankas susiėmė ant 
krūtinės, akis įsmeigė į 
Bernadetą, o lūpomis pa
tvirtino Pijaus devintojo 
paskelbtą dogmą — “Aš 
Esu Nekaltas Prasidėji
mas”. Marija tai pasakiu
si išnyko, o minios žmonių, 
iš Bernadetos lūpų sužino
jusios žodžius entuziastiš
ko džiaugsmo pagautos, 
puolė ant kelių šaukdamos 
— “Marija, be kaitės pra
dėtoji, melski už mus, ku
rie šaukiamės tavo pagal
bos!”

Marija pasirodžiusi išny
ko. Liurdas virto Marijos 
šventove. Nuo tos valan
dos iš visų pasaulio šalių 
kasmet suplaukia milijo
nai Marijos garbintojų 
Dvasios ir kūno ligoniai 
čia ieško pagalbos. Čia ai
di tylūs sergančiųjų deja
vimai; čia žiba drėgna at
gailos ašarėlė; čia nusilpęs 
tikėjimas stiprėja; čia su
klupęs beviltis ramybę su
randa.

Liurde metasi į akį ligo
nių paliktieji vežimėliai, 
grottos lazdomis nusags
tytos sienos. Liudija sura
šyti katalikams nepalan
kių gydytojų protokolai, 
liudija advokatų ir polici
jos atstovų surašymai a- 
pie Liurde įvykstančius 
stebuklus.

Tamsios nūndieninio pa- j

— Nėra šalies, kurioje 
katalikai nesidžiaugtų ste
buklingomis Marijos vie
tomis, paveikslais, meno 
kuriniais. Lietuvoje tūks
tančius maldininkų kas
met Marija sutraukia į Že
maičių Kalvariją, į pagar
sėjusią Šiluvą. Marija žiū
ri į vargstančią Lietuvą iš 
Aušros Vartų Vilniuje. 
Lenkai didžiuojasi Čensta- 
kava, nes ten Marija per 
Kūdikėlį Jėzų žmonėms y- 
ra išpylusi neįkainojamų 
malonių. Kiekvienas kraš
tas turi tokias vietas, kur 
Dievas per Marijos galin
gą užtarymą teikia žmo
nėms kūno ir sielos pries- 
paudose stebuklingą savo 
pagalbą.

Tačiau, pasaulyje gar
siausioji Marijos šventovė 
tai Prancūzijoje Liurdo 
miestelis, nes Nekaltai 
Pradėtoji Panelė Marija 
ten yra dalinusi ir dar te-
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Bernadeta Subirūtė

Nuostabi Marijos Raedt 
istorija

Nuolatinis inkstų užde
gimas ir kitos ligos ėmė 
1933 m. kankinti belgę p. 
Mariją Raedt. Ji tarnavo 
pas gydytoją. Tas, negalė
damas jos pagydyti, pa
siuntė pas dar didesnius 

[specialistus. Nė tas nepa
gelbėjo. Nusiminęs gydy
tojas dabar ją pats pa
siuntė į Liurdą. Nuvyko 

[prie Šv. P. Marijos Grotos 
taip apie 11 vai. ryto ir... 
staiga pasveiko. 1934 m. ji 
vėl atvyko į Liurdą — pa
dėkoti Marijai. Čia vėl ją 
apsupę gydytojai, norėda
mi patikrinti tą nuostabų 
įvykį. Tą dieną, 1934 m. 
gegužės 14 d. net dvylika 
gydytojų iš keturių krašti; 
— Anglijos, Belgijos, Švei 
carijos ir Prancūzijos — 
pirmininkaujant Dr. Vai- 
let patikrino ankstybesnių 
gydytojų pataloginius ii 

' bakteriologinius praneši
mus, specialistų gydytojų 
liudymus, kurie ją tyrinė
jo sergant ir pagijus. Ta 
gausi specialistų komisija 
jos išgijimą pripažino ste
buklingu. Tarp tų gydyto
jų buvo vienas, kurs prieš 
[trejus metus pats Liurde 
buvo nuostabiu būdu pagi
jęs nuo plaučių džiovos. 
Jis tada buvo protestan
tas. Vienoje Anglijos ligo 
ninėje jau buvo beveik 
marinamas — buvo taip

nusilpusi. Viena giminaitė 
davė jam gerti Liurdo van
dens. Ir džiovininkas gy
dytojas ėmė sveikti. Savo 
sveikatos grįžimą laikyda
mas stebuklu, jis perėjo į 
katalikų tikėjimą. Svars
tant Marijos Raedt pagiji
mą, norėdamas pabrėžti, 
kaip gydytojai atsargūs 
išgijimą pripažinti stebuk
lingu, jis kalbėjo:
— Nors aš tikras esu, jog 

mane pagydė Švč. Liurdo 
Mergelė Marija, bet gydy
tojų biuras net nesiėmė 
mano pagijimo svarstyti, 
kaip ir silpnai įrodomo”. 
Nobelio Laureato žodis

Taikos metu Liurdas bu
vo atviras visų tautų ir vi
sų tikėjimų (ar ir visai ne
tikintiems) gydytojams. 
Jie laisvai galėjo išgijimus 
tyrinėti. Tuos stebuklin
gus išgyjimus yra tyrinėję 
jau netoli 10,000 gydytojų. 
Vien 1932 in. gydytojų 
biure buvo 864 gydytojai. 
Nuo 1890 m. iki maždaug 
1935 m. daugiau kaip 4,000 
gydytojų pripažino ste
buklingai išgijus: 892 tu- 
berkuliozininku, 694 sir
gusius virškinimo organų 
ligomis, 119 tumoro ligo
nių, 22 sirgusių vėžiu, 55 
aklų, 24 nebylių, 23 kurti
nių.

Apie Liurdo išgijimus 
daug įdomių smulkmenų 
sužinosime iš prof. vysk. 
Bučio knygos “Šv. P. Ma- 

1 rijos Apsireiškimai Liur- 
s cle”, kurią leidžia “Darbi

ninkas”.
Baigiant tebūnie leista 

prisiminti žodžius garsiojo 
amerikiečio gydytojo — 
Alex Carell, kurs už savo 
svarbius mokslinius krau
jo indų vėžio ligos tyrinę- Į 
jimus yra gavęs Nobelio 
premiją. Jis daug kartų 
lankė Liurdą, dalyvavo gy
dytojų komisijos posė
džiuose, tyrinėjo, ir savo 
patyrimus apibudindamas 
laikraštyje “The Ameri- 
can”, taip rašė:
— Aš tikiu į stebuklingus 

išgijimus. Niekada aš ne
užmiršiu to jaudinančio 
vaizdo, kurį savo akimis 
mačiau, kaip didžiulis vė
žio skaudulys, buvęs ant 
vieno darbininko rankos, 
staiga visai išnyko, palik
damas mažą randelį. Aš to 
negaliu suprasti; bet taip 
pat aš negaliu ir abejoti 
tuo, ką pats savo akimis 
mačiau.”

i 
i

šalių pamatais dar niekuo
met nėra buvę tiek para
ko, kaip mūsų dabartyje. 
Akimirksniu blykstelėju
si kibirkštėlė, krintančios 
iš debesų bombos, ir sen- 
miesčiai ir amžių sukurti 
paminklai griuvėsių degė
siais smilksta, kraujo ir a- 
šarų tvane skęsta žmonės. 
Ką parodys grasmingas 
rytojus, mes nežinome, tik 
tai, kad mūsų balsai kilo ir 
kils prie Marijos, kaip ki
tados minios šauksmas 
prie Liurdo grottos — 
“Marija, melski už mus, 
kurie šaukiamės tavo pa
galbos.”

Nevisiems tenka didi lai
mė vykti į Liurdo Marijos 
šventovę. Sunkiųjų gyve
nimo aplinkybių prislėgti, 
pilkas darbo dieneles leis
dami, išvargsta žmonės 
trumpą amželį Liurdo ste
buklingos vietos neregėję. 
Kad ir šie progos turėtų 
žavia Liurdo šventove pa
sidžiaugtų, kad įžiebtų ti
kinčiųjų širdyse karštesnį 
ir uolesnį į Mariją pamal
dumą, Jo Ekscelencija, 
Vyskupas Bučys yra para
šęs mokslišką, įdomią 
Švė. Panos Marijos Apsi
reiškimai Liurde, knygą.

Norintieji patirti Mari
jos — Krikščionių pagal
bos maloningumą, lai jie 
atsikreipia į “Darbininko” 
administraciją ir įsigyja 
šį naują veikalą. —

Kun. K. Jcnkus.

niniai orlaivių sparnai. Po 
senutės Europos ir rytų

mus gink nuo priešo ir

★ m ★
--—_------- --------- - r_ Marija, malonės Motina,

Saulio padangės. Sulieps-^gaj|es|jngurno Motina, tu
- _ ’ mus gink i__ r. k

zo dangaus skliautus plie- mirties valandoje priimk.
nojo audringos kovos, rai-

Šv. Jdozapo koplyčia, kurioje šv. Bernadeta palaidota.
< “

K. J. Prunskis.
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