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Lietuviai Japonų Belaisvėje

(LKFSB) Londono lietu
vių klebonas kun. Dr. K. 
Matulaitis, lankydamas 
savo parapijiečius, tarp tė
vų randa daug susirūpini
mo jų karan pašauktais 
sūnumis. Kai iš kurių šei
mų yra net ketvertas sū
nų ar dukterų kariuome
nėje. Iš Londono lietuvių 
yra jau net belaisvėje pas 
Japonus, Italijoje ir Vo
kietijoje. Tėvai jų buitimi 
labiau susirūpinę negu at- 
skrendančiais priešo bom- 
beriais...

Raudonasis Kryžius Ir SSSR

(LKFSB) Visame pasau
lyje Raudonasis Kryžius 
labai daug padeda belais
viams, sužeistiems, nuo 
karo nukentėjusiems žmo
nėms. Raud. Kryžius išsi
rūpina leidimus net nacių 
ar japonų belaisvėje esan
čius kareivius sušelpti, ar 
net išmainyti j jų belais
vius. Iš viso pasaulio tik 
viena Sov. Rusija neįsilei
džia Raud. Kryžiaus, nelei
džia per Raud. Kryžių 
šelpti tremtinių Sibire, nei 
jiems pagelbėti.

Lietuva Kryžminėje Ugnyje
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Browderio Pasekėjai Laimė 
jo Amerikos Darbo Partijoj

(LKFSB) Šitokia antraš
te K. Čibiras yra paruošęs 
naują knygą apie Lietuvą. 
Knyga numatoma išleisti 
Pietų Amerikoje ispanų 
kalba. Jos turinys: Lietu
vių tautos kilme, charak
teristika, praeitis, tragiš
kieji santykiai su slavais, 
nepriklausomybės karai, 
Vilniaus byla; Laisvos tau
tos laimėjimai; užs. politi
ka, ūkinė pažanga, žemės 
reforma ir ž. ūkis, prekyba 
ir kooperatyvai, kultūrinis 
kilimas, menas, lietuvių 
kultūrinė orientacija, Lie
tuvos sienų problemos. 
Antroje knygos dalyje nu
pasakojama Lietuvos kan
čios nuo agresingų kaimy
nų, pradėjus nuo Klaipė-i 
dos atplėšimo, aprašoma! 
tolimesnė raida santykių 
su Vokietija ir Rusija, bol
ševikų okupacija, GPU 
veikimas, kultūros nuos
toliai, ūkis okupacijos me
tu, masinė deportacija, lie
tuvių sukilimas, vokiečių 
okupacija, Lietuva svasti
kos ženkle, ateiteis viltys. 
Knygos turinys sistema- 
tingai sutvarkytos ir dės
tymai paremiami faktais.

Katalikai Nupirko Straus 
Namą

• • •

AMERIKOS I.
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pereina per Bosnian kaimeli.būriaiJugoslavijos partizanų vado Tito
Sulig pranešimų, šie partizanų būriai kaujasi su naciais, kurie okupavo jų 
kraštą.

VVashington, D. C.,
30

Nevv York, kovo 30 —Pe
reitą antradienį įvyko A- 
merikos Darbo partijos 
pirminiai balsavimai. Kai
rysis elementas laimėjo 
apie 620 vietų iš 750 vals
tybės komitete.

Kairysis elementas yra j 
komunistų įrankis, ir jam! 
vadovauja komunistų vy
riausias vadas Brovvder. 
Brovvderiui talkininkauja i 
Sidney Hillman ir kiti.

Iki šiol Amerikos Darbo 
Partijai vadovavo labiau 
konservatyvūs vadai, kaip 
tai: David Dubinsky, Alex’ 
Rose ir kiti. Jie buvo griež
tai nusiteikę prieš komu-; 
nistus. Komunistai jau se
niai organizavosi tą parti
ją pasigrobti savo kontro
lėm Dabar, kada komunis
tai neva panaikino savo 
partiją, tai jie brukasi į vi
sas kitas partijas ir orga
nizacijas, kad jas sprog
dinti iš vidaus.

Vadinasi, komunistai ne-, 
pasikeitė, bet jie pakeitė’ 
savo taktiką, savo veiklą! te
pasuko kiton vagon. Jie tieji lenkai turėjo didelį dų vardu, o ukrainiečiai 
tikisi' tokiu būdu užka- mitingą ryšium su Rusijos buvo atsiuntę savo pareiš- 
riauti platesnę dirvą. Ka- pasikėsinimu prisijungti kimą raštu.
dangi Amerikos Darbo kaikurias Lenkijos dalis. Mitingas entuziastingai 
Partijoj buvo nemažai ko- Tą susirinkimą šaukė priėmė nutarimą reikalau- 
munistų ar komunistuo- šiaurryčių ir Pietryčių Že- ti, kad Rusija grąžintų vi- 
jančių, tai jie prisitaikę ir mių Sąjungos. Į sus išvežtuosius lenkų vai-
pasigrobė tos partijos va-, Susirinkimą pradėjo kus ir milijoną ištremtųjų, 
dovybę. į Pietryčių Žemių Sąjungos} ----- -----------

Vien tik iš to visi ture- pirmininkas Siekanowicz. ' Atsišaukė TftfflUffH 18
oi, ■•-'k 1 ly z-x 11 vi t d I > -Z— _ _ •* u <»•

i

L v M ♦' ; W 11

f*

Reikalauja Grąžinti Sibiran 
Išvežtuosius

Maskvoje

Amerika Pasiuntė 23,000 Tan 
kų Alijantams-750,000 Kito-

kovo žimų. Daugiausia pasiun- 
Jung. Valstybės par-|tė, už kuriuos užmokėjo 

davė savo Alijantams arba pinigais, Didžiajai Britani- 
pagal Lend-Lease pasiuntė jai. 
65 nuošimtį tankų ir kito
kių motorinių vežimų nuo 
kovo mėn. 1941 m.

Pagal lend-lease arba už 
pinigus pasiuntė į užsienį 
23,000 tankų ir apie 750,- 
000 kitokių militarinių ve-

_ _ __ _

Sovietų Rusija pagal 
Lend-Lease gavo daugiau 
kaip 4,700 tankų ir 280,000 
kitokių militarių motori
nių vežimų, gavo daugiau 
negu kuris kitas alijantas, 
įskaitant 33,000 “jeeps”.

j Churchill Laimėjo Pasitikėjimą
Londonas, kovo 30 — bą: pašalinti vokiečių pa- 

Anglijos premieras Wins- liktas minas.
Didelės ir mažos patran

kos ten griaudžia be per
traukos. Amerikiečiai tu
ri geras viltis.

ko- 
šal-

ton Churchill gavo di- 
džiausį parlamento pasiti
kėjimą. Parlamentas, bal
suodamas už ginčijamus 
naminius reikalus, tuo pa-!
čiu balsavimu pareiškė ( Vilniaus Artistai Ir Lietuvių
Churchill valdžiai pasiti-' - - —
kėjimą 425 balsais prieš 
23.

j Suomiai Taikos Derybose
i
l Į
' Stockholm, Švedija, 
vo 30 — Iš patikėtinų
tinių gauta žinių, kad tarp 

(LKFSB) Londone esan- mis. Buvo kalbėtojų ir gu- Rusijos ir Suomijos at- 
naujintos paliaubų (karo 
nutraukimo) derybos. 
Spėjama, kad šiuo metu 
tos derybos eina Maskvo
je, dalyvaujant Juho K. 
Paasikivi, suomių diplo
matui.

(Reuterio žinios paduo-

tų suprasti, kad komunis- Po jo kalbėjo prof. Wiel- 
tai, nežiūrint kokiu švar- horski, šiaurryčių Ž. Są- 
ku jie nesidengtų, jie yra jungos pirmininkas. Vysk, 
tie patys komunistai, ko- K. Radonski pabrėžė visų 
kie buvo prieš Kominterno lenkų vienybę rytų žemių 
panaikinimą Maskvoje, klausime. Provoslavų vys- 
orieš nubalsavimą savo kūpąs Sava sveikino susi- 
komunistų partijos vardą rinkusius pravoslavų var- 
pakeisti. Komunistų tiks- du. Emil Warszawski, pa
las tas pats, tik tą tikslą bėgęs iš Varšuvos ghetto, 
siekti jie vartoja kitas reiškė vilties, kad vėl at- 
priemones. gys Lenkija su savo žemė-

Ir Bulgariją

RUSIJA ATSIĖMĖ NIKOLAJEVĄ
-

I
Maskva, kovo 30 — So

vietų Rusijos kariuomenės 
atsiėmė Nikolajevą miestą 
ir varosi išvaryti nacius iš 
Odesos.

Kitur, Rusijos kariuome
nės perėjo Prut upę ir įsi
veržė į pačią Rumuniją; 
sovietų Rusijos kitos ka
riuomenės dalys yra tik 30 
nuo Čekoslovakijos.

Rusai taip pat pasivarė 
gilyn į Lenkiją.

tas maistas, kuris yra už
šaldytas, kaip tai — vai
siai ir daržovės bus par
duodamos be punktų (be 
stamps).

OPA negali panaikinti 
racionavimo, bet gali leisti 
parduoti maistą be štam
pų.

Ispanija Neturi Kareivių 
Rusijoje

Batalijonai

Lietu vis Renka Minas 
Italijoje

New York, kovo 30—Šio-1 
mis dienomis New Yorko 
Katalikų Arkivyskupija 
nupirko Herbert N. Straus 
didelį namą, kuris yra 
Manhattan Rytinėje pusė
je. Šį namą Straus statė, 
bet neužbaigė statyti. Iš
leido apie $600,000 staty
bai, bet užėjus depresijai 
turėjo nutraukti. Per 13 
metų stovėjo tuščias, 
mirė 1933 m. .

Dabar Arkivyskupija tą; 
namą nupirko už $75,000. į

AMERICAN 
RED CROSS

Maskva, kovo 30 — So
vietų Rusijos vyriausybė 
atsišaukė į Rumunijos ir 
Bulgarijos vadus, kad jie ra praleido žinią iš Helsin- 
atsiskirtų nuo nacių ir pri- ki, kurioj štai kas pasa- 
sidėtų prie Alijantų, ki- kyta: “Kiekvienas nujau- 
taip jos būsią visiškai na- čia, kad kas nors yra da- 
cių okupuotos ir virsią romą, ypač užsienyj.” 
žiaurių mūšių iaukais. 

i Rusija ragina abi tautas 
kovoti prieš nacius.

Trūksta Įstaigų Darbininkų ’
_______

(LKFSB) Lietuvos laik-i 
raščiuose daug skelbimų,; 
kur įvairios firmos ieško! 
darbininkų. Atrodo, kad ■ 
daugiausiai trūksta įstai
gų (ofiso) darbininkų.

VVashington, kovo 30 — 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių vyriausybė praneša, 
kad Ispanija ištraukė vi-j 
sus kareivius iš Rusijos

VVashington, D. C., kovo fronto, kurie padėjo Hitle-i
30 — Kainų Administra- riui kovoti prieš sovietus, pa
cijos Ofisas praneša, kad Ispanijos vyriausybė pa- ^.^ ^^tuojami 
nuo sekmadienio iki balan- reiškė, kad jų kariuome- 
džio 29 d. visas konservuo- nės nekovoja Rusijoje.

Užšaldytas Maistas Parduo
damas Be Punktų

i 
i ALIJANTAI VĖL SUARDĖ 

ITALŲ GELEŽINKELIUS
Naples, Italija, kovo 30— 

; Pranešama, kad Alijantai 
i bombomis suardė šiauri
nėje Italijoje geležinke
lius, kuriais Vokietijos na
ciai pristato reikmenis sa
vo karo jėgoms iš Vokieti
jos į Romą.

i Suprantama, kad gele-

(LKFSB) Iš Lietuvos lei
džiamos vokiečių kontro- 

: liuojamos spaudos matyti, 
kad nors ir prievarta, oku
pantams pavykę sudaryti

(LKFSB) Jonas Matulai- šiokie tokie lietuvių kari- 
tis, brolis marijono tėvo niai daliniai ir juos išsiųs- 

' Kazimiero Matulaičio, yra ti į frontą. Vasario mene- \xvcutui įu pauuv- ’ ~
da, kari pasiūlyta Italijoje, koki°s 70 mailių sy grupė Vilniaus artistų 
difikuoti Sovietų sąlygas 
ir vietoj žodžio “internuo
ti” vokiečių karius, įrašy
ti “izoliuoti” vokiečių ka
rius).

Griežta Suomijos cenzū-

nuo Romos. Tikisi greitu išvykę ruošti pramogas 
laiku aplankyti vysk. Bū- tiems lietuvių daliniams, 
čį... Dabar jam įgrisę lie-’Ar galima pralinksminti 
tūs, purvas ir kalnai. Yra tuos, kurie prievarta varo- 
prie pat fronto ir jam rei-l mi kariauti ne už savo že- 
kia atlikti pavojingą dar- mės laisvę...

Alijantai Apleido Cassino Kalnus
__________________________________________•-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USA Ukrainiečiai Prielankūs 
Lietuviams

i (LKFSB) Ukrainiečių 
katalikų laikraštis “Ame
rika” įsidėjo paveikslą ir 
aprašymą kun. Urbanavi
čiaus sukakties proga. 
Taipgi gana plačiai pami
nėjo mirtį prez. Smetonos.

ARMIJA-LAIVYNAS SIŪLO 
BILIŲ DRAFTUOTI4-F 
BŪTINIEMS DARBAMS

Naples, Italija, kovo 30— 
Alijantų kariuomenės da
lys, kurios buvo užėmę 
Cassino kalnų dalis, buvo 
priversti jas apleisti ir su
grįžti prie pirmykščių 
fronto linijų.

Alijantams nepasisekė 
nacių išvaryti iš Cassino 
kalnų ir miesto. Alijantų 
pasitraukimas gal reiškia, 
kad Alijantai vėl pradės 

! Cassino kalnų svarbų 
bombardavimą.

Iš Paryžiaus praneša
ma. kad Alijantai atvežė 
didžią kariuomenės dalį į 
Anzio pakraščius ir iš čia 
būsią pradėtas smarkus 
nacių puolimas.

Lietuviai Ir Oro Atakas 
Londone

(LKFSB) Paskutiniu lai
kotarpiu Londoną pradėjo 
dažniau lankyti vokiečių 
lėktuvai. Lietuvių bažny
čia ir klebonija tebėra 
bombų nepaliestos, tačiau 
padaryta nuostolių tėvų 
karmelitų vienuolyne (ne 
lietuvių). Užmuštų 
bet bažnyčios vidus 
išdegė.

Toji bažnyčia yra
artimiausia prie Lietuvos 
atstovybės ir dabar mūsiš
kiai turės kitos bažnyčios 
sau pasiieškoti.

nėra, 
visas

pati

Washington, D. C., kovo tramaitis, dabar gyvenąs 
30 — Jung. Valstybių Ka- Elizabeth, N. J., šalia savo 
iro ir Laivyno Departmen- sunkaus darbo fabrike, 
Į tai siūlo, kad Kongresas randa laiko atsidėti rinki- 
: priimtų bilių, pagal kurį mui bibliografinių žinių ir

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, balandžio 1 d., 2 vai. po pietų vėl turė- 

i visi vy-’kitos svarbios medžiagos, sime progą klausytis gražios lietuviškos radio progra- 
kurie yra 4-F karo ’ turinčios ryšio su lietuvių mos iš WCOP stoties, Boston, Mass.rai, 1

klasėje, būtiniems civi
liams darbams. Tokių vy- 
rų yra apie vienas milijo- 
!nas.
j Jeigu Kongresas tokį bi
lių priimtų, tai tas labai 

|daug pagelbėtų karo jė- 
įgoms, nes vyrai, tinkami 
karo tarnybon, būtų at
leisti nuo būtinų darbų ir 
paimti karo tarnybon.

I

ne- 
nie-

žinkelių suardymas tai 
reiškia, jog vokiečiai 
kad nebegalės jų vartoti. 
Tai tik laikinis susisieki
mo nutraukimas.

Požemis, pro kurį eina 
geležinkelis, taip pat už
darytas dėl Alijantų bom
bardavimo.

Tyliai Dirba Svarbų Darbą
(LKFSB) Iš Lietuvos at

vykęs studijuoti K. V. Bal-

kultūriniu gyvenimu. Jisai 
yra surinkęs medžiagos, 
nušviečiančios darbus ir 
gyvenimą arti 1,000 žy
miųjų lietuvių.

Gen. Navakas—Ukmergės 
Apskr. Viršininkas

(LKFSB) Nauju Ukmer 
ges apskr. viršininku pa 
skirtas gen. Navakas.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Pasukite savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles.
RADIO KONCERTAS

Sekmadienį, gegužės-May 21 d., 3 vai. po pietų, 
Jordan Hali, Bostone, įvyks šios radio programos kon
certas. Programą išpildys mūsų įžymioji dainininkė 
Anna Kaskas, Metropolitan Operos artistė. Visi kvie
čiami iš anksto įsigyti tikietus ir įsirašyti koncerto rė- 

i mėjais.
Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenys 

; prašomi priduoti skelbimus, pranešimus ir sveikini
mus ne vėliau penktadieny j, jeigu norite, kad būtų 
paskelbta šeštadienį.

DARBININKŲ RADIO
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449



Penktadienis, Kovo 31, 1944

(LKFSB) Londono arki-

■VAIRIOS ŽINIOS

rašo Verax — K. Čibiras, tas glijos ir Sovietų Rusijos,

GINA LIETUVOS TEISES 
P. AMERIKOS SPAUDOJE

Kaip Yra Su Atlanta 
Carteriu?

------------------------- New York Times kores-
(LKFSB) Mūsų tautie- Be to, K. Verax yra para- pondentas Raymond Da- 

tis K. Čibiras, kuris pasi- šęs didelį veikalą apie Lie- niell rašo, kad Maskvos ir 
rašinėja K. Verax slapy- tuvą, jis netrukus išeis Ar- Teherano konferencijose, 
vardžiu, gyvendamas Ar- gentinoje ispanų kalba. K. tarp Jung. Valstybių, An- 
gentinoje nuolat 
straipsnius į Argentinos energingas lietuvis, žurna- buvę susitarta dėl Lietu- 
spaudą. duodamas žinių a- listinį darbą dirbo jau Lie- vos, Latvijos ir Estijos, 
pie Lietuvą — tiek bolševi- tuvoje, dirbdamas redak- Sakoma, kad Jung. Vais
kų. tiek nacių okupaciją, cijose ir rašydamas katali- tybių ir Anglijos atstovai 
“Los Principios” laikraštis kų laikraščiuose, 
pernai metų liepos mėn. 
išspausdino K. Verax 
straipsnį “Naujoji tvarka 
praktikoje” — apie vokie
čių nešvarius darbus prieš 
lietuvių tautą. Straipsnis 
ėjo per du numeriu. Tas vyskupas kovo 4 d. West- 
pats laikraštis išspausdino minsterio katedroje atlai- 
K. Verax straipsnį apie kė specialias Šv. Kazimie- 
bolševikų reikalaujamas ro šventės pamaldas, į ku- 
strategines sienas ir apie rias atsilankė lietuvių at- 
Baltijos tautų likimą. stovai, lenkų vyriausybės

K. Verax straipsnių per- nariai, nemažai anglų dva- 
nai yra pasirodę žurnale siškijos. Per Mišias giedo- mai buvo laikomi slapty- 
“Criterio”. Žurnalas “Ca- jo katedros choras, vado- beje, bet iš daugumos kon- 
tedra” įdėjo jo straipsnį a- vaujamas svečio dirigento, ferencijos dalyvių jie išėję 
pie Lietuvos vargus prie Po pamaldų buvo sugroti aikštėn, 
vokiečių. “EI Pueblo” iš- visų trijų tautų (anglų,! 
spausdino jo straipsnį ‘At- lenkų himnai), simboli- 
lanto Čarteris ir Sovietų zuojant visų bendras pas- 
Sąjunga’. tangas dėl laisvės.

Šv. Kazimiere Pamaldos 
Westminsterie Katedroje

iš karto nenorėję pripa
žinti Pabaltijo kraštų Ru
sijai, bet vėliau sutikę.

Be to, Jung. Valstybių ir 
Anglijos atstovai sutikę 
priimti Sovietų Rusijos 
reikalavimą pripažinti 
Curzono liniją, kaipo būsi
mą sieną tarp Rusijos ir 
Lenkijos, o Lenkijai pris
kirti, kaipo mainą, Rytinę 
Prūsijos dalį.

Sakoma, kad tie susitari-

Būrys saržentų, kurie apima tris ir vieną ketvirta 
dalį amžiaus tarnybos Armijoje ir jų atžymėjimai liū 
dija ant rankovių.

“KUR BAKŪŽE SAMANOTA” 
LONDONE

2 

CHURCHILL VERČIA PASITI
KĖJIMO VALDŽIAI BALSA

VIMĄ

Ar šios N. Y. Times ko
respondento žinios yra tei
singos ar ne, kol kas ne
galima pasakyti, nes mūsų: 
šalies vyriausybės parei- j 
gūnai yra pakartotinai pa
sisakę tebesilaiką Atlanto 

i Čarterio. Tačiau iš visų 
vyriausybės oficialių pa
reiškimų galima suprasti, 
kad yra susitarimų ar pa-

pareikštų pasitikėjimą ar sitarimų, kurių viešai ne- 
nepasitikėjimą valdžiai. skelbia.

devious devices. Finally we ap- 
peal to you Mr. President as 
the great champion of freedom 
in a confident belief that justice 
will be done to Lithuania in the

Londonas, kovo 30 —An
glijos parlamentas atmetė 
pasiūlymą mokėti lygias 
algas tyrams ir moterims 
mokytojams. Premjeras 
Churchill tokiu parlamen
to nubalsavimu nepasiten
kino. ir reikalauja, kad 
parlamentas iš naujo tą 
bilių persvarstytų ir nu
balsuotų.

JAPONAI VERŽIASI Į INDIJĄ
New Dėl h i, Indija, kovo Indijoje padėtis yra rimta.

30 — Japonų kariuomenės Iš Indijos Alijantai siun- 
įsiveržė giliau į Indiją ir 
varosi užimti Imphal mies
tą, kur yra Alijantų karo 

’ stovykla. Japonai taikosi 
Be to, premieras Chur- užimt tą svarbų miestą ir 

chill reikalauja, kad parla- taip nukirsti Alijantams 
mentas kitą kartą balsuo- susisiekimo kelią su Bur
damas balsuotų ir už ar ma Kinija, 
prieš valdžią, tai yra. kad

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. GailiūnienS.
8 VVinfield St.. So. Boston. Mass. 

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

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

■>el. Parkway—1864-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 Vest 7th St_, So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nrotokolu raštininke

čia kariuomenės ir karo 
ginklus į Burmą ir Kiniją. 
Jei Japonai nukirstų svar
bų geležinkelio kelią, Ali
jantų padėtis Burmoje pa
blogėtų. Japonai norėtų 
užimti turtingą Industaną. 

! Alijantų karo vadovybės 
Alijantų kariuomenės nesutarimas ir neprisiruo- 

šimas davė Japonams pro
gą įsiveržti į Indiją. Bet 
Burmoje Alijantų kariuo
menės varosi užkirsti ke
lią Japonams, kad jų ka
riuomenė Indijoje negalė- 

. tų gauti pagalbos.
■ Alijantai Indijoje turėjo 
pasitraukti ir Japonai esą 
tik 30 mylių nuo Imphal 
miesto...

»V. JONO EV. BL. PASALPINĖ8 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls 
. 702 E. 5th St., So. Boston, Mass.
’ Pro t. Rašt. — Jonas Glineckis, 

5 Thomas Pk„ So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
iį Iždininkas- -Stasys K. Griganavičius, I 

699 E. Seventh St.. So. Boston. Mass.
Maršalka —■ Jonas Zaikis.

787 E. Broadway. So. Boston. Mass.
I

Draugija laiko susirinkimus kas tre i 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesic į 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj | 
*92 E 7th St.. So Boston. Mass

USA Karys Pas Londono 
Lietuvius
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MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir bej ...
$ jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk- 
$ menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.I f į f v t v f f f f

Cooperative Bank
430 BROADWAT • SOUTH BOSTON

■

(LKFSB) Švedų salėje, man yoke they eąually dread 
■Londone, vasario 20 d., į- reintroduction of the Soviet 
vyko gražus Lietuvos ne- Russian rule. Secondly we una-; 
priklausomybės minė ji- nimously resolve to protest

1 mas. Vadovavo Londono most emphatically against the 
Lietuvių Federacijos pir- continued Soviet claims to Lith- 
mininkas Kazys Valaitis, uania and their attempts to! 
Jisai pasakė įžanginę kai- mislead the World oppinion by 
bą angliškai. Po jo kalbėjo 
Lietuvos Įg. Ministeris Br. 
K. Balutis, sveikino latvių 
ministeris p. Zarips, estų 
ministeris Torma, ukrai
niečių atstovas Solowij, spirit of Atlantic Charter”. 
Did. Britanijos Lietuvių 
Tarybos vardu P. Bulaitis. 
Visų mintys krypo į Lietu
vą. Linkėta laisvės ir ne
priklausomybės, kad po 
karo Baltijos tautos suda
rytų nedalomą trejybę, na “Oi rūta, rūta” 
Šiaurės Šveicariją. Priim- zarto sonata smuiku, pri- 
tos rezoliucijos. Viena jų tariant pianu R. Bulaičiū- 
pasiųsta Amerikos J. V. tei. Lietuvių choras gra- 
prez. Rooseveltui Šitokio žiai ir sutartinai sudaina- 
turinio: vo liaudies dainas: “Kas

“We the Lithuanians of Lon- subatos vakarėlį”, “Ko liū- 
don assembled in Mass-meeting di, putinėli”, “Tris dzienas, 
on this 20th day of February tris naktis”, 
to commemorate the 26th An- naktelę”, 
niversary of Lithuania’s Inde- padainavo: 
pendence have unanimously samanota” 
resolved as follows: Firstly we Mėlynasis”, 
solemnly declare that the Lith- liams svečiams labai pati- 
uanian People determined to be ko lietuviškos liaudies dai- 
free and independent were and nos. Programai pasibaigus 
are resolutely opposed both to turėta gražios vaišės, ku- 
German and to Russian domina- rias surengė Londono lie- 
tion and that much as they are tuvės moterys, vadovau- 
anxious to throw off the Ger- jant S. Prapuolenytei.

Churchiliui pasiųsta kiek 
ilgesnė telegrama, kurioje 
irgi pabrėžiami Lietuvos 
laisvės reikalai.

Antroji programos dalis 
pradėta M. Petrausko dai- 

ir Mo- 
pri-

I

“Per tamsią 
J. Degėsis solo 

“Kur bakūžė 
ir “Karvelėli 

Svet i m š a-

(LKFSB) Mūsų korės- Stasį Grigaliūną, bolševi- 
pondentas praneša iš Ar- kų teroro metu iš Lietu- 
gentinos, kad tenai W. vos pasišalinusį. Kun. Gri- 
Ipokorski - Lenkiewicz, galiūnas trejus metus dir- 
vienas iš lenkų dienraščio bo tarp Brazilijos lietuvių 
redaktorių, dabar savo lai- ir kitataučių, dabar, be ko- 
kraštyje “Codzienny Nie- legijos kapeliono pareigų, 
zaležny Kurjer Polski” Nr. aprūpina dar ir lietuvių 
2762 ir 2769 parašė porą kolonijos dvasinius reika- 
straipsnių. Viename krei- lūs. Tiek Brazilijoje, tiek 
piasi į lietuvius su klausi- Uragvajuje ir Argentinoje 
mu, ar jie supratę savo ir lietuviams kunigams dar- 
lenkų likimo bendrumą, bo sąlygos sunkios ir tai 
tuos pačius dabarties pa- daugiausia dėl pačių lietu- 
vojus ir tt. Siūlo susido- vių tautinio ir moralinio 
mėti Europos Centro Fe- pakrikimo. Iš vietinių lie- 
deracija, į kurią įeitų ir tuvių vienas kitas jaunuo- 
Lietuva su Lenkija. Pasak lis rengiasi kunigo parei- 
jo, turėti su lietuviais nor- goms vienuolynuose. Bue- 
malius ir draugiškus san- nos Aires mieste du bro- 
tykius, teesąs vienas ke- liai Padvalkiai studijuoja 
lias: ištiesti ranką susitai- pas saleziečius, o Aleksa— 
kymui ir paklausti lietu- pas pranciškonus, 
vių, ar jie nori lenkų ranką j 
priimti...

Antrame straipsnyje 
Lenkiewicz apgailestauja, 
kad lietuviai “tokia lengva 
širdimi atsižadėjo unijinių 
tradicijų” ir tt. Bet pripa
žįsta, kad geriems abiejų 
tautų santykiams išeities 
tašku gali būti ne bendra 
praeitis, bet bendri atei
ties interesai. Jaunas ir 
gajus lietuvių nacionaliz
mas esanti reakcija prieš 
lenkiškos kultūros įtaką 
Lietuvoje. Laikraštis rašo: 
“Kalbant apie Lietuvą rei
kia pripažinti tiesą, kad 
turime reikalą su visiškai 
atskira tauta, su nuosa
vos kultūros tauta; su se
na, bet kartu ir jauna tau
ta, kuri nori atskleisti ir 
jau atskleidė — naują is
torijos skyrių”. Tiktai tuo 
būdu būsią galima įgyven
dinti seną, turiningą šūkį: 
“Laisvi su laisvais, lygūs 
su lygiais”.

Kiekvieną draugišką pa
reiškimą mes priimame 
prielankiai. Unijų klausi
mai lietuviams nerūpi, bet 
bendravimas kovoje dėl 
laisvės gali būti naudin
gas ir pageidautinas su vi
sais kraštais, kurius gali 
rišti vienoks, ar kitoks in
teresų bendrumas, taigi — 
su Latvija, Estija, o taipgi 
ir su Lenkija bei kitomis 
tautomis.

i

Lietuvis—kapelionu Urag
vajaus Kolegijoje

Angliakasių Streikas Britanijoj

Gal Dar Nepareina į Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDE”
Tai ilgai nebelaukite: Mes nesisiū- 

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

“ŽVAIGŽDĖ"

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

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

“žvaigždę:”.
“ŽVAIGŽDE”

Jėzaus 
las 50 
Įstatai

metams — $1.00;
Širdies Spalvuotas Paveiks- 
centų; Maldos Apaštalavimo 
— 50 centų.

Adresas:

ŽVAIGŽDĖS
Administracija,

488 E. Seventh St.,
So. Boston (27), Mass.

Kariuomenėj Tamaujan 
tiems Medalikai

(LKFSB) Londono lietu
vių par. klebonas kun. Dr. 
K. Matulaitis aplankė a- 
merikietis karys Edvardas 
Degutis, kilęs iš Elizabeth, 
N. J. Jis gražiai kalba lie
tuviškai ir turi jau keletą 
pasižymėjimo ženklų. Jo 
tėveliai gyvi ir išleidę vi
sus keturis sūnus į karą: 
vienas Afrikos saulėje ke
pa, kitas tarnauja laivyne 
ir dabar Škotijos šiaurės 
vėjais grūdinamas, trečias g: Ramiojo vandenyno salose 
'kovoja, o Edvardas ilgą 
laiką saugoja Islandiją. 
Gavęs atostogų Londono I pasižiūrėti. Tą pačią naktį 
jam teko pamatyti, kaip 
Londoniečiai smarkiai mu
ša priešo lėktuvus. Jisai 
pasiilgęs tėvų ir siunčia 
labas dienas savo klebonui 
kun. J. Simonaičiui.

Londonas, kovo 30 —Ap- kšo, kurs dabar studijuo- 
skaičiuojama, kad Angli- ja, berods, Ispanijoje ir 
joj streikuoja 70,000 ang
liakasių. Daugiau kaip 50 
Yorkshire kasyklų užda
ryta dėl streiko.

(LKFSB) Montevideo 
arkivyskupas (Urugvaju
je), Šv. Kliaros kapeliono 
pareigoms pakvietė kun.

“Darbininko” administracijo
je galite gauti gražių medalių, 
kurie yra specialiai padaryti 
tarnaujantiems kaip vyrams, 
taip ir moterims, tarnaujan
tiems, kariuomenėje, laivyne, 
marinuose ar oro jėgose. Meda- 
likėlis ir lenciūgėlis yra sidabri
nis. Vienoje medalikėlio pusėje 
yra Švč. Panelės Marijos Ste
buklingo Medalikėlio — Miracu- 
lous paveikslas, o viršuje — Jė
zaus širdies paveikslas. Antroje 
pusėje yra škapliernos Šv. Pa
nelės paveikslas. Medalikėlio 
kaina $2.50. Užsakymus siųski
te: “Darbininkas”, 366 West 
Broadway, So. Boston, Mass.

Lietuvoje Uždarė Visus 
Naftinius Malimus

jau turėjo gauti dijakono 
šventimus. Jisai gavo laiš
ką nuo savo namiškių iš j 

! Lietuvos. Jo brolis Vytau-j 
tas išvežtas į Sibirą. Kitas! 
brolis valdo to tremtinio: 
malūną ir sakosi turįs la-j 
bai daug darbo, nes uždarė 
Lietuvoje visus naftinius 
malūnus, o jo malūnas ga-! 
ru varomas, taigi turi ap
tarnauti plačią apylinkę.

i

i

(LKFSB) Per Portuga
liją gavome žinių nuo lie
tuvio saleziečio klier. Jur-

Londonas, kovo 30 —Vo- hrmija, perėjus Prut upę, 
kiečių karo vadovybė pa- veržiasi į tą miestą ir jį už
tvirtina žinias, kad jie ne
teko Cernauti miesto, Bu
kovinos provincijos sosti
nės, kuris yra vartai į Bal
kanus. Rusijos raudonoji

ima.
Berlyno žinios sako, kad 

vokiečiai iš Cernauti mies
to “išsikraustė”.

• ♦

Kada inžinieriams reikalinga buvo pernerti per 24 
colių ir 500 pėdų ilgumo vamzdį virvė, tai jie panaudo
jo katę. Katei pririšus virvę ir oro stūmimu pavarius 
per vamzdį, katė ir pernešė virvutę. Tuomet virvutės 
pagalba pertraukta ir storoji jėgos vielų virtinė.
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Ar Jau Marksas Būtu Linksmus veidai šių lenkų, buvusiiųjų Rusijos gilumoj, kuriuos lenkų 
valdžia atgavo po Stalino-Sikorskio susitarimo. Linksmas ir generolas 
(viduje) Sikorskis, kuris juos pirmiau vizitavo Rusijoj, o dabar su išlais
vintais drauge.

Kovo 14 d. sukako 64 metai nuo Karlo Markso 
mirties. Nekomunistinė spauda tai paminėjo, komunis
tinė — nė žodelio. Čia, rodos, tik mažmožis. 64 tai nėra 
nė kokia epokinė skaitlinė. Kas kita 25, 50, 75 ir 100. 
Tos skaitlinės sudaro šiokią ar tokią sukaktį. Jos mi
nėtinos. Tad, rodos, čia bolševikai nenusidėjo prieš sa
vo tėvą ir “kumyrą” (stabą). Kai ateis 75 metų Mark
so mirties sukaktis, tuomet bus galima juos vanoti,! 
jei jos nepaminės. Už ką gi dabar? Atrodo, kad čia no-j 
rimą juos išprovokuoti — “vyvesti na čystuju vodu”— 
išvest į tyrą vandenį, kaip jie patys papratę sakyti. Kas j 
nors žinąs Markso gyvenimo davinius sumanė, taip! 
sakant, nušluostyt bolševikams nosį ir iškišo tą nežy
mią Markso mirties sukaktį. Tegu sukaktis ir neminė- 
tina, bet mes, nekomunistai, ją prisimenam, o ką gi 
jūs, lakiejiški Markso garbintojai ir fanatiški jo sekė-į 
jai? Ar Marksas jums neberūpi? Perdaug nusidėvėjęs? 
Iš visa ko atrodo, kad šiuo momentu komunistai Mark
są kaip ir pamiršo, ar bent prieš pasaulį apsimeta jį 
pamiršę.

Iš tiesų, šio karo įvykiai sudarė tokią padėtį, kad 
Markso asmenybė bolševikams lyg po kojų painiojasi. 
Visų pirma, Marksas buvo Vokietijos pilietis. Tegu ir 
žydų kilmės, bet grynai vokiškos kultūros. Gi sovieti- 
ja veda mirtinę su vokiečiais kovą, 1 
Marksą reikia bent laikinai ant lentynos padėti. Tegu 
jis tarptautinis asmuo, bet tarptautininkystė yra la
bai nerealus dalykas. Tas žodis geras spaudai ir ab- 
strakcinei agitacijai, bet kai prieinama prie gyvenimo 
sukrėtimų, tarptautiškumas nustoja konkrečios bei 
apčiuopiamos vertės, bejėgiškai iš gyvenimo pasitrau
kia ir užleidžia vietą tautiškumui. Geriausią tam pa
vyzdį patiekia pati sovietija. Karinio komunizmo metu 
buvo nusistatyta ne tik visiškai pamiršti senovę, bet 
ir amžinai ją prakeikti, ir žudyt viską, kas tik prime
na cariškąją Rusiją. Bolševizmui Rusijos istorija mi
rus. Bet stebėkime, kas ilgainiui įvyksta. Kiek vėliau 
jau prisiminta carą Petrą Didįjį. Jis, girdi, buvęs pir
mas bolševikas. Taip pat įsileista carą Ivaną Groznąjį, 
nes buvęs panašus į Staliną. Kuomet prireikė kariškų
jų žygdarbių pavyzdžių, prisiminta caro generolai: Sal- 
tykovas, Suvorovas,Rumiancevas, Kutuzovas.Net ne

pamiršta ir Aleksandro Nevskojo, kurį rusų cerkvė 
pripažino šventuoju! Dabar jau geras ir Vladimiras 
Monomachas, kurs pakrikšdino rusų tautą, ir Sviatos
lavas, ir Olegas, kurs siekė užkariauti Konstantinopo
lį (ir dabar Miliukovo “prolyvai” labai patrauklūs), ir 
visi kiti didieji “kniaziai” — kunigaikščiai, kurie au
tokratiškai valdė Rusijos dalis, rinkosi patarėjus iš 
bajorų ir už nieką laikė kaimiečius. Ivanas Trečiasis 
(Kalita), kurs išugdė didponiją į stiprų luomą ir kai
miečius vergais padarė, dabar jau statomas greta Pet
ro Pirmojo ir Didžiuoju vadinamas. Literatūros srity
je bolševikai iš pradžių vargais negalais įsileido Tols
tojų, paskui jau ir Puškiną, kurį klasiku išgarsino, 
nors jis yra parašęs ne vieną caroslavišką kūrinį ir a- 
pie Pugačevo sukilimą yra pasakęs: “Saugok mus, 
Dieve, nuo žiauraus, beprotiško rusų bunto (maišto)”. 
Toliau jau “susigadyjo” ne tik visa eilė eserų ir men
ševikų rašytojų, bet ir Turgienevas, Čechovas, Andrie- 
jevas, Bielinskis, Solovjevas ir net Dostojevskis! Ir 
pačių bolševikų literatūra daug pakitėjo. Pirmesnieji 
“poputčikai” (pakeleiviai) rašytojai buvo smarkiai 
cenzūruojami ir pašalinami iš Rašytojų Draugijos, jei 
kartais iškrypdavo iš nustatytos komunistinės linijos. 
Dabar į “klasikus” iškeliama toks šolochovas, kurs 
aiškiai nebolševikiška kryptimi aprašo kazokų veiklą 
ir nusistatymą civilinio karo metu. Iš viso, urmu į se
nąją Rusiją. Tai panašu į kažkokį gaivalini sąjūdį (sti- 
chijnoje dviženije), kurs jau veržiasi iš tautinės Ru
sijos ribų. Tokio sąjūdžio akyvaizdoje Markso idėja 
savaime atrodo nusigyvenusia, nublukusia, nusidėvė
jusia.

Tad Rusija nesulaikomai žygiuoja į monarchiją. 
Tai įrodo ir naujas tautinis sovietų himnas. Bet sovie
tų imperija bus kitoniškesnė už cariškąją monarchiją. 
Bus daug griežtesnė ir žiauresnė. Surusinimas eis ta 
pačia kryptimi, bet bus vykdomas kur kas brutališ- 
kesniomis priemonėmis. Pravoslaviją ir caroslaviją 
pakeis priverstina bedievybė ir stalinoslavija. Iš viso, 
tai bus mirtis “laisvoms, nepaliečiamoms respubli
koms”. Tad Markso nusidėvėjimas nėkiek nepaleng
vins pavergtųjų tautų likimo. Pagaliau tariamas 
Markso nusidėvėjimas gali būt apgaulingas. Tegu tik

Pamąstyk 
tai, ką čia perskaitysi: |

1. Geros širdies ženklas 
yra būti prieinamam vi- 

j siems. Tai visada giedras, 
visada atviras, visada ge
ro linkįs, visada sielos ge
rumą rodąs veidas.

Toks yra Jėzus.
Per visą savo žemiškąjį 

gyvenimą jis buvo lygiai 
geras visiems. Jo kakta vi
sada buvo rami, jo akys 
juokėsi. Visi galėjo prie jo 
artintis be baimės, ir iš 
tikrųjų artinosi.

Parizėjai ir sadukėjai ar
tinasi prie jo ir kelia įvai
rius keblius klausimus, 
kad tuo būdu paspendus 

tad vokiškąjį jam sląstus. Jėzus apnuo- 
11 gina jų intrigas ar tai ne

paprastai aiškiu žodžiu, ar 
netikėtu nukreipimu, ar 
stebuklu, — tačiau nieka
da jų nepuola.

Turtingieji kviečia jį 
prie savo stalo, kartais 
nuoširdžiai jį gerbdami, o 
kartais ir didžiuodamiesi. 
Jėzus priima pakvietimą, 
o kartais užeina ir be pa- do širdies, malonaus dė- 
kvietimo. mesio. Kada jie gauna kū

jis buvoja ir didžiūnų rį daiktą, kuris turi jiems 
rūmuose, ir neturtingųjų būti suteiktas ( rodosi, lyg 
lūšnose, jis ilsisi Lozoriaus jį suteikiant tuo būtu pa- 
viloj, Magdaloj, jis ilsisi ir daryta kokia malonė; prieš 
žvejo Petro uošvės šiau- stipresniųjų jėgą ir netei- 
dais dengtoj trobelėj. sybę jie yra palikti be jo- 

Jis tuo pačiu gerumu kios pagalbos.
priima turtingą ir mokytą O! kaip šitos sąlygos yra 
Juozapatą iš Arimatėjos, kietos neturtingajam. Jė- 
kaip ir kiekvieną pakely žus labai jaudinosi šita ne- 
sėdinti aklą vargšą ar ne- turtingųjų padėtimi ir jis 

i laimingą raupsuotąjį, ku- nužengė į žemę pirmoj ei- 
i ris iš tolo maldauja jo pa- lėj gelbėti ir paguosti pa- 
■ sigailėjimo. prastuosius ir visų ats-

Jis daro gera visiems tumtus.
žmonėms. Jis prikelia iš 5. Ir kad jiems geriau pa- 
numirusiųjų Lozorių, savo dėtų ir su didesne meile 
draugą, jis prigydo ausį juos išaukštintų, malonu- 
Malkui, savo persekioto- sis Jėzus yra tapęs vienu 
jui. Jis grąžina gyvybę iš jų: jis pasiėmė, anot šv. 
Jairo dukteriai ir Naimo Pauliaus, tarno pavidalą, 
našlės vieninteliam sūnui. Jis gimė iš neturtingųjų 
Jėzus visada geras, visada tėvų. Jo Motina ir jo tėvas, 
prieinamas. kuris jį įsūnijo, nesinau-

2. Vienok jis atiduoda dojo jokia pagarba. Jiems 
pirmenybę vaikams, ne- buvo uždarytos visos du- 
turtingiems, nuolankiems rys ir pasaulio Kūrėjas bu- 
ir šio pasaulio vargingie- vo priverstas gimti tvarte, 
siems. Šituo atžvilgiu pa- gulėti ėdžiose, ir būti šil-

Jėzus Yra Visiems Prieinamas rųjų norėjo būti tikras 
, vargšas, vargingesnis, ne
gu pats didžiausias varg
šas. O, kaip Jėzus yra ge
ras!retkarčiais apie pusę ir giria juos.

j 3. Kristaus gyvenimo ant 
3 žemės laikais vaikai nebu- 
£ vo nei branginami, nei my

limi. Pas daugelį tautų 
vaikui gimus buvo spren
džiama, ar jis turi gyven
ti ar žūti.

I Ir nuo to laiko, kada Jė- ko gyvenimą pasaulio Kū- 
zus surinko apie save ma- rėjas veda iki trisdešim- 
žutėlius, žemę pradėjo pri- ties savo amžiaus metų.

6. Atėjus viešojo gyveni
mo laikui, Jėzus “įėjo su- 
batos dieną į sinagogą ir 
atsistojo skaityti. Jam bu
vo paduota pranašo Izaijo 
knyga. Atskleidęs knygą, 
jis rado vietą, kame buvo 
parašyta: Viešpaties Dva
sia ant manęs, todėl jis pa
tepė mane ir siuntė mane 
nešti linksmos naujienos 
beturčiams, gydyti tų, ku
rių širdis sutrinta.

Suvyniojęs knygą, jis a- maždaug vienas penktada- 
tidavė ją tarnui ir atsisė
do. Visų akys sinagogoje 
buvo į jį atkreiptos. Jis 
pradėjo jiems sakyti: šian
dien įvyko šitie rašto žo
džiai, kuriuos jūs girdėjo
te”.

6. Skelbti vargšams e- 
vangeliją, padėti nusižemi
nusiems, guosti nuliūdu
sius, laisvinti kalinius, 
grąžinti laisvę vergams, 
štai dieviškojo Mokytojo 
misija. Jis ją paskelbia pa
tį pirmąjį kartą, kada jis 
pasirodo viešai.

Nuo to laiko Jėzus visa
da apsuptas neturtingų ir 
ligonių, sužalotų, aklų, 
kurčių, nebylių ir visokių 
kitokių rūšių nelaimingų
jų, kurie eina jo prašyti iš
gydymo, patarimo, sura
minimo, apsaugos nuo 
priešų ir skriaudėjų.

Geras Mokytojas priima 
visus su vienodu malonu
mu, juos gydo, suramina, 
gina. Jis yra liaudies žmo
gus ir liaudis tai gerai ži
no: ji nori jį paskelbti sa
vo karaliumi.

8. Gerasis Jėzau, juk tu 
nepasikeitei.

Per visus amžius aš tave 
matau apsuptą nusižemi
nusiųjų ir mažųjų ir visų 

sireiškia ypatingas Jėzaus domas gyvulių kvėpavimu, tų, kurie jiems panašūs, 
širdies švelnumas. Paskui greitai jį perse- ”

Gerasis Mokytojas myli kioja pasaulio galingieji, 
vaikus; jis nesislepia nuo Jis privalo bėgti į Egiptą, 
jų; jis mėgsta būti jų ap- Ten nėra stogo, kuris galė- 
suptas; jis juos glamonėja, tų jį uždengti, Juozapas 
sodina ant savo kelių, juos tegauna maža darbo, Jė- 
laimina; ir kada Petras, žus teturi maža duonos, 
manydamas, kad motinų 
ir vaikų susigrūdimas var- brangus Vaikelis, Dievas 
gina Mokytoją, nori juos savo noru gimęs pernešti 
išvaikyti, Jėzus palaiko jų juodą vargą, nes jis iš tik-

tampa dailidės Juozapo 
mokinys. Su savo tėvu jis 
dirba visą dieną; vakare 
grįžta namo, užsidėjęs ant 
pečių savo darbo įrankius.

Tokį paprasto darbinin- 

pildyti vaikų lopšeliai, 
prieglaudos ir kitokios rū
šies įstaigos. Dievui pasi
aukojusios mergaitės, ka
ralių karaliaus sužieduoti
nės, tapo tarnaitėmis, mo
kytojomis ir motinomis 
vargšių būtybių, kurios 
buvo netekusios čia žemėj 
globos, šeimos židinio ir 
meilės.

4. Ir tas Jėzaus gailes
tingumas apima visus, kas 
yra neturtingas, paprastas 
ir nelaimingas.--

Jis gerai žinojo, kad jų 
gyvenimas žemėje yra kie
tas. Jie priklauso nuo savo 
viršesniųjų kaprizų malo
nės. Jiems niekas neparo-

Tu nemyli nei išdidžiųjų, 
nei prie savo turtų prisiri
šusių turtingųjų. Tu ne
myli savimi ir savo išmin
timi pasitikinčios širdies: 
tu šaliniesi nuo tų. kurie 
mėgsta galingųjų blizgėji- 

O koks jis malonus, tas mą: tu atiduodi pirmeny-Į
bę nuolankiai vienatvei 
širdies, kuri nemyli pati 
savęs ir kuriai svetimi ki
tokį prisirišimai.

9. Jėzau, tu myli savimibolševikai nutvers už gerklės nelaimingas Europos
tautas (ypač mažesniasias), bematant iš po cariškos nepasitikinčias mažas sie- 
Monomacho kepurės kyštels pjautuvas su kūju — tik- las, kurios neturi kitokios 
sliai pasirinktas bolševikų valdžios ženklas: pjauk atramos, kaip tik tavo šir- 
gerklę, arba mušk kūju per galvą. K. Įdį, ir kitokios išminties,
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Nepertraukiamos Eilės Maldų 
Ir Geru Gerų Darbų Už 

Lietuvos Laisvę!
(Huo Vasario 16 d. 1944 iki Vasario 16 d.f 1945)

Laukiam dar išgirsti iš kitų 
Bažnyčios draugijų prisidėti 
prie Šv. Mišių ir Maldų Vajaus 
už Lietuvos laisvę. Visi MAL
DOS APAŠTALAVIMO SKY
RIAI VISŲ PIRMA TURĖTŲ 
ATSILIEPTI. Sudarykite savo 
Komunijų ar Rožančių ratelius. 
Mišių išklausytų ir kitų gerų 
darbų sąrašą ir tuojaus juos 
malonėkite Maldos Apaštalavi- 

į mo Centrui prisiųsti.
Visos katalikiškos draugijos 

sukruskite! Nenuilstami, karš- cių — 11; stacijų — 6; kitų ge
tai ištesėkime maldoje už Lie- rų darbų — 34.
tuvos laisvę! i Šv. Petro ir Povilo par. Hazle-

“Jėzaus širdie, Teateina Tavo ton. Pa. Tretininkės ir Gyv. Ro- 
Grįžęs į Nazaretą, jis i Karalystė ir į Mūsų Brangią žančiaus dr-jos susidarė du ra

teliu po 30 narių; vienas ratelis 
kas mėn. aukos šv. Komuniją, o 

, kitas rožančių kas mėn. atkal- i *
, bes.
' Šv. Trejybės par. mokykla, 
Hartford, Conn. šv. Mišių —56; 
komunijų — 46; rožančių — 
56; stacijų — 56; kitų gerų 
darbų — 4536.

Šv. Petro ir Povilo par. mo
kykla, Elizabeth, N. J. Šv. Mi
šių — 324; komunijų — 211; 
rožančių — 404; stacijų — 323; 
kitų gerų darbų — 21.091.

rožančių 60; Litanijų ir maldų, 
novenų 74. Narė Ručinskienė 
atkalbės Šv. Antano litaniją ir 
Norvenos maldas prie Panelės 
Šv. Stebuklingo Medalikėlio per 
visą Vajaus laiką ir 20 šv. mi
šių išklausys už Lietuvą.

Apreiškimo par. Frackville, 
Pa. Vasario 25 d. šv. Mišios bu
vo atnašautos už Lietuvos lais
vę. Apart to parapijiečiai priža
dėjo: šv. Komunijų — 120; šv. 
Mišių išklausys — 130; rožan-

Tėvynę”.

MALDOS APAŠTALAVIMO 
CENTRAS

ST. ROBERT’S HALL
POMFRET CENTRE. CONN.

I

Šv. Jurgio par. Brooklyn. N. 
Y. Šioj parapijoje ištikrųjų tik
ra Tėvynės meilė. Kiekviena 
Dr-ja jau atsiliepė ir prižadėjo 
nuolat melstis už Lietuvos lais
vę. Tretininkės prižadėjo 30 šv. 
mišių: komunijų 30; stacijų 60;

WRA Raportuoja Sekretoriui Ickes
VVashingtonas — Pagal 

War Relocation Authority 
raportą vidaus reikalų se
kretoriui Harold L. Ickes

I

lis iš 112,000 japonų kil
mės asmenų, prieš du me
tus evakuotų iš Vakarų 
pakraščio į relocation cen
trus, dabar gyvena nebe 
centruose ir patys save iš
laiko. Raporte, kuris buvo 
paskelbtas ryšium su ant
ru metiniu WRA minėji
mu, pareiškiama, kad dau
giau kaip 19,000'evakuan- 
tams, įskaitant moteris ir 
vaikus, buvo duotas neri
botas leidimas apsigyventi 
bet kur į rytus nuo išsky
rimo srities iki pat Atlan-; 
to pakraščio. Tarp 2,000 ir 
3,000 kitų buvo duota lai-i 
kini leidimai, kaipo farmų' 
pagalbai, dirbti už centrų 
ribų.

WRA direktorius Dillon 
S. Myer raportavo, kad 
daugiausia dirba žemės ū-l
■ i

i

kaip tik tavo meilę.
O, kaip tau patinka žiū-

kio darbuose, tuo padėda
mi pakelti tautos maisto 
išteklius. Daugelis kitų 
padeda fabrikuose, krau
tuvėse ir ofisuose, ir dide
lis skaičius stojo savano
riais į Jungtinių Valstybių 
Armijos tarnybą.

“Beveik visas mūsų kra
štas užmiršo tai, kad visi 
šitie žmonės pirmoj eilėj 
yra Amerikos piliečiai, ir 
turi teisę naudotis teisė
mis, garantuojamomis vi
siems Amerikos piliečiams 

j konstitucijos 14-tuoju pa
pildymu”, pareiškė sekre
torius. “Pilni du trečdaliai 

, tų žmonių gimė Ameriko
je, ir 72 procentai iš tų A- 
merikoje gimusiųjų nie
kuomet nėra matę Japoni
jos. Jie gyveno visą savo 
gyvenimą Amerikoje, ėjo į 
amerikoniškas mokyklas, 
žaidė su kitais amerikie
čiais, dirbo su kitais ame
rikiečiais, ir planavo savo 
ateitį tiktai ta mintimi, 
kad jis visą gyvenimą pa
siliks amerikiečiais. Tiek 
piliečiai, tiek svetimšaliai 

rėti’įtokiuTapTe UvebS-buv° kruopščiai persijoti 
spiečiančius vaikus, juos tiktai, tie, kurie rasti lo- 
besiekiančius tavo rankos, jnlūs piilieciai ar įstatymus 
tave beglamonėjančius.

Tu labiau vertini jų pa
prastumą ir nežinojimą, 

į negu mokslingumą tų sie
lų, kurios pasitiki savo 
nuopelnais ir su pasigailė
jimu. jeigu ne su nepasiti
kėjimu. žiūri į tą vaikišką 
dieviškumą.

Tie išmintingieji neturi 
jokio supratimo apie neap
sakomą tavo širdies geru
mą ir apie netikėtiną jų 
širdžių pataikavimą.

O Jėzau, kaip aš džiau- 
Igiuosi žinodama, kad tu 
esi prieinamas nemoky
tiems, nuolankiems ir ma
žyčiams! Aš irgi noriu bū- 
jti viena iš jų!

Aš nepažįstu ir nenoriu 
pažinti 1 _ « .
kaip tave ir tavo meilę, taip Pat buvo 
Priimk mane visada.

“P-ris”. medalių.

— paisą svetimšaliai, gavo 
leidimą apleisti tuos cent
rus”.

Sekretorius Ickes pabrė
žė, kad tūkstančiai Ameri
kiečių japonų kilmės ko
voja už Jungtines Valsty
bes Italijoje ir kitose pa
saulio dalyse. “Italijoje”, 
jis pasakė, “vienas armi
jos batalionas, kuris buvo 
sudarytas imtinai iš japo
nų kilmės amerikiečių y- 
patingai pasižymėjo karš
tose kovose. Šis batalionas 
nustojo daugiau kaip 40'o 
personalo, šitam vienetui 

. buvo suteikta vienas Pasi- 

. žymėjimo Kryžius 
inguished Service Cross) 

i ir 13 Silver Stars

fDist-

už atsi- 
ki tokių dalykų, žymėjimą kautynėse: jam 

1 > suteikti 58,
(ar daugiau. Purple Heart 

O.VV.I.

Kutuzovas.Net
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Penktadienis. Kovo 31, 1944

C. BROOKL YN, N. Y

i
Jur-

Tėvai Pasijonistai Vado
vavo Šv. Misijoms

Šventųjų misijų metu šv. mi
šios prie Didžiojo Altoriaus bu
vo atnašaujamos kas rytą 6. 7 
ir 9 valandą.

Tėvas Gabrielius Jaskelevi- 
čius. C. P. ir Tėvas Geraldas 
Motejūnas. C. P. iškalbingai

REKOLEKCIJOS
Metinės rekolekcijos Šv. 

gio par. bažnyčioje prasidėjo 
kovo 26 d., kurios tęsis visą sa
vaitę ir užsibaigs vasario 2 d. 
Jas veda misijonierius tėvas 
Alfonsas. C. P. pasijonistas.

Didyjį penktadienį nuo 12— skelbė patrauklius ir išganingus 
3 vai. bus trijų merdėjimo va- pamokslus ryte po šv. mišių ir 
landų pamaldos. Pamokslus a- vakare skelbė po du pamokslus, 
pie septynius Kristaus paskuti
nius žodžius sakys misijom tė
vas Gabrielius, pasijonistas.

Velykų ryte mišios su proce- 
cija bus 5 vai.

Margučių Balius. 
rapijos margučių

po kurių sekė Palaiminimas 
Švenčiausiu Sakramentu ir de- 
vocijonalų pašventinimas.

Kovo 23. ketvirtadienį. į dva-' 
sinę talką buvo atvykę šie kuni-

Didelis pa- gai: Prelatas J. Ambotas, kun. j 
balius įvyks E. Gradeckas, kun. Jonas Kri- 

per Atvelykį—vasario 16 d. Ten pas ir kun. Vincas Ražaitis, 
bus leidžiama ir laimėjimo kny
gutės. Tikimasi daug svečių.

BAŽNYTINIS KONCERTAS. 
Verbų sekmadienį, prieš užbai
giant rekolekcijas. įvyks gražus 
bažnytinių 
kuri rengia
vad. J. Brundząi. Mylinti bažny
tinę 
šios progos. Pradžia lygiai 6 v. 
vak. Bus svečių solistų.

Kovo 24, penktadienį, ryte ir 
vakare buvo dalinama maldi
ninkams Šventojo Kryžiaus re
likvija pagerbti.

Ko tie lakūnai neišgalvoja. Štai tūlas lakūnas taikosi nuo lėktuvo 
sparno kibti už pagelbinės virvės, kad vėliau pasiekus norimą tašką.
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LOS ANGELES, CALIFORNIA

kurinių koncertas, 
parapijos choras

muziką neturėtų praleist

iL1ETUVĄ.. 
S. J., suma- 
būtų laiko- 

Lietuvos iš-

PAMALDOS UŽ 
Kun. Aukštikalnio. 
nymas. kad nuolat 
mos šv. mišios už
laisvinimą, randa žmonėse pri
tarimo. Jau buvo keletas šv. 
mišių, kurias užprašė pavieniai 
asmens ir bendrai sudėtines. 
Girtinas pavyzdys.

Šv. Mišių Iškilmės
Šv. misijos iškilmingai baigė

si praėjusio sekmadienio vaka
re. Po paskutinio pamokslo, ku
rį įspūdingai skelbė Tėvas Ga
brielius Jaskelevičius. C. P., 
žmonėms, kurių buvo pilnutėlė, 
didžiulė ir erdvi bažnyčia, visi! 
maldininkai atnaujino Šventojo 
Krikšto įžadus.

Sekamai buvo visiems suteik
tas Šventojo Tėvo palaimini
mas. po kurio sekė švenčiausiu 
Sakramentu palaiminimas, kurį 
suteikė kleb. kun. M. A. Pan- dėjo auka prie įkūrimo a. a. 
kus, asistuojant abiem misi jo-. kun. Juozapo Lietuvniko pa- 
nieriam ir vikaram, ' minklo. Justinas ir Ona Kiškiai

Pačioje pabaigoje pamaldūs aukavo $50.00; Altoriaus ir Ro-

Kleb. Kun. Lietuvniko 
Klierikų Fondas Auga

Sekmadienį, kovo 26 d. kuni
gai pranešė, kad savaitės bėgy
je sekantieji parapijiečiai prisi-

Šventosios Misijos 
Parapijoje

Praleidę šv. Kazimiero šven- čiai galėtų pamatyti savo gar- 
tę, sulaukėme Šv. Juozapo šven- bingą Prelatą. Dar siunčiu ju
tęs, kurioje norėjome bendrai damųjų paveikslų nuotrauką, 
pavalgyti pietus ir pagerbti kurią padariau laidojant a. a. 
tuos parapijiečius, kurie turi kleboną Aleksandrą Baltutį ir 
vardą visos Katalikų Bažny- dar trečią filmą mūsų Dievo 
čios globėjo, t. y., Šv. Juozapas, Kūno procesija. Manau, kad 
o ypatingai norėjome pagerbti dauguma Chicagos lietuvių įdo- 
parapijinio komiteto pirminin- maus tais paveikslais ir gal ka- 
ką, Juozą Strongį, kurio jaunes- da nors aplankys mumis ir su- 
nioji duktė taip pat tą patį var- stiprins mūsų koloniją, kaip ir 
dą nešioja. !

; Šį kartą apsiėmė prirengti 
pietus dvi viešnios. Mrs. Susa- 
na Morkūnas atvykusi iš Cleve- 
lando, ir Mrs. Elzbieta Nanar- 
tavičienė. atvažiavusi iš So. 
Boston, Mass. Aš tiktai parū
pinau du kumpiu ir kopūstus, 
kuriuos taip gerai prirengė, 
kad vien 'kaulai beliko, o val
gydami visi klausinėjo, kas 
taip gardžiai prirengė valgius, 

i Mano šeimininkė, Monika Sla- 
terienė, kuri neperdaug seniai 

į iš St. Louis, iškepė pyragą, ku
rį maloniau valgė negu “keksą" 
iš Los Angeles kepyklos nu
pirktą.

Per pietus gražiai patarnavo 
atvykusios iš Chicagos dvi pa
nelės Varkaliūtės ir iš Los An- 

' geies Margareta Murauskaitė ir 
dvi Davydoniūtės, gražiai tau
tiškais rūbais pasipuošusios.

Po skanių pietų svečiai turėjo 
labai malonų priedą: parodėme į 
judamuosius paveikslus, kurie 
buvo nutraukti šv. Kazimiero 
dienoje. Džiaugėsi visi save pa
matę, o ypatingai Prelatą Kru- 

. šą. kuris dalyvavo šv. Kazimie- 
Višniauskienė ir ro šventėje ir padarė mano pa- 

Jurkšienė. Franklin; rapijiečiams malonumą, kad pa-

ką nors tokio nepaprasto Verbų 
sekmadienį. Kuopos dvasios va-j 
das, kun. dr. Mendelis. pranešė 
visiems kuopos nariams, kad vi-1 
si dalyvautų būryje prie šv. Ko
munijos Verbų sekmadienį per 
Mišias 8:30 vai. ryte. Po Mišių 
ir Komunijos visi dalyviai susi
rinks į parapijos salę bendriems I 
pusryčiams.

nelė Škirmontai $10.00; Moterų
Sąjungos vietinė kuopa surengė :S1 sekantieji

Pačioje pabaigoje pamaldūs aukavo $50.00; Altoriaus ir Ro- 
žmonės ėjo eilėmis prie Didžio- žančiaus Dr-ja iš kasos paauka- 
jo Altoriaus pagerbti ir pabu-' vo $50.00, 
čiuoti Misijų Kryžių, gaudami $25.00. I ‘ 
šventųjų misijų atmintį.

Nev Britain, Conn. — Kovo; 
19. sekmadienį. 7:30 vai. vaka
re šv. Andriejaus lietuvių para-: 
pijos bažnyčioje prasidėjo dvie
jų savaičių šventosios misijos 
su iškilminga procesija, kurioje 
Misijų Kryžius iš bažnyčios 
prieangio buvo nešamas prie 
Didžiojo Altoriaus.

Tėvas Gabrielius Jaskelevi
čius. C. .P., pabaigęs reikiamas 
maldas, priėmė Kryžių ir padė
jo ant aukštai pastatytos papė
dės Evangelijos pusėje, nuo kur 
pamokslai buvo skelbiami žmo
nėms.

Prie Misijų Kryžiaus užžieb
tos dvi žvakės. Įsigilindami į 
Kristaus Kančią, pamaldūs 
žmonės su tikruoju atsidavimu 
pradėjo tas šv. misijas, kurios 
•dideliai išganingos nemiršta
mosios sieloms.

, Parapijietė N. N.
( x____ , kita Parapijietė N. N.
$50.00. Juozas ir Viktorija Gen- 
cevičiai $10.00. Petras ir Petro-

kiti, kurie iš šaltų kraštų atvy
kę nusiperka nuosavybę ir gy
vena neprasčiau, kaip tie, kurie 
vyksta j Floridą arba kur kitur.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

\I Tti: RAID — Waist
jnncr of boinber “Bad Peu- 

’ Sgt. Allcn Blake of Dc- 
.ar.ee. O., answers ųuestions 
n rotum to England from 
ccent ra;d on German targets 
n France. Sgt Blake calls n:s 
artooned flying suit FJossie, 

named for his wife.

Šv. Misijos Aukotos Už 
Mylimuosius Kariuome- _ ..
nėję ir už Tėvynę Lietuvą įvių parapijos bažnyčios kleb.
Maidininkai kas rytą ir vaka- i 

rą labai gausiai rinkosi į baž-il 
nyčią ir atsidavusiai klausėsi į- ■ 
domių ir išganingų pamokslų, 
kuriuos taip iškalbingai skelbė 
Tėvai Pasijonistai. Tie maldi
ninkai taip pat pamaldžiai mel
dėsi ir aukojo Šventąją Komu
niją uš visus mylimuosius ka
riuomenėje. kurie jei jau žuvo 
karo laukuose, kad Gerasai Die
vas juos priimtų į Dangaus Ka
ralystę: jei mūsų mylimieji po 
karo išliktų gyvi, kad sveiki, 
kaip herojai, sugrįžtų į myli
mųjų savo tėvų pastogę. Tos i 
pačios maldininkų aukos buvo' 
aukojamos ir už pavergtąją Tė-I 
vynę Lietuvą, kad ji po karo1 
taptų laisva ir nepriklausoma. ’

vai. rytą. šv. Andriejaus lietu-

kun. M. A. Pankus atnašavo 
giedotas šv. mišias už Tėvynę 
Lietuvą ir už Taiką pasaulyje. t

Be galo gražų įspūdį darė, 
kai matei minias žmonių, kurie 
artėjo prie Viešpaties Stalo ir 
bendra intencija priėmė Šventą
ją Komuniją, aukodami už Tė
vynės Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. taip pat už Taiką 
pasaulyje. Turėjai taip pat susi
žavėti. kai iš vienos pusės ties 
Viešpaties Stalu matei trispalvę 
Lietuvos vėliavą, gi iš kitos pu
sės Apaštalų Sosto vėliavą.

Šamoto. smą

kortavimų vakarą šiam tikslui, 
kurio pelnas viršino $100.00. 
Nėra abejonės, kad šis Fondas 
visus įdomina. Dar nėra trijų 
mėnesių kaip vajus buvo pra
dėtas, o Fondas turi daugiau 
$1,500.00. Kun. Lietuvniko at
mintis tikrai turėtų būti brangi 
kiekvienam Baltimoriečiui lie
tuviui. Kun.. Lietuvnikas virš 
50 metų dirbo Dievo garbei ir 
savo viengenčių naudai, 
turėtų rūpintis, kad reikalauja
ma $10,000 suma būtų kuovei- 
kiausiai sukelta. Turima vilties, 
kad bus padaryta.

MARIANAPOLIO ŽINIOS

VARPELIS”
Pigiausias laikraštis yra 

“VARPELIS” 
Metams kainuoja tik $2.00

Kas prisius daugiau parėmimui, 
gaus dovantj vertingų knygučių. Pla
tintojai, surinkę tris naujas “Varpe
lio” prenumeratas, ketvirtų “Varpe
lio” prenumeratų gauna dykai ir 
“Varpeli'’ gali siųsti kam nori. Pla
tintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

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

Adresas:
Franciscan Fathers

310 Orchard PI., Pittsburg 10, Pa.
Telephone — Hemlock 6567

Mūsų Ligoniai
Boa Secours ligoninėje randa-

šv. Alfonso para
pijos žmonės: p-lė Darata Ma
tei ytė,
Locust Point,
senukė —______________
Sųuare ligoninėje serga Aldona; liko savo paveikslą, kurį galė- 
Jončiūtė Pakalniškienė ir Al-Jsime per didesnes iškilmes pa
berto Čepulio žmona. Maryland rodyti parapijiečiams, o tuo 
General ligoninėje buvo pada-: tarpu tas filmas, poniai Mazi- 
ryta operacija poniai Stasei Į liauskienei iš Chicagos siunčia- 
Juozapaitienei.
čiūnienė nuo S. Popleton St.’ 

Visi susilaužė ranką ir buvo išvežtai 
į miesto ligoninę. Julijona Pau
lauskienė ir Andriliūnienė ser-j 
ga namie. Visoms ligonėms, 
reiškiame užuojautą ir linkime

i veikiai pasveikti.

ponios Bendorienė iš

I
Senukė Krikš-ime, kad ir Šv. Jurgio parapijie-

Tėvu Pranciškonų Misijos 
1944 m.

New York, N. Y.
Vartų Šv. P. Marijos par., 
balandžio 3—9 d. Tėv. Justi
nas Vaškys.
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Place 
Pittsburg 10, Pa. He. 6501

Aušros

NAUJOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ SEIMELIS

Sekmadienį, balandžio kis rūpinasi gauti Seime- 
23 d., 1 vai. po pietų, Šv. liui svečius prelegentus. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnytinėje svetainėje, W.| 
Fifth St., .So. Bostone, į-', . .
vyks Naujos Anglijos Lie- drau?‘Jaa ir ,k“°Pas ‘u°- 
tuvių Katalikų Seimelis, 
ALRK. Federacijos Aps
kričio vadovybėje.

Seimelis prasidės šv. mi- 
šiomis 10 vai. rytą tos pa
rapijos bažnyčioje.

Kleb. kun. P. Virmaus-i

Kun. Dr. Jonas Weisengoff 
Ligoninėje

Gerai šinomų šv. Alfonso pa
rapijiečių sūnus ir šv. Rašto 
Katalikų Universitete mokyto
jas. kun. dr. Jonas Weisengoff 
randasi Bon Secours Baltimorės 
ligoninėje. Kun. dr. nėra pavo
jingam padėjime, tačiau atvyko 
Baltimorėn, kad pailsėti ir duo-į 
ti progą ištirti 
priežastį. Kun. dr. Mendelis at- 

j lankė jį sekmadienį. Rado link
sma h*xikaitant k n v era s. ]_____

dr. Jonas VVeisengoff studija
vęs Romoje yra vienas gal tik 
lietuvis kunigas Amerikoje, 
kurs turi licencijato laipsnį šv. 
Rašte. Ar jis tik nebus vienin
telis lietuvis profesorius Kata
likų Universitete Washingtone? 
Linkime kun. dr. Weisengoff 
veikiai pasveikti, kad galėtų: 
grįžti prie savo svarbaus darbo.

Pereitą sekmadienį, kovo 26 
dieną, Hartfordo lietuvių para
pijos bažnyčioje padaryta rink
liava Marianapolio Kolegijai 
paremti.

Rinkliavos reikalu iš Maria
napolio į Hartfordą buvo nuva- 

1 žiavęs Marianapolio viršininkas 
kun. A. Markūnas, kuris pa
maldų metu sakė pamokslus.

Hartfordo lietuviai katalikai 
rinkliavą nuoširdžiai ir dosniai 
parėmė. Dėl to padėkos žodis 
pirmiausia pridera parapijos 
klebonui prelatui J. Ambotui, 

, kuris su dideliu uolumu šią 
rinkliavą paskatino ir žmonėms 
atsidėjęs aiškino gražų jos tik
slą.

Marianapolio Kolegijos vado- nos. Krikšto tėvai buvo Anta- 
vybė šia proga reiškia nuošir- nas Brazis ir Adelė Ašmenavi- 
džią padėką prel. J. Ambotui už čiūtė Crandall. Sveikiname Jo
jo nuoširdų rūpestį Marianapo- naičius ir Tamašauskus. Linki-

Šv. Misijos čia-gimusiam | 
jaunimui, kaip katali
kams, taip ir ne katali- , 

kams.
Pradedant kovo 27. pirmadie

nį. 7:30 valandą vakare, tie pa
tys Tėvai Pasijonistai pradėjo 
šv. misijas anglų kalba čia-gi
musiam lietuvių jaunimui, taip 
pat lietuviškai nesuprantan
tiems katalikams, kaip ir neka- 
talikams.

Šv. Misijos parapijos vai
kams prasidėjo šio trečiadienio 
4 valandą po pietų.

Šventųjų Misijų metu pamok
slai skelbiami tuojau po šv. mi- 

i šių. kurios laikomos 6 valandą 
rytą. Gi vakare, pamaldos ir 

i pamokslai 7:30 valandą.
Tos išganingos šv. misijos iš

kilmingai baigsis balandžio 2, 
sekmadienį. 7:30 valandą vak. • 

j Pamaldos už Tėvynę Lie
tuvą ir už Taiką pasaulyje.

Kovo 25. švenčiausios Panelės į Aukotojus skelbiam atskiru są 
Marijos Apreiškimo šventėje, 9.rašų. Kolegijos Vadovybė.

Didžiosios Savaitės 
Tvarka

Verbų Sekmadienį verbos bus 
šventinamos prieš mišias 11 v. 

! ryte. Stacijos 4 vai. po pietų. ; 
i Šv. valanda išprašymui pašau- j 
Į liui taikos 8 vai. vakare. Pirma-; 
! dienį ir antradienį išpažintis 
; bus klausomos per visą dieną: 

jo’nesveikatos Įketuri kunigai bus klausYkl°-
I se. Trečiadienį po pietų nuo 3 v. 

-. - iki 6 v. šeši kunigai klausys iš- 
Kun pažinčių, tris lietuviai ir tris; 

svetimtaučiai. Vakare 
bus giedama Tamsioji 
— LAMENTACIJOS.
tis vėl bus klausomos 
maldų. Ketvirtadienį, 
munija bus dalinama 7 vai. ryte. 
Mišios ir Procesija 8 vai- Šv. 
Valanda 5:30 vai. po pietų. 
7:30 vai. vakare Lamentacijos 
ir pamokslas. Kun. Misijonie
rius sakys pamokslą. Penkta
dienį. ryto pamaldos 8 vai. Sta-; 
cijos 1:10. 3.15, 5:40, ir po.
Tamsiosios Aušrinės 7:30 vai. 
šeštadienį, šventimas ugnies, 
Velykų žvakės ir vandens 7 v. 
Mišios 8 vai. Išpažintis nuo 3 v. 
iki 6 v. Kompleta 7:30 v. Vely
kų rytą Prisikėlimo Mišios 6 v. 
Kun. Misijonierius. tėvas Jėzui
tas, Pranas Aukštikalnis sakys 
iškilmės pamokslą.

7:30 v. 
Aušrinė 
Išpažin- 

po pa- 
šv. Ko-

Naujieji Parapijiečiai
Sekmadienį, kovo 26 d., kun. 

dr. Mendelis pakrikštino Jonai
čių sūnų ir Tamašauskų dukte
rį. Krikšto tėvais Jonaičių nau
jagimio buvo motinos brolis 
Drabic ir tėvo sesutė Alicija. 
Naujagimiui buvo duotas var
das Edvardas Juozapas. Anta
nas Tamašauskas ir žmona, su
silaukę trečias dukrelės, ją pa
krikštino vardu Elenos Angeli-

t lio Kolegija. Taip pat vadovybe 
i dėkoja visiems, kurie savo auka 
gausiai pagelbėjo kolegijai.

Aukų surinkta 539 doleriai.

me jiems daug džiaugsmo iš jų 
naujų katalikų.

Bendra Komunija ir
Pusryčiai

S.L.R.K.A. 13-ta kuopa turės

I

Juozas Kasinskas i
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Nakt] 1 •

602 VVashington Blvd. !
BALTIMORE 30. Md. ! i
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų i i
<

♦

Apskričio valdyba kvie- 
i čia visas katalikiškas

jau išrinkti atstovus. Taip
gi kviečia visus dvasiš
kius, katalikus profesio
nalus, biznierius ir ben
drai visus lietuvius kata
likus dalyvauti Seimelio 
pamaldose ir sesijose.

Užsisakykite Lithuanian ' 
Bulletin

Anglų kalba redaguojamas! Išeina kas menuo. 
Rimti politiniai editorialai visais Lietuvą liečian
čiais klausimais. Daug svarbių žinių iš pirmo šal
tinio apie gyvenimą okupuotoje Lietuvoje ir, aps

kritai, Pabaltį.
Lithuanian Bulletin stovi už Laisvą, Nepriklauso
mą ir Demokratinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir 

uostu Klaipėdoje.
Dažnai duoda nemokamus priedus iš Lietuvos pra
eities ,dabarties ir ateities. Sekantis nemokamas 
priedas — brošiūra apie Lietuvos santykius su 

Vokietija.
Biuleteniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai 

iš viso Pabalčio.

i

Metinė prenumerata — $5.00.

♦
♦
♦

Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenu
meratoriais — biuletenio rėmėjais (Sponsors). 
Užsimokėję $100.00 ar daugiaus, bus laikomi pre
numeratoriais — biuletenio garbės rėmėjais (Ho- 
norary Sponsors). Apie juos kas kart bus skelbia

ma spaudoje.
Čekius ar Money Orders prašoma adresuoti: 
Lithuanian Bulletin, 73 West 104th Street, 

New York, N. Y.
IIJ
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LDS Studijų Rateliams Kunigas Juozas J. Matutis Vieno Lietuvio Gyvenimo Kelias
Pijus XII ir Taika

34. Kalba Haiti Atstovui. Nicolas Leger 
Lapkričio 10.1939.

Šiandien Mes džiaugiamės jus priimdami, atsto
ve, bet liūdime dėl tų įvykių, kurie pasaulyje dedasi. 
Karo pasekmės yra skaudžiai atjaučiamos visame pa
saulyje. Žmonijos didžiosios šeimos, ypač į Kristų ti
kinčiųjų, pareiga yra susirūpinti tais, kurie kenčia ka
ro vargus. Reikia padauginti maldas į Gailestingą Die
vą, kad Jo visagalė Ranka sugrąžintų tvarką ir taiką 
žmonijai.

Bet, kaip Mes daug sykių jau esame sakę, pasau
lis tegalės džiaugtis taika ir tvarka tik tada, kada vy
riausybių vadai atsižadės ginkluotos jėgos, pripažins 
ir pagerbs kitų teises; kada jie, supratę, jog gyvenimo 
teisės, pagrįstos grynai žmogiškais sumetimais nėra 
užtektinos, pripažins Aukščiausiojo Dievo valdžią, 
kaip pagrindą viso gyvenimo; atiduos Dangišką jam 
Tėvui priderančią pagarbą ir atsižvelgs į visus žmo
nes, kaip į Vieno Tėvo vaikus ir brolius Kristuje.

Tik tada jie tegalės sudaryti ir palaikyti pastovią 
ir vertingą tarptautinę sąjungą, kurios visi geros va
lios žmonės taip karštai trokšta; sąjungą, kuri gerb
dama Dieviškąsias teises, galės užtikrinti mažoms ir 
didelėms tautoms>nepriklausomybę, užtikrinti pasiti
kėjimą sudarytoms sutartims, apsaugoti laisvę ir žmo
gaus asmeninę vertę. Toki tautų sąjunga dės visas pa
stangas žmonijos gerovei.

Kalba Belgijos Karaliui Leopoldui 
Lapkričio 14,1939

Pijus XII pagyręs Belgijos karaliaus Leopoldo ir 
Olandijos karalienės Wilhelminos pastangas pasaulio 
taikai, sakė: “Mes didžiai įvertindami Belgijos kara
liaus ir Olandijos karalienės pastangas užbaigti tą 
baisų karą ir sugrąžinti pasauliui taiką, norime pasa
kyti, kad Mes prašysime Viešpatį Dievą, kuris savo 
Rankose laiko visų žmonių širdis ir tvarko visus pa
saulio reikalus, kad iš savo begalinio gailestingumo 
Jis nurodytų tautų vadams kelią į pastovią taiką...

Kalba Kroatų Maldininkams 
Lapkričio 15,1939

Krikščioniškas tikėjimas ir ištikimybė Kristaus 
Vietininkui yra pagrindas ir pradžia viso gyvenimo, 
socialinio veikimo ir artimo meilės ir taip pat viso 
šventumo. Branginkite bažnytines įstaigas ir organi- 
zacijas, ypatingai Katalikišką Akciją, kad Krikščio
niškas tikėjimas perimtų visą viešąjį veikimą ir gyve
nimą. Būkite visiems tvirtai įsitikinę, kad jūsų kraš
te draugiški santykiai Bažnyčios ir valstybės tikrai 
prisidės prie viešosios taikos ir gerovės. Taigi, Mes 
pirmiausia jūsų prašome privatįniame gyvenime šven
tai gyventi. Neapleiskite kasdieninių maldų, bendrų 
šeimos maldų; atverkite savo širdis Dievo įsakymams 
ir Krikščioniškajai tobulybei, gyvendami pamaldžiai 
ir šventai. Stengkitės arčiau susijungti su Dievišku 
Atpirkėju Švenčiausiame Sakramente ir pagilinti pa
maldumą prie Švenčiausios Panelės Marijos. Žiūrėkite, 
kad jūsų žodžiai ir darbai atitiktų jūsų Katalikiškam 
Tikėjimui. Auginkite ir auklėkite vaikelius Dievo bai
mėje ir padorume; lai jaunųjų skaitymai ir pasilinks
minimai būna Katalikiškoje dvasioje praleidžiami. 
Taiką ir viešąją gerovę tegalima išlaikyti pildant Die
vo įsakymus.

Kalba Italijos Atstovui, Dino Alfieri 
Gruodžio 7,1939

Popiežius priėmęs Italijos atstovą, Dino Alfieri, 
pasakė: “Savo kalboje, jūs, atstove, pakartojo Mūsų 
enciklikos mintis, būtent, kad teisingumas turi būti 
tikrosios taikos pagrindas. Tie žodžiai sukėlė Mūsų 
širdyje džiaugsmą ir davė Mums suprasti, kad ir toli
mesnis Mūsų darbas taikos reikalu suras nuoširdų 
Italijos žmonių pritarimą. Kadangi Italijos vadų iš-j 
mintis ir žmonių jausmai nedaleido iki šiol įvelti kraš
tą į pasaulinį karą, tai jie dabar turi geriausią progą 
dirbti sudarymui tikrosios taikos, pagrįstos teisingu
mo ir žmoniškumo dėsniais.
Kalba Italijos Karaliui Viktorai Emanueliui III 

Gruodžio 21,1939
Jūsų didenybei, visai karališkai šeimai, valsty

bės vadams ir visiems čia susirinkusiems Mes prašo
me, Kalėdų išvakarėse, gausios Dievo palaimos. Lai 
Visagalio Ranka tvarko visus Italijos žmonių reikalus, 
žmonių, kurie yra taip artimi ir taip Mums brangūs. 
Mes prašome Dievą, kad Italijos vadai dirbtų ne tik 
taiką išlaikyti savo krašte ir draugiškai sugyventi su 
kitomis tautomis, bet sugrąžinti teisingą ir pastovią 
taiką tarp kariaujančių tautų...

Garbingojo Vardadienio Pagerbtuviu —Garsiojo kun. Katelės darbų atgarsiai kaMežio šeimoj.
6 ° —Prie kūjo ir priekalo. — Į Naująjį Pasaulį. — Naujas

gyvenimo tempas darbininkijos laikraštyj.— Didžiosioms 
idėjoms—geriausios priemonės.Juozas J. Matutis gimė liepos 

18 dieną, 1915 metais. Stam- 
ford, Connecticut.

Jo tėvas Leonas F. Matutis ir 
motina Amelija Basiūtė, susi- 
pratusieji lietuviai ir praktiški 
katalikai, nebūnant lietuvių pa- I 
rapijos Stamforde, priklausė 
prie Šv. Jono airių parapijos. 
Jie susilaukė penketos vaikų, ir 
rūpinosi, kad vaikai taip pat 
būtų pavyzdingi katalikai. To
dėl, visiems vaikams davė kata
likiškąjį išauklėjimą, ir jie šian
dien yra geri katalikai ir lietu
viai intenligentai.

Iš penketos Matučių šeimos, 
vaikų, Juozas buvo ketvirtasis, į 
kuris iš pat mažens kartu su 
tėvais sekmadieniais ir švento
mis dienomis lankė Šv. Jono 
bažnyčią. Paaugęs, jis per dau
gelį metų toje bažnyčioje tarna
vo šv. mišioms ir buvo vienas 
iš geriausiųjų ministrantų.

Pabaigęs Šv. Jono parapijos 
pradinę mokyklą, Juozas J. 
Matutis lankė Stamford High 
School, ir baigęs keturių metų 
kolegijos kursus 1933 metais su 
aukštais atsižymėjimais. tų pa
čių metų rugpiūčio mėnesį pra-| 
dėjo mokytis Šv. Tomo semina-! 
rijoje, Hartford, Conn.. kur at
sižymėjo nepaprastais gabu
mais.

Mokinasi Louvaino 
Universitete

Po dviejų mokslo metų, J. E. 
vyskupas Mauricijus McAuliffe, 
D. D. siuntė Juozą J. Matutį 
kaip atsižymėjusį studentą į 
Louvaino Universitetą, Belgijo- 

• je, atsiduoti filosofijos ir teo
logijos studijoms.

Klausydamas vyskupo, gabu-’ įšventino kunigu gegužės 22 d., 
sis studentas Juozas J. Matutis 4944 metais, šv. Juozapo kated- 
apleido numylėtą Šv. Tomo se- rojq> Hartford. Conn.

Kun. Juozas J. Matutis 
bingąsiaš savo primicijas laikė 
Šv. Jono bažnyčioje, Stamford,! 
Conn., kur gyveno gerieji jo tė-Į

I

Į

Kun. Juozas J. Matutis
______________________________

grįžtant Amerikos laivu atgal 
į USA., atsitiko baisėtinas nuo
tykis Atlanto vandenyne.

Vieną rytą 5 valandą laive pa
sigirdo pavojingas alarmas. Vi
si skubiai šoko iš lovų ir bėgo į 
viršų. Laivo kapitonas davė 
skubų įsakymą persijuosti su 
“life belts” ir sėstis į pagelbi- 
nius laivelius. Mat, Amerikos 
laivas ryžosi “pabėgti” nuo sub- 

' marino nacių, kurie vijosi, ma- 
■ nydami, kad tai buvęs graikų 
j laivas. Po signalų, naciai suži
nojo, kad tai buvęs Amerikos 
laivas.

Laimė, kad tuo metu Amerika 
dar nebuvo kare su Vokietija. 
Visgi, keliauninkai patyrė daug 
baisaus išgąščio ir 
baimės.

Yra sakoma, kad darbo 
išspaustas ant rankų pra
kaito lašas yra daug gar
bingesnis ir gražesnis pa
puošalas, negu deimanto 
žiedas ant baltų pirštų.

Mes gerbiame tuos mie
lus mūsų žmones, kurie, 
gal neturėjo laimės būti: 
apdovanoti aukštais titu-: 
lais, bet kurių rūpesčiu, 
kasdieniniu darbu ir uolu
mu laikosi mūsų įstaigos.

Vienu iš tokių sumanių 
ir rūpestingų lietuvių yra 
Antanas Peldžius, kurs at
ėjęs tvarkyti “Darbinin
ko” administracinių reika-
lų įnešė daug naujos gy- KATELĖS D V A.
------ :------------------------SIOS ATGARSIAI
J. Matutis dar neilgai šioje pa-, Kas gi nežinotų garsiojo 

Įrapijoje darbuojasi, bet yraįmūsų liaudies Švietėjo 
j darbštus ir populiarus. Todėl,; fcun. Katelės. Jisai darba-
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Antanas Peldžius,
Darbininko” administra. 

torius.

adminis- 
pradėjo 

darbą 
Nuo Lie

AMERICAN RED CROSS
WASHINGTON, D.C.

nenuostabu, kad atėjus garbin-ivosį Panemunėlio parapi- 
gajam jo vardadieniui, jis tapo!joje> Daug tos apylinkės j 
garbingai pagerbtas. j kaimo jaunimo iš jo gavo

Uoliomis Moterų Sąjungos ranka rašytuosius vadovė- 
. kuopos pastangomis, kovo 19, iįus, mokėsi skaičiavimo, 
sekmadienį. 4 vai. po pietų, į- rašto. Su lietuvišku raštu 
vyko graži programa kun. Juo į jiems buvo įkvepiama ir 
zo J. Matučio pagerbimui.

Pat pradžioje pagerbtuvių ■ 
programo vedėjas buvo pats 

’ kleb. kun. M. A. Pankus, kuris 
kaip tikrasis tėvas įvertino ir

mirtinos solemnizantą ir visus dalyvius

Kunigas Kristaus 
Vynyne

Klieriką Juozą J. Matutį su-! 
į grįžusį į USA., J. E. vyskupas! 
' Mauricijus F. McAuliffe, D. D.

minariją, ir 1935 metų rugpiū
čio mėnesį Amerikos laivu iš
plaukė į Europą, kur Amerikos 
Kolegijoje prie Louvaino Uni
versiteto penkerius metus stu- vai 
dijavo filosofiją ir teologiją. I

Pasauliniam karui prasidėį:
J. E. vyskupo McAuliffe palie- pam laikui 
pimu, klierikas Juozas J. Matu- ajrįų parapijoje. Shelton. Conn 
tis su kitais studentais išvažia
vo į Grand Seminaire of St.
Brieuc, Prancūzijoje, kur studi- toWn Conn. 
javo tik penkerius mėnesius. Į

Baisiąjai pasaulinio karo Andriejaus
šmėklai siaučiant, tuo laiku J. jjew Britain, Conn.. vyskupo at- 
E. vyskupas McAuliffe davė į- sietas vikarauti tik praėjusių 
sakymą jam ir kitiems trims 
klierikams sugrįžti į USA. >

Jei ne karas, klierikas Juozas 
J. Matutis būtų ilgiąu užsilikęs 
Louvaino Universitete, Belgijo
je. kur būtų rengęsis gauti ba- 
kaiaureato laipsnį filosofijoje.

Lankėsi Lietuvoje Ir 
Plačioje Europoje

Vasaros metu, klierikas Juo
zas J. Matutis keliais atvejais 

j važiavo į Lietuvą, kur Palango
je lankė DiLUR kursus, skirtus 
tiems lietuviams studentams,, 
kurie ateityje darbuosis užsie-j 
nyje.

Klierikas Juozas J. Matutis j 
aplankė didžiuosius Lietuvos į 
miestus, buvo sužavėtas numy- Į 
lėta jo tėvų žeme, gėrėjosi Bi-| 
rutės kalnu, ties Baltijos jūra, 
rinko brangų gintarą ir maudė- r 
si. Taip pat sveikinosi su buvu
siu Lietuvos prezidentu A. Sme
tona. Vydūnu, Martynu Jan
kum ir su i___  o____ „.
valstybės vyrais. Jis ta:p Pat ?ražiai aPrašo ir a*i

Be to, klierikas Juozas J. Ma-i Pie lietuvių veikimą Ožkoje 
tutis plačiai lankėsi Europoje įr, sPau(loJe- 
du kartu turėjo audienciją pas Pagerbtas Garbingame 
dabartinį Popiežių Pijų XII.

Nuotykis Atlanto 
Vandenyne

Klierikui Juozui J. Matučiui

1

ir... patraukė į Šv. Bedo 
kolegiją, Peru, III. Katali
kų mokykla sustiprino 
motutės įdiegtus tikėjimo 
pagrindus, bet drauge ir 
jjaaiškėjo, kad jo laukia 
kitas pašaukimas, ne dva
sininko luomas, ir jisai, 
grįžęs į Chicagą, ėmė ruoš
tis kitai profesijai — elek- 
trotechniko specialybei.
I “DRAUGĄ" ĮDĖTOJI 
SIELA

Kartą paragautoji giles
nė religinė patirtis palieka 
neišdildomą įspūdį visam 
gyvenimui. Tas jausmas 
Antaną nuvedė į marijonų 
vienuolyną. Čia buvo įver
tinti jo sugebėjimai tvar
kytis laikraščio 
tracijoje ir jisai 
savo sėkmingą 

>“Draugo” ofise.
tuvoje palikto priekalo čia 
sėdęs prie rašomojo stalo 
ir į rankas, kurios buvo 
pratusios vartoti kalvio 
kūjį, paėmęs plunksną, ji
sai parodė, ką gali stropus, 
gabus lietuvis. Vyriausieji 
“Draugo” administrato
riai mainėsi: kun. Kuli
kauskas, kun. Draugelis, 
kun. Matulaitis. Bet vis 
pasiliko Antanas Peldžius 
ir savo išradingumu įsten
gė daug ką gero dienraš
čio administracijoje pada
ryti. Daugiau, kaip dešim
tį metų čia išdirbo, pasi
tikdamas net ir tada, kai 
jau galutinai buvo apsi
spręsta, kad jo pašauki- 

jmas bus pasaulininko dar
bas katalikiškos spaudos 
dirvonuose, ar ten, kur 
bus reikalinga.
LIETUVAITĖ, KURI 
PAVOGĖ... ŠIRDĮ

Tiek metų nematytoji 
tėviškė vaidenosi atminty
je, vaikystės prisiminimai 
kvietė į tėviškės laukus, 
pievas ir šilus. Nuvyko 
trejetui mėnesių į Lietuvą. 
Laikas trumpas, bet ir tas 
buvo pakankamas, kad į- 
staigos tarnautoja, maloni 
lietuvaitė Petronėlė nusa
vino jer širdį ir į Ameriką 
jis grįžo su ja, sukurda
mas čia gražią lietuvišką 
šeimą.

Kaikurį laiką važinėjo 
po Amerikos lietuvių kolo
nijas rodydamas Liurdo ir 
kitas filmas. Tą darbą at
liko su pasisekimu.

Buvo jaučiama, kad 
(Tęsinys 7-tame pusi.)

i jiems buvo įkvepiama ir 
i lietuviškoji dvasia. Ir štai 
■ viena iš tų slaptųjų mo
kyklų auklėtinė buvo mo
tina mūsų malonaus Anta
no Peldžiaus. .

Tėvas — ūkininkas ir į 
kalvis, taigi jų šeimai te-i 

' ko dažnai turėti reikalų su 
svetimais žmonėmis, kas 
ir vaikuose išugdė suma
numą, sugebėjimą ben
drauti ir atlikti įvairius 
reikalus.

Tėvai turėjo pusę valako i 
žemės Bimbų kaime, Pa
nemunėlio valse., Rokiškio 
apskr. Aštuonis kartus 
gandras tūpė ant jų medi
nės grįčios, atnešdamas 
aštuonias gyvastis. Ketu
ris vėl greit Dievulis atsi
ėmė, o keturi išaugo. Vie
nas jų — Jonas — dabar 
broliukas pas Marijonus ir 
mašina surenka tas raides, 
kurias mes skaitome 
“Drauge”, kitas brolis — 
ūkininkauja Lietuvoje, 
Bimbų vienkiemyje, o se
suo — ištekėjusi. Panevė-

pagerbtuvių programoje.
Scenos užlaidai atsidarius, ! 

parapijos vaikučiai pasirodė es- 
| tradoje. dainuodami ir išreikš- 
! darni jaunam darbščiam kun. 
į Juozui J. Matučiui pagerbimą ir 
suteikdami dovanas.

Sekamai sekė meniškoji dalis. 
Akompanuojant varg. A. Grigo- 

: raičiui. solo puikiai du kart su- gar- . r
dainavo p-nia Ona Narcum. Po 
jos solo gražiai du kart dainavo 
p-lė Morta Warnat. Sekamai 

: duetą žaviai du kart dainavo 
p-nios: Ona Sintautienė ir F. 
Žalnieraitienė.

Garbingojo vardadienio proga 
brangias dovanas suteikė p-nia 
Bronė Mičiūnienė nuo Šv. Ro
žančiaus Draugijos, p-nia O. 
Radzevičienė nuo Tretininkų, 

j p-nia Kotryna Lukas nuo Mote
rų Sąjungos, p-lė Ona Dennis 
nuo Šv. Andriejaus Gildos. pa
nelė S. Varnaitė nuo Sodaliečių, i žvje. 
p. J. Tamošaitis nuo Gintaro' 

i Į
vyrų klubo, p. S. Radzevičius1 
nuo Stanley Ryiz Legion Post, 
p-nia Ona Narcum nuo Stanley 
Ryiz Legion Auxiliary. p-nia O. 
Gudinienė nuo Šv. Andriejaus 
parapijos moterų ir p-lė Julija 
Janušonytė nuo visų dalyvių

! svetainėje.
Pabaigoje trumpas sveikinimo 

| ir pagerbimo prakalbėles pasa- 
fkė: Tėvas Gabrielius Jaskelevi
čius, C. P. ir kun. A. Tamoliū- 
nas.

Tuojau prasidėjo šaunus ban- 
kietėlis. parengtas uoliomis Mo
terų Sąjungos kuopos pastan
gomis.

Reikia nepamiršti, kad kun. 
Juozo J. Matučio pagerbime 
taip pat dalyvavo ir geroji joj 
motina Amelija ^atutienė, joj 
sesuo Pranciška, jo brolis Karo- tų lietuvių, paslapčia išvy- 
lis su savo žmona. j ko į Ameriką nau jo gyve-

Baigiant, gerasai konfratre ir.nimo kurti. Sustojo pas 
kunige Juozai. Gerojo Dievulio • savo brolį Joną Chicagoje, 
maldauju, kad gyventum ilguo- į Roselande ir nuėjo su juo 
sius metelius Dievo garbei, 
žmonių sielų išganymui, myli
mųjų savo tautiečių naudai, šio 
galingosios demokratijos krašto 
ir tavo tėvų žemės gerovei. Ir 
pagaliau Gerasai Dievas tegu 
tave, kunige Juozai, visada lai
mina! Kun. A. Tamoliūnas.

I
Pirmasai paskirimas kun. Juo- 

|US’ zui J. Matučiui darbuotis trum- I 
buvo Šv. Juozapo j

Sekamai vikaravo du metus Šv,
• Jono airių parapijoje. Water-

Kun. Juozas J. Matutis į Šv. 
lietuvių parapiją

metų birželio mėnesį.
Iš pat pradžių kun. Juozas J. 

Matutis šioje lietuvių parapijo-! 
je pradėjo gražiai darbuotis ir Į 
tapo labai populiarus.

Kun. Juozas J. Matutis pir
miausia rūpinosi lietuviškuoju 
jaunimu, juos tvarkant ir iš ge
resnių atletų sudarant Šv. An
driejaus lietuvių parapijos Bas- 
ket Bali tymą, kuris jo vado
vybėje ne vieną kartą supliekė 
tvirtesnius airių ir kitataučių 
tymus.

Kun. Juozas J. Matutis daug' 
! dirba ir parapijai ir draugijų 
'naudai, ypatingai daug padeda, 
j Lietuvių Veikimo Centrui, kuris! 
užsimojo pardavinėti Karo Bo
nus ir suregistruoti už kiek 

į New Britaino lietuviai yra iš-: 
f pirkusieji Karo Bonų. Be to, 
kun. Juozas J- Matutis visomis 
išgalėmis prisideda, kad pasi
tarnauti lietuviams, kurie nori

PIRMIEJI VARGAI 
NAUJAJAME 
PASAULYJE

Jaunas Antanas rytais 
bėgdavo į Panemunėlio 
mokyklą, tais pačiais take
liais, ką jo motutė, tik jau 
nebeslapstydamasis, o į 
mokyklą, kur buvo lietuvis 
mokytojas. Namo parėjęs 
tai dumples paspausdavo, 
tai įkaitintą geležį kalė. 
Mokėsi ir augo. Artėjo Di
dysis karas. Buvo jaučia
ma, kad rusai surankios 
jaunuolius ir pasiųs į toli
mus kraštus, iš kur dauge
lis negrįžta. Ar verta gy
vastimi rizikuoti už oku
pantus prispaudėjus? Ir 
Antanas, kaip daugelis ki-

I

kitais garbingais Pirktis Karo Bonų ir štampų.
‘lis t^in na t crražiai ir q *

jo Vardadienyje
Šv. Andriejaus lietuvių para

pija visada pagerbia geruosius 
savo kunigus. Nors kun. Juozas

| I
į Pullman dirbtuves. Aš- 
tuonios darbo valandos | 
prie vagonų dirbimo. *‘Bo-‘ 
sas” geras. Net ir darbo i 
pritrūkus neatleisdavo tų 
dviejų sąžiningų lietuvių 
— broiių. Bet Antanas ė- 
mė įigeus kažko gilesnio

MAILtVOMAN—WAC Cpl. La- 
kaska Shcrlin of Newport, 
Ark., is the only uoman post- 
man at Fort Hancock, N. J. 
Women have replaced men on 
23 different jobs at the post, 
some of them highly techmcal.
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Vardas ir Pavardė

Gatvė

Miestas ir Valstija

Sekmadienį, kovo 26 d., 
po sumos.

susirinki- ;

. ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

“Darbininko” Administracija,

6

i GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE Valandėlė Dėmesio! Skaityk ir Rašyk!

Art. Polyna Stoškiūtė 
LoweHyj

LOWELL. MASS. — Parker 
Course Lectures ruošia šaunų 
koncertą, sekmadienį, balandžio 
26 d.. 3 vai. po pietų Lowell Au
ditorium. East Merrymack St. 
Salė bus atdara nuo 2 valandos 
ir užsidarys 2:45 vai. po pietų. 
Po to nei vienas nebegalės įeiti. 
Todėl patartina visiems sueiti į 
svetainę prieš 2:45 vai., kad iš
girsti koncerto programą, kurią 
išpildys mūsų tautietė daininin
kė p. Polyna Stoškiūtė (Stos- 
ka).

Jokios įžangos į koncertą ne
bus. Dykai visiems, nes visas 
išlaidas padengia iš keturių mi
lijonų dolerių palikimo fondo. 
Tas fondas yra skirtas kultūri
niams reikalams.

Lovelfio ir apylinkės lietu
viams yra gera proga išgirsti 
p. Stoškiūtė dainuojant. Ji yra 
buvusi Berlyno operos artistė, 
o grįžus į šią šalį koncertuoja į- 
vairiuose miestuose, p. Stoškiū
tė. kaip praneša, sudainuos ir 
lietuviškų dainelių.

< lės vakarėlį, kuriam pirminin
kavo Elena Liuolienė. Ona Gu- 
reckienė ir Ona Stankienė. Prie 
stalų tarnavo M. Akstinienė; 
R. Eitavičiūtė, U. Petkienė. R. 
Balevičienė ir M. Janauskiūtė.

Vakarienėje dalyvavo vieti
niai kunigai ir taipgi buvęs vei
kėjas ir scenos mylėtojas karys 
Bronius Bartkevičius. Buvo pa
sakyta gražių kalbų, pritaikin
tų šiai progai.

MISIJOS
Pereitą savaitę mūsų parapi

joje kun. Andriuška. MIC. skel
bė misijas moterims ir mergi
noms. Šią savaitę skelbs vy
rams.

Pereitą penktadienį, šešta
dienį ir sekmadienį pas mus į- 
vyko taipgi Keturdešimtė. 
svečių kunigų matėsi kun. Au 
Petraitis, kun. Pr. M. Juras 
kun. S. Kneižis.

MELDĖSI UŽ KARIUS
Kovo 12 d. karių motinos. Šv. 

Roko par. bažnyčioje užprašė 
Šv. Mišias už savo sūnus ir 
dukteris, esančias karo tarny
boje. Pirm mišių motinos susi
rinko į par. salę iš kur susi
tvarkiusios vedamos kun. J. 
Švagždžio “in corpore" marša- 
vo į bažnyčią. Mišios buvo at
našautos 8:30 v. ryte. Mišių 
laike visos motinos priėmė šv. 
Komuniją. Pritaikintą pamoks
lą pasakė kun. J. Petrauskas.

Vakare tos pačios motinos su
rengė R. Kryžiaus labui arbatė- 
------- - - — - - —-

tuoj
Šv. Jurgio lietuvių' 

parapijos svetainėje įvyko Fe-, 
derac-ijos skyriaus 
mas. Dalyvavo veik visų drau
gijų atstovai. Lietuvai Gelbėti 
Fondui, kaip pranešė iždininkė 
p. Ona Pazniokaitė. pasiųsta 
surinktos aukos S47.20. minint 
Lietuvos nepriklausomybės su-' 
kaktį.

Nutarta minėti Spaudos atga
vimo ir Steigiamojo Seimo su
kaktis, kviečiant prie to minėji
mo prisidėti visas draugijas, 
kuopas ir organizacijas.

Plačiai kalbėta 
mą lietuvių šeimų 
kuriems pašalpos 
lingos. Išrinkta komisija pa
rinkti aukų.

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

Nepaprasta Maldaknygė 
DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS 

Surinko ir išleido 

Kun. P. M. Juras

Kalifornijoje, šiuo tarpu sun-| 
kiai serga ir patalpintas karo' 
ligoninėje. Kario J. Dubricko 
motinėlė šiomis dienomis išvy-, 
ko atlankyti sergantį savo sūnų. 
Puskr. J. Mockevičius lankėsi 
pas tėvelius, taipgi pas savuo
sius lankėsi šie kariai: eil. Ra- 
meika ir eil. Šakalys.

Maldaknygė turi 787 pus
lapius. Minkštas odos vir
šelis; papuoštas lietuvišku 
kryžiumi. Paauksuota. Iš
oriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. 
Joje telpa 106 paveikslė
liai. Daug jų paimti iš Mi
šiolo. Lietuvišku menu da
bintų raidžių 22.

Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnytinėms šven
tėms. Novenų 12. Litanijų 16. Vainikų maldų (Karun- 
kėlių) 7. Giesmių 9. Trejos Mišios (Vienos Liturginės 
— maldos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti šimto 
puslapių pašvęsta maldoms į Švč. Sakramentą. Nuro
doma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gy
venimo pagrindai 
aiškios ir įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo 
spausdinta nedaug. Paskubėk įsigyti. Kaina — $3.50.

Rašyk —
Darbininkas”, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

atspausdinta visi Poteriai. Raidės 
Kalba graži.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
"VYTJ” leidžia Amerikos <ii<lžiau- 

sia jaunimo organizacija Lietuvos 
Vyčiai.

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

"VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

"VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty- 
redaktorius Ignas Sakalas ir

bendradarbiauja jp su
kviesti įžymiausi literatai.

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

u_ . , • < TAD, padarykime šūkį: “Tenelie-
DldysiS j<a neį vienos katalikiškos jaunimo 

kurią SU- organizacijos, ar nors mažiausio sky- 
■ riaus, kurie neskaitytų “VYTIES”, 
i Visi skaitykime "VYTJ!”

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

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

A.D.

Kovo 21 d. mano vardadienio 
proga, gerieji mano draugai, ręs 
pagerbdami mane, įteikė man “vyčiui" 
gražių dovanų. Gražiausia man 
dovana buvo, kuri savo brangu
mu viršija viską, tai graži mal-( 
dos knyga, būtent: 
Ramybės Šaltinis”, 
tvarkė ir išleido kun. P. M. Ju
ras.

Labai esu dėkingas ir už ki
tas dovanas ir, širdingiausiai 
dėkoju sekantiems: pp. R. Vit
kauskam, pp. M. Vitkauskam, 
pp. A. Plekavičiam, pp. J. Ado
maičiam ir p. T. šivienei. Gerė- 
damąsi gilia malda, kuri tobu
lina žmogaus sielą, atminsiu sa
vo geradarius. B. Jakutis.

Redakcijos Atsakymas

apie sušelpi-I
ir asmenų,i ,

... . ;nėjo savo gimtadienį. Ji yra nardas Sykes, Norvvood Junior nei gilią užuojautą, mirus jos
L1KT3.1 TOIKH” I |

i veikli Sodalietė ir gabi vaidin- High School studentas ir. tos brangiam tėveliui, 
toja.

Kovo 20 d. pp. J. ir 
(Smilgytė) Navickai, gyv. 
Tremont St.. 
šeimos nario — sūnelio, 
kinaine!

Stasė
50

susilaukė pirmojoj 
Svei- •I

‘ Karys Jonas Kulisąuskas pri
siuntė Norwoodiečiams. savo 

( bičiuliams sveikinimus iš toli
mo Pacifiko. Jis sveikina visus 
Velykų švenčių proga.

mokyklos leidinio redaktorius 
buvo nuvykęs į New Yorką da
lyvauti Columbia Universitete 
įvairių mokyklų leidinių redak
torių susirinkime. Grįžęs susir
go-

Kovo 29 d. “Darbininko” re
dakcija gavo iš Lawrence, Mass. 
be parašo laišką ir iškarpas iš 
laikračio 
Miltono 
straipsniu 
for Freedom 
Kryžiaus klišę ir po juo aprašy
mu.

Iš laiško ir padarytų pareiš
kimų ant iškarpų suprantame, 
kad siuntėjui ar siuntėjai nepa
tiko, kad buvo įtalpinta anglų 
kalba tas straipsnis ir parašas. 
Prašo paaiškint “ką tai reiškia 
svetima kalba lietuviškai —lai
kraštis lietuviškas.”

Labai gerai, kad Gerb. Skai
tytoja aiškiai pasako: “aš esu 
lietuvė ir laikraštis lietuviškas, 
o pritepliotas kitos kalbos, ku
rios aš nemoku...” Tik gaila, 
kad siuntėja laiško ir iškarpų

“Darbininko” su p. 
Stark (Starkaus) 
“Lithuania’s Fight 

” ir Raudonojo

nepaduoda savo vardo ir pavar
dės.

“Darbininko” redakcija, tal
pindama p. Miltono Stark 
straipsnį iš “Boston Daily Re- 
cord”, pareiškė: “jį (suprask, 
straipsnį) persispausdiname, 
kad “Darbininko” skaitytojai 
perskaitytų patys ir kitiems 
duotų perskaityti.”

Kaikurie lietuvių kalba lei
džiami laikraščiai turi įsivedę 
anglų kalba skyrius. “Darbinin
kas” tokio skyriaus neturi ir 
kol kas nemato reikalo jį įvesti. 
Tačiau svarbesnius straipsnius, 
ypač apie Lietuvą mes per
spausdiname, kad jais ne tik 
“Darbininko” skaitytojai pasi
naudotų, bet duotų perskaityti 
mažai mokantiems arba visai 
nemokantiems lietuvių kalbos, 
ypač svetimtaučiams.

Priminsime, kad rašant re
dakcijai laiškus su pastabomis 
ar siunčiant kokius raštus vi
suomet reikia paduoti savo 
vardą - pavardę ir adresą. Ano
nimiškus laiškus dedame į “am
žiną” dėžutę. Tik šiam laiškui 
padarėme išimtį.

Sekmadienį, kovo 26 d., South 
Bostone, pas kun. P. Virmaus- 
ką įvyko pasitarimai Federaci
jos Seimelio reikalais. 
Virmauskas Seimelio

Užsiprenumeruokite {domiausi 
Du Kart Savaitinį Laikraštį 

DARBININKĄ"

Kun. P. 
referentu 

pakvietė “Lietuvos Žinių” re
daktorių adv. p. S. Gabaliauską 
ir “Amerikos” redaktorių, Fe
deracijos Centro pirmininką p. 
J. Laučką. p. S. Gabaliauskas 
atvyksiąs į Bostono padangę, 
savaitė prieš Seimelį ir aplan
kysiąs apylinkės lietuvių kolo
nijas. Šia proga p. S. Gaba
liauskas atsilankysiąs ir į 
Cambridgžių balandžio 21 d. 
Taigi mes Cambridžiečiai vėl 
turėsime progos išgirsti šį įžy
mų kalbėtoją. Tai visi iš anksto 
būkime pasirengę praleisti va
karą prakalbose, būtent: penk- 

visiems atšilau- tadienį balandžio 21, 8 vai. va
kare parapijos svetainėje.

p. Ona Kavaliauskienė, gyv. 
įvyko Willow St., nesveikuoja ir ruo- .

p. Marijoną giagį pasiduoti operacijai.

I
I

į Pereitą sekmadienį
I “surprise party”'
Okulevičiūtę pagerbti, kuri 
ruošiasi priimti Moterystės Sa
kramentą su p. Jonu Pešinu iš 
So. Bostono.

Pereitą savaitę. Norwood ligo
ninėje padaryta operacija p.

IAlenai Dusevičienei (Fedaitei).’ 
i Linkime pasveikti.I

CLEARANCE!

397 Main St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.

Main St., Webster, Mass. Kovo 23 d. p. Iieva Jurgevi- 
čiūtė. gyv. 5 Atwood Avė., mi-

Į
Pereitą savaitę jaunuolis Ber-

Kovo - March

BOSTON, MASS.

WORCESTER, MASS
Verbų sekmadienį, balandžio 
d., 1944. 4:30 p. m. Šv. Kazi-2 

miero parapijos salėje, Sodalie
tės suvaidins gražų veikalą — 
“Šventa Bernadetta” arba 
“Liurdo Stebuklas”. Pelnas ski
riamas parapijos Jubiliejui. So
dalietės įdeda daug darbo ruo
šiantis prie šio perstatymo. 
Tad pravartu 
kyti ir paremti jųjų gražų už
simojimą. Raporteris.

Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiausių 
ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. Jis iš
eina du sykiu į savaitę — antradieniais ir penktadie
niais.

“Darbininko” kaina metams.......
Pusei metų .................................
Jmant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina ..............................
Pusei metų ..................................

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

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

$4.00 
2.00

$2.00
1.00

Bernardas Koraitis

I. J. Fox, didžiausia moteriškų kailinių fir
ma šį mėnesį turi taip vadinamą CLEA
RANCE. Taigi dabar yra patogiausias laikas 
įsigyti kailinius, nes tai puikus investmentas. 
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.

CAMBRIDGE, MASS
l
I

Sekmadienį, kovo 26 d., para
pijos svetainėje įvyko klūbiečių 
susirinkimas. Susirinkimui val
dyba pranešė, kad taksai už klu
bo žemę sumokėti už dvejus 
metus. Susirinkime nutarta pa
gyvinimui klūbiečių veiklos, su
rengti keletą parengimų tuoj 
po Velykų. Parengimui, būtent: 
“Penny Sale”, aukas suteikė šie 
nariai: S2. F. Jankauskas, po 
SI. aukavo šie: B. Jakutis, J. 
Mockevičius, J. Laugalis, A. 
Daukantas ir A. Zaveckas.

Karys puskr. E. Gedžius jau 
ilgas laikas kaip kariauja Ita
lijoje. Šiomis dienomis jis savo 
brangiai mamytei prisiuntė at
minčiai savo fotografiją. Pus- 
karininkas S. Jakutis rašo tė
veliams iš Anglijos, kad kelio
nė per jūras buvusi laiminga, 
bet dabar savo brolio vyr. vir- 
šylos A. Jakučio nesutikęs, nes 
jų stovyklos pora šimtų mylių 
viena nuo kitos, bet tikisi greit 
pasimatyti.

Karys J. Dubrickas tarnaująs

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $.............. ir prašau siuntinėti man

laikraštį “DARBININKĄ” sekančiu adresu:
Vardas .............................................................................
Adresas ...........................................................................

* Haye you
BOUGHTYOUR

Kovo 18 d. Bostone mirė Pet
ras Baliunas. Velionis kovo 23 
d. iš N. P. bažnyčios Cambri- 
džiuje palaidotas Šv. Mykolo 
kapuose. Velionis paliko nuliū-

Idime dukterį Oną ir žentą P. 
i Dargius. Reiškiame O. Dargie-

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

i

į

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Grafton Ave„ Islington Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130J/-R
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Pagerbė p. Antaną Peldžių, Jo 50-to
Gimtadienio Sukakties Proga

Dalyvavo Jo Artimieji iri gimo paslaptį išlaikius, buvo 
Biznieriai bei P rofes i joną-Į susilaukta nuoširdžios talkos iš 
lai. Susilaukta ir Sveikini

mų iš Jį Gerbiančiųjų
Asmenų. —

Antradienį, kovo 28 d., š. m., 
“Darbininko” salėje, gražų ir 
ramų vakarą prisirinko didokas 
būrys gražių veidų, kad pada
rius siurprizą p. Antanui Pel- 
džiui, “Darbininko” administra? 

toriui, kurio kaip tik buvo susi
laukta 50-to gimtadienio sukak
ties. Rengėjai šio kuklaus pa- 
rengimėlio buvo “Darbininko” 
štabas ir Co. Kad šio paren-

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI 

447 Broadway
So. Boston, Mass. 

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

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

Tel. ŠOU 2712

DrJ.C.Seymoiir 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė — Akių, Vidurių ligų. 

Ausų, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius

Vai. nuo 2—4 ir 7—8
534 Broadway

So. Boston, Mass.

kun. P. M. Juro, Lawrence pa
rapijos klebono ir LDS Centro 
vice-pirm., kuris iškvietė p. An
taną pas save “biznio” reikalais 
ir laiku ir laisvai buvo prisi
rengta prie surprizo.

Šeimininkės ir pagelbininkai 
vadovybėje ponios M. Romanie- 
nės gražiai patiekė užkandėlį ir 
gėrimėlių, po kurių pasisotinę! 
svečiai ir viešnios pradėjo “šu
kuoti” p. Antaną su įvairiais 
linkėjimais. Laike linkėjimų 
kalbų įvyko dar vienas surpri
zas. nes netikėtai įžengia į salę 
ir ponia Petronėlė Peldžienė su 
savo artimųjų asista ir p. An

tanas dar daugiau lieka par- 
i blokštas. Kalbos vystosi gra- 
Ižiai ir sklandžiai. Pabaigos žo- 
' dyje kiek į kalbas atsako p. An- 
Į tanas visiems ir visoms ir dėko- 
ja už apgaulę ir pagerbtuves. 

i Nuoširdų padėkos žodį tarė ir 
! ponia Petronėlė. Jai buvo malo- 

i nu, kad jos vyras taip sugebė
jo pagauti tiek daug sau priete- 
lių ir ji visiems dėkojo už įver
tinimą.

Toastmasteriu buvo p. Pranas 
! Razvadauskas, L. Vyčių Centro 
i pirmininkas. Jis labai sumaniai 
vedė programą.

Visų dalyvių ir nedalyvių (bet 
prisidėjusių) vardu įteikta kuk- 

!li dovanėlė — laikrodėlis, kuris 
turės tarnauti p. 
kilniame darbe — 
spaudos baruose.

Ilgiausių metų,
gyvuok ir veik šiame 
darbe!

i

Antano taip 
katalikiškos

/

p-
Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

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

Antanai, 
kilniame
Koresp.

ŽINUTES

Mūsų Tautietč-Žavėjanti
• Žvaigždė

Vieno lietuvio Gyvenimo Kelias |’-™5 srai’-Mil
1 * RFTTK ATPINGA mntpris arba

Tęsinys iš 5-to pusi.
(

“Darbininko” administra
cijoje reikia daugiau jėgų. 
Rytinių valstybių kuni
gams besvarstant šį rei
kalą, dar amžinos atmin
ties kun. Dr. J. Navickas 
priminė Antaną Peldžių, 
kaip gabų šioje srityje 
darbininką.
mas rado pritarimo pas 
kun. P. Jurą ir kun. J. 
Švagždį ir 
trauktas.
NAUJAS TEMPAS

Energingasai Antanas 
Peldžius, susipažinęs su 
šio laikraščio padėtimi, 
pradėjo su nauju ryžtin
gumu imtis darbo. Jei 
anksčiau “Darbininkas” 
turėjo nemažų sunkumų, 
tai dabar tie laikai praė
jo. Korektiškas “Darbi
ninko” ofiso darbas, nauji 
sumanymai, leidimas to
kių knygų, kurios randa 
taip plataus susidomėji
mo, kaip Vysk. Bučio kny
ga apie Liurdą, ar kaip 
kun. P. Juškaičio ir kun. 

Metropolitan Artistė, sekmadienį, gegužės-May 21 d., P. Juro maldaknygės ir 
3:30 vai. po pietų, Jordan Hali, Bostone, išpildys Dar
bininkų Radio Koncerto programą.

Art Anna Kaskas yra žinoma ne tik mums lietu
viams, kaipo įžymiausi kontralto dainininkė-artistė, 
bet visiems kitataučiams.

Kviečiame visus iš anksto ruoštis į meno šventę—. 
DARBININKŲ RADIO KONCERTĄ.

Įsigykite iš anksto tikietus, kad užsitikrintumė
te geriausią sėdynę svetainėje, nes visos sėdynės yra 
rezervuotos .Tikietų kainos, priskaitant valdžios tak
sas: $2.40; $1.80, ir $1.20.

Užsakymus ir pinigus siųskite adresu:
DARBININKŲ RADIO, .

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
A. F. Kneižys, vedėjas.

ANNA KASKAS (Katkauskaitė),

Šis pasiųly-

jisai buvo į-

nešimui į minias būtų pa
naudotos pačios geriau
sios priemonės. Tai jo su
gebėjimas, kuriuo gali pa
sididžiuoti.

REIKALINGA moteris arba vy
ras naujam restaurante plauti 
lėkštes (dishes) su mašinos pa
galba. Darbas lengvas. Vaka
rais arba dienomis. Geras atly
ginimas. Atsišaukite — 

KLARA KASPAR
Ships Galley, 50 Summer St. 

netoli Army Base 
Phone Hancock 4047.

ŽODIS TŲ, KURIE 
PAŽINO
— Jis linksmas, nenusi

mena, nenupuola ūpe; nuo 
mažens sutikdavome, dar 
nuo tų laikų, • kai kartu 
kalvėj kaldavome, — paša-1 
ko jo apie Antaną Peldžių 
jo brolis vienuolis, pridė
damas: — Lietuvą jis my
li. Rašinėdavo korespon
dencijas į lietuviškus laik
raščius, buvo vienu iš pir-j 
mųjų narių organizuojant 
Vyčius Chicagoje.
— Geras žmogus, uolus 

lietuvis, geras administra
torius, švelnus, gražiai 
šeimyną augina, — atsi
liepė apie jį kun. Dr. Rėk
laitis.

Ir šio rašinio autoriui 
teko malonųjį Ant. Pel
džių pažinti, aplankyti jo 
jaukius namus, paišdy- 
kauti su jo mielais vaiku
čiais ir, spaudos darbe, pa
tirti, kaip su juo miela

REIKALINGAS 
DARBININKAS

Nek. Pr. Švč. P. Marijos Sese
rų vienuolyne, Putnum, Conn., 
skubiai reikalingas darbininkas, 
išmanąs ūkio darbus.

j Dėl atlyginimo ir darbo sąly
gų kreipkitės šiuo adresu: — 

Sisters of The Immaculate 
Conception of The Blessed 

Virgin Mary, R. D. 1, 
Putnam, Conn.

Telef. Putnam 1451.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS —
Insured and

Bonded
Lccal & Long 

Distance 

Moving

tam panašiai, įnešė į dar
bininkijos organą naujo dirbti, kiek jis parodo su- 
kraujo. manumo, iniciatyvos ir e-

i

326 - 328 W. B roadv/ay 
So. Boston, Mass.

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Kovo 27 d., mirė, savaitę sun
kiai pasirgęs, Jonas Martinkus, 
65 metų, gyv. 164 W. 6th St., 
So. Bostone. Paėjo Raudonų 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 43 metus. Paliko žmoną Gra
sildą (Kasparavičiūtę), tris 
dukteris ir sūnų. Tapo su iškil
mingomis šv. mišiomis palaido
tas iš Šv. Petro parapijos baž
nyčios, kovo 30 d., 9 vai. ryte, 
Šv. Mykolo kapuose.

visas pamaldas sakosi noriai iš
stovėjusi, nes nebebuvę sėdynių. 
Sako, kad tai buvę ko stovėti. 
“It is worth it”.

Senas parapijietis atlaidais 
gėrėdamasis sako: “Kaip tai 
gražu! Kokį tai didelį darbą 
mes lietuviai padarėme pastaty
dami šią lietuvišką bažnyčią! 
Dabar čia gimę ir augę kunigai 
mums lietuviškai gieda, moko. 
Visi savo kalboje galime gar
binti Dievą. Tą darome jau per 
40 metų”.

šė, kad ligoniai isfareikę. Svars
tyta apie N .A. Katalikų Seime
lį. kurs įvyks bal. 23 d. Pasiryž
ta padėti moterų - merginų ka
reiviams remti skyriui pusry
čių ir pietų seimeliui gaminime. 
Išrinktos septynios narės su ki
tų pagelba parinkti aukų Repo- 
zitorium. Grabo ir Velykų alto
rių papuošimui. Pranešta, kad 
penktadienį, po vakarinių pa
maldų bus laikomas susirinki
mas suorganizuoti Domininko
no kun. Antano Jurgelaičio pri
micijų bankietą.

kraujo. x
Ant. Peldžius supranta nergijos. 

dabartinio laiko įstaigos 
biznį. Tuos, kurie žino, 
stebina jo sugebėjimas 
reklamos reikalui panau
doti pačias moderniškiau
sias priemones, kaip radi
ją, rekordus. Šitokie žmo
nės, kaip Peldžius ir išve
da katalikų įstaigas iš tų 

Į pasenusių, atgyventų vei
kimo būdų. Katalikiška 
mintis saule šviečia pa
sauliui ir reikia, kad jos

I ' ■ ' ——■ «

— Mums reikia daugiau 
žmonių, kaip šis! K. J. P.

iVAIROS SKELBIMAI

(VAITOS SKELBIMAI

Perims Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

DŽIAUGIASI ATLAIDAIS.
Jau buvo žinutė “Darbininke” 
apie sklandžiai praėjusius 40 
valandų atlaidus, šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje. Bet šie at
laidai padarė taip didelį įspūdį 
į žmones, kad iš jų girdisi daug 
džiaugsmingų atgarsių.

Lietuvaitė, gimusi ir augusi 
South Bostone stebisi: “Kiek 
tai daug žmonių” atlaiduose bu
vę ir “kaip gražiai” buvę. Per

I

Ponios Lemežienės, jos sūnaus 
a. a. Alfonso atminčiai, užsaky
ti stula, velionas ir bursas, jau 
atėjo iš Seserų Kazimieriečių 
siūvyklos, Chicago. III. Dabar 
bus tai pilnas baltų rūbų setas, 
su ponų Vasiliauskų įtaisytu 
arnotu ir ponų Ripalų dalmati- 
kais. Brangios tai bažnyčiai 
dovanos. Jos yra labai įvertina
mos kunigų ir parapijiečių.

Parėmė Raudonąjį 
Kryžių

Palydėjus Į Karo Tarnybą

PARSIDUODA 12 kambarių 
namas. Naujas oil bumeris ir 
fumice, tile bathroom su “stall 
shower”. Ant kiekvieno aukšto 
yra atskiri kitchenetai ir na
mas galima lengvai perdirbti į 
keturių šeimynų pagyvenimus. 
Kraftex halės ir valgomieji 
kambariai, tapestry plytų fire- 
place valgomame kambaryje ir 
marble fireplace kituose ketu
riuose kambariuose. Dėlei prie
žasties gaisro, namas buvo iš- 
naujo pertaisytas.

Kitas namas užpakalyje šio 
namo eina su juo. kuriame yra

!
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A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

Res. 37 Oriole Street
VVest Roxbury, Mass.

Tel. Parkvay 1233-W

BALLAST TUBES
POPULAR 4Qc EACH 

NUMBERS T7
Also limited supply of OZ4. 

6SQ7, 12K7. 12A8, 6SK7, 6K8, 7F7, 
1LN5. 27, 26. 24A. 77.

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

TUBĘS IN N=W ENGLAND 
SatisfaCtion quaranteed or your 
money back. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO.

19 High St., Boston

f

Pirmadienį, kovo 27 d., š. m., 
‘Darbininko’ salėje, įvyko kuk
lus surprizas Petrui Kupraičiui, 
kai artimieji draugai-ės minutė
lei subėgę surengė užkandėlį ir
ta proga sudėję linkėjimui, kad 5 kambariai. Kambariai galima 
Petrui sektųsi ir kad laimingai 
vėl sugrįžtų pas mus su perga
le. Petras buvo sujaudintas ligi 
ašarų. Jo širdelė virpėjo kai bu
vo pajudintos jo širdelės kelios 
skaudžios stygos, kurios praei
tyj meiliau aidėjo, ar tai moti
nos. tėvo, brolių, ar ir mylimųjų 
asmenų myluotos bei liūliuo
tos... Ir tikrai susidarė scena —
juokas pro ašaras. Jį guodė ir tų farmų vyras. Gera alga, val

gis ir kambarys. Darbas pasto
vus ir nuolatinis. Atsišaukite: 
Mathew Zaicek. West Willing- 
ton, Conn. (28-31-Ą)

gerai pataisyti.
Mortgičiaus turi $2500., par

davimo kaina $10,000. Galima 
bus ir nusiderėti. Galima pama
tyti sekmadieniais po 12 vai. 
dieną. Pamatykite George Scott, 
572 Broadway. So. Boston, 
Mass. (V-19)

Taisau Namus
Atlieku karpenterio darbą, 

taisau stogus, plasteriuoju, 
landscaping ir šaligatvius. 
Atlieku gerą darbą. Šaukite: 
Hyde Park 2543. Vakarais 
Hyde Park 0323.

Vėliausios Stailos
Plaukų kirpimo, Šukavimo, Garbinavi- 

mo, ką tik parvestos iš Hairdresserių 
suvažiavimo N. Y.

Galite rasti Žavėjančiai, Moderniškai 
įrengtame

CASPERS BEAUTY SALON
Tenai didelis pasirinkimas 

permanent waves, sprendžiant katras 
geriausiai tiktų dėl Tamstos plaukų. 
Šaltas ar karštas Permanen Wave.

Verbų sekmadienį, šv. Petro 
parapijos bažnyčioje, pirmas 
ketverios šv. mišios prasidės 
pusvalandį anksčiau. Tik pasku
tinės bus paprastu laiku — 
11:30 v. r. ' s 'I

2:30 v. p.p. įvyks Sodalicijos 
pamaldos ir iliustruota paskai
ta, kurią suteiks Maryknoll Se
serys misionierės, grįžusios iš 
Japonijos. Kviečiami visi atsi
lankyti į šias pamaldas ir pas
kaitą.

Kovo 26 d., įvykusiame Sus. 
Liet. Šv. Kazimiero dr-jos susi-> 
rinkime, perskaityta Amerikos ■ ramino bei linkėjimus sudėjo 
Raudonojo Kryžiaus Lietuvių!šie asmenys: A. F. Kneižys, J. 

Komiteto laiškas.' Trumpai pa- Roman, A. Peldžius, P. Galinis, 
kalbėjo to komiteto pirm. S. A. Kroli, St. Mockus. O. Ivaš- 
Mockus. A. Neviera perėjo per kienė, F. Zaletskas, J. Kumpa, 
narius ir surinko iš neskaitlin-i F. Grendelytė, P. Razvadaus- 
go būrelio net $29.00. Marcin- kas (per įgaliojimą), ir ponia 
kevičius aukojo $5.00. šis fak-j Romanienė.
tas puikiai įrodo, kaip lietuviai i Petras Kupraitis išvyko į pa- 
gausiai remia Amerikos Raudo-I skyrimą trečiadienį, kovo 29, ir 
nąjį Kryžių. Rap. ligi pasimatymo. Petrai! Rap.

________________________________ ' —

Tėvų Jėzuitų Misijos
Athol, Mass. — Šv. Pranciš

kaus par., Kovo 26 — Bal. 2 d. 
T. Antanas Mešlis, S. J.

PhUadelphia, Pa. — šv. An
driejaus par., Geg. 14—21 d. 
j T. Pr. Aukštikalnis, S. J.

Kovo 29 d., buvo laikomas Neucark, N. J. — šv. Trejybės 
I Tretininkų Brolijos susirinki- par., Geg. 21 — 30 d. T. Anta- 
mas. Ligonių lankytojai prane-:nas Mešlis, S. J.

REIKALINGA dirbti ant viš-

GRABORIAI

CASPERS BEAUTY SALONE
738 E. Broadwcry South Boston. Mass 

artiLSt.

___________________________ ,________________________________________________________________

į PRISTATOME ALŲ IR 
į TONIKĄ
J Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
> toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
3 ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

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

I
I

Lietuvių Kvota Raudonajam 
Klyžiui Išpildyta Su Kaupu .

p. Stasys Mockus praneša, ■ 
kad Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vajuje lietuviai išpildė sa-. 
vo kvotą virš 100 nuošimčių, p. j 
Mockus buvo lietuvių skyriaus i 
pirmininku.

So. Bostono distrikto pirmi-; 
ninku buvo taipgi lietuvis, adv. I 
K. Kalinauskas.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vadovybė labai aukštai į- 
vertina lietuvių aukas ir darbą.

REIKALINGA dirbti restuo- 
rante du dish-washers — in
dams mazgoti, vienas vyras ir į 
viena moteris. Darbas nesun-Į 
kus. nes viskas dirbama su ma-1 
šina. Darbas pastovus, alga ge-l 
ra. Atsišaukite: Miss Kasper, j 
500 Summer St.. tarpe D ir E 
St.. So. Bostone. (2^-28-31-3) ■

i
I 
! 
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Geri darbai laukia kaipo 

CHAMBERMAIDS 
gera alga, puikios darbo sąly
gos. Subway karai atveža prie 

pat durų.
Pamatykite Miss Christie.

Mylės Standish Hotel
Beacon St.. Kenmore Square, 

Boston, Mass.

i

j

, ___ t

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
"Darbininką”.

VYRŲ AR MOTERŲ
Elevator Operatorių
reikalinga tuojau. Gera alga.

puikios darbo sąlygos.
’ Matykite Mr. Leonard. 

MYLĖS STANDISH HOTEL 
Beacon St.. Kenmore Square. 

Boston. Mass.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Bostcn, Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakti 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną, ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609 i---------------— ll
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I * KRISTAUS VYNUOGYNE * I
Veda: Kun. K. Jenkus

IŠKILMINGAS JĖZAUS ĮĖJIMAS
I JERUZALE

’-p "f *’ TZ' v*lu vėl nesi Kryžių

(Palmių Sekmadieniui)

Kada jie prisiartino prie Je
ruzalės ir atėjo į Bctpagę, prie 
Alyvų kalno, tuomet Jėzus siun
tė d u mokytiniu, juodviem sa-i 
kudamas: Eikite i miesteli, kurs Z i’ I
ties judviem, ir tuojau rasite 
pririšta asilę ir su ja asilaiti; 
atriškite ir man atveskite: iri 
jei kas judviem ką nors tartų, į 
sakykite, kad jų reikia Viešpa-\ 
čiui. ir tuojau juos paleis. Visa 
gi tai atsitiko, kad Įvyktų, kas 
pranašo pasakyta šiais žodžiais: ■

Sakykite Siono dukteriai: Štai 
tavo karalius tau ateina romus,

sėdėdamas ant asilės ir ant pa
jungiamosios asilaičio. Nuėju
siu du mokytiniu padarė, kaip 
Jėzus juodviem buvo Įsakęs.

Jie atvedė asilę ir asilaiti, už- 
■ dėjo ant jų savo drabužius ir už- 
\ sodino Jį ant viršaus. Labai di
delė minia tiesė savo drabužius 

. ant kelio, o kiti kirto medžių ša- ‘ 
kas ir klojo ant kelio. Ėjusios 
priešakyje ir paskui sekusios 
minios šaukė, sakydamos: 

i Osanna Dovido sūnui'. Pagirtas 
i teesie, kurs ateina Viešpaties 

d. vardu! Osanna aukštybėse!
(Mato 21, 1-9 J

HOSANNA

būti palaidota prie kry
žiaus, kuris stovėjo virš 
kalvų ir savo ranka tar
tum laimino visą šalį, pasi
ryžo tapti krikščione. Kai 
kitą kartą sesuo aplankė 
ją, ji išreiškė norą krikš
tytis. Jos anūkas, kuris 
dabar yra klierikas, pamo
kė ją katekizmo, ir netru
kus Mangalo galėjo tapti 
Dievo vaiku.

Su džiaugsmu atvyko į 
sukrypusią lūšnelę tėvas

/ ----------------------
Parašė sesuo PAUL1N A 

K AU F M ANN.
Ji, ta senutė Mangalo, 

buvo baisi stabmeldė. Kai 
tik ji, būdavo, kada nors 
eina pro misijų namus, 
nešina dideliu vandens in
du ant baltos it sidabras 
galvos, visuomet jos kak
tą apdengdavo tankios 
raukšlės. Ji negalėjo pa
kęsti seserų. Tačiau gera- serys aplankė ją, gulinčią siela buvo nuplauta 
sis Dievas rado kelią pa- savo lūšnelėj.
traukti prie savęs tą varg- ją ir savo meilumu pa- Marijos vardą. Apie bega- 
šę senelę ir tam panaudo- traukė prie savęs. Kartą linę laimę pasakojo jos 
jo mūsų šunį. Jami, ištiki- viena sesutė paklausė, kur džiaugsmu blizgančios a- 
mas mūsų sargas, niekam ji norėtų būti numirusi. Ji 
neleisdavo prisiartinti prie pakėlė ranką ir parodė į 
seserų namo durų. Atsiti
ko. kad kartą senoji Man
galo, eidamas aplankyti 
savo draugės, norėjo ten 
pasistatyti indą. Mūsiškiui 
Jami tas nepatiko, ir jis 
pagriebė senę už kojos. Į- 
kandimas buvo pavojin-

• gas, koja sutino. Ir štai, 
Mangalo ateina, kad sese
rys ją aprištų.

■ Ant sienos ji pamatė 
mirštančio nusidėjėlio pa
veikslą, šalia jau laukia jo 
atdaras pragaras. Į klausi
mą, ar jai patiktų ten būti, 
Mangalo atsakė: — Dėl ko 
ne. Ten šilta, daugiau 
žmonįų... —

Bet didelis yra Dievo gai
lestingumas. Senoji stab
meldė sunkiai susirgo. Se- ir dvi seserys. Mangalos 

nuo 
Jos slaugė visų kalčių. Ji išsirinko

i
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kapines, esančias ant kal
vos. — Bet ten eina tik 
krikščionys, o tu juk neno
ri prie jų priklausyti, — 
atkirto sesuo. Nuliūdus 
Mangalo nuleido žemyn 
baltą, kaip sniegas, galvą 
ir, lyg ieškodama pagel- 
bos, atkreipė į seserį akis. 
Dievo malonė darė stebuk
lus. Mangalo, norėdama

Liūliuoja vargonai, šventųjų balsais 
jau meldžiasi dūdos — dūdelės. 
“Hosanna, Hosanna!” šventa su visais 
pas Viešpatį erdvėsna kelias.

Nuleidus akis ir sunėrus rankas, 
minia šaukia amžiną maldą, 
lai mato vargus ir užgirsta ją Tas, 
Kuris mūsų protėvius valdo.

Kas aišku — vargai. Tik švenčiausia viltis 
visus puolimus vainikuoja,
nes dangų ir žemę palaimino Jis!

Ir mūsų mintis, kaip Hosanna, šventa 
vėlių atpirkimas kvėpuoja — 
ir vėl mum krūtinė gyva ir karšta!

(“Š. L.”)

Taip linksma po laukus, po pievas 
Ir skambios dainos atplasnoja, 
0 Tu, Tu mano didis Dieve, 
Kasdieną krauju prakaituoji.
Ir dieną, ir saulei nusileidus, 
Plaka Tave krikščionys, kaip anie žydai.
Vėl Tavo liūdnas šventas veidas
Kaip andai raudonom rožėmis pražydęs. 
Pakilčiau, rodos, aš pranykčiau,
Po debesėliais lėkčiau ašen, 
Kad Tavo skausmo nematyčiau, 
Kai sunkų kryžių už mane neši.

I

Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

Kunigas Gerardas Klebonauja

kys. Dabar ji kalbėjo tik 
£pie tai, kad tuoj galės ei
ti pas gerąjį Dievą. Bet ji 
dar labai troško priimti 
Komuniją. Tuoj buvo tam 
pradėta ruošti. Tačiau 
karštis taip labai nusilpni
no jos seną širdį, kad ji, 
pirm negu galėjo priimti 
Komuniją, nuėjo pas ge
rąjį Dievą. Nuėjo ji ten po 
ilgo klaidžiojimo stabmel- 
dybės tamsoje. Dabar ji il
sisi kryžiaus pavėsyje ty
liuose kapuose tarp mels
vų Pietų Afrikos kalnų.

TRYS SESYTĖS

I

Žiba mano trys sesytės, 
Trys žibutės, trys meilytės. 
Jos šilkiniais nedabinas, 
Širdį betgi pavilioja...
Meilė, viltis — jos vadinas. 
Ir Tikyba — vyresnioja.
Man Tikyba — įkvėpimas. 
Jos šviesoje giesmės imas, 
Rodo grožį padangių... 
Veržias aidas iš krūtinės. 
Kanklės pritaria auksinės... 
Kaip tad linksma, kaip smagu!

Viltį, antrą seserėlę. 
Tą, ištikro, varguolėlę, 
Savo rankom maitinu. 
Čia ir seną, ne tik jauną. 
Dažnai godžiai ji apgauna. 
Bet pamest jos negaliu.

Galas bus žmonių kelionės. 
Baigsis bėdos, vargo klonės. 
Reiks pasauliui sutrupėt... 
Prieglaudą Viltis tada žada: 
Sako: “Eik. pats Dievas veda, 
Eik gi laimės apturėti” 

Na, o Meilė jaunesnioja, 
Kur krūtinėje liepsnoja. 
Man brangesnė už visas... 
Ji—tikra širdies paguoda. 
Ji pasaldin’ plutą juodą. 
Kryžiai — ir su ja nekas!

“Š. L.”

(Tęsinys)
Per ištisą žiemą buvo ir stotis kaimuose, lyg kaip 

tuščių gandų ir tikrų puo- kad kun. Bridge darydavo, 
limų. Kun. Gerardas šiuo- Dabar buvo taikos laikas, 
se puolimuose matė Dievo todėl klebonas keletą kar- 
valią ir pasinaudodavo šio- tų nuvyko į Vai-Jen mies- 
mis progomis skleisti ti- telį, šešiasdešimt mylių 
kėjimą. Išgirdę gandus a- nuo Sing Čing. Prieš tris- 
pie atvyksiančius bandi- dešimt metų ten buvo į- 
tus, šimtai nusigandusių steigta misija, bet jau aš- 
žmonių iš apylinkės kaimų tuoniolika metų, kai ji 
ir ūkių subėgdavo į Misi- skurdo be parapijinio ku- 
jos stotį. Tuomet klebonas nigo. Mažas skaičius gerų 
juos priimdavo ir pavai- katalikų dar gyvuoja, bet 
šindavo. Šie nukentėjusie- daugumas pametė savo ti- 
ji žmonės patyrė kun. Ge- kėjimą ir keletas jų net 
rardo geraširdingumą, susidėjo su plėšikais ir, 

i meilę ir užuojautą jų ne- narkotikos pardavėjais. 
1 laimėms.

Plėšikams pasitraukus, 
žmonės grįždavo į savo ū- 
kius. Beveik kasdien kuni
gėlis juos aplankydavo iš- 
> tarti malonų žodelį vi- 
! siems. Kiniečiai mylėjo pa
matyti jo šypsantį veidą. 
Jo žodžiai ir pasikalbėji
mai juos padrąsindavo ir 

; parodė, kad svetimas ku
nigas apie juos rūpinasi ir 
laiko juos arti prie savo 

j širdies. 
Į Pavasario metu miesto 
; valdovai nutarė iškasti ap
link miestą didį apkasą 
aštuonių pėdų pločio ir aš- 

;tuonių pėdų gylio, kad ka- 
! reiviai galėtų atmušti ban- 

Čia nebuvo nė kokio stebuklo. Juk dažnai gydyto- aitus. Misijos namai buvo 
jams, o beveik visada išsigandusioms moteriškėms, prie pat miesto krašto ir 
pasirodo pavojus, kur nelabai didelio daikto būta. Bet šis pylimas kaip tik apė- 
abu jaunuoju Moro nebuvo tokie, kaip tie, kurie, pagal- mė misijos namelius, 
bos patyrę, sakosi pavojuje nebuvę. Ypač tėvas dėko- ■’ - — ’’----
jo Švenčiausiajai Panelei. Kada moters, atnešusios 
jam parodyti mažiukę dukterį, užklausė kuo vardu 
krikštyti, Moro nesvyruodamas atsakė:

— Žinoma, Marija! kaip kitaip?
— Marija, toks prastas vardas! Visos sodietės tuo 

vardu, visos tarnaitės Marijos. Mergaitei reikia kitokį 
vardą surasti. Kai ji užaugs, visi iš jos juoksis dam- 
bruodami “Marė Moro”; ir pavardė ir vardas toki 
trumpi ir dar turi po dvi vienodas raides.

Bet tėvas nepasidavė perkalbamas. Kitados jis 
buvo lengvos širdies žmogus, o čia nė klausyti nenorė
jo apie kitą vardą. Norįs, kad duktė būtų Švenčiausio
sios Panelės vardu, ir gana. Jis žinąs, kad tuo vardu 

i mergaitė būsianti laiminga, kad Mergelių Karalienė 
ją užtarsianti... Ir šiaip dar ko pripasakojo. Užsispyrė 
ir jis kaip Zakarijas, kuris, senatvėje susilaukęs sū- 

' naus, norėjo jį pavadinti Jonu. Juo labiau kiti užsipuo
lė jį perkalbėti, juo labiau mergaitės tėvas savo laikė; 

• pagaliau jis dar pridėjo, kad mergaitė iki trečių metų 
kitaip nevilkės, kaip baltai ir mėlynai, nes tiedvi spal- 

at-(vos primena Švenčiausiąją Panelę. Taip ir išpildė.
| (Bus daugiau)

I

Ištraukos iš Jo Eksc. Vyskupo Bučio 
knygos - “Švč, P. M. Apsireiškimai 

Liurde” - i

Marija Moro
Kieme, grįčioj ar bulvaruos 
Linksmos poros smarkiai sukas.
0 Tu į statų kalną varomas
Po kryžium ant uolos suklupęs.
Atsimenu, — o dažnai būna, 
Kad klysta būras ar miesčionis. 
O Tu ant kryžiaus iškeltu kūnu 
Laimini žydus ir krikščionis.
Mes kasdien linksmai gyvenam, 
Šūkaujam balsu palaukėm.
Tave nukryžiuotą menam,
Maldaudami atleidimo laukiam. (‘P.’)

XXIII.
Komisijai apvažinėjus paskirtas vietas ir parašius Į 

vyskupui raportą, parėjo žinia dar apie vieną stebuklą.1 
Ištyrus pasirodė, kad ir tenai tikrai būta Dievo darbo. . 
Skaitytojams, turbūt, nusibodo sausos ištraukos iš j 
raporto, todėl šitą atsitikimą paduodu gyviau aprašy
tą pagal liudijimą Enriko Liasero, kurs klausinėjo pa
čia išgijusią ją ir klausėsi savo giminių pasakojimų a- 
pie šitą stebuklą.

Kada Subirų Bernadeta dar buvo negimusi, jau
nutė gerų ir turtingų ponų de Šotonų duktė Adelė iš
tekėjo už ponaičio Moro. 1843 metų balandžio mėnesį 
ta jaunoji moteriškė laukė pirmosios ligos. Gydytojai 
baugino, kad liga bus sunki ir pavojinga. Adelė nerimo, 
bet jos vyras dar labiau nuliūdo ir iš rūpesčio suvargo.____
Ką gali žinoti, ko reikės už kelių dienų, ar lopšio ar įr jaunosios moters didysis pavojus po maldai tartum 
grabo; gal dar ir dviejų grabų! Saugok Dieve, kaip nuslinko į šalį ir dingo, palikęs linksmai motinai dova-i 
sunku amžinai persiskirti jaunai porai, nei vieneriems nų mergytę.
metams nepraslinkus nuo tos valandos, kada stula ...
rankas surišo. Kaip šiurpu, kada pačioje meilės, lai
mės ir džiaugsmo pilnybėje pradeda grūmoti šaltoji 
giltinė! Rūpestis jaunosios Moro žmonos širdį tartum 
piaustyte piaustė, o sielvartas lyg replėmis laikė su
gniaužęs jos vyrą. Bet ponas Moro buvo katalikas. Jis 
žinojo, kad visų gyvybė Dievo rankose: todėl kiek įma
nydamas meldėsi prie Švenčiausiosios Panelės.
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Kaip griausdamas ir žaibuodamas baisus, juodas, 
kyląs iš vakarų debesis kartais, tik truputį lietaus iš- 
lašinęs, pasuka į šalį ir vėjų išdraskytas išnyksta, taip

kapelionas Augustas GearhardNew Guinea, 
našauja šv, mišias kareiviams.

' Misijonieriaus širdis yra 
j lengvai pritraukiama prie 

tokių žmonių. Kun. Gerar-' 
das įvairiais būdais mėgi-į 
no juos sutvarkyti. “Jei aš, 
tik su jais galėčiau pasi
likti”, jis tarė, “aš tuojaus 
save pasiaukočiau šiam 
tikslui”. Jis pareiškė savo 
širdies troškimą, rašyda
mas savo viršininkui: “Ma
no širdis plyšta kiekvieną 
kartą, kai aš aplankau 
Vai-Jen. Nors būtų sunku 
ir liūdna apleisti Sing ■ 
Čing, bet aš esu pasirengęs! 
ir mielu noru apsiimčiau ■ kalbėtoją Bourdalone pa- 
misijos darbą Vai-Jen mie-. klausė jo draugas gydyto- 
ste”. Bet viršininkas žino- • jas, ką jis darąs, kad visa- 
jo, kad be kun. Gerardo,’d" -—’i—- —<“ 
Sing Čing misija negalėtų 
gyvuoti. Taigi jis paskuti
nį kartą aplankė Vai-Jen 
gruodžio mėnesį, trisde
šimt ketvirtais metais ir 
gailėjosi, kad jis nebegalė- • žmonėms, 
siąs šiems 
žmonėms 
nauti.

Nugąsdino 
Gydytoją

Kartą didįjį prancūzų

Didelis* puolimas ant 
Sing Čing miesto įvyko 
rudenyje ir padarė daug 
nuostolių misijonieriams. 
Plėšikai puolė nuo rytų ir 
pietų, taip kad misijos na
mai stovėjo tiesiog prieš 
puolikus. Šūviai ir kulkos 
lakstė per langus, per sto
gą ir per koplyčios duris į 
altorių. Vienas šūvis patai
kė į koplyčios varpą, kurio 
garsus prieštaraujantis 
skambėjimas buvo girdė
tas virš mūšio triukšmo. 
Misijonieriai ir kaimynai 
pergyveno laimingai šį 
puolimą ir už kiek laiko 

! misijos namai buvo patai
syti.

Metas laiko prabėgo kol 
kun. Gerardas galėjo ap
lankyti mažesnes misijos gų Raupsuotų būreliu.
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da toks sveikas esąs. “Aš 
tik vieną kartą į dieną so
čiai tevalgau, o tai daro 
mane tokį sveiką”, atsakė 

i Bourdalone. “Tik nepasa- 
: kyki tamsta to dalyko 
.žmonėms, nes tada mes 

apleistiems; gydytojai, nebeturėtumėm 
daugiau patar-Įko veikti”, atsakė gydyto

jas.

Vyskupas Rocke, Tuticorn, Indijoje su nelaimin-




