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Lietuvos Atstovybei Prie 
Vatikano

ir(LKFSB) Naciams 
bolševikams stojant prieš 
Lietuvos laisvę, tik ne
daugelyje Europos valsty
bių gali veikti Lietuvos at
stovybės.

Be Švedijos ir Šveicari
jos ‘veikia dar Lietuvos at
stovybė ir prie Vatikano. 
Lietuvos atstovybei prie 
Vatikano išlaikyti, o taip 
gi ir nukentėjusiems nuo 
karo lietuviams šelpti au
kas galima siųsti adresu: 
Rev. J. F. Boll, 1073 Jack- 
son St., Scranton, Pa.

Sovietų Ambasadorius 
Meluoja, 

Sako Kravchenko
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Ruošiasi Atvykti Naujas 
Lietuvis Kunigas
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New York, bal. 13 — So
vietų Rusijos ambasada 
Washingtone paskelbė, 
kad kapitonas Kravchen
ko, kuris buvo Rusijos už
pirkimų komisijos narys, 
esąs “dezertyras ir mela
gis”. Jis buvęs šaukia
mas grįžti Rusijos kari
nėn tarnybon.

Kapitonas Kravchenko 
sako, kad Sovietų Rusijos 
ambasada Washingtone 
vartoja “provokaciją ir 
melus”.

Kaip ten nebūtų su tuo 
paskelbimu, kad Krav
chenko “dezertyras ir me
lagius”, bet Sovietų amba
sada Washingtone neuž
ginčijo, kad Stalino val
džia nevartoja “dviveidės 
politikos”, kaip tvirtino 
Kravchenko, neužginčijo, 
kad Rusijoj civiliai žmo
nės neturi jokios laisvės, 
kaip sakė Kravchenko.

Iš viso ko aišku, kad 
kap. Kravchenko patiko 
Amerikos “kapitalistinis” 
gyvenimas, ir jis daugiau 
į tą “rojų” nebenori grįžti, 
kaip nenori grįžti Browde- 
rienė, Brovvderis ir kiti 
komunistai, nors jie tą 
“rojų” čia Amerikoje idea- ; 
lizuoja. Taigi, jei kap. Į 
Kravchenko yra “dezerty
ras ir melagis”, tai tokiais 
pat yra visi komunizmo 
vadai, pradedant nuo vy
riausio iki batlaižių kvis- 
lingų komunistėlių, kurie 
už “sandwich’ius” parduo
da savo brolius.

(LKFSB) Bolševikams 
i okupavus Lietuvą, jaunas 
kunigas J. Tamulis, kaip 
britų pilietis, buvo su eile. 
kitų lietuvių išleistas į už
sienį ir nuvyko į Australi
ją. Čia, Brisbane, apsigy- 
iveno arkivyskupo namuo
se, teikdamas religinius, 
patarnavimus vietos lietu-Į 

įviams ir studijuodamas u-J 
j niversitete. Tačiau Aus-j 
tralijos klimatas jam yra 

I sunkiai pakeliamas, todėl 
i ruošiasi atvykti į Ameri
kos kontinentą. Kaip britų 

i piliečiui jam lengviausia 
atvykti į Kanadą ir jau 
yra apsirūpinęs reikiamais 
dokumentais.

Netaip seniai per Rau
donąjį Kryžių gavo iaišku- 
| tį nuo savo tėvų, jie gyvi ir 
sveiki, tik skundžiasi, kad 
nuo sūnaus kunigo nevisus 
gavo laiškus, 

!Raud. Kryžių.
ciai

siųstus 
Matyt 

daro sunkumų.

Teisėjas Įspėjo FBI

!

per 
na-

Boston, Mass., bal. 13 — 
Federalio teismo teisėjas 
Charles E. Wyzansky, 
svarstydamas Joseph W. 
Genovese bylą, kuris buvo 
kaltinamas už priėmimą 
vogtų daiktų, kurie buvo 
vežami iš vienos valstybės 
į kitą, įspėjo FBI, kad jie

Italijoj, priešlėktuvinis būrys susilaukė ten augusios vištytės, kuri ne
reikalauja kartotino paraginimo prie pietų stalo. Kaip tik pamato, kad 
kariai susėda užvalgyti skanios sriubos, tai ir ji tuojau pribuvus prisista
to prie kario dubens ir atkolektuoja sau pageidaujamą dalį. Karys maty
damas neprašytos viešnios drąsą, turi skanaus juoko ir pasitenkinimo.
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Nevykusio Sukilimo Aukos

San Salvador, Salvador, j 
bal. 13 — Šioje valstybėje 
įvyko sukilimas prieš pre-Į 
zidentą Maximiliano Mar-j 
tinez valdžią. Sukilimas

Amerikiečiai Bombardavo 
Japonų Bazes

Iš Jung. Valstybių Lai- šiauriniame pakraštyj,
numalšintas Sukilėliai a- vyno Centro, Pearl Har- kur priešui padarė dide- 500 Hypodermic Syringes, " Tkurių de£mts bJr. bal. 13 - Admiro.as liūs nuostolius. -y -
nubausta mirties bausme, Chester W. Nimitz prane- japonų laivelių sunaikino nnges 
ir jie visi buvo sušaudyti, ša, kad pereitų antradieni Dagua šiaurėje, 
kurių tarpe buvo gen. Al-! amerikiečiai bombardavo sekcijoj.

(LKFSB) Raudonojoj Jau daromi atitinkami 
Kryžiaus vadovybė prane-' žygiai sudaryti siuntinį 
šė Kunigų Vienybei (kuri; 100,000 dolerių vertės. Lie- 
yra daug pasidarbavusi, tuvos atstovybė Vašingto- 
kad būtų siunčiama pa- ne jau tam padarė gražią 
galba Lietuvai), kad For- pradžią, suteikdama 3,000 
eign Economic Adminis- dolerių. Lietuvos atstovy- 
tration leido į Lietuvą iš- bė Vašingtone ir Lietuvos 
vežti sekantį vaistų trans- atstovybė Berne (Šveica- 
portą: 550 svarų Boric rijoje) kooperavo ir sutei- 
Acid (dezinfekcijai, kom
presams), 550 svarų Phen- 
ol (karboliaus rūkštis), 
2,200 svarų Cresolum Sa- 
ponatum (dezinfekcijai, 
kovai su užkrėtomis), 660 
svarų eterio (užmigdymui 
ligonių operacijų metu),' 
660 svarų Potassium Iod- 
ide (vidaus ligoms), 2200 
sv. Sodii Bicarbonas (skil
vio opoms ir pan.), 1.100 
sv. ricinos, 1.100 sv. Dex- 
trosum (cukraus skiedi
nys, nusilpusiems ligonims 
leidžiama į venas, kaipo 
maistas), 1.100 svarų Ba- 
rium Sulphate (vidaus li
gų diagnozei nustatyti, 
duodama ligoniui prieš 
peršvietimą spinduliais),

kė reikalingų informacijų 
dėl reikalingiausių medi
kamentų Lietuvos žmo
nėms.

Stettinius Pasitarimuose

Londonas, bal. 13—Jung. 
Valstybių delegacija, ku
riai vadovauja E. Stetti
nius, valstybės depart- 
mento sekretoriaus pagel- 
bininkas, yra pasitarimuo
se su Anglijos valdžios at
stovais pokariniais taikos 
reikalais Europoj ir Azijoj.

Spėjama, kad po šių de
legacijų pasitarimų įvyks 
J. V. prezidento Roosevel- 
to su Anglijos premieru 
Churchill pasitarimas.

liūs nuostolius. Dešimtį 500 tuzinų Needles for Sy-
> (adatų įšvirkšti- į

Wewak mams), 1.000 termometrų,' 
700 indelių po 1 unciją su i

Atmetė Bonus Bilių

Boston, Mass., bal. 13 —
y- ™ Paramushi^o ir Shimushu i ---------------- i Mercurochrome, 9.656 dė-, Massachusetts valstybės

c ----;---- . •> - f°nso Marro^um, pul . Jų - Paciftke japonų' PripČo StfhmarffVK Nutkan- ^ub. cent. Vias-< Senatas, kurį sudaro dau-
neturi teisės areštuoti be to Calvo ir majoras Julio t irile salose I j* A T L • -trolio (žuvies kepenų aly-!guma respublikonai, at-
teismo leidimo (warrant). Faustino Sosa.

PASIKĖSINIMAS NUŽUDYTI 
MEKSIKOS PREZIDENTĄ

Pasikėsintojas Areštuotas

bazes, Kurile salose. .
Tą pačią dieną vienas a-į 

merikiečių bombanešis 
paleido bombas ant Ketsu- 
wa, Kuriles bazės, kuri 
randasi tik 1,000 mylių 
nuo Tokio, Japonijos sosti- priešo 
nės.

i

dino Amerikos Tankerį

i 
t

J. V. Kongresas Susirinko
Washington, D. C., bal. 

13 — Jung. Valstybių Kon
gresas, praleidęs Velykų 
atostogas, susirinko dar
bui.

Meksikos Miestas, bal. 13 
Pasikėsinimas nužudyti 
prezidentą Camacho išaiš
kintas. Pasikėsintojas bu
vo Įeit. Antonio Lama. Jis 
areštuotas ir patalpintas 
kalėjiman. Iš kalėjimo no
rėjo pabėgti. Bėgant kalė
jimo sargybiniai jį šūviu 
sužeidė, ir dabar randasi 
ligoninėje.

Pasirodo, kad pasikėsin
tojas buvo prezidento Ca
macho štabo narys.

Pasikėsintojas, pasikan
kinęs ligoninėje, mirė nuo 
žaizdų.

Streikas kilo todėl, kad 
kompanija nepripažįsta 
CIO unijos, kaip buvo iš
kovota ir Karo Darbo Ta
rybos įsakyta.

Naciai Puolė Londoną
Londonas, bal. 13 — Pir

mą kartą nuo kovo 31 d. 
nacių lėktuvai nakties me
tu puolė Londoną. Tačiau 
tas puolimas buvo labai 
silpnas.

i

Vokiečiai Apleidžia Krymą
Berlynas, bal. 13 — Hit

lerio vyriausybė praneša, 
kad jų kariuomenės aplei
džia Krymą, kur sovietų 
armijos visu smarkumu 
varosi užimti tą kraštą.

Jugoslavijos Partizanai 
Užėmė Nacių Bazę

lyiCTORY

Londonas, bal. 13 — Ju
goslavijos kairiųjų parti
zanų vadas Tito (Broz) 

(praneša, kad jo vadovau- 
; jami partizanai užėmė 
i Gradina centralinėje Jugo
slavijoje, taingi trukdo 

Į vokiečių susisiekimą už 
Zagreb ant didžiojo Bal
kanų geležinkelio.

★ Trečiadienį, vakare, 
Boston Garden susirinko 
per 13.000 asmenų, kurie 
sekė Bostono Metropolijos 
vidurinių mokyklų moki
nių sveikatingumo pasiro
dymą. Visa programa buvo 
paruošta aukštųjų kariš
kių vadovybėje. Ten daly
vavo tik rinktiniai klasių 
mokiniai bei mokinės. Jų 
tarne matėsi ir lietuviškų 
veidų.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

BUY
UN1TED 
STATĖS 

WAR 
BONDS 

AND
STAMPS

Sustreikavo 1,000 
Darbininkų

Chicago, III., bal. 13 — 
Vakar sustreikavo dau
giau kaip 1,000 Montgome- 

iry Ward & Co., įvairių 
(drabužių ir kitokių reik
menų įstaigos, darbinin
kų.

San Francisco, Cal., bal.
13 — Dvyliktasis Laivyno 
distriktas praneša, kad pe
reito mėnesio viduryje 

submarinas nu- 
I skandino Standard Oil 

Centraliniame Pacifike tankerį Arabų jūroje.
Dešimt laivyno viršinin

kų ir pagelbininkų išgel-
amerikiečiai bombardavo 
kitas japonų pozicijas.

Iš visų vietų visi lėktų- beta, tačiau dar jie negrį- 
vai grįžo į savo stovyklas, žę į San Francisco. Iš 16

Gen. MacArthur lėktų- laivyno ginkluotų sargų į- 
vai bombardavo japonų gulos, vienuolika vyrų 
pozicijas Naujos Gvinėjos dingo.

Naples, bal. 13 — Italijos 
karalius Viktoras Emanu
elis III paliksiąs sostą, 
kaip tik Alijantai užims 
Romos miestą. Jo sūnus, 
karalaitis Umberto užims 
sostą.

v •

36 Amerikos Bombanešiai 
Švedijoj

va, vitaminas D). Visų 
vaistų kaina, vidutiniškai, 
apie 10,000 dolerių.

• O X
metė bilių, pagal kurį su
grįžę iš karo kareiviai bū
tų gavę bonus.

I

Japonai Veržiasi Indijos 
Gilumon

i

įduoti, 36 sužaloti bomba
nešiai buvo priversti nusi
leisti Švedijoj.

Daugiau kaip 300 Ameri
kos lakūnų yra internuoti 
toje šalyje.

i

Rusai Bombardavo 
Constantą

DU TŪKSTANČIAI LĖKTUVŲ 
I VIRŠ VOKIETIJOS ---------- «-

Londonas, bal. 13 — Du 
tūkstančiai Amerikos di- 

1 džiųjų bombonešių ir ko
votojų - lėktuvų pasiekė 
gilumą Vokietijos ir su
bombardavo industrijos 
centrus, kaip tai Rostock 
ir Arminswald.

Amerikos kovotojai - lėk- i 
įtuvai sunaikino 126 Vokie
tijos lėktuvus, kurie paki
lo ginti miestus. Tame die
nos bombardavime vokie- 

’čiai sunaikino 64 Ameri- 
j kos lėktuvus.

Nakties metu Anglijos 
lakūnai bombardavo Pran
cūzijos ir Belgijos geležin
kelius, kurie vokiečiams 
taip reikalingi kariniam 
susisiekimui.

New Delhi, Indija, bal. 13 
— Japonijos kariuomenės 
veržiasi gilyn į Indiją ir 
gręsia užkirsti Alijantų 
susisiekimo kelią. Jei Ja
ponams pasisektų užimti 
svarbius rytų 
miestus ir užkirsti kelius, 
tada Alijantų kariuome
nės Burmoje negalėtų gau
ti pagalbos bei karinių 
reikmenų.

Bet Amerikos valstybės 
■sekretorius pareiškė, kad 
Japonų įsiveržimas į Indi
ją nesudaro rimtaus pavo- 

i jaus Alijantams.

Indijoje

Darbininkų Radio Programa
Londonas, bal. lc —Pra

neša, kad Sovietų RusijosStockholm, Švedija, bal. ____ ___________ ____ _
13 — Kaip J. V. lėktuvai į lakūnai bombardavo Lwo- 
nradėjo briautis gilyn į Wą, Lenkijoj, ir Constantą 
______- J *r ją bombar- uostą, Rumunijoj.Vokietiją

Stampa 18 Dar Gera 
Pirkimui Batų

I

Naples, Italija, bal. 13 —“daugiau Alijantų kariuo-
Prie Anzio pakraščių Ali- menės atvežta netoli Ro- 
jantai atrėmė vokiečių mos ir vokiečiai tikisi nau- 
puolimus. jų Alijantų puolimų”. Ben-

Vokiečių kontroliuojama drai Italijos fronte, laiki- 
Vichy radio praneša, kadinai, mūšiai apsistojo.

Pirmosios racionavimo 
knygelės stampa No. 18 
dar yra gera pirkimui ba
tų iki balandžio 30 d. Jei
gu kas turi tą štampą ir 
yra reikalingi batai, tai 
lusipirkite prieš balandžk 
30 d.

Šeštadienį, balandžio 15 d., 2 vai. po pietų prašome 
pasukti savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klau- ‘ 
sytis gražios lietuviškos programos iš WCOP stoties, 
Boston.

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
mėjais.

Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenys 
prašomi priduoti skelbimus, pranešimus ir sveikini
mus ne vėliau penkladienyj, jeigu norite, kad būtų 
paskelbta šeštadienį.

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449

I
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ĮVAIRIOS žinios
Kaip Gyvena Lietuviai Australijoje?

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas praneša iš Aus
tralijos. kad tenai yra į- 
vestas naujas patvarky
mas, kuriuo visi sveiki vy
rai ir moterys privalo dirb
ti karo pramonėje ar ki
tuose reikalinguose dar
buose. Be to — valdinės į- 
staigos paskiria ir darbą, 
nuo kurio be priežasties ir 
be leidimo nevalia pasi
traukti. Tos tvarkos turi 
laikytis ir lietuviai. Ta
čiau uždarbiai tenai geri ir 
gyvenimas normalus.

Ir šią žiemą Brisbano 
lietuviai turėjo lietuviškas 
Kalėdas ir Naujus Metus. 
Kalėdas atšventė lietuvių 
Levonų namuose, kur pa
togiausia visiems susirink
ti. Ten įsigalėjęs paprotis, 
kad vieną šventę bendras 
vaišes ruošia viena šeima., 
kitą — kita. Praėjusios 
Kalėdos buvo švęsta Prano Į 
ir Pranciškos Senkų vai-| 
šingumo dėka. Daugelis!

{VAIRŪS skelbimai
RANDOLPH, MASS.
PARSIDUODA 5 kambarių 

namas su visais improvemen- 
tais. 31 akeris žemės, vištinin- 
kas. $3800. $800 cash pinigais. 
Atsišaukite 162 Liberty St.

(11-14-18)

, Res. Šou 3729 Šou 4618

j Lithuanian Furnitūra Co. .
MOVERS —
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 

Moving

326-328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

lietuvių prieš tai buvo su
sirinkę į Šv. Stepono ka
tedrą vidurnakčio Mi
šioms, kur pamokslą sakė 
pats arkivyskupas, prisi
mindamas ir Baltijos val
stybes. Jis ypatingai at
kreipė dėmesį į Lietuvos 
padėtį, pabrėždamas, kad 
kiekviena tauta — didelė 
ir maža — turi būti laisva 
nuo agresijos. Brisbano 
arkivyskupas yra didelis 
lietuvių prietelis. Pats bū
damas airių kilmės žino 
mažųjų tautų kančias ir 
puikiai supranta lietuvius. 
Nevieną kartą yra pareiš
kęs simpatijų Australiją 
pasiekusiems Lietuvos 
žmonėms. Kalėdų iškilmių 
programa susidėjo iš lie
tuviškų vaišių, šokių, dai
nų, deklamacijų, kalbų. Į 
šias iškilmes buvo atsilan
kiusių keletas amerikiečių 
ir australų. Lietuvis biz
nierius E. Paliulis pasiža
dėjo remti lietuvių reika
lus finansiškai ir moraliai. 
Jei kas parašytų anglų 

! kalba australiečiams kny- 
; gą apie Lietuvą, pažadėjo 
Į finansiškai paremti.

Naujus Metus Brisbane 
lietuviai irgi šventė ben
drai. tik turėjo daugiau 
svečių australiečių. Jie 
mėgsta lankytis į lietuvių 
iškilmes ir pabrėžia, kad 
lietuviai vaišingi. Šie aus
tralai nevienam naujai at
vykusiam lietuviui, ku

inam be anglų kalbos tai|) 
! sunku buvo čia įsikurti, 
■ daug yra padėję. Australi- 
' ja — kitoj pusėj ekvato- 
Iriaus, taigi tenai sausio 
j mėnesyje buvo dideli karš- 
ičiai ir šutinanti drėgmė,

Paremia Lietuviu Teisingu 
Baldę

(LKFSB) Lenkų laikraš
tis “Amerika” įsidėjo ži
nią apie Toronto lietuvių 
protestą prieš Rusijos kė
sinimąsi prisijungti Lietu
vą. Laikraštis pažymi, kad 
bolševikų, vadinamasis, 
plebiscitas Lietuvoje nieko 
bendro neturi su Lietuvos 
žmonių nusistatymu.
— “Gwiazda Polarna” pa

rašė apie lietuvių gausų 
susirinkimą Chicagoje mi- 
■nint Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimą. Cituo
damas kalbėtojus, laikraš
tis platokai nusako lietu
vių - rusų santykius, bolše
vikų okupaciją ir su užuo
jauta pamini tuos dešimtis 
tūkstančių Sibiran ištrem
tų lietuvių. Laikraštis pa
rodo nuoširdų lietuvių rei
kalų supratimą.

kad prie to neįpratusiems 
lietuviams sunku net pa
kelti.

I

nacių pareigūnai nė kiek 
kad negeresni - kriminalistai,

I
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Stockholm, Švedija, bal. muose konfiskuoja
13 — Iš patikėtinų šalti- jiems patinkamus daiktus. 

|nių praneša, kad Suomi- ’ Gyventojai perspėjami, 
įjos parlamentas, išklausęs kad tikrieji pareigūnai tu- 
| premiero Edv.’in Linko- ri su savim oficialinius do- 
mies kalbos apie ministe- kumentus, raštą, kuriuo į- 

įrių kabineto nusiteikimą pareigojami padaryti kra- 
link Sovietų Rusijos pa- tą ir tt. Įtartini asmenys 
liaubų pasiūlymų, pareiš- prašoma tuojau perduoti 
kė pilną savo valdžiai pasi- policijai. Teisybę sakant, 
tikėjimą.

Iš visa ko atrodo, 
Suomija vėl atmetė Sovie- kaip ir šiaip banditai, 
tų Rusijos sąlygas. ----------------

Britų Generolas Sir Bernard L. Montgomery, išli
pęs ant pakilusios platformos, sveikina minią, kuriems i 
jis suteikė įdomių žinių apie karą.

TIEMS, KURIE NORĖTŲ PASI
DARBUOTI LIETUVOJE

(LKFSB) Katalikų Uni
versitetas Vašingtone, D. 
C. turi 40 savaičių moks
lo kursą socialiams veikė
jams paruošti, kurie po 

Ikaro norėtų vykti Euro-

Naciai Ruošiasi Bėgti Iš Italijos

pon toje srityje darbuotis. 
Jeigu atsirastų iš lietuvių, 
norinčių toje srityje savo 
mokslą pagilinti ir po ka
ro keleriems metams Lie
tuvon vykti, teatsišaukia. 
Kunigų Vienybė bandys 
išrūpinti stipendijas, ke
lionės išlaidas Lietuvon ir 
algą Lietuvoje ketveriems 
metams.

Komunistai renka aukas' 
iš darbininkų ir skelbia, 
kad tos aukos yra siunčia
mos Lietuvos žmonėms. 
Tai grynas melas.

Brooklyno komunistų 
j laikraštis skelbia: “Lietu
vos žmonės gauna Ameri
kos lietuvių siuntinius”. 
Jeigu ir gauna tuos komu
nistų siuntinius, tai ne 
Lietuvos žmonės, bet Ru
sijos.

Komunistai neturi jokio 
įrodymo, kad jų siuntiniai 
būtų pasiekę Lietuvą, kuri 
tebėra Vokietijos nacių o- 
kupacijoje, arba lietuviai, 
kurie bolševikų buvo iš
vežti į Sibirą.

Gilina Studijas Vašingtone

Žuvo Lietuvis Policijos 
Inspektorius

(LKFSB) Iš Lietuvos 
mus pasiekė žinios, kad te
nai sausio 3 d. ties Kaun- 
kinės kaimu banditų buvęs 
nužudytas lietuvis polici
jos inspektorius Juozas 
Vailionis.

Didžiausias nugalėtojas 
tas, kurs nugali pats save.

Draugijų Valdybų Adresai

Berne, Šveicarija, bal. 13 
— Pranešama, kad Vokie
tijos nacių diktatorius 
Hitleris susišaukė visus 
kvislingus iš įvairių kraš
tų į Vienną, Austriją, pasi
tarimams.

Iš pasienio plinta gandai, 
kad jeigu Alijantai smar
kiau pradės pulti nacius 
Italijoj, tai jie iš ten pasi
trauksią.

Berlyno radio užginčija 
Šveicarijos 
kvislingų 
Vien no j.

lis. Pasisekimas buvo taip 
didelis, kad prelegentas 
tuojau buvo pakviestas į 
kitą už 50 mylių esantį 
miestelį Southport pakar
toti tą muzikos demons
traciją aukštesnėj mer
gaičių moff^kloj. Salė bu
vo pilna žmonių: studen
čių, mokytojų ir svečių iš 

| miesto. Atidarymo žodį 
i pasakė vietos kapelionas, 
| pabrėždamas, kad Lietuva, 

žinias apie nors yra mažas kraštas, 
susirinkimą

Naujas Lietuvės Solistės 
Pasirodymas

(LKFSB) Kun. Dr. K. 
Širvaitis, netaip seniai ga
vęs mokslo daktaro laips- 
<nį Vašingtono katalikų u- 
niversitete, šiais metais

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienft, 

8 Vinfield SL, So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

29 Gould SL, W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway—1864-W.

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

IV. JONO EV. B L. PAŠALPINC8 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

; Nanios Analuos Liet. Vvčiu < 
z 
z /
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Naujos Anglijos Liet. Vyčių
Apskričio metinis suvažiavimas įvyks sekmadienį. 
balanažio-April 30 d., 1944, A.ušros Vartų parapi
jos svetainėje, So. Worcester, Mass., 2:00 vai. p. p.

Sekantis programas:
Išvakarėse, šeštadienį, balandžio 29 d., įvyks

ta vaidinimas “The Knightmares of 1944”, parapi
jos svetainėje, 8:00 vai. vak. Įžanga 50c. Taipgi 
kviečiami ir “Servicemen”.

Sekmadienį, balandžio 30 d. visi nariai, dele
gatai ir svečiai bendrai išklausys Šv. Mišias— Liet. 
Vyčių narių intencijai.

2:00 vai. po piet prasidės sesijos. Po posėdžio, 
įvyks susipažinimo valandėlė ir užkandžiai. 
Kviečiami visi Dvasios Vadai Naujos Anglijos Aps
kričio. Bus reikalaujama Mandatai nuo kiekvie
nos kuopos. Delegatai, nariai ir svečiai norint toli
mesnių informacijų, arba naktvynės reikalu, 
kreipkitės į 116-tos kuopos sekretorę, p-lę Louise 
Totilas, 18 Montrose St., Worcester 4, Mass.

Adv. Anthony J. Young.
N. A. Vyčių Apskričio Pirm.

Australijoje Domisi 
Lietuviška Muzika

bet pasižymi savyta ir 
spalvinga muzika. Paskai
ta ir demonstracija užtrū
ko apie dvi valandi, bet vi
si australiečiai klausėsi su 

j susidomėjimu. Baigiant 
mokyklos vedėja pareiškė 
savo pasigėrėjimą ir įver
tinimą lietuviškos muzi- 

Ji pirmą kartą

(LKFSB) Viena australų 
muzikos mėgėjų draugija 
Brisbane suruošė, taip va- kos meno, 
dinamą, Lithuanian Music savo amžiuje girdėjusi lie- 
Recital, kurs įvyko Cen- tuviškas melodijas ir lie- 
tral Catholic Library Hali. 
Susirinko visi Brisbane 
lietuviai ir daug australie
čių pasiklausyti žinių apie 
Lietuvą ir išgirsti lietu
viškos kaimo muzikos.
Muzika buvo demonstruo-. vių tautai. Palinkėjo, kad 
jama plokštelėmis. Kalbė-i Lietuva vėl būtų laisva ir 
jo lietuvis kunigas Tarnu- nepriklausoma.

I

tuviškus žodžius. Taipgi 
padėkojo už įteiktas kny
geles: “Fifteen Liąuidated 
Priests in Lithuania”. Sa
vo kalboje ji išreiškė už
uojautą vargstančiai lietu-

Sovietų Rusai Atsiėmė Kerelių

(LKFSB) Garsi lietuvai- toje pat aukštojoje moky
tė solistė Anna Kaskas, 
Metropolitan operos artis
tė, gegužės 21 d. dainuos 
Bostone Darbininkų Radio 
programos Jordan Hali 
ruošiamame koncerte. Čia 
taipgi dalyvaus ir estų 
tautybės kontra-basistas, 
N. Angį. Pabaltijo - Ame
rikiečių draugijos buvęs 
pirmininkas, Bostono Sim
fonijos orkestro narys 
Ludwig Juht. Koncerto f 
komiteto garbės pirminin
ku sutiko būti Bostono 
miesto mayoras M. J. To- 
bin ir Massachusetts vals
tybės gubernatorius Sal
tonstall.

kloję gilina savo sociologi
jos studijas. Rašo diserta
ciją apie Ligonių Kasas 
"Lietuvoje. Jo adresas da-j 
bar yra: The Catholic Uni- 
versity, Washington, D. C.

Pareigūnais Persirengę 
Kriminalistai

(LKFSB) Okupantų kon
troliuojama Kauno spau
da praneša apie atsitiki
mus, kada įvairūs krimi
nalistai Lietuvoje, persi
rengę policininkais ar SS 
nariais, daro kratas na-

Ruošiami Spaudai Nauji 
Leidiniai

GEGUŽĖS MĖNESIO
Knygutė, kurioje randasi labai 
gražūs skaitymai kiekvienai 
dienai per visą gegužės mėnesį. 
Knygutė buvo išleista Šv. Kazi
miero Draugijos. Kaune. Ji yra 
versta Kun. Pr. Žadeikio. Turi 
184 pusi. Kaina tik 40c.

Užsisakydami šią “Gegužės 
Mėnuo’’ knygutę, įdėkite 40c. į 
konvertą ir prisiųskite: Darbi
ninkas, 366 W. Broadway, So. 
Boston. Mass., ir tuojau ją gau
site.

t

I
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I

35 Hunnevvell Avė.. Brighton 35. Mass. *_____ z

Londonas, bal. 13 — So
vietų Rusijos kariuomenės 
smarkiai varosi išvaryti 
vokiečius iš Krymo; jie 
jau atsiėmė Kerchą ir sie
kia užvaldyti Sevastopolį.

Nors sovietai sakė, kad 
prie Odesos Hitlerio ka
riuomenės buvo apsuptos 
ir būsią visiškai sunaikin
tos, bet pasirodė, kad di
džioji vokiečių kariuome
nės dalis suspėjo pasi
traukti pirm rusų atėjimo.

Iš Maskvos pranešama, 
kad sovietų Rusijos bom- 
banešiai bombardavo Len
kijos miestą Lwow, kame 
vokiečiai esą tvirtai įsiga
lėję.

Rumunijoje rusai užėmė, 
Pascani miestą, 155 mylių l

tolumo nuo • Ploesti alie
jaus šulinių.

Kodėl rusai nebombar
duoja tų aliejaus šulinių, 
iš kur vokiečiai ima ga
zoliną ir aliejų karo reika
lams? Į mažiau kaip pusę 
valandos sovietų lėktuvai 

j galėtų pasiekti aliejaus 
i laukus ir subombarduoti. I
! Vistiek, jei vokiečiai pa- 
, sitrauks, tik jie nepaliks 
rusams aliejaus ir gazoli- 

■ no tankus pilnus ir visą 
tvarkoje, kad rusai galėtų 

I naudotis vokiečių nugalė- 
i jimui.

Gera žmogaus ir tautos 
ateitis glūdi žmoniškumo 
esmėje. Vydūnas.

(LKFSB) Kunigų Vieny
bės vadovybė tariasi su 
prof. Senn dėl išleidimo 
lietuvių kalbos gramatikos 
angliškai. Prof. Senn, kaip 
girdėti, šio darbo yra pasi
ryžęs imtis.

— Vienas kunigas jau 
baigia rašyti Lietuvos is
toriją anglų kalba. Kun. 
Vienybės Centras pasiža
da Lietuvos istoriją išleis
ti, jei ją priims Literatinė 
Komisija, kurią sudaro 
kun. P. M. Juras, kun. N. 
Pakalnis ir kun. Dr. J .B. 
Končius.

★ Ketvirtadienį, Bostono 
laikraštis “Bostono Post” 
įsidėjo į pirmą puslapį pa
veikslą dviejų motinų 
džiaugsmus. Viena jų turi 
trejetuką, o kita ketvertu
ką. Tūlo kariškio žmona 
tuomi begalo susiinterasa- 
vus klausia savo kaimyno, 
ką tai reiškia? Kaimynas 
pranašingai atsakė, tur 
būt norima atsigriebti už 
praleistus be naudos lai
kus. Tikrai, kelia rūpesčio 
toms, kurios pavėlino...

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

! Myopia Club Beverage Co. \ 
įi Grafton Avė.. Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham ĮSOJf-R

430 BROADVVAY • SOUTH BOSTON

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

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

L i k A V AHilIJM oi J 
COOPERATIVE BANK
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Sachalinas Ir Karafuto

(LKFSB) Lietuvoje slap- kinimą laisva mūsų ateiti- 
tai leidžiamas laikraštis mi ir ryžtingai pasiruošti 
“Nepriklausoma Lietuva” įvykiams. Nuo to, kaip 
1943 m. Nr. 4 pirmame mes mokėsime tai padary- 
puslapyje įsidėjo Vyriau- ti, priklausys mūsų liki- 

_ _ šio Lietuvių Komiteto at- mas. Mūsų ateities žygių
pasmerkė vidaus santvar- logija, kurią naudoja Mas- laisvę, o taip pat laisvę nuo sįšaukimą, užvardintą: — pagrinde turi būti vienybė, 

*^j“Į Lietuvių Tautą”. Jame aiškus savo uždavinių su
rašoma: “Lietuvos valsty
bė juridiniai nėra nustoju
si egzistuoti. Ją buvo pri- 
pažinusios de fakto ir de 
jure mažne viso pasaulio 
valstybės, ji buvo ir pasi
lieka Tautų Sąjungos na- 

Irys. Savo teisinę būklę pa
keisti ji galėjo tik pati 

j konstitucijoje numatyta 
tvarka; šis pakeitimas tu-

Aukštas Sovietų parei- toliau teberiamia komu- daugiau negu kam kitam 
gūnas Viktoras A. Krav- nistų partijos skyrius į- reikia suteikti bent ele- 

j čenko, pagyvenęs Ameri- vairiuose kraštuose. Nau- mentares politines laisves 
koje septynius mėnesius joji demokratijos termino- — tikrą spaudos ir žodžio

Pralaimėjus 1905 m. karą, Rusija atidavė Japoni
jai pietinę Sachalino dalį. Sachalinas tai sala gulinti 
netoli Rytų Sibiro ir Japonijos. Ji turi ploto 28,622 ket
virtaines mylias, iš kurių 14,688 priklauso Rusijai ir 
13,934 Japonijai. Nors sala beveik pusiau padalyta, 
vienok japonų dalis.(Karafuto) turi dešimt kartų dau
giau gyventojų: Karafuto 295,187, Sachalinas apie 
22,500 (1930 m. statistika). Iš to numanu, kad pietinė 
Sachalino dalis kur kas patogesnė gyventi ir daug 
pramoningesnė. Bet šiaurinėj daly atrasta aliejaus ir 
anglies, kurių kasyklas sovietai išnuomavo japonams. 
Dabar, pagal neseniai sudarytą sutartį, sovietai nuo
mą panaikino, bet užtai penkeriems metams pailgino 
japonams leidimą žvejoti Sibiro pakraščiuose. Ryšiu- 
mi su ta nauja sutartimi spaudoje kilo nemaža ginčų, 
kas daugiau laimėjo: rusai, ar japonai? Tai ne tušti 
ginčai, bet labai rimtas ir realus klausimas, nes jis 
jau pradeda atsiliepti ant karo eigos. Ateity dar svar
besniu pasirodys. t

Tikrenybėj tai abi pusi laimėjo — ne tiek medžią-. 
giniu, kiek politiniu žvilgsniu. Medžiagiškai Japonija' ^a(f*aš rezignuoju"*iš"savo 
atrOdn daiicrimi lssimpiu«i Ji nustnin stiliaus ir* ancrlin i . , . , .. ,

ką Sovietų Rusijoje. Krav- kva, yra tiktai manevras, nedateklių ir baimės.
i čenko pereitų metų rug- Apsišvietę ir geriau infor- Rusijos žmonės 
jpiūčio mėnesį atvyko į muoti žmonės Rusijoje ir savo Vyriausybės
Jungt. Amerikos Valsty
bes kaipo Sovietų Užpirki
mų Komisijos Vašingtone 
narys. Tai dar jaunas 
trisdešimts aštuonių metų 
vyras, Raudonosios Armi
jos kapitonas, jau nuo 
1929 metų Rusijos Komu
nistų Partijos narys. Nuo 
1929 metų jis užėmė aukš
tas vietas svarbiose Sovie
tų įstaigose, o kelionė į A- su savo 
meriką tai buvo jo pirmoji programomis, 
kelionė į užsienį. Jo iš-, “Vėliausi manevrai, 
reikštos mintys ir pažiū- riais einama prie Sovietų savo politinius priešus, aš formos ir “įjungimai” bu-

,iros yra gana įdomios, nes Vyriausybei ■;;« . .................
tai nuo mažens

i santvarkoje užaugusio ir darymo,
i ten išmokslinto mintys.

Minėto Sovietų Rusijos
1 pareigūno ir Raudonosios
Armijos kapitono pareiš
kimas buvo įdėtas balan
džio 4 d.
Times”,
jis sako:

i “Šiuo

gavo is
— tai 

užsienyje nepasiduoda su- tik plepalus apie tas lais- 
vedžiojami kalbomis apie ves. Per keliolika metų jie 
naują Sovietų nacionaliz- gyveno nuolatinėj baimėj 
mo terminologiją, kurios 
tikslas yra paslėpti tikruo
sius Sovietų politikos tik
slus. Tuos tikslus prieš a- 
kis turint Maskvoje buvo 
sudarytas Visų Slavų Ko
mitetas ir taip vadinama 
Lenkų Patrijotų Sąjunga 

neva tautinėmis

pratimas ir ryžtingi veiks
mai.
Mažumy Klausimu

Lietuvos laisvės atstaty
mas yra visų Lietuvoje gy
venančių žmonių reikalas. 
Mes nepritariame smurto 
priemonėms prieš Lietu
voje gyvenančias mažu
mas ir norėtume visus 
sveiko nusistatymo pilie
čius įtraukti tiek į Nepri
klausomybės atgavimo, 
tiek į krašto tvarkymo 
darbą. Toliau V. L. K. pa- 
sisako prieš 'okupacinės 

paklusnios laukiu, kad jie dabar bus vo vjen smurto aktai, ku- valdžios ar jos patikėtinių 
Sovietų Lenkijos Vyriausybės su- pavartoti prieš mane — nų nepripažįsta nei lietu- priemones, kurios nesuda-

ir nedatekliuj. Rusijos 
žmonės neapskaičiuojamu 
pasišventimu, kuris išgel
bėjo šalį ir esamą santvar
ką ir sudavė šį karą le
miantį smūgį fašizmui, 
užsitarnavo geresnės san- rgj0 pripažintas pas-
tvarkos. kirų valstybių. Raudono-

“Gerai žinodamas Sovie-jsjos armijos įsiveržimas į 
tinių valdovų metodus, Lietuvą ir vėliaus susiju- 

ku- kuriuos jie vartoja prieš sios su tuo įsiveržimu re-

_ _ w. . v .v • • . į AIVA A A V VV* ~ ~ ~ ~,------------------— — — — — 

sukėlė sąmyšį, tai šmeižtai, provokacijos j vjų tauta, nei kitos vaisty- rinamos su tarptautiniais 
kurį aš pilnai suprantu, ir gal net blogiau. įbės. Okupavęs Lietuvą nuostatais, kurios ž-dc
Sovietų Vyriausybe teisin
gai priešinasi pašaliečių 
kišimuisi į jos vidaus rei
kalus. Tai kodėl tada So
vietų valdovai skaito tin-

atrodo daugiau laimėjusi. Ji nustojo aliejaus ir anglių 
nuomos, bet tai jai nebesvarbu, nes tų dalykų perpilnai 
yra užkariavusi. Užtai leidimas penkiems metams Si
biro pakraščiais žvejoti sudaro japonams gyvybinį 
maisto klausimą, teigiamai išrištą. Rusijai gi tas alie
jaus ir anglies kiekis skirtumo kaip ir nesudaro, nes 
ji ir vieno ir kito turi užtektinai. Tad atrodo, kad so
vietų laimėjimas kur kas mažesnis. Tačiau politiniu 
atžvilgiu dalykai visai kitoj šviesoj pasireiškia. Penkių 
metų leidimas japonams žvejoti reiškia bent tiek, kad 
per tą laikotarpį Sovietai su Japonija nekariaus. Tie
sa, sutarčių su sovietais neliečiamybė gali bet kada 
subyrėti. Istorija perdaug su tuo susipažinusi. Bet šiuo 
atveju bendri abiejų dalyvių interesai kaip tik supuo
la. Iki šiol abi pusi laikė savo pasieniuose mažiausia 
po milijoninę kariuomenę. Dabar dalykai taip pakry
po, kad rusai ir japonai bent po pusę tų savo armijų 
gali sunaudoti kituose frontuose: japonai prieš Indiją, 
rusai — Europoje, pirmiausia Hitleriui nugalėti, pas
kui atkariautoms nuo vokiečių tautoms pavergti. So
vietams ir japonams tai be galo stambus pliusas; Ali- 
jantams — labai didelis jų uždavinių apsunkinimas. 
Daug kas nustebo, iš kur toks staigus ir ryžtingas In
dijos puolimas. Į tai atsakymas: Sachalinas ir Karafu
to. Kartais mažos vietovės didelę istorijoj rolę suvaidi
na. K.

I
I

“The New York 
kuriame štai ką karnų primesti savo gamy

bos “demokratiją” Lenki- 
viešai pareiškiu, jai?

. “Sovietų politika Balka- 
vietos po dvidešimts dvejų nuošė ir Čekoslovakijoje 
metų tarnybos Sovietų vaizduojama pasauliui 
Vyriausybei įvairiuose po- kaipo ateities garantija 
stuose. Europos tautų gerovei ir

“Savo pasielgimą išaiš- kooperavimui — tikrovėje 
kinu čia pridedamam pa- gi šita politika turi visai krašte

KOVOJA, KAD NEGRĄŽINTŲ 
“ROJUN”

1 “Tikrai keista.
I “Raiza, Brovvderis ir visi 

; savo jė- 
“‘...per ketu- gas deda, kad palaikyti

|bės. Okupavęs Lietuvą nuostatais, kurios žudo
“Šiuo pareiškiu, kad nie-i Reichas taip pat nepakeitė mūsų žmones ir naikina 

> juridinės pade- ūkį bei turtą. Dėl ruošia- 
( vyrų mobilizacijos 

Pasinaudodami Komitetas jau dabar pasi- 
, kad šitai okupan- 

ka Lietuvoje veiksmus ir tams neleidžia tarptautinė 
patvarkymus, kurie nesu- teisė. Lietuvių tauta vie- 
derinami su Lietuvos su- ningai nusistačiusi, reika- 
verenumu ir kurie dažnai lui esant, ryžtingai kovoti 
žalingi mūsų tautai ir vai- su pirmuoju krašto oku- 
stybei.

Didysis Uždavinys
Prieš mus atsistoja dide- dyti gali tik teisėta suve- 

lis uždavinys — apginti sa- renės Lietuvos valstybės 
vo teises ir de fakto atsta
tyti Nepriklausomą vals- teresams ginti. Komitetas 
tybę. Šį sunkų uždavinį griežtai pasisako prieš iš
mes galime atsiekti tik or- vežimą darbams už Lietu- 
ganizuotai ir tik subūrę vi- vos ribų, prieš darbininkų 
sas gyvąsias tautos pajė
gas. Organo, kuris galėtų 
kalbėti ir veikti lietuvių 
tautos vardu, iki šiol ne
buvo. Gen. Tarėjai yra o- 
kupacinės valdžios pakvie
sti valdininkai, kurie netu
ri teisės veikti ir tarti sva- minių grobimą.
rų žodį visos tautos vardu. Komitetas kviečia visus 
Tokiomis aplinkybėmis vi- būti vieningais, nesiskal- 
suomenė rado reikalą su- dydi savo veikimo paskiro- 
kurti Vyriausią Lietuvių 
Komitetą, kurio organiza
vime dalyvavo didžioji 
Lietuvos visuomenės dalis. 
Pirmasis jo uždavinys bus 
derinti visų srovių nusi
statymus ir veiksmus, šie- ti 
kiant visiems bendro tiks- kviečiami būti sąmonin- 
lo — atgauti krašto nepri- gaiš lietuviais ir daryti tik 
klausomybę. Atgavęs lais
vę kraštas galės pasireikš
ti tokia santvarka, kokia 
jam bus tinkama. V. L. K. 
noras — kad ateities Lie
tuva būtų gera ir brangi 
mums visiems, ypač ūki
ninkams ir darbininkams, 
kad bendromis tautos pas
tangomis būtų keliamas 
visų ir kiekvieno gerbūvis, 
jo medžiaginis, kultūrinis 
ir intelektualinis Lygis, 
būtų gerbiamos kiekvieno 
teisės ir laisvė bendro su
gyvenimo ribose. Žiaurus 
karas eina prie galo. Abi 
kariaujančios pusės labai 
išsisemia ir ilgai kariauti 
negalės. Ateina mums 
sprendžiamoji valanda. 
Mes turime telkti visas gy
vąsias krašto pajėgas, su
stiprinti savyje gyvą įsiti-

kumet nepapildžiau kenk- Lietuvos
smingų žygių nei prieš sa- ties ir valdo ją okupanto mos 
vo tautą, nei prieš valdan- teisėmis.
čią partiją, nei prieš So- karo jėga okupantai atlie- sako, 
vietų Vyriausybę, ir visu- 
'met mėginau man paves
tas pareigas kraštui, par
tijai ir žmonėms atlikti są
žiningai.

, “Aš ir toliau tikiuosi 
gausiąs progą pašvęsti sa
vo patyrimą ir energiją ka
ro pastangoms šiame

kitokius tikslus.
- Oficialiai . Amerikos viešosios opini-

pantu — rytų barbaru, ta
čiau lietuvius kovai pa
šaukti ir mobilizaciją vyk-

vyriausybė savo tautos in-reiškime:
“Iš savo vietos atsisa

kiau tik po ilgo svarstymo riausybė pasiskelbė norin- 
ir abejonių, pirmiausia ir'ti remti demokratinių vy- 
prieš viską statydamas riausybių sukūrimą Itali- 
pirmoje vietoje savo tau-Joje, Austrijoje ir kituose 
tos ir Jungtinių Tautų ka- kraštuose. Tikrovėje tai 
ro pastangas, o taipgi auk-' tik yra dar vienas bandy- 
štesnius kovoje prieš Ašį mas įgyvendinti savo tik- 
susigrupavusių tautų karo sius, įperšant į tas vyriau- 
tikslus. 'sybes Maskvai paklusnius

i “Per daugelį metų ištiki- j komunistus. Tikrieji So
mai dirbau savo krašto vietų Vyriausybės planai, 
žmonėms, tarnaudamas kurie skiriasi nuo viešų 
Sovietų Vyriausybei ir iš pareiškimų, yra visiškai 
arti sekdamas Sovietų po- priešingi Rusijos žmonių 
litikos vystymąsi įvairiose interesams ir reikalams, 
fazėse. Sovietų Sąjungos kaip lygiai jie yra priešin- 
ir jos žmonių interesų la- gi tikslams, už kuriuos 
bui užsispyrusiai mėginau Jungtinės Tautos kariau- 
nepastebėti daugelio tos ja. Nuduodama siekianti 
tvarkos biaurių ir tiesiog atstatyti demokratiją iš 
skandalingų reiškinių. Bet fašizmo išvaduotuose kra- 
toliau aš jau nebegaliu štuose, Sovietų Vyriausy- 
tylėti. Karo pastangų rei- bė nė piršto nepajudino 
kalas, mano kentėjimai ir. suteikimui laisvės Rusijos 
kankinami žmonės verčia žmonėms.
mane nutylėti daugelį da-Į “Rusijos žmonės, kaip ir 
lykų, bet taip pat jie rei- pirmiau, tebelaikomi bega- 
kalauja, kad aš pasisaky- linėje priespaudoje, su jais 
čiau dėl Sovietų Vyriausy- žiauriai elgiamasi, o NK- 
bės ir jos vadų vedamos VD (Sovietų slaptoji poli- 
politikos pagrindų, kurie ei ja), veikdama su pagal- 
liečia karą ir visų žmonių ba tūkstančių šnipų, be jo- 
viltis dėl naujos tarptau- kio santūrumo valdo Rū
tinės taikos santvarkos ir sijos žmones, 
atsistatymo.

“Aš nebegaliu
remti tos dviveidės politi- sybė vėl grąžina beteisę 
kos, kuri iš vienos pusės jėgos santvarką, o kalėji- 
kalba apie bendradarbiavi- mai ir koncentracijos Sto
mą su Jungt. Amer. Vals- vykios tebeveikia kaip iri 
tybėmis ir Anglija, tuo pat anksčiau.
metu siekdama tikslų, ku-į “]

i “Todėl aš pavedu save

jos apsaugai.”
i Kai Kravčenko buvo 
klaustas, kokiu būdu 
nutarė persiskirti su 
vietų rėžimu, tai jis 
reiškė, kad jo pirmoji 
lionė į užsienį “padėjo 
sikristalizuoti mano min
tyse pažiūroms ir jaus
mams, kuriuos aš jau se
nai jaučiau Rusijoje”.

Toliau jis pasakė, kad 
“mano įtarimai, kad kapi
talistinė demokratija, kaip 
ją vaizduoja Sovietų Vy
riausybės propaganda ir 
mokslas, nieko bendro ne
turi su tikrove, kokią aš 
fradau Jungt. Amerikos 
Valstybėse. Jūs, amerikie
čiai, negalite suprasti ką 
man reiškė, kad per septy
nis mėnesius gyvenimo 
šioje šalyje niekas manęs 
nepareikalavo pasporto”.

Kravčenko taip pat pa
reiškė įsitikinimą, kad 
jausmai ir mintys išdėsty
tos jo pareiškime sutinka 
su didelės daugumos Rusi
jos žmonių jausmais.

“Rusijos žmonės — pa
sakė Kravčenko — buvo 

. nustebinti išgirdę praneši- 

. mą apie Kominterno pa- 
; naikinimą ir nors jie pri- 
. tarė tam dalykui, jie neti

kėjo Sovietų Vyriausybės 
nuoširdumu. Kaip aš ne
galiu įsivaizduoti Chur- 

Rusijos žmonių viltys, chillį Komunistų partijos 
rie priešingi tam bendra-Į kurias jie dėjo į politines nariu, taip aš lygiai nega-

“Draugas” rašo:
“Mrs. Raiza Browder,

Amerikos komunistų ly- komunistai visas 
derio žmona, 
ris metus vedė legalę kovą komunistiškąją santvarką 

” ‘Komunistai iš
kailio neriasi besidarbuo
dami, kad ir Amerikoj į- 
vesti tokią santvarką, ko
kia yra Rusijoj. Tačiau nė 
vienas iš Amerikos komu
nistų nenori vykti į Rusiją 
ir tame “komunistų roju
je” gyventi. Nenori ten 
vykti nė pats vyriausias jų 
vadas Earl Browder, kuris 
turėtų kitiems rodyti pa
vyzdį. Per keturis metus 
kovojo jo žmona Raiza, 
kad tik nedeportuotų ją 
atgal į Sovietų Rusiją.

“Tą turint galvoj, prašy
te prašosi išvada, kad pa- niais kraštais darosi neį-jčiomis iliuzijomis, 
tys komunistai netiki tam, manomas, kai Sovietų Vy-' “Nors šis karas dar ne
ką jie skelbia. Rusijoj nė- riausybė ir jos vadai tik-'pasibaigė, bet jau Krem- 
ra laisvės, nėra gerovės, renybėje slaptai veda skir- liaus valdovai ruošia nau- 
todėl nei Raiza nei kiti ko- tingą politiką, kuri visai ją generaciją sekančiam 

su viešais pa- karui. Pastoviai ir tikrai 
taikai ir mano tautos la- 

“Sovietų Vyriausybė ne- bui reikia kitokios politi- 
22 metu Sovietų valdžioj va panaikino Komunistų!kos negu ta, kurią veda 
dirbęs kapitonas Viktoras internacionalą, bet tas pa- Sovietų Vyriausybė.

“Aš laikausi nusistaty- 
įnis; tikrenybėje Maskva ir mo, kad Rusijos žmonėms

už teisę gyventi Ameriko- Rusijoj, 
je”

(4
— ("Vilnis” No. 83).
Ar ne keista? į

“Raiza Browder yra iš
augusi Sovietų Rusijoj, 
kurios “rojų” ji turėjo pro
gos gerai pažinti. Besilan
kydamas Maskvoje (su 
suklastuotu pasu) Earl 
Brovvderis, Amerikos ko
munistų vyriausias vadas, 
ją vedė ir iš “komunistų 
rojaus” išvadavo. Jis ją 
nelegaliais keliais (šmuge
liu) atsigabeno į Ameriką.

“Kai šio krašto tam tik
ros įstaigos tai susekė, no
rėjo Raižą išvežti atgal į 
“komunistų rojų”. Bet 
Raiza pasirinko geriau pa
silikti “kapitalistiškoj” A- 
merikoj. Ji samdė geriau
sius advokatus, kad išsi
kovoti teisę gyventi Ame
rikoj. Pagaliau, laimėjo. 
Džiaugiasi ji, džiaugiasi 
jos vyras Browder, džiau-‘ Kravčenko, yra didžiausia naikinimas yra tik išvirši- 
giasi visi komunistai. 'apgavystė.” j ’

i
i

i darbiavimui. 
biavimas su

munistai ten nenori gy- nesutinka 
venti. Jų propaganda, kaip reiškimais, 
labai aiškiai pabrėžė per

Nuo nacių 
užpuolikų atvaduotose te- 

toiiau ritorijose Sovietų Vyriau-

pa- 
jis 

So- 
pa- 
ke- 
su-

ir miesto gyventojų verti
mą badauti, prieš reikala
vimą iš ūkininkų prievolių 
virš normalaus ūkio našu
mo, prieš ūkių pagrindinio 
kapitalo mažinimą, prieš 
pramonės ardymą ir jų ga-

mis grupėmis, užmiršti 
tarDusaves sąskaitas, pa
dėti vienas kitam, nepasi
duoti nriešu išnrovokavi- 
mui. būti apdairiais ir rvž- 

i- tingais. Vokiečių pastaty- 
“valdžios” pareigūnai

tai, kas naudinga mūsų 
tautai ir mūsų ateičiai. Vv- 
riaiisias Lietuvių Komite
tas”.

Iš to atsišaukimo matyti, 
kaip Lietuvos žmonės ne
kenčia naciu okupacijos, 
kaip vra nrieš ją nusistatę 
ir kaip jie nenori naujos 
bolševiku okupacijos, o 
bendromis jėgomis siekia 
pilnos Lietuvos laisvės.

F A I R ano 
COLD -bundla 
up, when you toko 
your used kitchen^/ 
fat to the meat 
dealerl

Bendradar-Į ir socialines reformas ka-į^u įsivaizduoti Stalino be 
ar jo pakai-demokrati-, ro pradžioje, pasirodė tuš-1 Kominterno

talo.
“Kominternas ir toliau 

veikia, tik kitokiu metodu 
ir kitokioj formoj. Ar Jūs 
nepastebėjote, kad nauji 
Browderio politiniai rūbai 
stebėtinai panašūs į Stali
no? Ir ar Jūs nepastebėjo
te, kad nors “Kominter
nas”, oficialus Komunistų 
Internacionalo organas, ir 
sustojo ėjęs, jo vietą užė-

mė “Karas ir Darbininkų 
Klasė”, kuris nustato toną 
ir politinę Komunistų par
tijų liniją užsienyje? Šioj 
šalyj leidžiamam Daily 
Worker‘yj pilnai atsispin
di pareiškimai pasirodą 
“War and Working 
Class”....” h

CONDNUFD 
f M MILO 
- continued 
need, too, for 
used kitchen
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WATERWRY, CONN

Harvardo Uni-

bilietų pas 
p.p. J. A. 
turi savo 
Windsor ir

pas p. A. Za-

I RYTINIU
I VALSTYBIŲ ŽINIOS
I <-
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Kristaus Prisikėlimo šventės 
mūsų parapijas praėjo labai 
iškilmingai. Per visas šv. mi
šias pamokslus sakė kun. Dr. 
Andriuška iš Marianapalio Ko
legijas. Kun. Dr. Andriuška. 
MIC. prieš Velykas per tris va
karus dalyvavo pamaldose.

Velykose ir Didžioje Savaitė
je labai daug žmonių buvo baž
nyčioje. dalyvavo pamaldose ir 
priėmė šv. Komuniją.

Altoriai buvo labai skoningai 
papuošti.

racijos skyrius užprašė šv. mi
šias sergančių atstovų p. Kivie- 
nienės ir Skistimo sveikatą.

Aukų į Federaciją gauta se
kančiai : Apaštalavimo Maldas 
1.10; šv. Juozapo Maldas 50c.; 
Šv. Vardo 2 sk. $1.00; LRKSA 
91 kp. $1.00: Tretininkų $1.70; 
Par. Choras $2.00: Moterų Są
jungos 50c.

Balandžio 2 d. įvyko kun. A. 
Čebatoriaus išleistuvės — va
karienė. Kun. Čebatorius įstojo 
armijon kapelionu. Toastmaste- 
riu buvo kleb. kun. J. Valantie
jus. Dalyvavo kun. Čebatoriaus 
tėveliai, ‘giminės ir parapijie
čiai: taipgi svečiai kunigai: V. 
Karkauskas. J. Kripas. Ražai
tis. Dr. Bogušas, Gauronskas ir 
du svetimtaučiai.

Kunigai ir pasaulionys linkė
jo kun. Čebatoriui geriausių 
sėkmių svarbiose kapeliono pa
reigose. Kun. Čebatorius vi
siems dėkojo už sveikinimus ir 
linkėjimus.

Kun. Čebatorius yra daug 
pasidarbavęęs mūsų parapijoj. 
Lauksime jo sugrįžtant.

Kovo 26 d. įvyko Federacijos 
skyriaus susirinkimas. Kartu į- 
vvko ir Tėvų ir Savųjų draugi-

se. Vardo naujo skyriaus na
riai kas mėnuo sekmadieniais 8 
vai. rytą ‘in corpore' sueina iš
klausyti šv. mišių ir priimti šv. 
Komuniją. Draugijos nariai nu
sifotografuos balandžio 23 d.. 
2:30 vai. po pietų. Paveikslas 
bus talpinamas parapijos Jubi
liejinėje knygoje. Kviečia visus 
narius dalyvauti. Koresp.,

Pranešama visiems Cambrid
ge lietuviams, kad jau metas į- 
sigyti bilietus Darbininkų Ra
dio Koncerto. Kaip jau žinote, 
Koncertas įvyksta gegužės 21 
d. Jordan Hali, Bostone, 3:30 
vai. p. p. Programą išpildys mū
sų tautietė — įžymioji daininin
kė p. Anna Kaskas, Metropoli
tan Operos artistė, ir p. Ludwig 
Juht, kontrabasas. Kurie įsigys 
bilietus iš anksto, tiems teks 
geresnės vietos. Cambridžiečiai 
gali gauti Koncerto 
sekančius asmenis: 
Bačinskus, kurie 
krautuvę kampas 
Lincoln gatvių;
vecką ir A. Daukantą. Bilietų 
kainas: $2.40, $1.80 ir $1.20. 
Remkime šį koncertą, o tuomi 
paremsime tikrai lietuviškoj 
dvasioj vedamą programą.

Remkime šį koncertą aukomis 
ir pirkdami bilietus. Tą daryda
mi susilauksime dviejų pusva
landžių šios programos, kurios 
linksmins mus dainomis ir mu
zika šeštadieniais ir sekmadie
niais.

bridge lietuvių karo paskolas 
bonų komitetas užregistravo bo
nus sekančių asmenų: J. Mato
nis $100, B. Šimkus $175, P. Ra- 
daitis $225, ir Daukantas $150. 
Kurie turite neregistruotų bo
nų. nelaukdami juos užregis
truokite.

C. BROOKLYN. H. Y.

BAŽNYTINIS KONCERTAS 
PAVYKO

Birželio 18 dieną, 1939 metais, Lietuvos gen. konsulas Jonas Budrys Lietuvos 
Respublikos vardu iškilmingai pagerbia dideliai nusipelnusj tėvynaini kleb. kun. 
M. A. Pankų, apdovanodamas ŠIAULIŲ ŽVAIGŽDE.

Pirm ateisiant klebonauti šv. Andriejaus lietuvių parapijoje, New Britain, 
Conn., kun. M. A. Pankus klebonavo su viršum 25 metus Šv. Jurgio lietuvių para
pijoje, Bridgeport, Conn., kur pastatė didžiulę gražią mūro bažnyčią, nupirko ir 
įrengė puikiausią klebonją, taip pat puikią erdvią svetainę. Taip pat garbingai 
klebonavo Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje, New Haven, Conn.

Velykų švenčių proga mus ap
lankė šie kariai: pas pp. B. Ja
kučius ir savo jauną žmonelę, 
lankėsi marinas V. Sabas. Mari
nas V. Sabas tarnauja pietinėje 
Carolinos dalyje. Taipgi pas 
p.p. Jakučius lankėsi laivyno 
leitenantas F. Jakutis iš Wis- 
consino, kuris dabar atkeltas į 
Cambridžiaus
versitetą tęsti mokslus.

Lankėsi ir sekanti kariai: jūr. 
F. Juškaitis, W. žilius, A. Kon
trimas, R. Nulchok ir ens. J. 
Dunn, puskr. J. Mockevičius, 
vir. D. Jonikas, aviac. pskr. J. 
Rameika ir J. Matusevičius, 
kuris atvyko iš tolimos Missisi- 
ppi, ir jūr. Drevinskas. Lankė
si ir daugiau, bet neteko visų 
pamatyti.

bažnyti-\ 
Visiems 
dabarti- 
ką nors

t

A. Aleksis pridavė laišką iš 
Federacijos Centro, kurį per
skaitė rašt. p. Kanapkienė. 
Taipgi skaitytas Raudonojo 
Kryžiaus laiškas, pp. Barkaus
kienė ir Jenušaitienė išdavė ra
portą iš Raudonojo Kryžiaus 
veikimo, p. Barkauskienė daug 
dirba dėl Raudoojo Kryžiaus. 
Išdalyta valdžios atsišaukimai 
kovoti prieš juodąją prekybą 
(black markets).

Balandžio 23 d.. 2:30 vai. po 
pietų prie parapijos mokyklos 
nutarė nusifotografuoti. Fede-

miitmarketC L O U D Y with

DIMINISHING 
\Ą^INDS—don’t 
dimlnish your fat saving*. 
If* vitally naodad.

SIX DOS
Do save fat and meat seraps 

u Lile preparing food.
Do save grease from frying, even 

from onions or fish.
Do save skimmings from stc'.vs 

or meat base soups.
Do save drippings from roasting 

pans and broilers.
Do save meat and bones ieft on 

platės at mealtime.
Ik) keep your fat salvage can near 

•;ic stove uhere it is cpnvenient.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Kun. St. Railos Kalba,

I vieninga, visa su sugrįžu
siais kariais savo tarpe.

Laukiame savo brangio
sios Pirmos Tėvynės Lie
tuvos Prisikėlimo, mūsų 
brolių ir seserų atbudimo 
laisvam ir Nepriklauso
mam gyvenimui. Juk lie
tuviai nenori nei vakarų

I

bet li-
Šįmet
mūsų

pasakyta iš radio stoties vas, juokėsi, tarėsi laimė-
WTEL, lietuvių programos, ię Patį Dangaus Valdovą . , . .
vedamos p. Antano Dziko, nugalėję. Draugai ir Prie- vėjo,
Philadelphia. Pa., bal. 8 d. teliai susirūpinę kovojo su

VELYKOS IR MŪSŲ
VILTIS

Antradienį, balandžio 11 d. 
mūsų bažnyčioje įvyko šv. mi
šios už mūsų parapijos karius, 
o ketvirtadienį už Lietuvą ir jos 
gerovę.

Velykos jau praslinko, 
ko gražių prisiminimų, 
nors ir karo metai, bet 
bažnyčioje karo nusiminimo
dvasios nebuvo. Per visas šven
tes mūsų bažnyčia buvo išpuoš
ta kuopuikiausiai, altoriai sken
do gėlėse. Gražų puošimo darbą 
atliko N. J. Seselės, padedant 
bažnyčios prižiūrėtojui p. J. 
Kontrimui. Prisikėlimo mišiose 
bažnyčia buvo pilnutėlė žmonių 
ir, gražu buvo matyti, kad visi 
žmonės ėjo prie Dievo Stalo. 
Mišias laikė ir gražų pamokslą 
pasakė klebonas kun. P. J. Juš
kaitis. Po mišių buvo suteikta 
tretininkams Šv. Tėvo palaimi
nimas. Mūsų parapijos kuni
gam Velykų švenčių asiston 
buvo atvykęs kun. A. Meš- 
lis, S. J.

%

Pranešama, kad nepamirštu
mėte, kad balandžio 21 d. penk
tadienio vakare, parapijos sve
tainėje įvyksta prakalbos. Kal
bės Federacijos Centro pirmi
ninkas, “Amerikos” laikraščio 
redaktorius p. J. Laučka .ir 
“Lietuvos Žinių” redaktorius 
adv. p. S. Gabaliauskas. Pra
kalbos tuoj po vakarinių pa
maldų 8 vai. Dalyvaukime visi.

A. D.

bet jie bijo ir Rytų gėlaus 
» pūtimo 

savo mielame krašte.
j Laukiame ir suklydusių 

Gerbiamieji Radio Klau- įr kiti gerai atsiminė Jo brolių ir seserų lietuvių 
tvirtinimą: "Po trijų die- Prisikėlimo, norima kad ir 
nų aš prisikelsiu”. Atėjo jie prisidėtų prie bendro 
lauktoji Valanda. Kristus lietuvių darbo ir kad netu- 
prisikėlė. Priešai paže- retų kęsti mūsų Tėvynės 
minti ir kenčia už savo ne- priešų eilėse.
išmanumą kovoti su savo Baigiu linkėdamas tau- 
Kureju. Prieteliai nudžiu- rįų įr nuotaikingų Velykų, 
go, kad tiesa laimėjo. Ir Manau, kad visų mūsų Ve- 
kiekvieną metą Velykos lykinę nuotaiką grąžiau- 
yra vilties ir šviesesnes a- sįaį išreiškia poetas šiuo 
teities valanda ’ visiems 
idealistams, teisiems
žmonėms, ir baisus pa- ‘‘Liūliuoja vargonai, šventųjų 
smerkimas ir juoda diena balsais 
tamsybių, judošiško išda- jau meldžiasi dūdos-dūdelės. 
vikiškumo, melagystės Nuleidus akis ir nur.ėrus ran- 
tarnams. kas, minia šaukia amžiną

Todėl viltingai mes gali- maldą, 
me žiūrėti ir į ateities pa- lai mato vargus 
šaulio Velykas. Mes tvirtai 

i tikime, kad daugumas mū- Kuris mūsų protėvius valdo, 
sų lietuvių laukia išganin- Kas aišku—vargai. Tik šven- 

I čiausia viltis
i Pirmiausia mes laukia- Visus puolimus vainikuoja, 
me Taikos ir Ramybės Pri- Nes dangų ir žemę palaimino 
sikėlimo, nes ji šiandien 
nukryžiuota, paniekinta ir Ir mūsų mintis, kaip Hosanna, 
pajuokta.

Laukiame Šeimos židinio vėlių atpirkimu kvėpuoja — 
Prisikėlimo, kad ji būtų Ir vėl mums krūtinė gyva ir 
lietuviška, krikščioniška,! karšta!

abejingumu ir netikrove. ir negailestingo 
Jei jų Vadas pralaimėtų, 
tai kur jie dėsis... Bet vieni

sytojai ir mielieji
Lietuviai,

Ar šių Velykų aplinka

Verbų sekmadienį. Šv. Jurgio 
par. bažnyčioj, vietinis choras, 
vadovaujant muz. J. Brundzai. 
Labai vykusiai išpildė 
nių kūrinių koncertą, 
gerai yra žinoma, kad 
niu laiku labai sunku
surengti. Bet neatsižvelgiant į 
tai. šis gan sunkių kūrinių kon
certas pavyko geriau, nei kaip 
buvo tikėtasi. Tiesa, turėta ir 
talkos, ypač iš buvusių šiame 
chore choristų. Prie to daug pri

jos susirinkimas. Pirm. komp. sidėjo ir gerų vargonų pritari
mas. kuriais grojo vietos vargo
nininkas.

Solo daiis išpildė — Bronė 
Brundzienė. Pranas Stankūnas. 
L i šulė Kulborvtė - Vyšniaus
kienė (Vyšniadskienė), Stasys 
Kazemėkas. Taipgi choras ir
ansamblis. Vargonavo varg. J. nėra panaši į Pirmųjų Ve- 
Brundza. lytų nuotaiką? Gyvename

Visi solistai savo užduotis at- pasaulio griovimo ir prie- 
liko gerai. Pranas Stankūnas. 
Bass-Bariton. tikrai pasižymė
jo savo stipriu ir gerai išlavintu' 
baisu. Jis koncertavo žymiose 
svetainėse New Yorke kaip Car- 
negie ir Tawn Hali. Rodos, kadi 
šios rūsies baisui jis neturi sau 
iygaus lietuvių tarpe Amerikoj. 
Ir dar jis vis žengia pirmyn.

Žmonėms iabai patiko šis kon-1 
certas. I

Į Vietos kleb. kun. Paulionis 
pradžioje gražiai apibudino a- 
pie bažnytinę muziką. Po tam 
dėkojo visiems, prisidėjusiems 
prie šio koncerto pavykimo.

WHAT'S WR0NG WITH 
THIS P1CTURE?

i

spaudos, kraujo ir dažnos 
viešnios mirties šešėlyje. ‘ 
Juk tiek daug rūpesčio ir 
baimės, bevilties ir neži
nios. Didelis skausmas 
spaudžia tūkstančius šei
mynų, kurių nariai jau 
paguldė savo jaunas gal
vas, kiti gi turi gyventi po 
mirtį svaidančia ugnimi ir 
nieks nežino ar ir jie nebus 
nuskinti. O koks siaubas

Iį lanko karių sielas, kai jie 
sutinka savo ar savo drau
gų žiaurią mirtį, kraują, 
žaizdas, vaitojimus bei ai-, - _ . ., - 
manas. Bet dar didesnio gojrisikehmo. 
pasigailėjimo vertos yra1 
net ištisos tautos, kurių 
švenčiausios teisės gyven
ti laisvai yra pamintos po 
purvinais batais, kuriems 
uždrausta gyventi savo 
krašte, kalbėti savo kalba. 
Kai svetimieji juos kanki
na, norėdami išnaikinti, 
nušluoti nuo žemės pavir
šiau vien tik dėl to, kad jie 
yra silpnesni, negali pasi
priešinti, nors nieko blogo 
niekam nedaro ir negali 
padaryti... Pagaliau ir tie, 
kurie dar nesužeisti, gan 
patogiai gyvena, jaučiasi 
neramūs ir karštai trokš
ta karo pabaigos. Bet visi 
drauge laukia Velykų, lau
kia Pasaulio Prisikėlimo 
Taiko Gyvenimui kaip to 
laukė Pirmųjų Velykų 
žmonės.

Pirmųjų Velykų Dieno
mis vyko dideli dalykai — 
Ant kalno buvo pakilęs 
Kryžius, ant jo kybojo 
Dangaus ir Žemės Vieš
pats Dievas. Jo priešai 
džiūgavo, kraipė sau gai

Į

eilėraščiu:

ir užgirsta ją
Tas,

Praeitą savaitę mūsų parapi
jos skautai, rinkliavoje prie 
bažnyčios, surinko Raudonajam 
Kryžiui $56.50 aukų. Pinigai 
pasiųsti Raudonajam Kryžiui, 
ir skautams tenka padėka už jų 
pasidarbavimą.

Savaitė prieš Velykas. Cam-

vauja ponia Ona Ivaškienė, kil
nias ir didžiai patrijotinės sie
los vadovė. Jai gelbsti energin
gas ir karštas lietuvis p. Ivaška. 
Tie jauni artistai apie 2 valandi 
linksmins lietuvius Philadel- 
phijiečius savo spalvinga prog
rama. Tai bus Motinos Dienos 
išvakarės. Jie ir Motinų garbei 
išpildys atskirus nr. Tai bus to
kia programa, kokios Philadei- 
phia nematė ir vargiai kada 
vėl galės matyti. Matysime lie
tuvių tautinius šokius, kokius 
šoko prieš tūkstančius metų, 
kuriais grožėjasi visas pasau
lis. Girdėsime dainas ir lietu
viškus žaidimus.

Do*»’f feari as weU as faf. H you aeciden*. 
a#v kt the bacon bum so you can'f re-use fbe 
dripp'ngs for ceolnng. you can štili seH #»»» fat 
baci to the rreaf dealer ♦©* eatra rafion poinH 
and cash. H*s salvaoa value is unimraired.

Kitchen Pirt-Up Giri

SIX DON'TS
Iw>n’t any srease too rali-
'!. b >rncd or smelly to save.
lK>n t consider fat useless because

: is no loncer useful in cooking.
Don t negleet small savings —

those lašt Crops in the skillet.
Don t let a drop of grease go down

the siek or into the garbage can.
Do.i’t let used fat accumulate.

Turn in to the meat dealer uben
you get a cor.tainer full.

Don’t turn in used fat on week-
ends uhen the meat dealer is busy.
Go tbe first of the veek.

The pin-up giri reminds the soldier of home. She should also remird the 
woman at home of the soldier, and her patr'ptic duty to save used fat 
for the war effort. Helen Patrick. photographed above. wife of Lt. Joseph 
PatriCk, aelected as American Fat Salvage pin-up giri, submits a dozen 
do’a and don’t* that every woman should folio*. _Pin her up in the 
kitchen and folio* her suggestions every day.

Jis!

šventa
!
f

SVARBIOS IŠKILMES
PHILADELPHIA, PA. — Ge

gužės 13 dieną. Lietuvių Muzi- 
kalinėj salėj. 2715 E. Allegheny 
Avė., yra rengiamos pirmos to
kios rūšies lietuvių patrijotinės 
iškilmės. Mat tomis dienomis 
sueina 40 metų, kaip lietuvių 
spauda atgavo laisvę spausdinti 
lotynų raidėmis ir 24 metai, kai 
Lietuvoj susirinko Steigiamasis 
Seimas. Tiedu įvykiai ir bus tin
kamai paminėti. Tau bus tikrai 
nepaprastos ir labai įspūdingos 
iškilmės. Minėjimo programą iš
pildys žymūs kalbėtojai iš Wa- 
shingtono ir iš kitur. Bet svar
biausia, kad Rengėjams pasise
kė gauti Bostono lietuvių jau
nuolių Artistų grupę iš 20 žmo
nių. Ta Jaunųjų lietuvių meni-

i

ninku, muzikantų, dainininkų, 
lietuvių tautinių šokių šokėjų 
grupė jau yra atsižymėjusi vi
soj Amerikoj. Jie jau net antri 
metai iš eilės yra pakviesti da
lyvauti National Folk Dances 
Festival Philadelphijoj Acade- 
my of Music. Pernai ten jie tik- 

: rai visus sužavėjo, buvo nuimti 
judamieji paveikslai, susilaukė 

! didelių plojimų. Patraukė jie ir 
! Philadelphijiečių širdis 
I programa šv. Kazimiero 
pijos salėj. Bet dauguma 
Įėjo dar pasigrožėti jų
programa. Todėl gegužės mėn. 
13 d. mes vėl turėsime malonią 

! progą matyti svečius su savo 
i didinga programa. Grupei nepa
ilstamai ir taip vykusiai vado-

savo 
para- 
nega- 
meno

Tą programą rengia Ameri
kos Lietuvių Taryba, Philadel
phijos skyrius. Įėjimo bilietai 
jau platinami ir galimi gauti 
pas šiuos Rengėjus: p. K. Cele- 
da. 204 N. Broad St., pas pp. M. 
Milukus. 1427 S. 2nd St., p. Jo
ną Grinių. 3018 Richmond St., 
Antaną Dziką, 3619 E. Thomp- 
son St., p. Oną Unguraitę, 333 
Wharton St. Juozą Kavaliaus
ką, 1601 S. 2nd St. ir pas pla
tintojus. Pelnas bus skiriamas 
Tarybos veikimui ir Lietuvos 
Gelbėjimo Fondui. Be to sužino
ta, kad Tarybos radijo kalbomis 
klausytojai labai patenkinti. 
Tad dalyvaukim minėjime ir 
paremkim Tarybos darbus. Bi
lietai tik $1.00. ALT.

FIRST TIME BACK—Makirw> 
her first appearance on the 
MGM lot in Hollywood after a 
year’s absence while she be- 
came a mother. Lana Tumer 
made her enti ance in the grand 
manner. Everyone on the sėt 
gasped when she turned up tor 
work decked out in this striped 
taffcta evening gown decorated 
with a velvet rose corsage and 
gored to dramatize the tigure.
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35. LAUKAS AMERIKOS PREZIDENTUI 
Sausi* 7 d., IMS m.

Tas atmintinas rastas, kurį jūsų ekscelencija ma
lonėjote Mums prisiųsti Šventųjų Kalėdų išvakarėje, 
kai paguodos, vilties ir pasitikėjimo spindulys nurami
no kančias, širdį draskančią baimę ir nelaimes tų žmo
nių, kurie yra karo sūkuryje. Už tą, visi geros valios 
žmonės reiškia jums nuoširdų dėkingumą.

Jūsų rašto prakilni mintis, kurioje Kalėdų dvasia 
taip tiksliai išreikšta, ir tas troškimas, kad ji nebūtų 
užmiršta bendruomenės gerovės klausimų sprendi
muose, Mus didžiai sujaudino; pilnai suprasdami jūsų 
rašto nepaprastą svarbą, Mes be delsimo apie jį prane
šėme garbingam susirinkimui tą patį rytą Apaštališko 
Vatikano rūmuose, iškilmingai pareikšdami katalikiš
kam ir nekatalikiškam pasauliui savo įvertinimą to 
drąsaus laiško, kuriame pasireiškia jūsų ekscelencijos 
valstybės reikalų supratimas ir gili žmonijos užuojau
ta.

Vienas ypatingai dalykas yra pažymėtinas jūsų 
ekscelencijos rašte, būtent, tas gyvas, dvasinis atjau
timas vargų ir troškimų tų žmonių, kurie šiais aud
ringais laikais tiek daug kenčia ir vargsta. Už tai Mes 
didžiai įvertiname jūsų raštą, nes patys iš prityrimo 
žinome, kad geros valios žmonės karštai trokšta tai
kos. Ir juo labiau karas savo tiesioginiu ar netiesiogi
niu būdu plečiasi, ir juo labiau ekonominis, socialinis 
ir šeimos gyvenimas atitrauktas nuo normalių pa
grindų ir prieverstas kęsti visokį vargą ir nepatogu
mą, kurio reikalas ne visuomet yra aiškus, tuo labiau 
kyla žmonių širdyse tas taikos troškimas ir pasiryži
mas surasti ir pritaikinti priemones, kurios veda prie 
taikos.

DARBININKAS

I

Marshall salų karališkoji giminė ir Yankiai užkariautojai. Vaizdas pa
rodo kapitoną V. F. Grand, komandicriu Majuro saloj, kaipo torto piovėją. 
Mažytė kunigaikštytė Langlc.i:, stovi savo motinos glėbyj, labai do
misi gražiuoju tortu.

NAUJOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ SEIMELIS

Sekmadienį, balandžio 
23 d., 1 vai. po pietų, Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnytinėje svetainėje, W. 
Fifth St., So. Bostone, į- 
vyks Naujos Anglijos Lie
tuvių Katalikų Seimelis, 
ALRK. Federacijos Aps
kričio vadovybėje.

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

Kleb. kun. P. Virmaus-

kis rūpinasi gauti Seime
liui svečius prelegentus.

Apskričio valdyba kvie
čia visas katalikiškas 

• draugijas ir kuopas tuo- 
I 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.

Taikos Pagrindai
Kai toji diena išauš — ir Mes norėtumėme, kad 

tai būtų greitai — kurioje karo griausmai nutils ir su
sidarys galimumas įsteigti tikrą ir pastovią taiką, pa
grįsta teisingumo ir teisybės dėsniais, tik tas tada ži
nos kokių principų laikytis, kuris su aukšta politine 
valdžia jungia žmonijos reikalų supratimą ir nuošir
džią pagarbą gyvenimo tvarkai, kokią skelbia Kristaus 
Evangelija. Tik tie žmonės, turintieji dorovės pilną 
supratimą, tegalės sudaryti taiką, kuri atlygintų už 
nesuskaitomus šio karo nuostolius, visoms tautoms 
būtų teisinga, naudinga ir palaikoma bendru pasiti
kėjimu.

Kliūtys Taikai
Mes pilnai suprantame kokios atkaklios kliūtys 

trukdo tai pasiekti, ir kaip kasdien jos pasidaro sun
kesnės nugalėti. Ir jei taikos ieškotojai nenori, kad jų 
darbas būtų veltui, jie turi aiškiai matyti visų kliūčių 
rimtumą ir už tai mažą pasisekimui vilties, iki dabar
tinis valstybių stovis nebus pakeistas.

Kai Taikos Kunigaikščio Vietininkas žemėje, nuo 
pirmos Mūsų popiežiavimo dienos Mes pašventėme 
savo jėgas ir savo susirūpinimą taikos palaikymui, o 
paskiau jos sugrąžinimui. Neatsižvelgdami į visus lai
kinius nepasisekimus ir kliūtis, Mes tą darbą tęsiame, 
kaip reikalauja Mūsų Apaštališkoji pasiuntinybė. Ei
dami tuo keliu, dažnai nelygiu ir erškėčiuotu, Mes tu
rime didį džiaugsmą ir paguodą, viena, kad atliekame 
savo pareigą, antra, kad nesuskaitoma daugybė žmo
nių, katalikų ir nekatalikų, supranta ir įvertina Mūsų 
pastangas.

Ir dabar, kada šioje pasaulio skausmų valandoje, 
Jungtinių Amerikos valstybių vyriausias vadas, Šven
tų Kalėdų Nakties dvasia persiėmęs, pasirinko stoti į 
eiles tų, kurie darbuojasi pasaulio taikos sudarymui ir 
teikimui karo nukentėjusiems pagalbą, Mes tikrai čia 
matome Apvaizdos Ranką, kurią su pasitikėjimu ir 
džiaugsmu pripažįstame.

Tikrai tai yra pavyzdingas broliškos meilės dar
bas ir noras sujungti Naująjį pasaulį su Senuoju ir jį 
išgelbėti nuo bedieviškų ir prieš krikščioniškų antpuo
lių, kurie gręsia sunaikinti civilizacijos pačius šalti
nius

Šiose aplinkybėse Mes turėsime ypatingą džiaugs
mą, kaip jūsų ekscelencijai jau pranešėme, su tinkama 
pagarba priimti jūsų atsiųstą atstovą, kuris Mums 
išaiškins jūsų mintis pasaulio taikos reikalais ir karo 
nukentėjusių gelbėjimo būdus.

Su tikru džiaugsmu prisimindami Mūsų apsilan
kymą į jūsų garbingą šalį ir tą nuoširdų džiaugsmą, 
kada asmeniškai susipažinome su jūsų ekscelencija, 
Mes norime pareikšti širdingiausius linkėjimus, su
jungtus su Mūsų maldomis, jūsų ekscelencijai ir vi
siems Jungtinių Amerikos valstybių gyventojams.

Kalba Italijos Maldininkams 
Sausio 8 d., 1940 m.

Kadangi Evangelijos meilės įsakymas buvo pa
neigtas ir atmestas, šiandien karas siaučia įvairiose 
pasaulio dalyse. Miestai paversti griuvėsiais ir derlin
gi laukai žuvusiųjų kapais. Taikos viltis beliko taip 
neaiški. Naujame ir Sename pasaulyje yra žmonių, 
kurie tikrai nori sugrąžinti taiką žmonijai, teisingą ir 
pastovią taiką. Jie veikia pasišventusiai, nes supranta, 
kaip reikalinga yra sugrąžinti brolišką meilę į žmonių 
širdis.

tikrai Baltimorės Katalikų 
šventovė, apie kurią žino visas 
miestas ir į kurią lankosi kata
likai, protestantai ir žydai. Kaip 
paprasti žmones, taip ir atsi
lankantieji kunigai stebėsi ir 

i gėrisi tais
j ras, ponios Rudienės vadovy-j jiems tenka matyti mūsų gra- 
• beje, giedojo su nepaprastu di-1 žioj bažnyčioj. Kun. dr. Mende- 
į dingumu. Kun. misijonierius į lis per Velykas dėkojo visiems. 
Aukštikalnis pasakė pamokslus 
lietuviškai ir angliškai. Ryto 
apeigos užėmė dėi ir puse valan
das. Kitos Mišios buvo 8:30 vai. 
ir 10 vai. Iškilmingos mišios at
našautos 11 vai. Velykų dieną 
nei po pietų nei vakare jokių 
pamaldų nebuvo, bet minia žmo
nių lankė matyti Atsikėlusio Iš- 

Įganytojaus Kapą ir pagarbinti
■ Jį didžiame altoriuje. Apskait- 
liiuojama, kad Didžiosios Savai
tės bėgyje šv. Alfonso bažnyčią 
aplankė nemažiau 50,000 žmo
nių. Kaip didžiam ketvirtadienį, 
taip ir penktadienį atsilankė po 
15,000 Jėzaus garbintojų. Nė 

' viena bažnyčia nesutraukia to- 
į kios minios, kaip mūsų bažny- 
čia, nes nerasi niekur tokios 

Prisikėlimo apeigos Velykų Repozitorijos arba tokio Vieš- 
rytą prasidėjo 6 vai. Kun. dr. I paties Kapo įrengto, kaip mūsų 
Mendelis, parapijos klebonas. ; bažnyčioje. Teko man sužinoti 
buvo celebrantu, kun. Aukšti- nuo kun. dr. Mendelio. kad šį- 
kalnis diakonu, o kun. Dubins-*metą buvo nupirkta 1,000 Vely
kas subdiakonu. Procesija, kuri; kinių lelijų ir 3000 callow lilies 
užėmė beveik tris bertainius va-' Didžiosios Savaitės ir Velykų 
landos, buvo begalo graži. Mi-j iškilmės altorių papuošimui, 
šių metu didysis bažnytinis cho- ’Baltimorės lietuviai tikrai gali

♦sR ♦ • is

ŽIRYHA?
Didžioji Savaitė

Šv. Alfonso bažnyčioje Di
džiosios Savaitės apeigos buvo 
išpildytos su nepaprastu didin
gumu. Trečiadienį po pietų net 
šeši kunigai klausė išpažinčių; 
o vakare Tamsiąją Aušrinę gie
dojo net septyni kunigai,* pade
dant didžiajam bažnytiniam 
chorui. Kun. misijonierius, tė
vas Jėzuitas Pranas Aukštikal
nis trumpai paaiškino kaip lie
tuviškai. taip angliškai Tamsio
sios Aušrinės arba Lamentaci
jų prasmę. Bažnyčia buvo be
veik pilna žmonių. Po Lamenta
cijų išpažintis vėl buvo klauso
mos iki 9 vai. vakare.

prasidėjo 6:30 vai. ryte. Iškil-Į 
mingos mišios atnašautos 8 vai.; 
ryte. Per tas nfišias daug žmo-j 
nių ėjo prie šv. Komunijos. Po 
pietų šeši kunigai klausė išpa
žinčių. Vakare šv. Marijos Se-I 
minarijos kunigai išpildė Kom- 
pletą. Išpažinčių klausymas 
sibaigė 10 vai. vakare.

VELYKOS

už-

didžiuotis, kad jų bažnyčia yra'teiktas Povilo ir Barboros Sa- 
rapų dukteriai Virginijai, ir 
Martyno ir Veronikos Stravins
kų sūnui Albertui Motiejui 
Naujagimių tėvelius nuoširdžiai 
sveikiname ir linkime jiems 
daug džiaugsmo turėti iš savo

dalykais, kuriuos vaikelių.

NUOTRUPOS
Ono Ivoškienė, mūsų zakristi

jono Antano Ivoškos žmona, 
randasi Mercy ligoninėje. Ji ten 
buvo nugabenta Verbų sekma
dienį ir praleido Velykas. Linki
me jai veikiai pasveikti. Stasė 
Juozapaitienė grįžo namon iš 
Maryland General ligoninės po

kurie bet kokiu būdu pagelbė
jo jam su Didžiosios Savaitės 
apeigomis arba su Velykų iškil
me.

Velykų Krikštai
Velykų dieną net penki nauja- sunkios operacijos.

gimiai buvo pakrikštyti naujai Didžioj Savaitėje įvyko net 
pašventintam didžiosios suba- ketverius laidotuvės. Antradie- 
tos vandenyje. Tai buvo sekan- n^’ kai- 4 d- palaidota a. a. Elz- 
tieji: Pranas Jonas Bagdonas, kieta Preibienė. Trečiadienį, ba- 
sūnus Prano ir Kotrynos Bag
donų. Krikšto tėvais buvo Juo- 

; zas Antoszevvski ir Kotryna 
Bagdonaitė. Kadangi Čepulių 
duktė gimė kovo 17 d. Šv. Patri
ko iškilmėje, tai ji buvo pakrik
štyta Patricija. Jos krikšto tė
vais buvo Kazimieras Vilčins
kas. įžymus parapijos veikėjas, i 
ir Pranciška Kordiszewski. Pat- » 
ricijos teta. Naujagimės tėvai u

Didysis Ketvirtadienis
Šv. Komunija Didžiam Ketvir

tadienį buvo dalinama kas 15 
minučių nuo 7 vai. ryte. Mišios 
buvo atnašaujamos 8 vai. Kun. 
dr. Mendelis buvo celebrantas, 
kun. Echle iš Katalikų Universi
teto. Washingtone, buvo diako
nas, o kun. Dubinskas subdiako- 
nas. Mokyklos vaikučių choras 
įspūdingai giedojo šv. mišių me
tu. Po mišių Švč. Sakramentas 
buvo perneštas į meningai iš
puoštą RepozitorTją, kur buvo 
adoruojamas iki 11 vai. nakčiai. 
5:30 v. po pietų buvo laikoma 
šv. valanda. Žmones netilpo baž
nyčion. Vakare 7:30 v. buvo gie
damos Lamentacijos, po kurių 
kun. Aukštikalnis pasakė pa
mokslą lietuviškai.

Didysis Penktadienis
Ryto apeigos buvo atliktos 

kun. Aukštikalnio. Jam padėjo 
mūsų vietiniai kunigai. Po pie
tų Kryžiaus kelias buvo vaikš
čiojamas net trys kartus. 1:10 
vai.. 3:15 v. ir 5:40 v. Bažnyčia 
kiekvieną kartą buvo pilna žmo
nių. Kun. dr. Mendelis svetim
taučiams paaiškino apie Viešpa
ties Kapo prasmę ir padarė tin
kamą paskatinimą sopulingos 
Kristaus kelionės apmąstymui. 
Vakare po Lamentacijų kun. 
Aukštikalnis vadovavo paskuti- 
nioms šios gavėnios Stacijoms. 
Po Stacijų buvo trumpas susi-į 
rinkimas Maldos Apaštalystės i 
reikalaus, kuriame kun. Misijo
nierius trumpais bruožais per
statė svarbą ir reikalingumą 
visiems priklausyti Maldos A- 
paštalavimui. Žadėjo grįžti Bal- 
timorėn metų bėgyje, kad at
naujinti vietinės M. A. kuopos 
gyvavimą.

Didysis šeštadienis
Didžiojo šeštadienio apeigos

EINA PAVASARIS
Motina žemė iš gilaus miego atsibudus, 
Meta ledo užklodus į sunykimo skrynią!
Greit formuojasi į ežes, kad daiginti grūdus, 
Nes sūnus — pavasaris, jau paržengia per plynią.
Paržengia jis iš nežinios universitetų, 
Su glėbiu žinių tik istorijai pasakomų!
Ir kai švaisto jis tulpes ir žibuokles per lietų — 
Prasijuokia bijūnai džiaugsmu neapsakomu.
Apsiberia medžiai spurgelėmis rubinėlių, 
Užsitiesia pievos ir laukai žalumų plotais! 
Apsisagsto velėna saulučių auskarėliais, 
Apsiveja vijokliai apyrankėms ant glotų.
Ir eina pavasaris tiesdamas saulės žydrą, 
Nusagstytą žiedeliais melsvųjų naktijolių! 
Klaupia prieš nuotaką vasarą gražutę, tyrą, 
Puošia ją vainikais — nešasi į amžį šuoliu.
Ir juokiasi jie už veliono žiedų baltųjų, 
Zefyrais kuždasi tarpe sodų ir altanų!
Klauso gamtos iškilmių — simfonijų saldžiųjų, 
Ir nepaiso ciklonų, audrų, nei uraganų.
Ir eina pavasaris priglaudęs mylimąją, 
Už nieką ją neiškeis, už nieką neatiduos...
Džiaugsis, žydės, juoksis, ir eis į mirtį su jąja, 
Akacijų šakomis nusisups ir nulinguos...
Tada motina žemė jau laimina jų kapą, 
Kur amžinoji meilė viena kitoje miršta! 
Raukšlėtomis rankomis užverčia tą lapą, 
Ir vėl naujais žiedais, naujais pavasariais plyšta.
Ir taip žygiuoja pavasariai per amžių amžius, 
Pro audras ir ciklonus žieduoti kuogražiausiai! 
Mirga žemė puikiomis spalvomis nusidažius — 
Džiugina žmogų ,ruošia jam maistą sultingiausią.

JįC * £

Už tą visą, Viešpatie, mano geras, 
Ar žmogaus širdis — yra Tau dvaras?!
Ar mūs dvasioje sodai išgenėta, 
Prisikėlimo grūdai ar įsėta?
O. ruoškis, siela, kuogreičiausiai. 
Visus pavasarius pralenk!..
Tu širdies žiedą vertingiausią —
Į Dievo lelijas įrenk.

Marija Aukštaitė.

landžio 5 d. a. a. Ona Kuršvie- 
tienė; uenktadienį. a. a. Anta
nas Janulaitis: o šeštadienį, bal. 
8 d. a. a. Vincas Swikoski. Pa
starieji du nebuvo leidžiami į 
bažnyčią, didžiosios savaitės 
dėliai, bet už jų vėles bus atna
šaujamos egzekvijalnos mišios 
šeštadienį, bal. 22 d. Mirusiųjų 
giminėms reiškiame giliausią 
užuojautą jų skausmo valando- 

yra Albertas ir Marijona Čepu-Je" *hems Velykos buvo liūdnos.
Už mirusius tariame paprastą 
Amžiną atilsį.

Velykų vaišėms buvo parvykę 
iš kariuomenės Jurgis Kama
rauskas ir Jurgis Jurgelionis.

liai.
Pranas Aiford Kasper (Kas

paravičius) buvo trečias iš ei
lės. Jo tėvai yra Alfredas An
tanas ir Louisa Kasparavičiai, 
o krikšto tėvai buvo Willima 
Armstrong ir Genovaitė Sake- 
vičiūtė.

Kiti du buvo ne lietuviai: — 
James Albert Kraft ir Raphael 
Francis Jaggar. Prieš Velykas 
kun. dr. Mendelis pakrikštijo 
dvi suaugusias moteris, kurios 
perėjo iš liuteronų į katalikų ti
kėjimą. O Verbų sekmadienį šv. 
Krikšto sakramentas buvo su-

Juozas Kasinskas
i Ine. i

Laidotuvių N
; Į Direktorius
I j Patarnavimas Dieną ir Naktj

II 602 Washington Blvd. ;
BALTIMORE 30, Md. i 
Tel. Lexington 8595

9 Limosinai dėl visokių reikalų i

Kai šis karys iš 56 MP sargybos skyriaus panorėj 
už savo sutaupąs nusipirkti šį sulig juo dydžio St. Ber- 
nard šunį, kuris sveria 120 svarų, tai jis visiškai pa
miršo. kad šis šuo suėda į dieną tris svarus mėsos. Ir 
tas sudavė per jo apytuštį kišenių. Lietuviai dažnai 
pamini vieną patarlę: “Mielas svečias, gaila duonos”. 
Bet čia turima kaip tik kita teisybė: “Mielas draugas, 
bet stoka duonos”.
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GIRMZ7 LIETUVIU \ 
KOLONIJOSE *

NASHUA, N. H.

pa- 
rc.igimas jau visai arti, būtent, 
balandžio 22 d.. Veteranų salė
ja . Quincy St. Kunigai ir komisi
ja daug dirba, kad padarius 
pelno, kuris skiriamas parapi
jos skolom sumažinti.

Muzikalę programos dalį išpil
dys varg. p. J. Tamulionis ir jo 
vedamas choras. Taipgi bus ir 
šokiai. Tą vakarą bus išleista 
10 Karo Bonų po S25.00. Jau 
nemažai išplatinta tikietų.

Kazimiero parapijos

• land Konservatorijos mokinė, 
p. Ona Johnson (White) ir p. 
M. V aičiulionytė.

F

šiais metais Seselės labai gra
žia. papuošė altorius ir Kristaus 
Karstą. Choras, vadovaujant 
varg. J. Tamulioniui. gražiai 
giedojo šv. mišias. Solo giedojo 
p. A. Sabaliauskaitė. New Eng-

J. Chisholm
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Narni/: PI. 6286

pp. Juozas ir Ieva An
driuškevičiai prieš pat Ve
lykas gavo labai liūdną ži
nią. kad jų sūnus, sergea.n- 
tas Antanas liko užmuštas 
bombarduojant Prancūzi
ją.

Tėveliai yra geri katali
kai. LDS nariai ir “Darbi
ninko” skaitytojai. A. a. 
Antanas buvo Šv. Kazimie
ro par. choro veiklus narys 
ir pirmininkas.

Mes. LDS 65 kp. valdyba 
ir nariai reiškiame gilią 
užuojautą pp. Andriuške
vičiam, jų liūdnoje valan
doje.

Taipgi reiškia gilią už
uojautą LDS Centro valdy
ba. ir linki, kad Dievas su
teiktų jauno kario vėlei 
amžiną ramybę.

bą. Svarbesnieji pasitarimai 
miesto ar valstybės niekad ne
praeidavo be J. E. vyskupo Pe
terson patarimų, nuo kurių jis 
niekad neatsisakydavo. Daly
vaudavo parapijų svarbesnėse 
iškilmėse, draugijų ir klubų 
bankietuose. neskiriant tauty
bių. nes į visus žiūrėjo, kaip į 
savo vaikus, jeigu tik įvairūs 
parengimai buvo surišti ir ne- 

Ibuvo priešingi Bažnyčiai.
i Bj to, a. a. vyskupas Peter
son buvo labai dosnus ir didelisI

Į labdarys. Netoli savo namų nu- 
' pirko puikų namą ir jį pavedė 
i katalikiškam ŪSO. kur karei
viai susirenka pasilinksminti. 
Dažnai suruošia kareiviams di
desnius parengimus.

i

I

I

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 

1 pritaikinti akinius. Mes padarome 
j dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.
____________________________________________________________

MAHCHESTER, N. H

JORDAN HALL

3:30 vai. po pietų

p. ANNA KASKAS, Kontralto

BOSTON SYMPHONY ORKESTROS PAŽIBA

DARBININKAS RADIO

p. LUDWIG JUHT, Kontrabosas

i

I|

METROPOLITAN OPEROS ŽVAIGŽDE

Grandioziškas Lietuviu Radio
4KONCERTAS

SEKMADIENI,v “A. a. vyskupas Peterson yra 
buvęs Amerikos Vyskupų Ko
miteto šelpimui Europos žmo
nių. tarp kurių ir Lietuvos.

Jis buvo nuoširdus lietuvių
Į globėjas. Pradėjęs valdyti Man-; 
j chesterio vyskupiją, pastebėjęs ' 
vietinių lietuvių katalikų dvasi-1 
nį skurdą, pakvietė tuolaikinį! 
Nashuą lietuvių parapijos kle
boną. kun. Dr. A. Bružą atvyk- 

' ti ir kartą į mėnesį atlaikyti 
: lietuviams pamaldas ir aprū-! t 
Į pinti juos dvasiniais reikalais. I 
A. a. vyskupas Peterson visuo- i 
met labai gražiai atsiliepdavo 
apie lietuvius, ir dažnai pasako
davo. kad lietuviai kunigai, 
kaip Prelatas J. Ambotas. kun. 
P. Juškaitis buvo jo draugai, o 
jaunesniuosius jis pažino, kada 
jis buvo Šv. Jono Seminarijos 
rektorium.

Garbingasis ganytojas vys
kupas Peterson palaidotas iš
kilmingai kovo 21 d. Laidotuvių 
pamaldos buvo transliuojamos 
per radio.

Vietiniai lietuviai liūdi netekę 
garbingo ganytojo, kuris labai 
nuoširdžiai globojo mus. lietu
vius. J. V.

I
I

Jau buvo rašyta, kad kovo 15 
d. mirė Manchesterio vyskupas 
John Peterson. Jis buvo tikras 
darbo žmonių vadas ir ganyto
jas. Pasitaikius nesusiprati
mams darbininkų su darbda
viais. J. E. vyskupas visuomet 

‘ateidavo darbininkams į pagal-
NORWOOD, MASS.

I

i

Gegužės-May 21,
19 4 4

Huntington Avė. Boston
(KAMPAS GAINSBORO ST.),

Tikietų kainos (įskaitant valdžios tak 
sas) $1.20, $1.80, ir $2.40

p. ANNA KASKAS, įžymi dainininkė- 
artistė, koncertavusi Lietuvoje, Italijoj 
ir Amerikoj. Svetimtaučiai ją labai 
aukštai įvertina ir gerbia. Darbininkų 
Radio Koncerte dainuos lietuviškas 
liaudies ir Įvairias klasiškas dainas.
p. LUDWIG JUHT, kontrabasas virtuo
zas, pasižymėjęs grojimu solo ir orkes-

Padėkite Kailinius I
STORAGE!

Velykų šventė ir Didžioji Sa- 
i vaite Šv. Jurgio lietuvių para- 
i pi joj labai didingai praėjo. Pa- 
; maldos buvo iškilmingos, daug 
žmonių dalyvavo jose. Bažny
čios altoriai. Kristaus Karstas 

; ir Kalėjimas buvo skoningai 
i papuošti gėlėmis ir šviesomis.

Velykų dienoj, antras šv. mi
šias atnašavo kun. J. Petraus
kas iš Brockton. kuris buvo at
vykęs į talką kleb. kun. S. P. 

I Kneižiui.

jų namie, kad kan-

Kailinius reikia 
visuomet gerai už
laikyti ir taupyti, 
o ypač karo metu. 
Pavasariui atėjus, 
kada kailiniai ne
bereikalingi, nelaikykite 
dvs suėstų arba šiluma sudžiovintų, bet padė
kite juos į storage, kur jie bus apsaugoti nuo 
kandžių, sudžiūvimo ir vagių.

I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių fir
ma turi specialiai įrengtus vasaros metu kaili
niams pasidėti vaitus. Taigi kviečiame Nau
josios Anglijos ponias ir paneles pasidėti savo 
kailinius į storage pas mus, kur kailiniai bus 
užlaikomi kaip turėtų būti užlaikomi.

PATAISOME SENU — Mūsų specialistai 
siuvėjai pataiso senus kailinius ir padaro kaip 
naujus. Taigi, prieš dėsiant juos į storage, 
duowite mūsų siuvėjams expertams juos pa
taisyti, kad jie išrodytų kaip nauji. Kainos 
kaip storage. taip ir pataisymo labai prieina
mos.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalauki
te, kad jums patarnautų ir padėtų šios firmos 
lietuvis atstovas p. Bernardas Koraitis.

411 washington street
BOSTON, MASS.

Nor’.voodiečiai lietuviai smar- 
i kiai ruošiasi dalyvauti Darbi- 
i ninku Radio Koncerte, gegužės- 
i May 21 d.. Jordan Hali, Bosto- 
I ne. Koncerto tikietus perkasi 
1 pas p. Oną Pazniokaitę, Balch I 
į Pharmacy, 1140 VVashington 
St., pas varg. A. Šlapelį ir ki- 

i tus. Patartina visiems iš anks- 
| to nusipirkti tikietus, kad gau- 
i ti geresnes vietas svetainėje.

j Moterų Sąjungos 27 kp. susi- 
i rinkimas įvyks sekmadienį, ba- 
į landžio 16 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėje svetainėje, 26 St. 

j James Avė. Kviečia visas nares 
dalyvauti. Valdyba.

p. O. Gotavich (Smolskytė), 
Federacijos buvusi raštininkė ir 
Sąjungietė. kurios vyras yra J. 
V. Laivyno tarnyboje, būtent, 
adv. V. Gotavich. susilaukė 
dukrelės. Sveikiname!

p. Joana Jasonytė, gyv. su tė
veliais Sturtevant Avė., kuri 
pergyveno “appendix” operaci
ją. jaučiasi labai gerai. Velvko- 
se pas pp. Jasionius buvo atvy
kę praleisti šventes pp. Mace su 
šeima (ponia Mace yra pp. Ja- 
sionių dukrelė).

trose Europoj ir Amerikoj. Darbininkų 
Radio Koncerte gros ir lietuviškas liau
dies meliodijas.

Kviečiame visus iš anksto įsigyti ti
kietus, nes visos sėdynės rezervuotos. 
Ankščiau nusipirkę, gausite geresnes 
vietas. Taipgi kviečiame visus įsirašyti 
į Koncerto Garbės Globėjus, aukojant 
$25 ar daugiau; Globėjus — aukojant 
$10 ar daugiau, ir Rėmėjus — aukojant 
vieną dolerį ar daugiau. Globėjai ir Rė
mėjai yra skelbiami radio programose 
ir bus įrašyti ir įtalpinti Koncerto prog
ramoje.

Šis koncertas ruošiamas, kad pakelti 
lietuvių vardą ir padaryti kiek pelno 
Darbininkų Radio programos išlaiky
mui.

Tikietų užsakymus ir įsirašymus į ra
dio Garbės Globėjus, Globėjus ar Rė
mėjus siųskite šiuo adresu:

ras. Praleidęs Velykų šventę 
grįžo atgal tarnybon.

Šiomis dienomis pp. J. ir U. 
Versiackai. gyv. Pleasant St., 
gavo malonią žinią, kad jų duk
relė ir žentas pp. Simms, gyv. 
Providence. R. I., susilaukė sū
nelio. Sveikiname! pp. Versiac- 
kų sūnus Dr. Jurgis yra karo 

i
tarnyboje.

Iš Georgia valstybės buvo 
atvykęs pas savo tėvelius pp. 
Pazniokus korporalas Gaspa-

Lietuvos Dukterų 
šioj komisijoj: O. Kremblienė,

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. 
A. F. Kneizys,

Radio Programos vedėjas.

atstovės j kurie risis su drabužių rinkimu.
Gal pas kiekvieną rasis dar 

P. Medonienė, M. Belickienė, ir!gerų drabužių, kurie dėl vienos 
K. Barkauskienė. Sąjungos at-jar kitos priežasties jau nevar- 
stovės: O. Banionienė, M. Kasė- j tojami. Mums nebereikalingi, 
vičienė ir O. Kratavičienė. {bet kaip pageidaujami tiems, 

nuo kurių karo teroras viską 
atėmė, sunaikino! Atjauskime 
jų sielos ir kūno kančias. Kiek

tield; O. Banionienė, 10407 Ce- 
darlawn: P. Medonienė, 17403 
Kentucky; O. Kremblienė, 
17350 Washburn; M. Belickienė, 
9521 Cardoni; K. Barkauskienė, 
20050 Coventry; O. Kratavičie
nė, 13573 Monica.

Pirmas komisijos susirinki
mas įvyko M. Kasevičienės na
muose kovo 23 d. Išrinkta val
dyba: pirm. 1...............
vice pirm. O. Banionienė. 
P. Medonienė, iždin. 
lienė, korespondentė O. Krata-j 
vičienė.

Įgalėdami aukokime finansiškai. 
M. Kasevičienė, Tvarkykim, valykim atlikusius

’: drabužius. Dėkim į tinkamas 
Kremb-ljg-gg Jr iajųy}-im įjų surinkimo

Įdienos, kuri bus vėliau paskelb- 
;ta. Jei aplinkybės neleidžia lai-

Bunco ir ^yti savo namuose, tai galite 
balandžio' ...

. . A rv ,. • on j o i -.AT • sunešti pas bei kurią komisijosir Lietuvos Dukterų į30 d., 3 vai. po pietų. Šv. Jurgio, r
narę, kurių adresai seka:

M. Kasevičienė, 16856 Little-

DETROIT. MICH

CSN.

šia proga komisija nuošir
džiai kviečia kitas draugijas bei 
pavienius asmenis stoti į darbą. 
Reikalas svarbus ir neatidėlio- 
jantis! • O. Kratavicienč, 

koresp.

Atjaučiant traginę padėtį bro
lių - seselių lietuvių nuo karo 
nukentėjusių. Moterų Sąjungos 
54 kp. 
draugija išrinko komisiją ben-Į parapijos svetainėj. Tai pirmas 
drai veikti jų šelpimui. iš eilės numatytų parengimų.

Nutarta surengti
| “Pinochle” pramogą

AMERICAN 
RED CROSS
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BVIETINĖS ŽINIOSI
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ŽINUTES

Šv. Petro parapijos Moterų- 
Merginų Kareiviams Remti sky
rius netik tretį šimtą tūkstan
čių bandažų gamina, bet ir labai 
gardžią METINĘ VAKARIE
NĘ ruošia balandžio 23 d., 1944, 
6 vai. vak., 492 E. 7th St., So.

Boston. Mass. Atsilankę nesi
gailės. nes jie turės dideles vai
šias, puikią programą ir pa
rems savo kareivius. Visas pel
nas eina kareiviams remti.

Kas norės rūgs, mėnesy pra
dėti mokslą Boston College 
High Schoolėje, tas teužsiregis- 
tuoja ten, bal. 17, 18 ir 19 die
nomis.i

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2805

Dr.J.LPasakami$
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETR1STAI

447 Broadway
So. Boston, Mass. 

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

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

Išrinko atstovus į Seimelį: 
Saldžiausios Širdies V. J. L. K. 
draugija ir Lietuvos Dukterų 
draugija, dalyvauti bal. 23 d. 
Kitos draugijos jau yra išrinkę 
atstovus pirmiau. Gera būtų, 
kad visos draugijos būtų seime
ly atstovaujamos.

Dr.J.C.Seymour 
(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 Broadvvay 

So. Boston. Mass.

Bal. 19 d., Patrijotų dieną, po 
Šv. Teresės Novėnos pamaldų, 
įvyks svarbios prakalbos. Kal- 

■ bes S. Gabaliauskas, laikraščio 
: “Lietuvos Žinių” redaktorius, 
J. B. Laučka, “Amerikos” re
daktorius, ir kiti.

Šou 4476

Leit. Vincas J. Jakavonis, gy
venęs Burlington, Mass. 
patriotingo lietuvio, 

i Jakavonio, gyv. So. 
i balandžio 11 d. gavo Second 
I Mate laipsnį. Jis yra J. V- Coast 
įGuard tarnyboje.

, sūnus 
p. Tarno 
Bostone,

Dr. Joseph F. AntanėlisI OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Sekmadienį, balandžio 16 d., 3 
vai. po pietų įvyks Moterų Są
jungas 13 kuopos ARBATĖLĖ 
p. Slaičiūnienės namuose, 531 
E. 6th St., So. Bostone. Kviečia 
visus dalyvauti.

i

LANKĖSI

Čia matote pačias jauniausias programo dalyves. Jos jums gražiai padeklamuos, padai 
nuos, išpildys "Gėlių Baletų" ir parodys, kaip Lietuvoje jaunimas žaidžia. Iš jų bus ir šio va 

karo programo vedėjos.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
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., at Kenmore Square, 

Boston, Mass.

REIKALINGA moteris arba vy- 
i 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.

REIKALINGAS 
DARRININKAS

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

Pirmoj eilėj iš kairės į dešinę stovi: Filytė Rudytė, Rūta Česnulevičiūtė, Zuzana Bernotaitė, Virginija 
Benzevičiūtė, Vanda Griganavičiūtė, Milda Martinkaitė, Alvira Averkaitė, Rūta Prakapaitė, Elena Ivanaus
kaitė, Pranė Zaleckaitė ir Lilija Januškaitė.

Antroj eilėj: Rūta Barecičiūtė, Elena Janeliūnaitė, Filytė Savickaitė, Marytė Prakapaitė, Laimutė Bal
čiūtė, Elena Barevičiūtė, Morta Markelionytė, Danutė Averkaitė, Bronė Patackaitė ir Darata Česnulevičiūtė.

J.Repshis, M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE. MASS. 

Ofiso Valandos 2—t ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

j Trečiadienį, lankėsi kun. dr. 
j J. Bogušas iš Waterbury, Conn., 
kuris ruošia spaudon Waterbu- 
ry lietuvių par. 50 metų proga, 
istoriją ir paveda “Darbininkui” 

j spausdinti.
Tą dieną lankėsi Kotrina Ple- 

chavičienė ilgametė LDS 8-tos 
į kp. narė. P-nia K. Plechavičie- 
nė atsilankymo proga įstojo į 
Darbininkų radio koncerto rė
mėjus ir pasipirko į koncertą 
tikietų.

Lankėsi Mrs. J. Talalis. Mote
rų Klubo pirmininkė iš Brigh- 
ton, Mass. ir Mrs. K. Kidikas. 
Atsilankymo proga, Mrs. Talalis 
apmokėjo spaudos darbus ir pa
sipirko knygų.

Lankėsi kun. Augustinas Pet-

Make new frienas 
Civilians 90c.

ATTENTION PLEASE

Renew old acąuaintances
Servieemen 45c.

Announcing the ANNUAL K. of L.

SPRING DANCE
SOUTH BOSTON — COUNCIL 17

Where: Hotel Kenmore,
CRYSTAL BALLROOM, Boston 

When: April 22,1944 — 8—12 p. m.
Music by BARTHLOMEW

i

J. Kazmauskas. K. Sirbi !pinigai pasiųsti Amerikos Lie
tuvių Tarybai.

Tariam širdingą ačiū visiems 
aukotojams —

Valdyba
Pirm. S. Mockus 
Vice-pirm. J. Grigalus 
Sekr. J. Young 
Sekr. J. Arlauskas 
Ižd. Dr. A. Kapochy

Dėl atlyginimo ir darbo sąly- 
’gų kreipkitės šiuo adresu: — 

Sisters of The Immaculate 
Conception o f The Blessed 

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

Telef. Putnam 1451.

raitis, Šv. Kazimiero par. kle-j [jetUVOS NepriklaUSOmybėS 
bonas iš Worcester, Mass., kun.' *. . ..
J. Bakanas. muzikas J- Žemai
tis ir laidotuvių direktorius p. 
Dirsa. Atsilankymo 
kun. Aug. Petraitis
“Darbininkui” spausdinti para
pijos jubiliejinę knygą.

Minėjimo Atskaita

proga, 
pavedė

naujų narių 
PRIĖMIMAS

i

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

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

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

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
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šeštadienio vakare, balandžio' 
15 d. Stepono Dariaus Posto 
Moterų Pagelbinis skyrius tu
rės iškilmingą naujų narių pri
ėmimą savo patalpose. 265 C 
St., So. Bostone. Po narių pri
ėmimo turės —pasilinksminimą. 
Kviečia visus dalyvauti.

VYČIŲ ŠOKIAI
S. 

metiniai šokiai 
vakare, ba- 

Kenmore

Plaukų kirpimo, Šukavimo, Garbinavi- 
mo, kq 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.

CASPERS BEAUTY SALONE
729 E. Broadway South Boston, Mass.

arti L St. — Tel. ŠOU 4645

Y
X
«♦

Vasario 13 dien, minint Lietu
vos nepriklausomybės sukaktį.! 
buvo renkamos aukos Lietuvos. 

j ir nukentėjusių nuo karo šelpi
mui. Aukotojai ir aukojo šiaip: 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugija S100: po $10 — pp. A. 

I ir O. Ivaškai, M. Venis ir J. Ša- 
į pamis; po $5.00 — K. Vileišis.
M. Mazgelis, S. Mockus, pp. J. 
Tumavičiai, S. Paura, pp. Bal- 
trušiūnai, Longinas Švelnis; po 
$2.00 — J. Smigias. A. Kaune- 
lis, pp. Piveriunai, kleb. kun. P. 
Virmauskis. J. Tuinila, P. Bra- 
tenienė. p. Stoškus, pp. Apšie- 
gai, pp. Songailai, Dr. P. Jaki
mavičius, Dr. A. Kapočius, A. 
Namaksy, adv. J. Grigalus. 
Martinkus, Lithevienė. Kruo
pas, V. Jankus, V. Uždavinis. 

j pp. Greniai, D. Šapalis, p. Brate- 
nienė ir Mikulskis.

Po $1.00 — J. Guzevičius, P. 
Svilienė, P. Sasnauskienė. P. 
Janusas. K. Pratapas, K. Su- 
prinavičius, A. Kleponienė, M. 

. Gaputis, V. Stakutis, O. Kopūs- 
i tis, M. Kirklauskienė, A. Mati-
I

joška, H. Stukas, p. Ceremaus- 
kas. p. Averka. J., P. Gitley, P. 
Suminskas. K. Žibikas, J. Jaro-

M. Danels, V.

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkviay 1233-W

nas.
kas, A. Garšva. V. Yanauskas, 
T. Tribuliauskas. S. Vaitkevi
čius, T. Traskevičiųs, M. Ausi- 
kaitė, S. Einingis, D. Bachus.
R. Yankunevičius, S. Yankune- 
vičius, M. Kilmoniūtė, adv. J. 
Cunys, A. Cinskus. P. Karvelis.
J. Vysniauskas, P. Gaiga, A.: 
Šaparnis, M. Neceskas. A. Ne-į 
viera, J. Razvadauskas, A. O- 
konasis, K. Vasiliauskas, J. 
Petrauskas. J. Savickienė. P. 
Zokas. C. Masiulienė, P. Tarno-

Į šiūnas, J. Jakimavičius. M. Po- 
'poniūtė. D. Petkunas, S. Kon- 
• tantas, N. Gedvil, P. Masiliūnas, 
A. Stankus, S. Samuolis. V. 
Jankauskas, J. Uždavinys, J. 
Zaikis, J. Vainys, A. Natkus. 
C. Thomas, J. Kapočiūnas, P. 
Aleksiūnas. J. Glineckis, J. Pac- 

| kauskas, P. Ašmenskas. J. Pa
lionis. P. Rimkus, K. Dirsienė. 
C. Gegužis, p. Michelson, M. Ve
nis, p. Valatkevičienė, V. Balu
konis. p. Vespelienė. P. Miliaus
kaitė. p. Egounis, p. Yurienė, p. 
Venis, p. Ančiukaitienė. J. Da- 
niels, p. Galinienė, p. Gudelis. 
P. Sank, p. Korsak, A. Biekšie- 
nė, M. Perezedskienė, J. Jasu- 
kevičienė, A. čiaplikienė, E. 
Yankauskienė, A. Jomantienė. 
A. Mizara. P. Markelionienė, 
O. Vitkienė, S. Nevierįenė, B. 
Cleveland. A. Drevinskienė, W. 
Andriunas, p. Strumskis, p. i

iNaurionis, p. Alekna, p. Kalo- !
šius, Z. Gerbutavičiene, p. Ka
volis, R. Pivarunienė, Ona Pa- 
sausis, Julia Burdulis. Anna 
Petrušis, A. Antanėlis, p. Ta- 
mulionis, p. Gerstonienė, S. 
Stankus, Z. Venys, A. Cetkaus- 
kas, P. Langys, A. Yocienė, O. 
Diksienė, J. Bankunas, P. Če
pas. D. Nevieraitė, J. Grimas, 
Z. Vaitkus, A. Zaleckas, P. Mi
kalauskas, M. Petraviėienė, A. 
Gedrimas, p. Bangevičius, W. 
V. Anesta, p. Brazaitienė, 
Latvinskienė, p. Kazmauskienė. 
p. Januškevičiai, Mrs. Mockus. 
Mrs. Kas, A. Čaplikas. Ch. Bu- 
drikienė, M. Mockapetris, J. 
Stukas, A. Paplauskiene. J. Ar
lauskas, J. Lekys. J. Romanas.
S. K. Griganavičius.

Viso surinkta aukų $447.03. 
IŠLAIDOS

Svetainė — $42.00; plakatai— 
$6.50; Radio $10.00; policija 
$10.00; kalbėtojai $55.00; Lie
tuvos Biuleteniui $5.00; A. Ka
ro Bonų pardavėjoms $10.00 ir 
rezoliucijų pagaminimas $10.00. 
Viso išmokėta $148.50.

i

Liet. Vyčių 17-tos Alg. kp.,
Boston. Mass.. 
įvyks šeštadienio 
landžio-April 22 d., 
viešbutyj, Boston’e.

Kviečiame ne tik Bostonie
čius. bet ir iš apylinkių miestų 
ir visos Naujos Anglijos Vy
čius. Seniai pageidaujama reng
ti Vyčių šokius, nors ir karo 
metas. Kviečiame lietuvius, e- 
sančius karo tarnyboje. Bus 
proga atnaujinti pažintis su ki-' šas A Cinkus, 
tų kolonijų lietuvišku jaunimu Jakštas, R. Likas, Mrs. Pleka- 

vich, J. Plekavich, F. Plekavich. 
A. Opanasets. p. Barauskienė, 
J. Brevis, J. Beleskas, R. Paul. 
C. Petrauskas. M. Ulevičienė, 

(Mrs. Shimkienė, p. Franchus, 
: p. Barkauskas. A. Bernotas. T. 
Zaretskaitė, O. Balukonienė, O. 

į Martinkienė, S. Senulis, V. Ged- 
’ raitis, N. Tamulaitienė, J. Pet
rauskas. S. Ivas. V. Yanuška. 
J. Jankauskas. .Adv. A. Shalina. 
Mrs. Ilkevičiūtė, p. Petrauskas. 
V. Paplauskas. J. Grubinskas. 
Martin Knich. Anthony Yuga. 
J. Balkus. S. Sabas. J. Strigu-

— Vyčiais.
Tad, visi rengkitės į šiuos me

tinius Vyčių šokius.

Avė Maria Vaianda

Kor.

Sekmadienį, bal. 16 d., 6:30 
vai. vakare per radio bus tran
sliuojama Motinos Cabrini. pir
mas amerikietės pilietės, kuri 
bus kanonizuota šventąją, gyve
nimas. Bostono ir apylinkės 
dio programų klausytojai 
klausosi tos programos 
WMEX. Boston.

ra-
lai 
iš

Rummage Sale

(Jakimavi- 
Massachusetts 

sveikatos komisijo- 
žmona, penktadienį, 

14 d. nuo 10 vai. rytą 
vadinamą “rummage

I

Carney ligoninės gydytojų 
žmonos, tarp kurių yra ir Dr. 
Povilo Jakmauh 
čiaus), būvusio 
valstybės 
nieriaus, 
balandžio 
turi taip
sale” (įvairių daiktų pardavi
mą). šis išpardavimas yra 490 
E. Broadvvay, So. Boston.

Per pereitą mėnesį gydytojų 
žmonos surinko įvairių daiktų, 
kurie yra parduodami dabar, 
kad gautus pinigus paaukoti 
Carney ligoninei. Kviečia visus 
dalyvauti.

Pirk Defense Bonds ir Stamps!

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA 12 kambarių 

namas. Naujas oil bumeris ir 
furnice, 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-I
riuose kambariuose. Dėlei prie- 
zasties gaisro, namas buvo įs- 
naujo pertaisytas.

Kitas namas užpakalyje šio 
namo eina su juo, kuriame yra

A. 5 kambariai. Kambariai galima 
gerai pataisyti.

Mortgičiaus turi $2500., par
davimo kaina $10,(KM). Galima 
bus ir nusiderėti. Galima pama
tyti sekmadieniais po 12 vai. 
dieną. Pamatykite George Scott, 
572 Broadvvay, So. Boston, 
Mass. ’ (V-19)

VYRŲ AR MOTERŲ
Elevator Operatorių 
reikalinga tuojau. Gera alga, 

puikios darbo sąlygos.
Matykite Mr. Leonard, 

MYLĖS STANDISH HOTEL 
Beacon St.. at Kenmore Square.

Balansas liko $298.53 ir visi| Boston. Mass.

BALLAST TUBES
POPULAR 1Qc EACH 

NUMBERS 1/
Also limited supply of 024. 

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

78. 6C6. 35. 51. 25Z5, 25Z6 
WII.L ALSO SUPPLY DEALERS 
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW 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

Taisau Namus
Atlieku karpenterio darbą, 

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

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK6 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W.Ca$per 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia čermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609



DARBININKAS 8Penktadienis. Balandžio 14. '44

* KRISTAUS VYNUOGYNE * Vertė Klierikas Jonas Bernatonis
t

Kaimų Aplankymas•25A. XVeda: Kun. K. Jenkus

“KĄ PADĖTŲ ŽMOGUI, JEI JIS 
LAIMĖTŲ VISĄ PASAULĮ?”

Vienas Sirijos misijonie-į čionys buvo ilgai kankina
mus. dar jaunas būdamas, mi. Viskas veltui. Paskui 
matė štai kokį baisu vaiz- juos uždarė į tvartą ir po 
dą. | ’ ---------- ----

“Išsižadi tikėjimo, ar 
?” kiauše juos turkai. 
Jei atsakymas būdavo 

tuoj keli kirviai

,vieną tempė į kampą, kurį
1860 metais Damaske stovėjo 15 kirviais gink-: 

kilo krikščionių persekio- luotų turkų, 
jimas. Per kelias dienas 
buvo išžudyta per 8000 ne? 
krikščionių. Mahometonai 
vertė krikščionis išsižadė- “ne”, 
ti savo tikėjimo ir pažade- smukdavo į galvą, ją vietoj 
jo už tai laisvę. Sykį vie- sutriuškindami; 
nas 80 metų senis buvo atsakydavo “taip”, tas bu- 
verčiamas atsisakyti Kris- vo statomas į šalį, 
taus.

I

jei kas

Beveik visi sakė ener
gingai “ne”, ir visų galvos 
pasruvo kraujuose. Tik

— “Aš jau 80 metų Kris 
tui ištikimai tarnauju” 
atsakė šis. "aš Jo ir mir- vienas nelaimingas drebė
damas neišsižadėsiu!” šie 
gražūs jo žodžiai buvo pa- /taip”, 
skutinieji šioje žemėje.

Deja, buvo keli krikščio
nys, kurie, bijodami mirti, 
išsižadėjo tikėjimo. Bet

Ištraukos iš Jo Eksc. Vyskupo Bučio
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knygos -
t

“Švč. P. M. Apsireiškimai i
Liurde” - |

damas ir išbalęs pasakė 
Budeliai užbaigę 

kruvinąjį darbą jo paklau
sė:

“Kur tu būtum dabar 
buvęs, jei būtum “ne” pa

tas jų nuo mirties vistiek sakęs, ir mes tave būtu- 
neišgelbėjo. mėm užmušę?

“Gerai.” pragariškai šyp- "Man pasakodavo, aš bū- 
sodamies sakė įsiutę ma- čiau ėjęs į dangų”, 
hometonai, “tu padarei, 
ko mes norėjom: tavo 
Kristus tavęs nebenori, o 
mūsų Mahometui tavęs ir
gi nereikia: taigi važiuok 
sau į pragarą!” Ir sutraš
kino kirviais galvą.

Kartą keli jauni

Šventoji Teresė, Kūdikėlio Jėzaus gėlelė, visų 
saulinių misijų globėja.

pa-

Marija Moro
XXIII.

Sergančią mergaitę tėvo malda tik tiek paveikė, 
kad ji, prieš eidama į lovą, pabandė apsirišti akis į 
Liurdo vandenį pamirkyta skarale. Dedant raištį ant 
akių jos širdis lyg susigraudino. Ji taip netikėjo kaip 
tėvas, bet sakė, kad Švenčiausioji Panelė pagaliau 
įstengtų sugrąžinti sveikatą pagedusioms akims, jei 
tik panorėtų; kad novenos gale, rasi, akys ir pasitaisys. 
Čia vėl ji pradėjo abejoti atsiminus, kad Dievas ste- 

į buklų jai nepadarysiąs. Tokios mintys mergaitės dva
sioje ilgai vartėsi, pynėsi ir mainėsi ir nedavė jai už
migti. Bet jaunatvė savo daro. Po geros valandos Ma
rytė stipriai užmigo.

Ryte pabudusi pirmiausia galvojo: na, kažin ar 
išsipildė “tuščioji” vakarykštė viltis? Tuoj nusiėmė 

i nuo akių raištį ir mato, kad visame kambaryje šviesu. 
Kas buvo jai per džiaugsmas, kad visus daiktus matė 
aiškiai, gražiai, nors langinės buvo dar uždarytos. Pa
gadintoji akis buvo atgijusi, o skaudamoji sveika ta
pusi. Iš pradžių mergina nustebo, o paskui, džiaugs
mais netverdama, ėmė šaukti seserį:

— Morta, Mortute! mano akys sveikos, aš viską ma
tau.

Morta tik drykt iš savo lovutės ir atbėgo pas se- 
Vargšai ligoniai! Niekam nerūpi. Paprašiau gy- šerį. Žiūri — Marytės, akelės grynos, gražios, juodukės, 

dytojų nurodymų, daugsyk įčiepytas, ėjau visą dieną, ramiai žiba, pilnos džiaugsmo.
vaikščiojau su ranknešėliu iš namo į-namą. Čia Dievas Tėte! Mama! — suriko Mortuke, norėdama, kad 
davė daug progų parodyti krikščionišką artimo meilę. ani^^u ^uo greičiau patirtų^džiaugsmo. 
Pypkę burnoj nuo dvokiančio kvapo. Kasdien ploviau

“O kas būtų, jei mes da
bar tave užmuštumėm?”

Vargšas iš baimės nieko 
nebegalėjo atsakyti. Tur
kas iškėlė kirvį. Kitą aki
mirksnį gulėjo tikėjimo iš
sižadėjęs nelaimingasis

krikš- savo kraujuose.

JUODOJI MIRTIS
(Bolivijoj. Pietų Amerikoj)

(Tęsinys)

Daugelis pasveiko, bet daugelis ir mirė
Nežiūrint griežto įsakymo daug raupuotų lieka 

savo namuose. Paprastai indėnai užsikrėtimo nebijo, 
jie tiki likimą. Sako, jei Dievas nori, kad aš užsikrės- 
čiau tai ir užsikrėsiu — niekur nepabėgsiu. Gali liepti, 
šimtus kartų liepti, sveikus nuo ligonių atskirti — ne
atskirs. Atnešk slaugytojams dezinfektuojančių vais
tų — nevartos. Pagamink lengvinančių vaistų — aps
krita? neims arba vieną sykį, arba negerai pavartos.

Vargšai ligoniai! Niekam nerūpi, i

— Cit, palauk! — tarė Marytė. — Pirma įsitikinsiu,
pūliuojančius kūnus nuo viršaus iki žemės su perman- ar tikrai mano akys sveikos. Paduok knygą, bandysiu 
gamatu arba su oxigiar.uzu — vyrus, moteris, vaikus, skaityti, 
senelius. Daugelis pasveiko, bet daugelis ir mirė. Keli 
labai brangūs.

Juodųjų raupų pirmutiniai ženklai
Ramona, keturiolikos metų mergaitė, buvo ge

riausia ir pamaldžiausia iš mano visų mokinių. Nieka
da ja nesiskundžiau. Vieną dieną anksti rytą šaukia 
mane jos motina. O ji guli vargšė ant žemės, vaitoja. 
Smarkiai skauda galvą, kryžių: varsto diegliai. Daug 
karš- io. Viešpatie, tai juodųjų raupų pirmutiniai žen- labai didelį karštį. Dirstelia į mane, sako:

— Te! — tarė sesuo pagriebus nuo stalelio.
Marytė atsivožusi ėmė skaityti taip lengvai ir 

į greitai, kaip ir visi. Akys buvo sveikos, kaip tik reikė
jo. švenčiausioji Panelė ką daro, gerai padaro. Tėvas 
su motina, išgirdę jaunesniosios dukters šauksmą, 
atbėgo pažiūrėti ir rado vyresniąją begulint lovoje ir 
beskaitant. Jiedviem įėjus, Marytė atkreipė nuo kny-

nieką nekalba, tik apie dangų. Šiandie turi ji karštį, 
: “Pažiūrėk, 

klai. Po aštuonių dienų jau nė nepažįstu. Veidelis suti- tėve, kokia graži pieva, ja ateina šventoji Mergelė su 
nęs. visas kūnas pūliuotas. Randu besimeldžiant; apie dideliu būriu angelukų, vidury jų Manuelis (jos brolis 

žuvęs kare)”. Melsdamos rengias į kitą pasaulį taip 
rami, taip švelni. Tik tyros ir nekaltos sielos taip mirš
ta. Jos tėvas, kaimo vyresnysis, verkia sėdėdamas prie 
grabelio ir sako: “Kaip liūdna, kai miršta kamienas, 
kad jau atžalos toks gedulas”. Vargšas nejuto, kad po

Pažiūrėk

Seselė Teresė Marija ir dvi mokinės Afrikoje.

dviejų savaičių ir jis čia ant žemės gulės negyvas, ta tevai lr vist vaikal meldėsi drauge.
pačia liga parblokštas.

Vaikas mirė po vaiko. Mažoji septynmetė Justina 
maloni buvo mergaitė. Užšnekinau. Pažiūrėjo į mane 
liūdnom, pasruvusiom savo akytėm: susiėmė rankutes 
ir prašė: “Tėve, melsk Dievą, kad aš pasveikčiau. Ir aš 
melsiu Dievą, kad apsaugotų jus nuo tos baisios rykš
tės!” Dievas mano maldos neišklausė — mergaitė mi
rė. Bet jos malda buvo išklausyta 
kas.

— aš palikau svei-
T. Fortunat, O.F.M. I

Viešpats visą padarė dėlei savęs, taip pat bedievį 
nelaimės dienai.

Nuoboda Viešpačiui kiekvienas išdidus, ir nors 
būtų ranka rankoje, jis neliks nenubaustas.

Gero kelio pradžia daryti teisybę; ji labiau patin
ka Dievui kaip atnašauti aukas.

i
Kunigėlis norėjo sustoti 

ir pasigerėti gamtos gro
žybėmis, bet nebuvo tam 
laiko. Vos valandą beke
liaudami iš miesto, jie su
sitiko ant kelio būrelius 
žmonių, skubiai grįžtan
čių į miestą.

“Plėšikai atvyksta!” — 
šaukė išsigandę žmonės. 
Tačiau kun. Gerardas ir 
Vaigas, nepaisydami jų į- 
spėjimų, keliavo tarsi ne- 
girdėdami jų šūkių.

“Plėšikai!” — garsiai re

(Tęsinys)
kė būrys raitųjų. Kunigė
lis linktelėjo galva, dėko
damas už pranešimą, ir 
jiedu dar drąsiau keliavo 
pirmyn. Kun. Gerardas 
prisiminė senųjų misijo- 
nierių patarimus ir taipgi 
apsvarstė kunigo Gesel- 
brack žodžius, kad plėši
kai nepuola kunigo.

Antra valanda praslinko 
ir kai jie pasisuko į kelio 
alkūnę, tuojau pastebėjo t 
pasislėpusius krūmuose! 
plėšikus. Iš pradžių pama- 

‘I
i
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Katekistė - mokytoja 
šypsosi mokyklos angoje.

tė tik keletą veidų, bet kuo 
toliau to daugiau jų pasi
rodė.

“Jų yra šimtai”, pro dan
tis ištarė Vangas, žiūrėda
mas pirmyn ir apsimesda
mas jų nematąs. Aišku, 
kad čia susirinkusieji ban-

— i;

i

gos į tėvus savo dideles skaisčias akeles, pasigirdama, 
kad visai sveikos.

Kas per džiaugsmas tuokart pasidarė tėvams ir ditai laukia progos pulti 
dukterims! Tik keturi žmonės tebuvo tame mergaičių į keleivius arba kokį nors 
kambaryje ir visos namų durys tebebuvo žmonėms 
užrakintos, betgi šeima jautėsi laiminga, nes jie ne 
vieni troboje: su jais dar buvo kas nors nematomas, o 
meilus. Tai, turbūt, buvo Švenčiausioji Panelė. Jos 
niekas nematė, bet kiekvienas jautė į save atkreiptas 
Jos meilingas motiniškas akis.

Tėvas ir motina su Morta atsiklaupė, o Marytė 
tebegulėdama sudėjo rankeles. Visi karštai meldėsi, t 
Keturios dangun pakilusios širdys garbino Dangaus 
Karalienę. Jų žodžių niekas neįsidėmėjo, tai maldai 
nereikėjo knygos — pati širdis geriausiai žinojo, ką 
sakyti daug galinčiai Geradarei už taip didelę malonę.

Marytė su tėvais ne po ilgo apsilankė Liurde ir 
prie paties apsireiškimų urvo padėkojo Dievui. Nuo 
to laiko ji linksmai dėvėdavo baltus ir mėlynus drabu
žius.

Ponas Moro, nors pirma taip smarkiai buvo vylę
sis stebuklo, kol dar jis nebuvo įvykęs, tačiau, dukte
riai išgijus, niekaip negalėjo išmanyti, kaip tat atsiti
ko, kad jam, šiaip jau žmogui, teko stebuklo malonė, 
kuri vieniems šventiesiems teprideranti.

Kaip nė viena šeima negali tarp savųjų paslėpti 
savo nelaimės, taip ir Moro Marytės ligą žinojo beveik 
visa poniškoji Tartaso dalis. Beveik visi buvo matę ir 
gailėjęhi sugedusių mergaitės akių. Tie visi paskui liu
dijo apie jos išgijimą. Liudininke taip pat buvo moky
klos, kurioje Marytė mokėsi, vedėja. Tą pat pripažino 
ir 150 mergaičių, jos draugių. Mokyklos gydytojai 
raštu paliudijo apie ligos sunkumą ir išgijimo tikru
mą. Marytė vėl sugrįžo į tą pačią mokyklą ir po dviejų 
metų ją baigė. Dr. Bermontas negalėjo atsistebėti to
kiu pasveikimu. Tam tikrame minėtojo daktaro rašte 
pasakyta: “Toks išgijimo staigumas, kaip šiame atsi
tikime, yra įvykis, neturįs sau lygaus ir viršijąs visus 
medicinos mokslui prieinamus pragumus. Tai tvirtinu 
savo parašu. Bermontas”. Tas daktaro raštas, parašy
tas 1859 m. vasario 8 dieną, guli Tarbo vyskupijos ar
chyvuose drauge su kitų liudininkų liudijimais, tarp 
kurių yra ir Tartaso meras p. Desbordas.

Baltai mėlynus drabužius Marytė nešiojo dvejus 
metus, iki pabaigė mokslą. Netrukus po to ji ištekėjo 
ir, nuvažiavusi į Liurdą, pasidėjo tuos mergelės rūbus, 
apsivilkdama moteriškės drapanomis.

Marija Moro ir Bernadeta abi buvo Švenčiausios 
Panelės dukters. Mergystės rūbus Marytė atidavė Ber
nadetai. Tai buvo vienintelė dovana, kurią Subirų 
dukrelė priėmė nuo žmonių (neskaitant trumpos, pras
tos šikšninės virvutės, gautos iš kurpiaus Uroso).

kaimą. Ar jie puls kunigą, 
ar ne? Kunigėlis pergyve
no baisią valandėlę. Bet nė 

| vienas žodelis nebuvo iš
tartas prieš šiuos du ke- 

Tiautojus. Jie jojo pirmyn 
palengvėjusiomis širdimis, 

j Tykiame balandžio vi
durdienyje, kun. Gerardas 
ir jo draugas įjojo į mažą 

; kaimą. “Štai naujas kuni
gėlis,” Vangas perstatė 
kun. Gerardą vienam se- 

ineliui, sėdinčiam ant ak
mens prieš savo namelį, 

j “Ar jis nesibijo bandi
tų?” klausė nustebęs sene
lis, pažvelgęs į svetį.

Mūsų svečiai - keleiviai 
sužinojo, kad nepaisant 
sunkių laikų, šio kaimelio 

; katalikai rankioja medžia- 
: gą ir pinigus pastatyti ma
žą trijų kambarių koplytė- 

! lę, ir nutarė patys ją pa
statyti. Šio kaimelio kate
kizmo mokytojas buvo 
jaunas šviesaus veido vy
rukas. kuris mokinosi pas 
kun. Geselbrack ir pabai
gęs mokslą, grįžo į šį kai- 

Imelį dirbti be jokio pasau
liško atlyginimo.

Kun. Gerardo širdis link
smai plakė, kuomet aplan- 

: kė namelius, ir jis didžia- 
. vosi iš šių žmonių gilaus 
i dievotumo. Vakare kuni

gėlis išklausė išpažinčių ir 
j pasakė pamokslą. Ryte, at- 
> laikęs jiems šv. Mišias, mi- 

sijonierius palaimino susi
rinkusius katalikus ir iš
keliavo su Vangu.

Toliau jis sustojo antra
me kaime, kur Vangas gy
veno su savo žmona ir 
dukrele. Čia buvo mažas 

1869 metais Enrikas Liaseras susitiko su Mari ja . būrelis ištikimų katalikų, 
Moro. Ji buvo ištekėjus už d’Izarn de Villeforto ir tu-; kurių tarpe penkiasdešimt 
rėjo trejetą vaikučių labai gražiomis akelėmis. Moti- • pirmiau buvo apkrikštyti 
nai akių taip pat niekad nebeskaudėjo. Visi jos vaikai// beveik visi kiti kaimie- 
buvo berniukai, ir visiems ji prie vyriško vardo buvo čiai ruošėsi priimti krikš-

• v •

pridėjusi ir Marijos vardą.
Tada jis patyręs vieną kaimynę ten einant, ją prašė parnešti van
dens. Kaimynė parvažiavo iš Liurdo balandžio 28 d. ir tos pačios 
dienos vakare atnešė ligoniui vandens. Aštuntą valandą vakare 
vaikutis eidamas gultų atsiklaupė ir ėmė karštai melstis. Abu

tą. “Man čia būtinai rei
kia sugrįžti”, tarė kun. 
Gerardas Vangui, “ir lai
kyti vienos savaitės reko
lekcijas visiems kaimie
čiams”. (Bus Daugiau)

Afrikoje negrų kaimas palmių unksmėje.
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