
Nitšės, didžiojo laisvama
nio, nesurandančio tikrojo 
Dievo, malda: “Dar kartą, 
pirm negu žengsiu į priekį 
ir manųjų akių žvilgsniu 
sieksiu į tolį, aš, vienišas, 
Viikau savo rankas pakel
tas aukštyn pri^e Tavęs, 
prie kurio veržiuos, ku
riam aš slaptingos savo 
širdies gelmėse aukurus 
iškilmingai pašvenčiau, 
kad Tavo balsas žadintų 
mane čia visada. Tau aš 
priklausau, nors ligi šiol 
aš pasilikčiau kriminalis
tų, valkatų būry... Tau aš 
priklausau 
kilpas, į kurias kovodamas 
įkliuvau, ir kad ir galėčiau 
pasprukti, mane tačiau 
verčia pasilikti... Noriu 
Tave pažinti, o Nepažįsta- 
masai! Tu giliai esi suė
męs mano sielą, mano gy
venimas kaip šėlstantis vė- 
sulas. O noriu Tave pažin
ti, net Tau tarnauti!”

v •
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Siuntinėliai Lietuviui Į 
Prancūziją

(LKFSB) Prancūzijoje, 
be kitų lietuvių, gyvena ir 
p. A. Liutkus. Jo, kaip ir 
kitų tenai gyvenančių 
žmonių, padėtis labai sun
ki. Iš Portugalijos mums 
praneša, kad vienas lietu
vis kunigas iš to neutra
laus krašto jam yra pa
siuntęs šiek tiek pačių bū
tiniausių dalykų. Atrodo, 
kad iš Portugalijos būtų 
galima siųsti mažus siun
tinėlius ir pagelbėti sveti
muose kraštuose atsiaūru- 
siems lietuviams, tik Por
tugalijoje gyveną lietuviai 
neturi tam reikalui lėšų; 
iš viso šis reikalas nėra 
organizuotas.
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Philadelphia, Pa., bal. 17 
— Šiandien čia prasidėjo! 
Tarptautinės Darbo Orga-* 
nizaci jos (International; 
Labor Organization) sei-1 

, mas. Toji organizacija yra! 
įkurta Tautų Sąjungos. 
Kiekviena valstybė, pri
klausanti prie Tautų Są
jungos, turi savo atstovus.

Rusija, pradėjus karą 
, prieš Suomiją 1939 m., bu
vo išbraukta iš tos orga
nizacijos. Dabar, kada Ru
sija yra talkininkė Angli
jos ir Jung. Valstybių yra 
pakviesta prisiųsti atsto
vus į ILO seimą, bet kol 
kas Rusija į kvietimą nie- 

Į ko neatsakė. Gali būti, 
kad tame seime Rusijos 
atstovų nebus.

Kol kas negavome žinių, 
įkas ILO seime atstovauja 
Lietuvą? Lietuva tebėra 
'Tautų Sąjungos narė, ir

Siautė Baisus Viesulas-Užmu 
šė 40-Sužeidė 500

Atlanta, Ga., bal. 17 —
Vakar šiaurrytinėje Geor- 
gia ir vakarinėje South 
Carolina valstybėse siautė 
baisus viesulas, kuris pri
darė labai daug nuostolių.

•9 Į buvo imtasi gelbėjimo dar
bo. Dalis esančių ant laivo

i1 PSSS!“ Rusijos Valdžia Reikalauja 
Perorganizuoti Italijos Valdžią!Londonas, bal. 17 — An-; L411gC/O UCLa C, 11 VI l^ vi •

t kaipo tokia turi teisę siųs- glijos, Jung. Valstybių ir 
i ti atstovus. ~ ~

Kada Macių Kone. Stovykloj 
Žuvo K. Bauba?

(LKFSB) Iš Lietuvos at
ėjusios slaptojo laikraščio 
“Nepriklausoma Lietuva” 
Nr. 9-21 iš 1943 m. birželio 
1 d. praneša, kad Vokieti
jon išvežtas nuo to nume
rio išleidimo prieš septy
nias savaites jaunas patri- 
jotas Kazys Bauba su ki
tais 38 nekaltais lietuviais, 
yra miręs.

Atrodytų, kad tie lietu
viai kankiniai mirė perei
tų metų balandžio ar ge
gužės mėnesiuose.

Domisi Lietuvių Motery 
Veikla

karių buvo pavojingoj pa
dėty — jų išėjimas buvo 
užgriautas. V. Karaliūnas 
pats atsisakė apleisti lai- 

Kaip praneša, Georgia vai- vą, kol nebus išgelbėti 
stybėje užmušė 21 žmogų,1 draugai. Jis dirbo iki nete- 
o South Carolina valstybė- i kęs jėgų ir sąmonės —par- 
je užmušė 19 žmonių. Gali krito. Daug nuveikusį V. 
būti, kad užmuštųjų skai- Karaliūną, apalpusį išgel- 
čius padidės, kada bus su- bėjo kitas karys. Už pasi- 
rasti visi dingusieji žmo- žymėjimą jis apdovanotas 
nės. Apskaičiuota, kad ma- medaliu, 
žiausia 500 žmonių sužeis- ^on salų srityje, 
ta.

Viesulas sunaikino daug 
namų ir ligoninę. Daugiau
sia nukentėjo Royston, Ga. 
gyventojai. Vien tame 
miestelyj užmušta dvylika 
žmonių. Daug medžiij iš
vertė.

Raudonasis Kryžius gelb
sti nuo viesulos nukentė- 
jusiems gyventojams.

Tas įvyko Salo-

— Leit Klarensas V. Va
lentą, esąs kažkur Angli
joje, taipgi apdovanotas 
medaliu už atsižymėjimą 
oro žygiuose prieš Vokieti
ją*

Užmušė 26,000 Japonų
VVashington, D. C. —Ka

ro sekretorius Stimson 
praneša, kad pietvakari
niame ir centriniame Paci- 
fike užmušta daugiau kaip 
26.000 japonų.

Stimson sako, kad šiame 
skaičiuje yra tik užmušti.

Sovietų Rusijos atstovai 
paruošė planą, kurį įteiks Rusijos valdžia, 

žiniomis

Maskva, bal. 17 — Sovie- sąskaitos nei minėti nerei- 
, pasi- kia, — tai lenkai specia- 

Rumunijai, kad ji išsi- keisdama žiniomis su liai dėl jų pasisako ir pa
trauktų iš karo prieš ali- Jung. Valstybėmis ir Ang- brėžia, kad kompromisai 

Berne, Šveicarija bal. 17 jantui |lija, reikalauja, kad tuo-yra neišvengiami...”
- Vokietijos naciai su- ■ Alijantai vis dar laukia jau būtų j»rorganizuota Is šio slaptojo Lietuvos 
šaudė 20 prancūzų Pary- atsakymų iš Turkijos ir Italijos valdžia, kad j ją sąjūdžio vadų pareisimo 
žiuje, kurie buvę anti-ašies Švedijos į reikalavimą nu- būtų įtraukti ir komunis- matyti jų nusistatymas 
sabotažninkų organizaci- traukti teikimą pagalbos tai (bolševikai, sako^ d- 
jos nariais. į Vokietijai. ;mokratims <---------- ~
------------------------------------------------------------------- Tokj pareiškimą padare buvo gavę ir iš lenkų pa- 

i Andrėj J. Višinskį, Rusi- tikinimų, dėl galimų nuo- 
ijos užsienių reikalų komi- laidų lietuviams svarbiais 
i sąrąs, spaudoje ir konfe- klausimais. Būtų labai 
rencijoje. • svarbu, kad dabar lenkų

Jung. Valstybės ir Angli- vyriausybė aiškiai pasisa- 
ja sutinka su Rusija, kad 
Badoglio valdžia tuojau

Haciai Sušaudė 20 i Kautynėse Pasižymėję 
Lietuviai

(LKFSB) Jaunas USA
lietuvis V. Karaliūnas, 24 Taipgi daug japonų mirė 

, bado, ar 
t -------- ,, —.----------- r—............ , ar
įvykus sprogimui jų laive [nuskendo kartu su laivais.

de- sugyventi su visais kai- amžiaus parodė nepa- nuo žaizdų, ligų, 1___
elementas L mynais geruoju. Matyt, jie prastą pasišventimą, kai,žuvo oro puolimuose,

Darbininkų Kunigas Tebėra 
Gyvas

RUSAI PUOLA;SEVASTOPOLĮ 
ATSIĖMĖ JALTĄ

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas praneša iš Por
tugalijos, kad tenai gauta 
žinių jog kunigas Dr. Pui
šys, kurs su lietuviais, iš
vežtais į Vokietiją privers
tiniems darbams, išvyko, 
kad galėtų jiems teikti re-i nuimti. 
Ilginę pagalbą, tebėra gy- ką dabar 
vas, nors pavojų nemažai sumanūs lietuviai ūkinin- > 
— per bombardavimus žū- ’ 

j va ir lietuvių.

— E Lietuvos praneša- būtų
ma, kad ypač kaimiečiai,! Maršalas Badoglio, kaip 
dar turi kuo gintis nuo ai-, praneša iš Naples, tikisi į 
kio, nes pereitą vasarą, ■ tru laiką sudaryti ko- 
nors buvo liūtys, bet javai alicinę va)džią j ją įtrau. 
užderėjo ir, nežiūrint sun- kiant Benedetto Croce ' 
kurną, pavyko nuo laukų; kunigaikštį sforzą

Nors naciai daug, 
rekvizuoja, bet'

kai randa priemonių nu
slėpti.

Bendras Frontas Prieš 
Bendrus Pavojus

ir

kytų už Lietuvos nepri
klausomybę ir už nuolai
das kitais ginčijamais 
klausimais ir tuo sustip
rintų galimybes bendra
darbiavimo tarp tautų, 
kurioms rūpi bendra kova 
dėl laisvės prieš bendrus 
■priešus.

t 
I

Maskva, bal. 17— Rusi- d. užmušė 118,400 vokie- 
jos raudonoji armija bai-* 

• gia išstumti nacius iš Kry
mo. Dabar rusai smarkiau
siai puola Sevastopolį, ku-Į 
ris yra svarbus punktas to geležinkelį, 
prie Juodųjų jūrų. Perei- pavojuje, 

i tos savaitės pabaigoje rau- 
’ donieji atsiėmė Jaltos 
j miestą ir uostą, kuris taip 
' pat yra prie Juodųjų jūrų, 
ir 40 kitus kaimelius.

i Sakoma, kad vokiečiai 
ir rumunai bėga iš Krymo 
salos.

Kitos rusų karo jėgos į- 
sibriovė giliau į Besarabi
ją į šiaurę nuo Odesos. 
Maskvos žinios sako, kad 
antroji ukrainiečių armija 
nuo kovo 6 iki balandžio 15

čių ir 27,393 paėmė į ne
laisvę.

Arti Tiraspolio rusai pe
rėjo Dniester upę ir nukir- 

Kišinevas

OPA Turi 380,000 
Darbininkų

VVashington, D. C., bal. 
17 — Chester Bowles, Kai
nų Administracijos Ofiso 
viršininkas, praneša, kad 
toji administracija turi 
325,000 savanorių darbi
ninkų ir 55 apmokamus 
darbininkus. Šį pranešimą 
padarė Kongresui.Iš Pietrytinio Azijos Cen

tro, Kandy, Ceylon, bal. 17 
— Alijantų kariuomenės 
pradėjo smarkią ofensyvą

(LKFSB) Katalikių Mo
terų centras Vašingtone 
(National Council of Cath- 
olic Women) susidomėjo 
įvairių tautybių katalikių 
moterų veikla ir žurnale: 
“Catholic Action”, skiltyje 
“With Our Nationals”, 
pradėjo spausdinti žinias 
iš moterų veikimo. Porą

yiCTORY

kartų buvo įdėtos infor
macijos ir apie lietuves 
katalikes moteris. Ir žur
nalas, ir moterų centras 
pageidauja daugiau žinių. 
Moterų organizacijų vado
ves, kurios turi kokių ypa
tingesnių žinių, prašome 
arba tiesiai siųsti žinias į 
“Nat. Council of Women” 
(anglų kalba), arba pain
formuoti kun. J. Prunskį 
(3230 S. Lituanica avė 
Chicago 8, III.).

BUY
UNITED 
STATĖS 

WAR 
BONDS 

ANO
STAMPS

Saleziečiai Lietuvoje
(LKFSB) Per neutralius 

kraštus mus pasiekė ži
nios, kad tėvai saleziečiai 
dirbą savo religinį darbą 
Lietuvoje, kaip anksčiau.
Netaip seniai juos aplankė 
kun. Dr. J. Puišys, kurs y- 
ra išvykęs su lietuviais 
priverstiniems darbams iš
vežtais į Vokietiją ir ten 
teikia religinius patarnavi
mus. Lietuvos saleziečiai, 
panašiai kaip ir kitią, dar 
gali šiaip taip prasimaitin- 

įti. bet karas visiems esąs 
labai įgrisęs.

i

(LKFSB) Slaptame Lie
tuvos laikraštyje — “Ne
priklausoma Lietuva” 
straipsnyje: “Perpranta
mas bendras likimas” ran
dame į pabaigą: “Žinios iš 
Latvijos, Estijos jau se-

prieš japonus šiaurvaka- niau kalbėjo apie bendrą 
rinėje nuo Mandalay daly- frontą prieš bendrus pa

vojus. Šiandien mes jau 
galime tą patį konstatuoti 
ir apie lenkus, kurių bal
sas praskambėjo labai 
rimtai ir įtikinamai. Len
kų tauta labai gražiai su
pranta, kad šiais metais 
yra sprendžiamas visos 
Europos tautinės juostos, 
likimas. Kadangi lietuviai! 
su lenkais turėjo ypatingų;Nikolai F. Vatutin, po ope- 
sąskaitų, — o kokios tos’racijos Kieve.

je.
Imphal bazė jau yra vi

siškoj alijantų kontrolėje, 
ir alijantų karo jėgos sten
giasi apvalyti Kohima-Di- 
mapur vieškelį, ir tas joms 
sėkmingai vyksta.

Gyviausia veikia iš lėk
tuvų paleisti kareiviai 50 
mylių šiaurvakaryj nuo 
Mandalay.

Alijantų bombanešiai 
smarkiai bombarduoja ja- ... — -. .

I

•9

Alijantai Bombardavo Dunojaus

Miręs Sovietu Generolas Naples, Italija, bal. 17 — 
Anglijos bombanešiai puo-

BumoTicijas Indijoj ALIJANTAI PUOLĖ BERLYNĄ

Dėl Klaidos Mirė 4 Kūdikiai
Areštai Lietuvoje

(LKFSB) Vienas slapta 
patrijotų Lietuvoje lei-:
džiamas laikraštis prane-į klaidą sutaisydamas mais

tą naujagimiams kūdi- 
kiams. Jis vietoj dextrose 

1 miltelių įdėjo borėjos rūk- 
šties miltelių. Dėl tos klai
dos iš 20 susirgusių kūdi
kių mirė keturi.

ša, kad Gestapo suėmė 22 
lietuviu iš kurių trys be 
teismo buvo sušaudyti, o 
kiti 18 ištremti į koncen
tracijos liogerius Vokieti
joje ar čia pat Lietuvoje.

New London, Conn. —
Lawrence Memorial ligoni
nės darbininkas padarė

kad Anglija ir Jung. Vals
tybės labai daug gelbsti 
Rusijai briautis į Balka
nus.

Londonas—Praneša, kad je Vokietijos nacių centrus 
miręs .*usAioS ,£enerolas Rumunijoj, ir taipgi Jung.! 

Valstybių “sunkieji” lėk
tuvai pereitą šeštadienį j 
bombardavo Bucharestą ir: 
Ploesti ir gežinkelio ir ka-j 
nalo miestą Turnu Seve- 
rin, kuris yra arti Duno
jaus upės geležinių vartų. 

I kur padarė priešui didelius 
i nuostolius.

Berlynas praneša, kad a-Į 
lijantai puolė iš oro Bel-i 
gradą, Jugoslavijoj, ir 
Brasovą, Rumunijoj. Kitos 
žinios praneša, kad alijan
tų bombanešiai puolė Ven
griją ir Vokietiją. Sukėlė 
gaisrus ir ekspliozijas.

Iš to galima suprasti,

Londonas, bal. 17 — Pe- merikiečiai prarado 36 
reitą penktadienį Anglijos bombanešius ir aštuonius 
ir Jung. Valstybių lėktuvai naikintuvus puolimų ope- 
puolė Berlyną ir vakarinę racijose.
Vokietiją. Puolimuose da-| Per šešių dienų puolimus 
lyvavo apie 3,000 Ameri-’ Amerikos oro jėgos prara- 
kos bombanešių ir naikin-jdo 203 bombanešius ir 70 
tuvų. Orinėse kautynėse!kitų lėktuvų. Tuo pačiu 
amerikiečiai numušė 136 
nacių lėktuvus.

Britų lėktuvai, 
puolė Berlyną,
giai grįžo į savo vietas. A-

kurie 
visi sau-

laiku amerikiečiai sunaiki
no 555 vokiečių lėktuvus.

Alijantai iš oro be susto
jimo bombarduoja Vokie
tijos nacių bazes.

Amerika Prarado 178,681 
Vyrų

VVashington, D. C. —Ka
ro ir Laivyno departmen- 
tai praneša, kad iki šiol 
Jung. Valstybės prarado 
178,681 vyrą. Iš to skai
čiaus 23,322 kareiviai už
mušti, 55,066 sužeisti, 28,- 
014 dingę, ir 28,230 yra ne
laisvėje.

Laivyno nuostoliai yra 
šiokie: 18,749 užmušti, 11,- 
505 sužeisti, 9.374 dingę, ir 
4,421 nelaisvėje.
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Sesuo M. Emerencija, Dainius
Mirė Šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyne, 
Pittsburgh, Pa., balandžio mėn. 11 dieną.

A. a. Seselė baigė Šv. Jurgio pradžios mo
kyklą, Detroit, Mich. Įstojo į Šv. Pranciškaus 
Vienuolyno High SchooI 1923 m., kurią bai
gusi 1926 m. įstojo į Novicijatą. Seselė moky
tojavo Hartford, Conn., Elizabeth, N. J., Phi- 
ladelphia. Pa., Rochester, N. Y., ir New Bri
tain. Conn. Keletą metų vargonininkavo mo
tiniškame name.

Velionė paliko nuliūdime motiną, brolį An- 
laną, kuris dėl ligos turėjo apleisti Seminariją 
ir kuris dabartiniu laiku taip pat sunkiai ser
ga. brolį Joną, Seseris, Sės. M. Agnietę Šv. 
Pranciškaus Vienuolyne, Elzbietą, Isabelę, ir 
Juliją ir Šv. Pranciškaus Seseris.

Laidotuvės įvyko šeštadienį, balandžio mėn. 
15 d.

Reiškiame gilią užuojautą šv. Pranciškaus 
Seserų Vienuolynui, velionės broliui, ir sese
rims.

Lietuviai Saleziečiai 
Bolivijoje

LIETUVIS VEDĖJAS AGRONO
MIJOS INSTITUTE KOLUM

BIJOJE

(LKFSB) Saleziečių vie
nuolija jau turi keletą jau
nų lietuvių kunigų, kurių 
keletas, kaip jau buvo pra
nešta. iš Europos išvyko į 
Pietų Ameriką. Mūsų ko
respondentas praneša iš 
Portugalijos, kad jisai jau 
gavęs nuo jų laišką, kuria
me rašo, kad laimingai pa
siekė P. Amerikos kran
tus, kad jie yra nustebinti 
ir sužavėti Amerikos gro
žiu ir ramumu. Argentino
je, Buenos Aires mieste, 
jie aplankė Lietuvos Ats
tovybę, Tėvų Marijonų ir 
įvairias saleziečių įstaigas. 
Po kelionės, užtrukusios 
net 45 dienas, gavo progos 
atsigauti. Paskutinės mus 
pasiekusios žinios skelbė, 
kad jie ruošiasi vykti į Bo
liviją. Galimas dalykas, 
kad jau bus išvykę. Jų tar
pe yra ir kun. P. Maskolai- 
tis, kurio brolis gyvena 
Chicagoje.

(LKFSB) Pereitų metų 
pabaigoje kunigu įšven
tintas salezietis tėv. N. 
Saldukas gavo naują pas
kyrimą: Hagues mieste ei-jlas, kuriame aprašomi bol-į 
na ekonomo ir mokslo ve-;ševikų siautėjimai Lietu-! 
dėjo pareigas Saleziečių voje. Tą knygą skaitė su 
Agronomijos Institute. j susidomėjimu, leisdami iš i 
Kunigu jisai buvo įšvęstas; rankų į rankas. 
1943 m. lapkr. 28 d., pir-į 
mąsias Mišias laikė gruo- į 
džio 8 d. Vietos saleziečiai 1 
ir moksleiviai, kuriuos jis ' 
prieš šventimus mokino, ' 
suruošė jam pagerbti aka- ! 
demiją. kurios metu buvo 
turininga programa su 
maršu, himnu neopresbi- 
terio garbei, poezija, mo-, 
nologais ir dialogais, or- 
kestro muzika, kurs griežė 
net ir Lietuvos himną, net-, 
gi su futbolo rungtynėmis.

Kolumbijos lietuviai į sa
vo raštą dėl Lietuvos lais
vės gavo atsakymą nuo 
Kolumbijos Užsienio Rei
kalų ministerio ir nuo An
glijos Ambasadoriaus, ku
ris ypatingai pasižymėjo 
savo noširdumu ir prielan
kumu.

vą ir išeivijoje gyvenan
čius vientaučius. Prancū
zijoj6 gyvenančius lietu
vius pasiekė vienas veika-

I

I

Marshalls salų salyne, ant Majuro salos Dėdės Ša
mo kariai pastatė kelrodį. Ten rodo į įvairias kryptis 
ir įvairius miestus nuotolius oro myliomis. Iš ten jie 
savo kelrodyj pažymi, kad ligi Tokyo tik 2600 mylių.

ŽUDYMAI IR KALĖJIMAI UŽ 
PASIPRIEŠINIMĄ

2

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-i 
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
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.

PIETŲ AMERIKOJE GRAŽIAI 
DIRBA LIETUVIAI SALE

ZIEČIAI

Amerikiečiai Paėmė Nelais
vėn 61 Priešo Kareivį 

Anzio Fronte ■

Poetas Aleksandravičius 
galutinai redaguoja savo 
disertaciją, nori greičiau 
su tuo darbu užbaigti, kad 
greičiau galėtų atsiduoti 
savo pamėgtai dailiajai 
kūrybai. Jis dėkoja vi
siems prieteliams už su
teiktą paramą ir sveikina 

! visus.—

LENKAI VĖL KALBA 
VILNIŲ

i

Naples, Italija, bal. 17 — 
Amerikiečių karo jėgos 
puolė vokiečius keliose 
vietose į pietvakarius nuo 
Littoria ir paėmė nelais
vėn 61 vokietį kareivį. 
Taipgi užmušė 30 vokiečių 
kareivių ir padarė nema
žai kitokių nuostolių.

Amerikiečiai neprarado 
nei vieno savo
tik du motoriniai 
buvo sužaloti.

Cassino fronte 
riaujančios dalis 
nepajudinamos.1

(LKFSB) Švedų laikraš-’prekių fabrikų įtaisymai 
tis “Svenska Dagbladet” vis dar reikalingi karo ga- 
praneša, kad Lietuvoje bu- mybai.

j vo pasmerkti mirti ir Tarp prekių, kurių koky- 
'sprendimas įvykdytas ’  ................. "
penkiems žmonėms už ne
legalų ginklų laikymą; 15 
žmonių pasmerkta mirti 
už sabotažą, o septyni kiti
už kitokius “karo nusikal- peiliai bei šakutės, laikro- 
timus”. Dešimt asmenų, 
bandžiusių išsisukti nuo 
mobilizacijos, pasmerkta 
ilgiems metams kalėti.

bė bei kiekybė bus padi
dintos, yra elektriški pro
sai, šaldytuvai, krosnis, vi
rimo indai, vaikų vežimė
liai, korsetai, pasidabruoti

(LKFSB) Visa eilė jaunų sirinkimus ar net organi- 
lietuvių saleziečių yra ku-. 
nigais ar tuoj bus kuni
gais — dabar bebaigią te
ologijos mokslus. Tarp jų 
suminėtini kun. Sandukas, 
klierikai Matutis, Tamo
šiūnas, Dubinskas, Es- 
trauskąs. Nors ir dirbda
mi tarp svetimtaučių, jie 
kiek galima, prisimena 
Lietuvą. Tarp P. Amerikos tuvių gyvybinius reikalus, 
saleziečių yra paprotis — 
per primicijas groti, ar ir 
pagiedoti himną tautos, 
kuriai priklauso jaunasisj 
kunigas. Taigi jau dabar 
jie rūpinasi reikalingomis 
gaidomis...

P. Amerikoje beveik ne-

zuoja specialius mitingus 
spaudos reikalui. 'Jau jai 
pasisekė atsiekti gražių 
vaisių, suorganizuojant 
keliose vietose spaudos 
mylėtojų būrelius, išplati
nant lietuviškų knygelių 
ir sukeliant lėšų, iš kurių 
ateityje bus galima išleisti 
kokių spausdinių apie lie

kareivio, o 
vežimai

abi ka- 
laikosi

APIE

džiai - budintojai, autoba- 
terijos, skutimosi peiliu
kai, baldai, lovų spyruok
lės, ir radijo lemputės.

į Tačiau padidinta garny-
Karo Meto Gyvenimas ba nebūtinai turės paten

kinti visus pareikalavi
mus.

Lietuvis Londono 
Bažnyčiose

AMERICAN
RED CROSS 

+

Ir Kristaus mokslas ne- 
I būtų amžinas sužavėjimo 
ir pasiaukojimo šaltinis, 

! jeigu nebūtų apvainikuo
tas baisių Kristaus Kan
čių, baisios mirties didybe. 
Kas biio ir nemoka vargti, 

■ kas nemoka mirti, tas ne- 
j vertas Kristaus, tas yra 
į tuščiažodis, o ne tikras ka
talikas, — kovotojas už 
' meilę, už grožį, už šviesą, 
už tiesą, — tas negali pri
siartinti prie Kristaus, tas 
tegali vergauti, tas negali 
į būti laisvos, didingos ir 
i laimingos tėvynės sūnus.

Ats. generolas Galvydis- 
Bykauskas.

galima gauti naujų brevio- 
rių (čia daugiau turiu 
minty Kolumbiją), taigi 
tie naujieji mūsų subdija- 
konai ir diakonai ne vienas ■ 
turi vartoti kokio kunigo 
pasenusį breviorių. Jei kas 
iš USA lietuvių norėtų 
jiems dovanų breviorių 
nusiųsti, galėtų kreiptis 
adresu: Rev-do Estanislao 
M. Matutis, Teologado Sa- 
lesiano, Mosąuera (Cund), 
Columbia.

Pagal OWI raportą, pa
remti Miškų Tarnybos ir| 
Žemės LTkio Departmento 
informacija, nežiūrint di
delio pareikalavimo malkų
kariniam ir civiliam varto- t--• - . , ... i (LKFSB) Lietuvis, atei-jimui, trys bilionai pėdų .. . , ’
malkų yra kasmet sunai- . \ .. . . -v, rys, Ant. Celkis, seržantas,kinami dėl miškų gaisrų. /’ 

Rukytojų ir stovyklauto- , . / . ° .■ i 4. i dęs laisvesnio laiko aplan-jų atitinkama atsarga ga- . - - .. . .
lėtų žymiai sumažinti mal-'ke ®v' Poy>lo katedrą o 
kų nuostolį, kuris pagal Pasklau tu,reJ“ dldell° 
apskaičiavimus pernai gugamo Londope atra- 
tautai kainavo virš $44,-! d?s llet.uv.1,y -
OOOggO vejosi dailiu bažnyčios įs-

; puošimu ir maloniu klebo- 
Pasiremdamas Karo Pro-į no Dr. K. Matulaičio prie- 

dukcijos Įstaigos apžval-telingumu. Nors parapijos 
ga, OWI raportuoja, kad salė bombų sugriauta, bet 
kokybė kai kurių prekių: bažnytėlė dar nenukentė- 
žymiai pagerės ir kai ku-įjusi.
rių smulkesnių civilių var-i 
tojimui prekių.

Tačiau bet kokios viltys, 
gali nebūti pateisintos, jei-i 
gu pasikeis militariniai į- 
vykiai, WPB pareiškė.

WPB pastebi, kad bus 
gerinama kokybė bei didi
nama gamyba tokių civilių 
prekių, kurių trūkumas 
erzino vartotojus.

Naujų prekių, sugrąži
namų civiliam vartojimui, 
gamyba bus tik tų reik
menų, kurių pagaminimas 
reikalauja mažo kiekio 
medžiagų ir darbo jėgos, 
netrukdo karo gamybai, 
nereikalauja didelių ga
mybos įtaisymų bei per
dirbimų iš karo pramonės,! 
ir kurios prisidės padėti 
karo darbininkam duoti 
daugiau laiko ir energijos 
jų darbams. .,

Nėra jokių vilčių gamy
bai sunkesnių prekių, kaip 
tai automobilių, skalbimo 
mašinų, mechaniškų šal
dytuvų, radijų ir pan. šių

(LKFSB) Nežiūrint, kad einant 1931 
net Churchill vasario 22 d. gyventojų 
pasakė kalbą, kurioje pa- Atsiliepdamas į tai D? Bri- 
brėžė, jog D. Britanija nė- tanijoj išeinąs lietuvių lai- 
ra pripažinusi Vilniaus, kraštis “Išeivių Draugas” 
Lenkijos vyriausybės (da-.pabrėžia, jog net lenkų 
bar esančios Londone) or- mokslininkai sutinka, kad 

Dziennik Polski i iš Lenkijos į Lietuvą isto- 
kovo rijos bėgyje nebuvo lenkų 

2 d. (Nr. 52) įdėjo ilgoką kolonizacijos. Be to, Lie- 
straipsnį su žemėlapiu. kuvos Statutas draudė sve- 
kuriame norima įrodyti, i timšaliams (ne 
kad “Vilnius nebuvo len-’.viams) Lietuvoje 

”, kad jis ir a-!žemes, pareigas,
> ir tt. 

Lietuvoje daugiau 
do tik po 1920 m. Želigovs- 
kijados, bet ir tie lenkai iš 
Lietuvos, atrodo, daugiau
sia bus išvažiavę, okupan
tu paskatinti. Likusieji 
“lenkai” Lietuvoje, tai — 
lenkiškai kalbą tie patys 
lietuviai. Lenkų okupaci
jos metu jie vadinosi “tu- 
teišais” - čiabuviais, o to
kių, anot prof. O. Gorka 
“Polish History”, p. 87, 
Vilnijoje ir Palenkėję bu
vo 803.000 žmonės. Senes
nioji “tuteišių” karta kal
ba dviem, trimis kalbomis 
ir pagal reikalą orientuo
jasi, jaunesnieji, daugiau
sia, temoka tik lenkiškai ir 
juos lenkai skaito lenkais. 
Kaip žinome, lenkai 1931 
m. Vilniuje nepriskaitė nė 
2.000 lietuvių, o dabar tei
gia, kad iš Rusijos gautas 
Vilnius su apylinke turė
jęs 61.000 lietuvių...

ganas “
Prancūzijoj Lietuviai Pasiil- Dziennik žoinierza

gę Lietuviškos Spaudos
(LKFSB) Per vieną neu

tralų kraštą mus pasiekė _ 
žinia iš Prancūzijos, kad kYstes sa*a » 
tenai esantieji lietuviai la- pylinkės žemės sudaro 50 beneficijas 
bai ilgisi žinių apie Lietu- procentų lenkų elemento,

I

i

I 
i

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, r-u~ —’•*----~~ —-
kreipkitės į 116-tos kuopos sekretorę, p-ię Louise 
Totilas, 18 Montrose St., Worcester 4, Mass.

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

35 Hunnewell Avė., Brighton 35, Mass. \

Naujos Anglijos Liet. Vyčių
Apskričio metinis suvažiavimas įvyks sekmadienį, 
balandžio-April 30 d., 1944, Aušros Vartų parapi
jos svetainėje, So. \Vorcester, 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.

I

arba naktvynės reikalu, į 
nnn« spkrpfnrp r>-lr Lnuisp J

|

m. padarytu 
surašinėjimu.

9?

lietu- 
dalinti 
vietas, 
Lenkų 
atsira-

z!

Uoliai Rūpinasi Spaudos 
Reikalais

J Per 15 Mėty Nešiojo Neži- 
/ nomą Kulką Savo Žande

Vienas karo veteranas, 
Harcourt Suthers, gyv. 19 
Rosemount Avenue, Barn- 
oldswick miestelyj, Lan- 

; cashire valstybėj, Angli- 
į joje, dažnai skusdavosi, 
kad jam dešinį žandą vis 
po truputį skauda. Pasta
romis dienomis tas skaus
mas jam dar labiau padi
dėjo.

Nežinodamas priežasties 
skausmo ir norėdamas su
žinoti kaip ir dėlko tas 

• skausmas ten įsimetė, — 
i jis nuėjo pas gydytoją pa- 
siteiriauti. Padarius egza- 
minaciją, gydytojas tvir
tino, kad toje vietoje turi 
kas nors būti. Pradėjo dėti 
ant žando reikalingas gy
duoles, — ligoniui iš žando 
skaudamosios vietos iškri
to colio ilgumo vokiečių 
kariškojo šautuvo, Lewis

(LKFSB) Aukštuosius 
agronomijos mokslus Dot
nuvoje baigusi lietuvaitė 
S. Juozelėnaitė, prieš ke
letą mėnesių atvykusi į A- 
meriką ir dabar gyvenanti 
Chicagoje, talkindama K. ■ _
Federacijai, uoliai rūpina-į GEGUŽĖS MeNESIO 
si spaudos reikalais. Ji į Knygutė, kurioje randasi labai 
lanko įvairių draugijų su-gražūs skaitymai kiekvienai 
-------------------------------------------------- . dienai per visą gegužės mėnesį, 
išdirbystės kulka’ Gydy-; Knygutė buvo išleista šv. Kazi- 
tojo, O ypač ligonio, buvoįmiero Draugijos. Kaune. Ji yra 
didžiausias nusistebėji- i versta Kun. Pr. Žadeikio. Turi 
mas! Jis suvisu nežinojo ir 1184 pusi. Kaina tik 40c. 
nejautė, kuomet ta kulka; Užsisakydami šią “Gegužės 
jo žandan įstrigo. Prade-j Mėnuo” knygutę, įdėkite 40c. į 
jus tyrinėti, pasirodė, kad konvertą ir prisiųskite: Darbi- 
ta kulka jo žande išbuvo ninkas, 366 W. Broadway, So. 
per 15 metų.

J. Butkevičius.
Boston, Mass., ir tuojau ją gau
site.

Užsisakykite Toniko Pas Mus 5
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graiton Avė.. Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮUO^-R
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Nedorybės Užtarėjai t

Bostono miesto valdyba, norėdama apsaugoti vai
kus nuo ištvirkimo, draudžia pardavinėti šlykščią lite
ratūrą ir nurodo knygų pardavėjams, kurios knygos 
yra draustinos leisti į apyvartą. Sąžiningieji pardavė
jai pilnai su tuo sutinka ir dar padėkoja už perspėji
mą. Bet vienas nešvarus pelno mėgėjas užsispyrė par
davinėti vieną ypatingai šlykščią apysaką, ir jos auto
rius pirmas savo kūrinį nusipirko. Miesto valdyba pa
traukė pirkiką ir pardavėją atsakomybėn. Juodu pakė
lė tokį triukšmą, kad net New Yorke suaidėjo. Girdi, 
Bostonas įvesdino inkviziciją! Tuojau penketas vertin
gų New Yorko liberalų — William Sloan, Carl Carmar, 
Dorothy Thompson, Manuel Komroff ir Clifton Fadi- 
man suriko: karaul! ir iškėlė protestą prieš nešvarios 
knygpalaikės uždraudimą. “Mums atrodo ypatingai 
pažeminančia — sako pasipiktinę “protestantai” — 
kad Bostonas, kurs kadaise buvo protesto centras prieš 
žmogaus teisių paneigimą, dabar duodasi gąsdinamas 
neaiškių grasinimų šešėlio”.

Ta vertingoji penkeriukė susidaro neva tai iš li
beralų, bet tikrenybėj tai būrys “poputčikų”, ku
rių veikla bolševikų propagandinėj literatūroj pati už 
save kalba. Mat, komunistų veikla visuomet praside
da nuo tvirkinimo vaikų ir jaunimo. Žinoma, jie mėgi
na ištvirkinti ir suaugusius. Bet suaugusieji ne tokia 
jau patogi dirva. Kai kurie duodasi tvirkinami, bet yra 
ir tokių, kurie pasipiktina ir prieš nešvarią propagan
dą išeina su kontrpropaganda. Su jaunimu kur kas 
lengviau. Tai pasiduodąs įspūdžiams elementas, pras
tai atsispiriąs prieš seksualines žabangas. Čia komu
nistai išvysto mėgiamiausią savo darbuotę. Sugadyti 
jaunimo sielą, palaužti valios atsparumą, užteršti min
tį nešvariais vaizdais, padaryti jį bejėgiškų geidulių 
vergu, žodžiu, doroviškai jaunimą suklupdyti — tai pa
grindinis bolševikų uždavinys. Taip užmėžę dirvą, ko
munistai sėja savo sėklą, pradedant nuo banditizmo 
ir baigiant revoliucija. Darbas, rodos, nesunkus, pa
trauklus ir nepavojingas. Ir kaip lengva susilaukti 
tvirkinimo užtarėjų. Bet vis dėlto reikia ir apsidrausti, 
kad kas nesutrukdytų. Čia komunistai vartoja seniai 
išmėgintą priemonę. Jei koks drąsuolis pasipriešina 
nešvariai propagandai, tuč tuojau jį apšaukia viso
kiais vardais: tamsos apaštalu, viduramžių atžagarei
viu, inkvizicijos atgaivintoju, raganų degintoju ir tt. 
Jei protestuojantis yra liberalas, tai jis staiga užsi
čiaupia. Tegu jo šeima ir tėvynė pražūva, by tik ne
užsitrauktų atžagareivio vardą. Tačiau pastaruoju 
laiku ir ta priemonė nusidėvėjo. Komunistai perdaug 
jau veidmainystėje pasinėrę, ir jų prasivardžiavimas 
nebesėkmingas. Deja, ne visi bolševikų 
nebesekmingas. Deja, ne visi bolševikų 
(bolševikų pasekėjų), kurie sąmoningai 
ningai jų tvirkinimo darbuotę užtarauja.

I

34,250 Latvių, Išvežtų j Sibirą
Baisiosios Areštu Dienos

(LKFSB) Buvęs Latvi-,karininkus. Jų

Kaip kibirkštėlė atėjai ir 
iš tos kibirkštėlės uždegei 
didelį, šviesų žiburį, ir 
švietei juo kitiems per vi
są gyvenimą ir šildei kitus 
—užmiršusi save buvai ki
tų gyvenimo šviesa ir pa
guoda...”

Ir ketverių metų kapo ve
lėna netrukdo nusileisti iš 
antžemiškų sričių tai my
linčiai ir rūpestingai sielai 
skatinti gyvenančias Se
seles nuolat žengti didin- 
gan žygin į gerą, nuolat 
tobulėti. Jos gyvenimo pa
žinimas — yra šviesaus, 
mylinčio ir laimę teikian
čio spindulio atklydimas 
iš anapus į mūsų gyvųjų 
tarpą.

Prieš keturis metus ne
gailestinga mirtis išskyrė 
iš mūsų šeimyninio rate
lio mūsų mylimą, brangią 
ir gerbiamą Motinėlę Ma
riją, bet deja, ji išskyrė tik

propagandą 
propagandą 
ar nesąmo- 

K.

V-PAŠTAS NEPAMETE NEI 
VIENO LAIŠKO

suimta gusieji, siautė badas ir li- 
'jos ministeris L. Ekis, pa-j 1,084, tai labai didelis pro- gos. Vasarą daugelis valgė 
sunaudodamas Raudonojo; centas iš 12,000 karininkų, žoles, šaknis. 
Kryžiaus Latvijoje surink-1 buvusių Latvijoje. Toliau 
tomis žiniomis, išleido,— areštuoti Latvijos pa-! 
knygelę: “The Truth į siuntinybės nariai Mas-
abouth Bolshevic and Na-ikvoje. Profesijomis areš- 
zi Atrocities in Latvia”. Be'tuotieji ir ištremti į 
kitų dalykų, čia paduoda- rą ar kitas Rusijos < 
mos informacijos, kaip taip atrodo: 

[Latvijos Žmonės buvo ga- ūkio darbininkai,
benami į Sibirą. , ūkininkai

i Vos tik raudonieji įsisti- ■ Pramonės darbininkai, sa- 
prino Latvijoje, prasidėjo' vininkai, inžinieriai 5,820
patrijotų ir šiaip įtakin- -Transporto darbininkai 2,942 
gesnių žmonių areštai. Pa
čiomis pirmomis dienomis] 
buvo areštuotas Latvijos t 

į nepriklausomybės kovų' 
didvyris gen. J. Balodis. valdininkai 
1940 m. liepos 21 areštuo- Laisvųjų profesijų šmo
tas prezidentas Dr. K. UI- nės (inteligentija) 
manis ir išvežtas į Rusiją. pensjnįnkai, namų savi- 
Nuo to laiko tikrų žinių; ninkai ir panašūs 
apie jį neturima. Buvo a- studentai, mokiniai 

’ reštuota Visa eilė buvusių Tarnaitės, šeimininkės 
■ i ministerių, 1
■jenieks, Hugo Celmins, V.

kurias ji auklėjo, globojo "y? Gulbis?’ Veide-
, gen. Berkis, prof.

 _____ r_ __ __ , jie buvo 
gyvenimas yra kelias į am-; išvežti į Rusiją. Prasidėjo 
žinus dangaus rūmus. j areštai kairiųjų ir dešinių- 

Šiandien minint jos ket- jų politikos veikėjų, kaip 
vėrių metų mirties sukak- Arved Bergą, F. Vešmanis 
tuves, jos kukli, paprasta (areštuotas ir prievarta 
bei kilni siela traukte trau- brukamas į vagoną mirė 

_____ __ 4-.. !

Sibi-
dalis

I

vininkai, inžinieriai 
į Transporto darbininkai 
Kariškiai ir policijos tar

nautojai (tarp jų ir 
1,084 ištremti ar nužu
dyti karininkai)

jis kūną, gi jos siela, dva
sia ir darbai yra gyvi. Jos 
gyvenimo vaizdai niekuo- inisterių> kaip M gku- Nenustatyto užsiėmimo 
met neisdils is atminties jenieks Hugo Celmins, V. 
tų, su kuriomis ji gyveno, Munters, H. Apsits, J. Bir- 
kurias ji auklėjo, globojo ~ ■
ir vedė tobulybės keliu. inįeks ' į, Z 
Jos šventas ir pavyzdingas Auskaps ir kiti",

Iš viso į Rusiją išvežtų 
Latvijos žmonių ..

Tarp jų:
Vyrų
Moterų
Vaikų

1,355 Lavonai
Bolševikams pasitrau

kus iš Latvijos, rasta 1,355 
lavonai jų nužudytų žmo
nių.

Latvijos kančios nepasi-
_3gl baigė tuo. Ir dabar naciai 

latvius prievarta ima į or
ganizuojamus darbo bata- 
lijonus ir karinius viene
tus. Ir dabar daug latvių 
žūna nacių kone, stovyk
lose ar nuo jų kulkų. Lat
viai kelia balsą prieš netei
singą nacių okupaciją, bet 
jie taipgi nelaukia nė bol
ševikų okupacijos. Prisi
mindami gi tiek daug savo 
ištremtųjų žmonių į Sibi
rą, latviai minėtame vei
kale rašo:
— Tai tarptautinis nusi

kaltimas, kad sovietams 
leidžiama laikyti ištrėmi- 

34 250 me dešimtys tūkstančių 
i nekaltų žmonių, ištremtų 

93 016 j svetimą kraštą, uždarytų 
Y 2i§ priverstino darbo stovyk- 
4,016

5.194
2.556

1,128

251
4,773
2.296
3.909

lose, laikomų blogiausiose 
sąlygose ir drauge pareiš
kiant, kad jie jau esą so
vietų piliečiai ir kad niekas 

Vienas šveicarų laikraš- neturi teisės rūpintis jų
160 Užtroškusių Vaiky

kia mus prie tų gražių do-^nuo širdies atakos ir jo la- tininkas praneša savo aki- gerove, jų saugumu, jų gy
vybių kurios švietė jos gy-'vonas išmestas per langą mls mat§s Ryg°s stotyje vybemis. Nei vienai tarp- 
venime Motina Marija bu-1 iš važiuojančio traukinio), prekiniuose vagonuose už- tautinei labdarybės orga- 
vo gilaus kuklumo ir pa- seimo atstovai — Morcis, rakintus ir bolševikų “už- mzacijai nepavyko susi-

buvo 
laivu, 
torpe- 
pasie-

oras sulaikė lėktuvus At- 
lantike, V-Paštas 
siunčiamas greitu 
bet tas laivas buvo 
duotas, ir galutinai
kė neutrali uostą, kur vis
kas buvo sulaikyta. Uosto 
viršininkai nedavė paliuo- 
suoti paštą. Tuoj šioje ša-

vo gilaus kuklumo ir pa-.----- - —------
prastumo siela. Ji savo gy- Kalnins, Cielens. Visi jie 
venimu įrodė, kad geriems buvo deportuoti į Rusiją, 
darbams nereikia nei auk
štų įtakingų vietų, nei iš
orinės garbės, nei viešo 
garsinimo, bet pakanka 
geros valios ir kilnaus no- rį 
S -,Ji ?aŽnai sakydavo:;Pa“silekę ‘pabėgt‘i7ŠU?mi“

Reikia taip visur ir visa- L m0 m u pirmomis 
da elgtis, kaip Kristus pa- dienomis. GPU vo 
smigtuį būdamas musų vie-, nerolo sū kurs dar buv0 
toje . Uz tai ir sunkiausio- ( 
se, kebliausiose ar skau
džiausiose aplinkybėse, ji (f pa^un^^ LT^jo^žmonių
pasilikdavo rami. Is jos lu..... .................. J

dimo ar simpatijos ieško
jimo žodžiai. “Dievo tokia 
valia, Jis taip

siekti su šiais ištremtai
siais iš Baltijos kraštų”.

Iš vieno vagono, važiuo-

mirštus” vaikus, tarp ku
rių 160 buvo jau mirusių...

1941 m. birželio 13-17 
dienomis į Sovietų Rusiją darni dar per savo tėvynę, 
buvo išsiųsti 824 vagonai Latvijos tremtiniai išmetė 
su Latvijos tremtiniais, knygą, kurios pakraščiuo- 
Didžioji dauguma — apie se buvo įrašyti jų paskuti- 
17,000 — buvo išvežta į niai atsisveikinimai 
Centralinį Sibirą, apie noms, motinoms, vaikams. 
7,000 į Krasnojarsko apy- Jų paskutinis 
linkę, apie 2,000 į Novosi- kad 
birsko apyl., keletas šimtų tremtinių kančios ir kad 

Latvijoje ir grasinimais (daugiausia moterų) į Ka- niekad nebūtų nutraukta 
privertė jį telefonu iššauk- ragandos apyl., daugelis kova dėl laisvės.

Šiurpus GPU Nusikaltimas 
Prieš Tėvo Meilę

Buvusiam karo ministe- 
riu gen. K. Berkiui buvo žmo-

±9

troškimas,
nebūtų užmirštos

-------,_____ _ nori, Jam t

lyje duplikatas filmų pa- vįsa garbė”, tai jos dažnas

Visi dabar sutinka, kad ; net 98 G vietos, kuri varto- 
svarbiausias faktorius pa-jjama kitiems reikmenims 
laikyti moralę vyrų ir mo- į frontą, 
terų užsienyje yra laiškai 
nuo giminių ir draugų.

Dabar Army and Navy avanpostus visur. Kaip tik 
Postai Services pabrėžia italų frontai arti Romos 
stebėtiną faktą, kad iš atidaryti, taip greitai V- 
daugiau negu 233,000,000 M‘aiI;ten!siunčiair,as.i!Kada 
V-Mail laiškų, pasiųstų į mūsų lėktuvai ir laivai pa- 
užsienį per 19 mėnesių, siekė Marshall Salas, tuoj 
kada V-Mail pradėtas, nei 
vienas laiškas nepamestas. 
Ir tas visiems įrodo, kad 
geriausias būdas susiraši
nėti su draugais ir gimi
nėms užsieny yra per V- 
Mail.

•

V-Mail yra išradimas šio žuvo 
karo.
transportacijos 
šiam
16-millimeter filmos, and riginalai filmų buvo šioje 
kurios paprasti laiškai, pa- šalyje, vėl buvo nufotogra- 
rašyti ant specialių formų, fuoti ir antru kartu išsiųs- 
nufotografuoti ir suma- ta.
žinti. Ir taip sutaupoma Kitame atsitikime, kada

Šiandien V-Mail seka Ą- 
merikos. kareivius į visus I * . —— . - - -

parankumai įvesti priimti 
V-Mail.

Armijos ir Laivyno at
stovai cituoja du įvykiu, 
kodėl nei vienas V-Mail 
siuntinys nepamestas. Ka
da Pan-American Clipper 

Lisbone, praeitais 
Išsivystymas oro metais viskas žuvo, išsky- 

padėjo rus 300,000 V-Mail laiškų, 
žygiui, ir išradimas Filmos laiškų žuvo, bet o-

darytas ir kitas lėktuvas 
vėl nešė laiškus. Bet visi ' 
kiti laiškai dingo, nes ne- , 
buvo galima jų reprodu- ■ 
kuoti.

Todėl, kad V-paštas yra 
toks saugus, Armija ir 
Laivynas pataria, kad vi
sos svarbios ir legalės dis
kusijos būtų vedamos per 
V-Paštą, o ne paprastu 
paštu. Jau dabar V-Pašto 
formos vartojamos įvai
riems tikslams — siųsti 
medikales informacijas į 
įvairias ligonines tolimose 
vietose, siųsti kopijas 
svarbių brošiūrėlių, ir tt.

Viename atsitikime, pa
gal Armijos Paštą, V-Paš- 
tas padėjo sulaikyti persi
skyrimą. Kareivis Šiaurės 
Afrikoj pavedė teismui 
perskyrimų bylą todėl, kad 
negirdėjo nuo savo žmo
nos per kelis mėnesius. 
Kada Armijos Paštas tyri
nėjo, rado, kad ir žmona 
galėjo pasiskusti. Ji para
šė 50 laiškų per du mėne
siu ir išsiuntė paprastu 
paštu. Visi siunčiami vie
nu laivu ir tas laivas nu
skandintas. V-Paštu laiš
kas buvo pasiųstas paaiš
kindamas kareiviui kodėl 
nuo žmonos nesulaukė ži
nių, ir dalykas gražiai už- Viešpatį su kuriuo jos kil- 
sibaigė. FLIS. ni siela dabar gyvena am-

išvežti į ----------------
Helsinkyje, kur generolas tas pačias apylinkes, ką ir Pirkite Karo Bonus ir 

o ______  __ __ Štampas
laudą. GPU liepė vaikui naulą, Bijską. Blogiausia' 
[prašyti, kad tėvas grįžtų į padėtis tų, kurie išvežti į

_nes garantuoja- Komi respubliką, kur gy- 
ma, kad jam nieko blogo vena puslaukiniai Samojė- 
nebūsią. Jeigu gi jisai ne- dai. Kaikurie tremtiniai 
grįš — nukentės žmona ir turėjo eiti beveik porą 
sūnus. Generolas — būda- šimtų mylių pėsti, kol pa- 
mas senesnio amžiaus ir siekė ištrėmimo vietą, 
nebežiūrėdamas savęs — 
sugrįžo.
vo Talino uoste iškėlė ko- jos jūrų) kaikurie buvo 
ją, buvo tuojau areštuotas, pristatyti prie žuvų valy- 
Jis nebepamatė nei savo mo ir sūdymų. Jų maistas 
sūnaus, nei žmonos ir nie- buvo dvokianti žuvų sriu- 
kas nežino kur jisai dingo, ba. Kaikurie nusiųsti į an- 

I Pažymėtina, kad vos kele- kliu kasyklas. Tarp trem-

kartojimas. Jos gyveni
mas buvo taip suderintas 
su Kristaus gyvenimu, 
kad tik su Juo ir Jame, ji 
džiaugėsi ir liūdėjo, dirbo 
ir ilsėjosi, gyveno, kentėjo 
ir mirė. Ji buvo gyvas pa
vyzdys savo dieviško Su- 
žiedotinio todėl su Juomi 
ir tenka jai garbingas už
mokestis danguje.

Jos gyvenimas buvo nuo
latinis savęs išsižadėjimas į tą dienų prieš Latvijos o- tinių, kaip pasakojo pabė-

Pakliuvusieji Kazaksta-
Kai tik jis iš lai- nan (į šiaurę nuo Kaspi-

ir pasiaukojimas kitiems.; kupaciją gen. Berkis lan- 
Nežiūrint kokie darbai ją j kėši Maskvoje ir tenai bu- 
prislėgtų, ji visada radono priimtas, kaip “bran- 
laiko kitiems ir kitoms pa- gus svečias”, 
dėti, ar tai būtų vienuoly-1 
ne seselėms, ar tai .būtų! 
vargšas, kuris atėjo kąs
nelio duonos prašyti. Jai 
buvo didžiausias malonu
mas lankyti visų apleistus 
suvargusius ligonius L 
jiems patarnauti visu 
kuom, kuo tik ji galėjo.

Mes ją pažįstame, kaip 
skaisčios doros, aukštos 
išminties ir kilnių dorybių 
darbininkę Kristaus vy- 
nyne. Melskimės su pasiti
kėjimu, kad Dievas išaukš
tintų ją ir priskirtų prie 
palaimintųjų skaičiaus, 
kad galėtumėm turėti savo 
Globėją pas Aukščiausiąjį

v •

Per Vieną Naktį— 
17,000 1 Kalėjimą

Kas ne kas, o jau bolševi- 
“ ikų GPU yra išsispecializa- 

vusi žmones kimšti į kalė-; 
ijimus. 1941 m. nakčia iš 
birželio 13 į 14 d. bolševi-i 
kai suareštavo 17,000 Lat
vijos žmonių. Tėvai buvo 
atskirti nuo vaikų, šeimos 
suardytos, o kaikurie besi-' 
priešinantieji areštai be 
nusikaltimo — buvo nu
šauti vietoje. Visų pirma 
areštavo Latvijos armijos 

žinoj šviesoj ir laimėj. 
Duok Dieve, kad ji veikiai Britų nelaisvėje Cpl. Vincenzo Sergi iš Messina, Si-
padidintų šventųjų skai- cily, belaisvių stovykloj, savo liuoslaikiu, iš skardinių 
čiį š.K.S. pastatė savo miestuko miniaturinę katedrą.



Antradienis, Balandžio 18. 1944 DARBININKAS ’

ApsireiškimaiLiurdelrBernadeta NEPAPRASTAS MENO VAKARAS
nės daugiau pamylėtų tei
singumo gyvenimą, tuo
met sumažėtų ir blogumai. 
Bet norint tapti tobules
niu reikia būtinai geros 
valios žmonių gyvenimo

Ku- pavyzdžius sekti. Daug y-

■ kuris puikybės balso ve
damas stengiasi užginti 
tikrumą apsireiškimų 
Liurde, bei fenomenas ten 
atsitinkančių stebuklų.

Liurde po Marijos apsi
reiškimų, kad ir visai ne
būtų įvykę joki kiti ste
buklai, ir tai tą apsireiški-

tai reikia ištvermės ir nu
sižeminimo dorybių, tuo
met lengva bus surasti ir 
priemonės. Aiškus daly
kas, kad nieks gėlių ne
renka dumbluotoje baloje, 
nes jos ten neauga. Gėlės

RENGIA BOSTONO LIETUVIŲ JAUNAMEČIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

SEKMADIENĮ, BALANDŽIO - APRJL 23 d., 1944, 6 Vai. Vakare,
MUNICIPAL BUILDINę, E. BBOADWA¥ (tgrpG ir H gatvių), SO. BOSTON, MASS.

Įdomią programą iš lietuvių tautinių ir klasiškų šokių, muzikos, dainų, deklamacijų ir vaizdelių išpildys pagarsėję svečiai mą būtų galima priimti UŽ 
artistai iš Phila., Pa. ir Bostono Jaunamečiąi, vadovybėje Onos Ivaškienės. Programe bus apieSO dalyvių nuo 4—18 m. amž.

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

karo programa vedėjos.

Žemiškoje vargų ir nu
liūdimų kelionėje tenka 
visiems gera ir bloga pa- 
tyrti ir pamatyti, nes gy
venimo geri ir blogi pasi
reiškimai su mumis visuo
met buvo ir pasiliks,
rių yra daugiau, labai sun- ra sektinų pavyzdžių, tik- 
ku spręsti, nes kiekvienas 
žmogus tuos dalykus sa
votiškai supranta, prie to 
ir abelno gyvenimo apys- 
tovos sudaro skirtumą. 
Beabejonės. ir dabar, kuo
met didžiausių perversmų
ir nupuolimo laiku mes gy- tiktai randamos rūpestin- 
vename, bet dar yra daug gai prižiūrėtame darželyje, 
ir geros valios žmonių, ku
rie savo pavyzdingu gyve
nimu rodo kitiems kelią į 
dangų. Tiktai skirtumas 
tame, kad kaikurie grei
čiaus pamato blogą, negu 
gerą. Yra ir tokių, kurie 
kas prakilnu visiškai ne
nori matyti arba girdėti: 
žinoma, tokie tiktai renka 
vien blogumus.

Šiandieną pažvelgus į su
vargintą pasaulį, matome, 
kaip su įnirtimu žmonės 
vieni kitus žudo. Atrodo, 
kad tą pačią žemę, ant ku
rios tiktai laikinai gyvena, 
nori sugriauti. Bet visgi 
nėra dar taip blogai, nes 
visuose pasaulio kraštuose 
daug yra prakilnios šir
dies žmonių, kurių svar- 
biausis gyvenimo tikslas 
Dievo ir artimo meilės 
principus vykdinti. Tiktai 
nelaimė tame, kad ramy
bės apaštalų balsas dažnai 
būna atmestas. Negana to. 
už artimo meilės idealo 
vykdimą tenka paniekini
mas ir persekiojimai neš
ti. Bet panašūs pasireiški
mai nėra nauji. Visuomet 
taip buvo ir ateity pasi
kartos. kadangi žmonija a- 
belnai visuomet už gerą 
atsilygina blogumais. Bet 
visgi ateis gyvenimo va
landa. kuomet geros va
lios žmonės gaus nuo Die
vo teisingą atlyginimą. Lai 
kaikurių vardai nėra pa
sauliui žinomi, bet dangiš
koje Tėvynėje žinomi, nes
ten tiktai teisybę, amžinas šventovė, 
palaiminimas ir laimė ant pasaulio kraštų katalikai! 
visados esti. didelėmis miniomis

Būtų garbinga ir nau- metas atvyksta ten 
dingą jeigu šių dienų žmo-'c1

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

Taip ir sektinų pavyzdžių 
negalima rasti triukšmin
gose vietose arba bloguose 
raštuose, nes ten yra tik
tai dvasinė bala, ir ge
riems pavyzdžiams nėra 
ten vietos. Dievo meilėje 
ir nusižeminime ir geros 
valios žmonių raštuose y- 
ra tai dvasinis darželis, 
nes ten galima rasti įvai
rių gėlelių vardus, ku
rios persodintos amžinai 
žydi danguje. Iš daug sek
tinų pavyzdžių paminėsiu 
tiktai vieną, būtent, Liur
do gėlelę Šv. Bernadetą ir 
jos regėjimus. Ji gyvenda
ma žemėje vargo ir kentė
jo. kaip ir mes, bet šian
dieną ji yra šventųjų skai
čiuje. Malonu, nes ji mums 
yra atmintina, tikriau sa
kant, mūsų dienų šventoji. 
Todėl dar maloniau sekti 
jos prakilnaus gyvenimo 
pavyzdį. Šiandien, gręsio 
pavojus netekti žemiškos į 
mūsų tėvynės, bet prakil
nus gyvenimas ir Šv. Ber- ir švenčiausiai Marijai nuo 1858 metų apie jį gar-1 daugiau proto ir gabumų 
nadetos užtarimas gali garbę. Garbinti Dievą ga- sas net po visą civilizuotą už kitus žemiškus sutvėri- 
mums laimėti dangiškąją 
Tėvynę. kurios žemiški 
priešai niekados neatims.

Istoriniu žvilgsniu krik
ščionių pasauliui yra daug 
brangintinų vietų. Kaiku- 
rios iš jų dėl įvairių gyve
nimo kliūčių nėra taip len
gvai prieinamos, ypatingai 
neturtingiems žmonėms 
visuomet sunkiaus. Iš e- 
sančių Europoje švento-i 
vių, Liurdo svarbiausioji ■ lienė Dangaus pasirodė sekėjai įvairiais

silpnas spėkas panaudoti 
prieš tikėjimą ir žmonių 
dorą. Panašiai kaip tas 
menkas vabalėlis šiltoje 
vasaros naktyj pamatęs 
kur nors šviesą puola visu 

pašau- metų mergaitei, Bernade- panaudos tiktai geriems Į smarkumu ant jos, bet ap- 
~ +;L-aio™O( tai yra Dievo! degęs sparnelius nebeten-

garbei ir savo sielos išga- > ka pajėgų tolesniai kovai 
nymui. Bet su blogu pasi- ■ ir krinta žemyn. Tas pats 
rinkimu visuomet mėgins Tikimas laukia ir žmogų.

Įima visur ir visuomet, bet pasaulį ' pradėjo žymiai mus. Jis taipgi turi laisvą 
Liurdas tuomi skiriasi nuo sklisti, nes 11 dieną vasa- valią, todėl gali pasirinkti 
kitų vietų, kad Motina Die- rio Švenčiausioji Marija vieną iš dviejų, gerą arba 
vo per stebuklingą apsirei- pirmą kartą pasirodė 14 blogą. Pasirinkęs gerą ir 
škimą Bernadetai, ]_ 
liui pažymėjo kaipo spe- tai. Nuo laiko apsireiški- tikslams, 
cialiai pašvęstą Jos garbei mų jokios kliūtis nė įvai- 
vietą. Todėl ir nenuostabu, rūs persekiojimai neįsten- 
kad ištikimi Marijos tar- gė sulaikyti besiplatinan- 
nai su didžiausia viltimi ir čios Marijos garbės Liur- 
meile skubinasi prie Mas- de. Tikrenybėje apsireiš- 
sabielio uolos, kur kara- kimų materialistai ir jų 

būdais

tikrenybę, nes Bernadeta 
žaizdama, kaipo išsvajota 
matymo rolę, niekados ne
būtų galėjusi sutraukti 
žmonių minias prie Massa- 
bielio. Žmonės karts nuo 
karto su nepaprastu žin
geidumu ten rinkdavosi, 
kad tiktai pamatyti, kaip 
ji su tikru dievotumu ir 
nusižeminimu, kaip ange
las siuntė savo maldas iš 
nekaltos širdies per ran
kas Marijos Viešpačiui 
Dievui melsdama reikalin
gų malonių atsivertimui 
nusidėjėlių. Jeigu ji nebū
tų buvusi sudrūtinta šven
čiausios Mergelės regėji
mu, niekados nebūtų su
tikusi nešti tiek daug var
go ir bereikalingų pažemi
nimų laike tyrinėjimų tik
rumo apsireiškimų. Ji su 
noru ir kantrybe priėmė 
visus neteisingus persekio
jimus, nes Marija išmoki
no ją tos didžios kantry
bės ir nuolankumo dory
bės.

Keliems metams prabė
gus nuo dienos apsireiški
mų, Bernadeta apleido sa
vo gimtinį namą, nors jai 
buvo gaila tėvelių ir tos 
brangintinos vietos, kur 
su Marija stebuklingu bū
du taip maloniai kalbėjosi. 
Bet ji klausydama virš- 
gamtinio balso šaukiant 
prie prakilnesnio tikslo, į- 
stojo į vienuolyną, kad li
kusias žemiškojo gyveni
mo dienas pašvęsti vien 
Dievo ir Marijos tarnybo
je. Panašus nusižemini
mas aiškiai parodo, kad 
visai netroško svieto gar
bės, kaip kad kaikurie ti
kėjimo priešai yra linkę 

Tęsinys 5-tame pusi.

• v
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mėgino užginti, bet ste-' 

iki 1858 buklų fenomenos stačiai 
be svar- buvo negalima užginti, 

kad nepripažinus

į kurią iš visų' Bernadetai.
i Praeitis Liurdo 

kas i metų buvo visai 
ati- bos, tiktai paprastas tarp- dėlto, 

duoti priderančią Dievui kalninis miestelis. Bet jau viršgamtinės galybes pa-
■ ■ i n ■ i ' ■ ■ i ...... . ■ ■■■ elnnfmc Yiinlrc*

DABAR JŪS
VERDATE SU GASU

MYRTLE-. PUSRYČIAI 
PARUOSTI LAIKU IR AŠ 

TURIU PAIMTI 8:15 I

>

KAD TIESĄ SA
KEI APIE TAU

PYMĄ KURO. 
KARO METU 

TAIP REIKIA. 
PAPA!

slapties stebuklų nieks į 
negalėjo suprasti ir dabar■ 
negali. Ypatingai įvairių 
ligonių staigus išgijimas,; 
kuriuos garsiausi gydyto
jai pripažindavo visai ne 
išgydomais.

Jcirju Jums Reikalinga 
GAįlN'S PEČIUS »r VANDENIUI 

ŠILDYTUVAS

jr, juui.. reikalingas gasinis p'-jius ar 
vandeniui šildytuvas, prisitaikinkite prie 
'aldž.'>s reikalavimų, tuomet yra galimy
bės pageidaujamų dalykų Įsigyti. !>• 1 pla
tesnių informacijų ateikite j mūsų arti
miausia krautuvę jūsų kaimynistėjp.

80,510 V. 
'"l GA5

(ffl c o «*p Ajl,

Į
Laikui bėgant Liurdo į- i 

tėkmė didinosi, kartu ir o- j 
pozicija augo, kadangi kai
kurie be tikėjimo žmonės 
nesirėmė ant tikrųjų fak
tų, bet rinko ir dabar ren
ka įvairias klaidingas prie
mones, kad tiktai iškrei
pus Liurdo stebuklų tikre
nybę. Nesigailima tikin
tiems paniekos žodžių ir 
nedorų šmeižimų, kad to
kiu būdu juos atitraukus 
nuo tikrojo dorybės ir mal
dingumo kelio. Tikrenybė 
įvykių jiems visai nesvar
bu, nes pirmoje vietoje 
stato savo neprotingai su
galvotas materialines teo
rijas, kuriomis tikrųjų gy
venimo įvykių niekados 
neįstengs sumušti, todėl, 
kad žmogus visuomet bu
vo ir pasiliks menku Dievo 
sutvėrimu, nežiūrint, kaip 
jis save dideliu arba galin
gu statytusi, toji didybė ir 
puikybė, kaip migla iš
nyks. Tiesa, žmogus turi

Kas žino skirtumą, tas pasirenka 
'gerus produktus ... tas pasako 

kodėl toks populerus yra

PICKWICK
ALE that įs ALE

HtADfMAUK RCOtSTtRED

MEWE0 »Y HAMNMMR < CO., I«c.. Baston. Mali. MtfWtRS SINCt 1*70

Al
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Į AMERIKOS LIETŪViŪŠ~~~
Su Lietuvos gyvenimu Pranciškonai buvo visuomet 

tampriai susirišę'. Per šešis šimtus metų jie gyveno Lietu
voje ir dirbo apaštalavimo, jaunuomenės auklėjimo ir spau
dos darbą. Lietuvos PranciŠ^pnų yįenuolynai visuomet' bu
vo tautinio judėjimo pentrai!

18 šimtmečio pradžioje Liptuvos Pranciškonų Šv. Ka
zimiero Provincija turėjo 40 yįępuolynų ir 300 kunigų, ku
rie dirbo ne tik Lietuvoje, bet upliai misijonieravo ir plačio
je Rusijoje. Rusų caro valdžios yisas šis gražus darbas bu
vo sugriautas!

Laike Didžiojo Karo Pranciškonų gyvenimas ir veikla 
Lietuvoje vėl ėmė atgyti. Nepriklausomoje Lietuvoje Pran
ciškonai jau turėjo penkis vienuolynus, Šv. Antano Kolegi
ją su 400 mokinių ir didžiulę spaustuvę, kurioje buvo spaus
dinami Pranciškonų leidžiami laikraščiai ir knygos.

Ir vėl atėjo baisūs komunistų okupacijos 1940 metai! 
Pranciškonų vienuolynai, Kolegija, Spaustuvė buvo komu
nistų konfiskuoti, gi vienuoliai išsklaidyti. Ir taip sunkiai 
pradėtas Pranciškonų darbas vėl buvo žiauriai sunaikintas!

Dievo Apvaizdos lėmimu, dalis Lietuvos Pranciškonų 
per didelį vargą atvyko į Ameriką ir laikinai įsikūrę Pitts
burgh, Pa., tęsė toliau misijų ir spaudos darbą.

Portlando, Maine diocezijos vyskupo J. E. J. E. McCar- 
thy kyiečiami, šiemet vasarą Pranciškonai persikelia į 
Maine Valstybę ir netoli Lewiston, Maine kuria pirmą ir pa
stovų Amerikos istorijoje Lietuvos Pranciškonų vienuoly
ną, kuriame prisiglaus ir yįsos Amerikos Lietuvių gerovei 
dirbs po platųjį pasaulį karo išblaškytieji Lietuvos Pran
ciškonai.

Naujojo vienuolyno pirkimui Tėvai Pranciškonai už
traukė paskolą. Vienuolyną įrengti gyvenimui taip pat rei
kia nemažos pinigų sumos. Savo rūpesčių valandoje Tėvai 
Pranciškonai kreipiasi į Amerikos Lietuvius — Kunigus ir 
pasauliečius, į savo Prietejius, Geradarius, Rėmėjus, į šv. 
Pranciškaus Mylėtojus ir nuoširdžiai prašo padėti jiems

DARBININKAS

Asyžiaus Atgailotojas

- - - - - - - - -—- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _- - - - - - - - - - - - - X, 
susisukti Amerikoje pastovų lietuvišką prancišfcpniį&ą liz^ 
delį!

jams primins G. Fundatorių duosnią pagalbą įkuriant 
pirmą Lietuvos Pranciškonų vienuolyną Amerikoje.

5. Už visus Vienuolyno Fundatorius, ir Rėmėjus kiekvieno 
mėnesio pirmą antradienį prie Šv. Antano atlaikomo^ 
dvejos Mišios.

6. Už visus gyvus ir mirusius Fundatorius ir Rėmėjus Pran
ciškonai kasdieną meldžiasi.

LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO VIENUOLYNO: 
GARBĖS FUNDATORIAI AUKAJA PO$500.00

1. Kun. Juozapas Valantiejus,.................... Waterbury, Conn.
2. Kun. Pranciškus M. Juras,.....................Lawrence, Mass.
3. Kun. Boleslovas Gauronskis,.................Waterbury, Conn.
4. Mrs. Magdalena Clayton,............................ Baltimore, Md.
5. Mrs. Antanina Leščinskienė,.............. Chicago, III.
6. A. f a. Boleslovas Leščinskas,............................Chicago, UI.
7. Mrs. Agnės Gilienė, ...........  Chicago, III.
8. N. N. .............  Amsterdam, N. Y.

vi
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Už kiekvieną, kad ir mažiausią auką, Tėvai Pranciško
nai bus amžinai dėkingi ir už visus gyvus ir mirusius savo 
Geradarius nuolat melsis ir laikys šv. Mišias!

Pirmam ir istoriniam Lietuvos Pranciškonų vienuoly
nui Amerikoje įkurti, 7čPranciškonai suorganizavo 
Fundatorių ir Rėmėjų Fondą. Garbės Fundatoriais laikomi 
tie, kurie vienuolynui įkurti aukoja $500.00, Fundatoriais — 
kurie aukoja $100.00, Rėmėjais — kurie aukoja kad ir ma
žiausią auką.
1. Už visus Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno 

Fundatorius ir Garbės Fundatorius, kiekvieno mėnesio 
pirmą penktadienį prie Švenč. Jėzaus Širdies atlaikomos 
Šv. Mišios.

2. Mirus Fundatoriui ir Garbės Fundatoriui už jo vėlę atlai
komos gedulingos Mišios su egzekvijomis ir apvaikščio
jami Kryžiaus Keliai.

3. Fundatoriai gauna dykai “Šv. Pranciškaus Varpelį.”
4. Garbės Fundatorių vardai bus įamžinti marmurinėje len

toje, kuri nuolat kabės ant vienuolyno sienos ir lankyto-

FUNDATORIAI 
AUKOJĄ PO $100.00

1. Kun. Jokūbas Šlikas............................. Sheboygan, Wisc.
2. Kun. Vaclovas Sadauskas......................... Donpra, Pą.
3. Kun. Alfons Orvydas............................ Schenectady, N. Y.
4. Mr. Kazimieras Leiga, ........................... Brpoklyn, N. Y-
5. Jagminų Šeima ...........................................  Chįęago, III.
6. Mr. Mrs. Vincentas, Uršulė Vitkai,........... ,... Chicago, III.
7. Mr. Mrs. Stanislovas, Anastazija Raštučiai, Chicago, III.
8. Mrs. Paulina Dausevičienė,.......................... Rochester, N. Y.
S. Mrs. Vinc. Paulikaitė, .............................Rochester, N. Y.

10. Mrs. Stanislava Vitkauskienė,............ Schenectady, N. Y.
11. N. N.............................................................. Schenectady, N. Y.
12. Miss Agota Suchackaitė.....................Schenectady, N. Y.

FRANCISCAN FĄTHERS
310 Orchard PI. Pittsburgh 1Q, Rą.

Nuo liepos 1 d., 1944
FRANCISCAN FATHERS

Mount St. Francis Gręepę, Mainę.

' niai naudai. i ypač nuo netikinčių ir silp-
Marijos tarnaitė, Berną- no tikėjimo žmonių, kurie 

dėta gimė 7 dieną sausio jos pasakojimus skaitė už 
1844 metuose Liurdo mies- • neprotingai sugalvotus

i

(Prądzįa $ pust) nogėtų ką nors žinoti apie telyje, piet-vakarių Pran- prietarus ir pamišimą. Jos; 
manyti, nes jeigu ji būtų W stebuklingus afei-l 
to norėjusi tai galėjo be • ūkimus ir tą vietą, kur iinėįų tėvų, Francois Šou- galimas pastangas, xaa 
tokiu sunkumų ta atsiekti,!varginga piemenėlė, Ber- birous ir Liudvinos Caste- tiktai ją sulaikius nuo to- 
kadangi po 18 apsireiškinadeta gY^ndama šiame fot Krikšto , ■ <
mų ją žmonės laikė net už vargų lr audimų istre- Marija . Bernard, 
šventą. Ji to nenorėjo, kad Prastai 1 ' 1

tikslą &aus- Liurde yra tai vieta,m 
n * kur Nekaltai pradėta Die-{ < 

vo Motina per lūpas Berna-

■!cūzijos daly, iš Dievą my-: persekiotojai dėjo visas! 
kur linčių tėvų, Francois Šou- galimas pastangas, kad! 3 X . ■ . -W> . .. . i . T _ • 1 •_

vardą gavo lesnio ėjimo prie Massa- 
, bet pa- belio, bet ji neatkreipė 

__  r__ buvo vadinama daug domės ant visų gra
nate regėti Karalienę Dan- Bernadeta. Šįmet jos gi- sinimų, nes jautė kokią tai 

mimo lygiai šimto metų paslaptingą spėką, trau- 
sukaktį minima, bet dėl -------------------- 1 ~—

kiančią ją prie apsireiški- birželio jį priėmė su didžia 
mų vietos. Galiaus menka, linksmybe pirmą šventą 
vos 14 metų mergaitė, Ma- Komuniją. Nuo to laiko 
rijos sustiprinta, laimėjo ’ pradėjo, su dideliu noru at- 
priešginybių kovą ir visas j siduoti prie mokslo ir gai- 
kliūtis, kurios trukdė Ma-( lestingųjų darbų, nes ji 
rijos garbės besiplėtojimą' matė artimo meilėje di- 
Liurde. ‘ '

Tais pačiais metais, kad tinkantį darbą, 
išmoktų krikščioniškų tie-

1*

džiai prakilnu, Dieyui pa-

ją kas gerbtų, nes 
daug prakilnesnį 
Dievo garbinime, 
tuščioje svieto garbėje ir

nų verlVyra tlktaTfalkma jr aav0 Motinišką meilę
;link suvargintos žmonijos.

Nors apsireiškimai Liur-1 Marija išrinktai sav0 
de tikrai pyko 1858 me- tarnaitei liepė, kad ji pa
tuose, bet keleivių viesas sakytų vietiniam kunigui, 

kad Jis pastatytų koplyčią.
~ Marijos reikalavimas gerų

katalikų pastangomis, liko I niame Liurdo miestelyje, 
išpildytas, tiktai vietoje Po kelių savaičių po sugrį- 
vienos yra ten trys koply- 
čios ir puikiausi bazilika 
puošia Liurdo visą apy
linkę. Prieš aštuoniosde-

, - - .. , karo minėjimas nėra taip
žemiškuose turtuose, ku-i?etos sk^e+. P.\evo i malonus, kaip turėtų būti.

Kiek paaugus, ji išėjo į

1867 metuose. Per devy- 
nius metus dėl daug įvai
rių kliūčių nebuvo galima 
laisvai ten lankytis. Tyri
nėjimams užsibaigus, svie
tiškoji ir bažnytinė val
džia viešai pripažino tik- 
rūmą apsireiškimų. Neli-'^mte šeštos “metus“7en 
kus stambesniųjų kliūčių nieko nebuvo, buvo tiktai 
žmonės su didesniu atsida-; perįnįjos 
vimu kas meta nesulaiko-' 
mai iš visų pasaulio dalių 
pradėjo ten keliauti, kad 
tylos maldoje pagerbti 
Dievą ir mūsų varguolių 
Motiną Šv. Mariją.

Šiandiena vargiai atra- 
rasime kataliką, kuris šir
dingai myli Dievą, kad ne-_______________________

kalnai gamtos 
gražumu papuošti ir Liur
do miestelis su mažu gy
ventojų skaičium. Dabar 
kasmeta šimtai tūkstan
čių maldingų žmonių ap
lanko tą garbingą vietą, 
Ikad išmeldus nuo Marijos 
reikalingų malonių savo 
išganymui ir kitų dvasi-

Bartres, pas savo giminai
tę už piemenaitę. Pradžio
je 1858 metų sugrįžo namo 
prie savo tėvelių, nes jau
tė kokį tai paslaptingą 
troškimą būti savo gimti-

i

I

t 
I

I

Šitas Dėdės Šamo Laivyno laivas, visas apšalęs ir 
sniegu apneštas buvo nuvykęs į Japonų Kurile salas ir 
bombardavo Paramushiro. Tai pirmas toks Dėdės Ša
mo Laivyno priplaukimas taip arti prie Japonų žemės.

žimui, tai yra 11 dieną va-; 
sario, Bernadeta su sayoj 
sesere Antoinėtta - Marija! 
ir viena maža kaimynų į 
mergele vardu Joąnna iš
ėjo pasirinkti malkų. Ber
nadeta parėjusi mažą upe
lį, staiga išgirdo nepapra
stą lig vėjo ošimą. Ji iš nu
stebimo pradėjo ąplink 
žvalgytis, kas tąi tokio 
galėtų būti, atsisukusį 
prieš ten esantį olos įdubi
mą, pamatė neapsakomo 
gražumo moteriškę, kuri 
buvo baltuose rūbuose, 
persijuosusi mėlyna juos
ta ir baltu ant galvos ap-! 
dangalu, laikančia rožan
čių dešinėje rankoje. Neži
nomoji moteriškė persi
žegnojusi kryželiu, pradė
jo kalbėti rožančių. Berna
deta nusigandusi klaupė | 
ant kelių prieš tą nepapra
stą apsireiškimą irgi kal
bėjo rožančiaus maldą. 
Dangiškoji aplankyto ja iš
nyko. Bet vėliau Marija; 
savo tarnaitei Bernadetai 
apsireiškė šešių mėnesių! 
laikotarpyj net aštuonioli- 
ką kartų. Paskutinis apsi
reiškimas įvyko 16 dieną 
liepos, nuo to laiko dau-. 
giau nebeturėjo progos re
gėti Šv. Marijos būdama 
čionai ant žemės.

Laike apsireiškimų ir 
paskui patyrė daug skaus
mingų vargų, nes įvairiais 
būdais buvo persekiojama,

t J

Bernadeta 1866 metuose 
atsisveikino su Liurdo a- 

įpylinkėmis ir Massabeliu, 
nes daugiau ji tos yietos 
nebematė. Liepos 8 dieną 
ankščiau minėtuose me
tuose įstojo į Gailestingų
jų seserų noviciątą Neyers 
centralinėje Prancūzijoje. 
Užbaigusi novįciątą spalių 
30 dieną, 1867 metuose pą- 
darė vienuolės apvadus 

(Tąsa 8 pusi.)
...........— ■ ■ ■ I .

— ii ■■■■ "■

i

išmoktų krikščioniškų tie- Kad atsiliepus į stebuk- 
sų, Bernadeta buvo paves- į lingąjį Dievo šaukiantį 
ta Gailestingųjų seserų ! balsą prie daug prakilnes- 
priežiūrai Liurde. 3 dieną nio gyvenimo pareigų,

KODĖL
Telefonų biznis yra, giliai įsišaknijęs karo 
reikaluose ir dar vis giliau eina.

Kuo Amerikos karo jėgos eina pirmyn, tuo 
reikalinga daugiau svvitchboards, dratos ir 
pačių telefonų, kurie yra taip reikalingi. 
Taipgi tėvai pasilikę namie ir-gi daugiau te
lefonų reikalauja.

Nuo to laiko, kai prasidėjo Šalies Apsigyni
mo programa 1940 m.; mes patenkinome Ar
mijos ir Laivyno reikalavimus, taipgi ir ka
ro industrijas ir kitas įstaigas. Visoje Bell 
Systemoje padidėjo telefonų aptarnavimo 
skaičius virš 4J/2 milijonų.

Tie visi reikmenys buvo naudoti iš reservų, 
kuriuos ir dabar naudojame. Reikmenys ci
viliams jau nedaromi daugiau. Už tai mes 
negalime išpildyti orderių taip greit, kaip 
pirmiau.

X

Bet mes bandome aptarnauti tiek kiek gali
ma, greitai kaip galima.

Pertvarkome visus dalykus, kad duoti tikrą 
ir gerą patarnavimą-
II v f' * K ’ * ‘ ‘ •

Aptarnaujame daugiau ir daugiau šeinąų su 
party lipęs.

Operuojame Centraliniųs ofisus virš norma
lės įtalpos.

Dedame extra pajėgų viską gerai užlaikyti, 
ypač tuos dalykus, kurių šiandien nega
lima gauti.

Jei jūs vienas iš tų, kurie laukia, norėtume, 
kad jūs žinotumėte, kad mes negalime išpil
dyti jūsų užsakymą iki galėsime pire to pri
eiti.

NEW ENGLAND TELEPHONE
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i latvių ir ukrainiečių laikraščiai, 
' nekalbant jau apie lietuviškus 
i laikraščius. Spee. Koresp.
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *
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VASARIO 16 d. ŠVENTES 
MINĖJIMAS ARGENTINOJE

Lietuvos Pasiuntinybė Bue
nos Airese išrūpino Argentinos 
Vyriausybės atitinkamą leidi
mą ir lietuviai prie savo namų 
vasario 16 d. turėjo malonumo 
iškelti Lietuvos trispalves gre
ta Argentinos vėliavų.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventės proga. Lietuvos Pasiun
tinį pasveikino Argentinos Vy
riausybės nariai ir Užsieinių 
Reikalų Ministerijos persona
las. Pasveikinimus taip pat at
siuntė Apaštališkasis Nunci
jus ir kiti diplomatinio korpuso 
nariai.

Himnas. Pamaldas atlaikė Tėvų 
Marijonų Vyresnysis Tėvas Ja
kaitis. asistuojant klebonui 
kun. Vengrui ir kun. Baltrušai
čiui. Labai įspūdingą šventei 
pritaikintą pamokslą pasakė 
Tėvas Jakaitis. Laike pamaldų 
giedojo solistas p. Grisonas ir 
kiti giesmininkai.

Bažnyčia buvo pilna lietuvių 
visuomenės ir pamaldose daly 
vavo Lietuvos Ministras su visa 
šeima ir Latvijos atstovas.

Argentinos spaudoje taip pat 
buvo paminėta Lietuvos Nepri
klausomybės šventė.
“Criterio” tilpo ilgas K. Verax’o 
straipsnis: “Signification mo- 
ral de la Independenca de Lit- 
uania". o dienraščiai “EI Pueb- 
lo” ir "Los Principios” vasario 
16 d. patalpino to paties auto
riaus straipsnį: “Lituania entre 
fuegos eruzados”. Ilgus straips
nius patalpino taip pat vietos Rehring.

Pilietinis Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjimas įvyko 
“Romos” salėje, šeštadienį, va
sario 12 d., ir buvo suruoštas, 
kaip ir kitais metais. Lietuvai 
Išlaisvinti Centro Argentinoje 
rūpesniu, šiame paminėjime il
gesnę kalbą pasakė Lietuvos 
Pasiuntinys Dr. K. Graužinis, o 
sveikinimo kalbas pasakė Lat
vijos atstovas. Estijos konsulas 
ir Ukrainiečių Komiteto Argen
tinoje atstovas. Koncertinę dalį 
išpildė šv. Cecilijos choras, di
riguojant ponui Vytautui Pad- 
valskiui, sugiedodomas Argenti
nos ir Lietuvos himnus. Maldą 
už Tėvynę ir eilę kitų dainų, ir 
vietos solistai p. Grisonienė. p. 
Bliumbergienė ir p. Orlovas. 
Didelė “Romos” salė buvo pilna 
rinktinės lietuvių publikos.

Kitą dieną, sekmadienį, vasa- 
sio 13 d. įvyko iškilmingos pa
maldos lietuvių Aušros Vartų 
bažnyčioje. Tėvų Marijonų rū
pesniu suruoštos. Prieš pamal
das buvo sugrotas Lietuvos

DAYTON, OHiO i

šeštadienį, balandžio 8-tą. 
rė parapijietis Juozas Galdikas, 
pavienis, gvv. pas tėvus Kazi
mierą ir Oną Galdikus. Nuliūdi
me paliko tėvus, tris brolius. 
Kazį. Feliksą ir Joną, ir dvi se
seris Oną Scott-Skatkauskienę 
ir Ireną. Velionis prieš kelis 
metus buvo labai veiklus vieti
nėje L. Vyčių 96-toje kuopoje, 
būdamas kuopos pirmininku ir 
taipgi tvarkydamas kuopos 
sporto reikalus. Jo vadovybėje, 
kuopos krepšinis (basketball) 
ratelis laimėjo Daytono miesto 
čampijonatą kelis kartus ir 
taipgi žaidė su lietuvių rateliais 
iš Chicagos, Clevelando jr kitų 
miestų. Dabartiniu laiku jis bu
vo pirmininku vietinio Lietuvių 
Piliečių klubo.

Žurnale j landžio 12-tą Kalvarijos 
i puošė iš Šv. Kryžiaus 
i par. bažnyčios.

’____________

mi

Grandioziškas Lietuviu Radio

KONCERTAS
SEKMADIENĮ,

DARBININKAS RADIO

METROPOLITAN OPEROS ŽVAIGŽDE

Gegužčs-May 21,
19 4 4I

Palaidotas ba-
ka-

lietuvių

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji 

tnu — žarnos neveiklios, skauda galva 
■nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT, ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai

E'

JORDAN HALL
Sekmadienio vakare.

7-tą mūsų bažnyčioje 
kiamas 
tas.

gegužės 
bus tei- 

Dirmavonės Sakramen- 
kurį suteiks' Cincinnatės

• Auxiliary Vyskupas George J. 
“ ‘ ’ F.A.G. I

■E

Huntington Avė. Boston.
(KAMPAS GAINSBORO ST.).

3:30 vai. po pietų

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

i HYTIMU
i VALSTYBIŲ ZIMBS
i c
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Svarbus Pranešimas
Moterų Sąjungos Conn. 
Apskričio Kuopoms Ir 

Narėms

jklelius. nes reikalinga sutazia- 
įvimo metu vartoti.

Marijona Jokubaiie,
Mot. S-gos Conn. Apskr. Rašt.

Pranešu visų kuopų ir valdy
bų žiniai, kad Moterų Sąjungas 
Conn. Apskričio svarbus pus
metinis suvažiavimas įvyks ge-:I 
gūžės - May 7 d.. 1944. šv. An
driejaus parapijos svetainėje. 
396 Church St., New Britain, 
Conn. Prasidės 1 valandą p. p.

I

HARTFORD, CONN.
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 

Lietuvių Skyriaus Veikla

Kovo 16 š. m. Lietuvių skyri 
turėjo mėnesinį susirinkimą. 
Dalyvavo nemažai draugijų at
stovų. Tame susirinkime nutar
ta skirti $500.00 Amerikos Rau
donajam Kryžiui, ir kad juos 
įteiktų skyriaus Pirm. Tas jau

Kadangi šis suvažiavimas yra 
labai svarbus ir gal bus prieš- 
seiminis. taigi kviečiu visas ■ atlikta. Taipgi nutarta, kad vi- 
kuopas skaitlingai atstovių pri- siems ir visados Šv. Kalėdų ir 
s:ųsti ir pagaminti naudingų į- Velykų švenčių proga siųsti lie- 
nešimų kaip organizacijos labui,
lip ir apskričio naudai.

Prašau atstoves, vykstant 
suvažiavimą, pasiimti save žen- atsirado ir aukų.

66 Laboratorijos Mėginimai Daromi Užtikrinti 
Pasitikėtiną, Tikrą Veikimą

tuviams kareiviams dovanas, 
i Tas buvo daroma, ir ateityje 

Į bus daroma. Tame susirinkime 
, būtent. Vin- 

- cas ir ponia Kiačiziai. Hartfor
do biznieriai. 73 Hillside Avė., 
paaukavo $25. A. J. Mazotas. 
nenuilstantis darbuotojas kata
likiškoj dirvoj ir lietuvybei, pa
aukavo So. Sekantis susirinki
mas Įvyks balandžio 20, toj pa
čioj vietoj. 8 vai. vakare. Visi 
draugijų atstovai būtinai turite 
dalyvauti. Kalakutas.

Karo Meto Gyvenimas

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, kontrabosas virtuo
zas, pasižymėjęs grojimu solo ir orkes-

p. ANNA KASKAS. Kontralto

BOSTON SYMPHONY ORKESTROS PAŽIBA

p. LUDWIG JUHT, Kontrabosas

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:

MOKSLAS PANAIKA KENTĖJIMĄ NUO 
UŽKIETĖJIMO

NEWARK. N. J. — Per daug me
tų. mokslininkai darė tyrinėjimus iš-1 
rasti gyduoles, kurios būtų lengvos' 
ir pasitikėtinos. bet tikrai veiklios 
dėl savo tikslo.

Daugelis mano, kad mokslininkai 
prie Pharmaco. Ine. išrado ideališkas 
huosuojančias vidurius medicinas 
lengvas, bet tikrai veikiančias var
du FEEN-A-MINT. moderniški vais
tai. kramtomo gurno formoje.

Yra gerai žinoma, kad maisto ge
ras sukranitymas padeda j; tinkamai 
suvirškinti ir padaro jums daugiausia 
į'ero. Feen-a-mint veikia pagal pa
našu principą. Kramtymas Feen-a- 
mint paruošia gerai žinomus vaistus 
suteikt jums kuo daugiausia gero. 
Tai buvo milijonų naudotojų patyri
mas.

Pirm negu produktas suvynioja
mas ii išsiunčiamas. laboratorijoj da
romi 66 mėginimai užtikrinti, kad
Feen-a-minl
ir laikytųsi savo aukštos rūšies pasi
tikėjimo ir gero veikimo. Viršuj ro- _
(loma viena iš Pharmaco. Ine . labora- nČtojų, kurių bylos buVO 
toriių. Newark. N. J., kur šis gerai ži
nomas produktas yra išmėginamas.

Kada tik tas sunkus.
į dėjimo jausmas rodo, kad reikia vi
durius paliuosuoti. Feer.-a-mint gali
ma naudoti pagal nurodymus, su pil
nu pasitikėjimu jo lengvu, bet tikru 
veikimu. Šios gyduolės dėl jų malo
naus skonio, yra populio:ės tarp vi-

, sų. įnimant ir vaikus.
Feen-a-mint galima gauti penkiuo

se ekonomiškuoae pakiotėliirse ir ga-
. iima nusipirkti visose vaistonėse.

Juodoji gazolino rinka 
yra daug atsakominga už 
OPA reguliacijų laužy- ---------------------------------------------------------------------
mus. Kriminaliniame teis- gėlės už nesąžiningą nau- dėti sutriuškinti juodąją 
me pernai iš 2,451 visokios dojimąsi racionavimo ku- rinką, endorsuojant gazo- 
racionaviirio ir kainų kon
trolės prasižengimų be
veik pusė buvo gazolino 
nusikaltimų, pareiškė 
OPA.

I

Iš visų tų kuponų pirkė- 
it būtų visuomet vienodas jų, gaZO pardavimo Žuli- 

kautojų, vagių ir apgaudi-

ponais; taip pat Hearing lino kuponus įrašant auto- 
Commissioners 555 gazoli
no prekiautojams uždrau
dė verstis tuo bizniu ar tai 
kelioms dienoms ar tai vi
sam karo laikui,

OPA pareiškė, kad juo
dosios rinkos kuponų var
tojimas kai kuriose apy
linkėse iššaukė vietinį ga
zolino trūkumą ir grasė 
gyvybinėms karo laiko 
transportacijoms.

Pasekmingos reguliaci-

mobilio, kuriam buvo duo
ti kuponai, licenso numerį.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.

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

Radio Programos vedėjas.

Draugijų Valdybų Adresai

užbaigtos kriminaliniuose loiiiULiiia > i iao. , — _
gaivos skau- teismuose praėjusį mene

sį, vienas trečdalis paso
dinti į kalėjimus. Likusieji 
buvo nubausti ar paleisti 
lygtinai. Be to, vietinės ra- jos nustatytos OPA kiek- 
cionavimo įstaigos atėmė vienam gazolino vartoto- 
daugiau kaip 3,000 vairuo- jui. Kiekvienam vairuoto- 

j tojams racionavimo kny-jui duodama galimybė pa-

H Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvią 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd 
BALTIMORE 30, Md. 

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokių reikalų

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 6VČ.

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

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

8 Wlnfield SL. So. Bsston, Mass. 
ProL Rašt. — Ona Ivaėkienė,

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

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

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

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

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų antradienį mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

------- »
•V. JONO EV. BL. PA6ALPINE* 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždy*, 
601 6th SL, So. Boston, Mass.

Vice-Plrmininkas — Pranas Tulelkls
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

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

Fin RaAt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St., So. Boston, Mana.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
I 699 E. Seventh St.. So. Boston. Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis. 

787 E. Broadway. So. Boston, Mass.

I1

Draugija laiko susirinkimus kas tr. 
člą sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos saMJ 
482 E. 7th SL, So. Boston, Mase.
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ŽINUTES
i

yra atšaukiamos Federacijos 
skyriaus prakalbos, kurios buvo 
rengiamos, trečiadienį, po Šv. 
Teresės Novenos pamaldų, baž
nytinėje salėje.

Bal. 16 d., mirė Jurgis C. Gil
bertas. Paliko žmoną Oną (Tre

čiokaitę), tris sūnus ir dukterį. 
Laidojamas, iš Šv. Petro 
bažnyčios, bal. 19 d., 10 v.

|j
i Viena Nelaimė, Tai 

Ne Nelaimė...

par.

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 Sąuare, 

Boston, Mass.

“Darbininkas” išleidžia Vyskupo 
Petro Bučio, MIC., knygą “ŠVČ. P. 
MARIJOS APSIREIŠKIMAI LIUR
DE”. Tai bus trečioji tos svarbios 
knygos laida.

Ši taip labai svarbi ir Įdomi knyga 
pirmame leidime pasirodė prieš 34 
metus, Lietuvoje. Ji turėjo pelnyti di
delį pasisekimą mūsų skaitančios vi
suomenės tarpe. Joje moksliškai 
svarstomi stebuklai, aiškiai apsako
ma visi ŠVČ. P. MARIJOS APSIREIŠ
KIMAI mažai Bernadetai ir aprašoma 
Įiaug įvykusių stebuklų. Knyga taip

Balandžio 4 d. p. Vinco Balu- 
konio, South Ęoston Cafe savi
ninko, namą 442 8th St., sunai- 

Jaunamečių kino ugnis. Padarė apie $4,000 
nuostolių. Gaisras kilęs iš kami- 

Ji su savo no, kuris buvęs prie medinės 
yra pasiro- sienos ir įtrukęs. Namas buvo 

. p. Balukonis su

ONA IVAŠKIENĖ,
Bostono Lietuvių 
šokėjų, dainininkų, deklamato
rių grupės vedėja, 
grupe daug kartų 
džius lietuvių ir svetimtaučių trijų aukštų.

ringos draugijos susirinkimai tarpe keldama Lietuvos ir lietu- šeima gyvena 260 W. Broad- 
biednuomenės aprūpinimui yra vjų tautos meno vertybes viešu- way.

Tačiau p. Balukonis ne taip 
daug sielojasi dėl gaisro, kaip 
dėl jo žmonas ligos, kuri be o- 

Iperacijos negali apseiti. pp. Ba- 
lukoniam, kurie yra nuoširdūs 
“Darbininko” ir Darbininkų 
Radio programos rėmėjai nuo
širdžiai užjaučiame ir linkime,

Bal. 16 d., tapo pakrikštyta 
Lorraine Ona Fredriko - Olėsės

Bal. 14 d., staiga mirė, Anta
nas Naujokaitis, 66 metų, savo 
namuose, 193 L St. Paėjo Sin-

t

tautų parapijos. Amerikoje, 
pragyveno per 40 metų. Paliko
žmoną Oną (Valaitytę), dukterį (Gudaitės) Thompson, gyv. 40 
Magdaleną Druzdienę ir brolį
Kazimierą Naujokaitį (Norwoo-
de). Laidojamas bal. 18 d., 9 v. šv. Vincento Pauiiečio labda
ry Naujos Kalvarijos kapuose.

Šiuomi, dėl svarbių priežasčių,

DAKTARAI

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—1 ir 6—8.
i_______________________________ _______

IVAIROS SKELBIMAI

Gatės St.

l

I
-------------—------------------- —£ X      VCLULUVAD j V .

laikomi ketvirtadieniais, 8 vai.' mon. p. Ona Ivaškienė savo va-,
vakare, po bažnyčia.

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

VYRŲ AR MOTERŲ
Elevotor Operatorių 
reikalinga tuojau. Gera alga, 

puikios darbo sąlygos. 
Matykite Mr. Leonard, 

MYLĖS STANDISH HOTEL 
Beacon St., at Kenmore Sąuare, 

Boston, Mass.

dovaujamam būryj programos 
dalyvių turi per 50 narių, šiais 

Bostono Kolegijos mokslo me- metais ji su savo grupe vyks į; 
tas prasidės birž. 12 d., 1944. — National Folk Festival, Acade- 
Užsiregistravimas, geg. 19 ir 20 my of Music, Philadelphia, Pa., 
d-d. kuris įvyks gegužės mėnesį.;

Bostono College High School Tos kelionės išlaidoms padengti 
mokslo metas prasidės rūgs. Dėl ši p. Ivaškienės grupė ruošia Dievui padedant, p. Balukonie- 
to mokslo reikia užsiregistruoti gražią programą sekmad., ba- nei pergyventi operaciją ir pa- 
bal. 17—21 dienomis. landžio-April 23 d., 1944, 6 vai/sveikti.

Šios mokslo įstaigos kaip vei- vakare, Municipal Building, E.1 

kė, taip ir veikia, nors karas'su- Broadway (tarp G ir H. gat- 
mažino studentų skaičių. i vių), So. Boston, Mass. Visi,

-----  ‘kieno tik krūtinėje dar plaka 
Šv. Valandai, lietuvišku jausmu širdelė, kvie

čiami dalyvauti šiame Jauna- 
mečių artistų parengime ir tuo- 
mi paremti kilnų jaunuolių ir p. 
Ivaškienės tikslą. Kvieslys.

būsimo kunigo Antano Jurge-

Prezidentiniai Balsai Pagal 
Valstybes

įdomi, kad sunku apsakyti, reikia tik kambaAi tapestry plyt’ fire.

Bal. 14 d., po
Maldos Apaštalavimo draugija

i laikė susirinkimą. Direktorius 
į Tėvas Aukštikalnis kalbėjo apie 
maldas Lietuvos gelbėjimui. Su-! 

i sirinkimas pasiryžo teikti savo i 
• »
senai tėvynei kuodidžiausią dva
sinę pagalbą. Išrinko atstovus į laičio primicijų bankiete.
N .A. Seimelį. Nutarė dalyvauti 
kareiviams remti vakarienėje ir

1

ATTENTION PLEASE

Kiekviena valstybė 
paduotą prezidentinių 
sų skaičių —
Alabama ..... ...............
'Arizona ......................
Arkansas .................
Calif ornia ..’...............
Colorado ..................

laukiamas Connecticut ..............
seimelis į.‘Denare 
sekmadie- ! £lorlda

Georgia
Idaho

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

SEIMELIS. Seniai 
j N. A. L. K. metinis 
vyksta So. Bostone, 

• nį, balandžio 23 d.

10 v. r., bus asistoje atnašau- Illinois 
jamos šv. mišios už Lietuvą. 
Sakomas pamokslas.

Kviečiami draugijų, kuopų, 
ratelių ir visokių organizacijų 
atstovai ir svečiai dalyvauti šio
se šv. mišios ir eiti prie Sakra
mentų.

i

/
Make new friends 

Civilians 90c.
Renew old acąuąintances

Servicemen 45c.

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

Vėliausios Stailos

Indiana...............
;Iowa ....................
Kansas ..............
Kentucky...........
Louisiana ........f .t 
Maine ..................
Maryland ..........
Massachusetts 
Michigan ............
Minnesota ........
Mississippi ......
Missouri ............
Montana.............
Nebraska .........
Nevada .............
New Hampshire 
New Jersey........
New Mexico .....
New York ........
North Carolina

Tuojau po pamaldų Moterų- 
Merginų kareiviams remti drau
gija teiks norintiems pusryčius.

1 vai. p.p. prasidės seimelio 
į sesijos. Paskaitą skaitys p. J. 
i B. Laučka “Amerikos” redakto
rius. Kalbės redaktorius A. F. i 
Kneižys, ir kiti, dvasininkai ir 
pasauliečiai. Seimelį baigsime 
bažnyčioje palaiminimu Šven
čiausiu Sakramentu ir maldo
mis už Lietuvą.

6 vai. vak., šv. Petro parapi- North Dakota 
jas kareiviams remti skyrius Ohio ...... .......
rengia viešą vakarienę, parapi- Oklahoma 
jos salėje. 492 E. 7th St., ir Oregon ........
kviečia visus svečius ir vieti- Pennsylvania

Plaukų kirpimo, Šukavimo, Garbinavi- 
mo, kq tik parvestos iš Hairdressėrių 

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
738 E. Broadway South Boston. Mass.

arti LSt.—Tel. ŠOU 4645

nius dalyvauti šioje metinėje Rhode Island 
♦i* kareiviams remti puotoje. Vaka- South Carolii
T
*♦* j viams remti.

F...
ton St., Bostone, įvyks diecezi-

kareiviams remti puotoje. Vaka- South Carolina 
rienės visas pelnas eis karei- South Dakota

. Vakarienės prog- Tennessee ....
ramoje dalyvaus parapijos vai- 'TeKas ................
kueiai. keletas įžymių svečių ir 'Utah ............ '..
vietinių profesionalų. Vermont

Virginia
I —Geg. 7 d.. 2:30 v. p. p., šv.' Washington . 

Kryžiaus katedroje, Washing-• West Virginia 
. Wisconsin ... 

Wyoming ....V jos mergaičių, aštunto skyriaus 
*|* pradinių mokyklų ir iš High 

Schools, pamaldos. Mergaitės 
A i norinčios važiuoti į šias, joms 

■ rengiamas, pamaldas, tepaduo- 
♦^♦jda savo vardą vietiniam kuni

gui arba Seselei mokytojai.T
Tt Bal. 16 d., apsivedė Vladas 

Žarnauskas su Ona Pikelyte.
Joana Bąlkiūtė ištekėjo už 

Vinco Štograno.

pačiam ją skaityti.
Antras tos knygos leidimas buvo papildytas žinio

mis iš įvairių rašytojų ir ’š naujų paties autoriaus ty
rinėjimų Liurde, 1930 metais. Šitą antrą leidimą “Dar
bininkas” perspausdina, sutinkant pačiam autoriui 
Vyskupui P. Bučiui ir neužilgo su didžiausiu džiaugs
mu galės visuomenė skaityti.

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

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

Šią savaitę i Liurdo knygos rėmėjus įstojo sekantieji: 
Marijona Yanulaitytė, Montreal, Canada 
Ignas Strakauskas, Dorchester, Mass...........
Barbora Gurskienė — Jaunaitė, Chicago, III.

I i

turi 
bal-

... 11
....3
.... 9 Walteris Mack, Chicago, III.
... 22 F °
....  61
.....8 Mary Maczuk, Raymondville, Missouri,
....3
.....7
... 12
.... 4
... 29
.... 14
... 11
..... 9
.... 11
.... 10
..... 5
..... 8
... 17
.... 19
.... 11
.... 9
... 15
..... 4
..... 7
..... 3
..... 4
.... 16
......3
.... 47
....13
.....4
.... 26
.... 11
.....5
.... 36
......4
.....8
.....4
.... 11
.... 23
.....4
......3
....11
..... 8
......8
.... 12
..... 3
FLIS.

K. S., Dorchester, Mass................
Jonas Galinis, So. Boston, Mass.

10.00 
... 5.00 
... 5.00 
.. 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00

5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00

place valgomame kambaryje ir 
marble fireplace kituose ketu
riuose kambariuose. Dėlei prie
žasties gaisro, namas buvo iš- 
naujo pertaisytas.

Kitas namas užpakalyje šio 
namo eina su juo, kuriame yra 
5 kambariai. Kambariai galima 
gerai pataisyti.

Mortgičiaus turi $2500., par
davimo kaina $10,000. Galima 
bus ir nusiderėti. Galima pama
tyti sekmadieniais po 12 vai. 
dieną. Pamatykite George Scott, 
572 Broadway, So. Boston, 
Mass. (V-19)

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

414 W. Broadway I
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkvt-ay 1233-W

Mrs. Tekia Bernotas, Phila. Pa............................
Steponas Krėvė, Chicago, III..............................
Lucy Klepeckas, So. Boston, Mass.....................
K. Mikšis, Chicago, III...........................................
Domicėlė Žąsytis, Chicago, III............................
Juzė Petrulionytė, N. Weymouth, Mass............
Ona Kareckienė, Cicero, III...................................
Liet. Švento Vardo Draugija, Kearny, N. J...... e
Petras Freimontas, Cambridge, Mass....................... 5.00
Alex Mickeliunas, Rockdale, III...................................5.00
M. Kerbelis, Amsterdam, N. Y................................... 5.00
Pranas ir Veronika Kudirkai, Norwood, Mass. .... 5.00 
Vincas Kandrotas, Cambridge, Mass..............
Ignas Mazgelis, Rochester, Mass.....................
J. Salatka, Lowell, Mass....................................
George Klimas, Patsville, Pa.-..........................
Magd. Bakiūtė, Worcester, Mass...................
Klierikas Jonas Bernatonis, Brighton, Mass. 
Mr. & Mrs. Tarnas Klimas, Waterbury, Conn. 
Mrs. Elenora Džiaugis, Worcester, Mass. 
Morta Kachkauskienė, Cambridge, Mass......

Nuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už nuo
širdumą ir aukas. Kaip tik knyga bus atspausdinta, 
tuojau bus išsiųsta kiekvienam knygos Rėmėjui.

“Darbininko” Adm.
Norintieji tapti Liurdo knygos rėmėjais, 

kreipkitės:
DARBININKAS.

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

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2.00
2.00
2.00
1.00

vietos. Tas parodo, kad ko
munizmas skverbias kur 
gali ginklu-jėga, o kur ne
gali jėga, tai diplomatiniu 

. keliu.

I
i

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais r e m i a , 
“Darbininką”.

IVAIROS SKELBIMAI

★ Sovietų Rusijos viršū
nės reikalauja, kad būtų 
Italijoje įvesta nauja val
džia, kuri reprezentuotų 
visas sroves. Taip galima 
buvo ir tikėtis, kad komu
nizmo vykdytojai teiksis 
paskleisti savo doktriną ir 
ten, kur jai ligi šiol nebuvo

oį tru.*- 'ytvtūUci/vi** •

I

Boston Edison Company sako

...neleisk apšalti šaldančių refrige- 
ratoriaus dalių daugiau kaip ket
virtį colio. Nutarplnkite regulia
riai ir neleisk mekanizmui dirbti 
viršlaikio.

REFRIGERATOR TO
MAKE A

SNOVJMAN.

8OY, you COULD SCRAPE
ENOUGH r KOŠT OFF
THE COILS OF TH/S

Boston Edison Company

BALLAST TUBES
POPULAR Ific EACH 

NUMBERS T/
Also limited suppty of OZ4. 

6SQ7, 12K7, 12 AB, 6SK7, «K8, 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 yotir 

money back. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numberc.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

Taisau N
Atlieku karpenterio darbą, 

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

GRABOR1AI
I

REIKALINGAS 
DARBININKAS

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

Dėl atlyginimo ir darbo sąly
gų kreipkitės šiuo adresu: — 

Sisters of The Immaculate 
Conccption of The Blesscd.

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

Telef. Putnam 1451.

PARSIDUODA dviejų ir pu
sės šeimynų namas ir 2-jų karų 
garadžius. vištininkas. Yra 15 
kambarių, 2 tenamentai po 6 
kambarius ir pienas 3 kamba
rių. Kieto medžio grindys. Atsi
šaukite: 64 Sawtelle Avė., arti 
bažnyčios, Montello, Mase. (11) 

I 
II RANDOLPH. MASS.

PARSIDUODA 5 kambarių 
namas su visais improvemen- 
tais, 11 akeris žemės, vištinin
kas. $3800. $800 cash pinigais. 
Atsišaukite 162 Liberty St.

b (11-14-18)

S. Barasenčius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Tei3es

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Oorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Josegh V.Cssper 
(KA8PERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tol. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609

■s
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mes turime nemažai labai 
įį gražių veikalėlių. Šiuo kar- 
(g tu mes norėtume atkreip- 
& ti dėmesį į kan. Pr. Žadei- 
ę kio veikalą. Kan. Pr. 2a- 

deikis. brolis Lietuvos mi- 5 nisterio Vašingtone, yra 
• priskaitomas tarp žymių 
Lietuvos rašytojų. Yra iš
leisti du tomai jo vertingo 
kūrinio: “Didžiojo Karo 

■ Užrašai”. Jis kurį laiką re
dagavo ‘Sekmadienio Skai

dymus’ ir, palaikydamas 
- Nobelio laureate prie Marijos kojų.— ry.šius c. Mair<*niu> Jakštu,x J J c arkiv. Skvirecku, kun. Tu-

įmu — dirbo Šv. Kazimiero 
i knygų leidimo draugijoje. 
I Jis iš graikų kalbos išvertė 
didžią dalį garsiojo jų vei
kalo: “Ilijada”. Tas darbas 
buvo reikiamai įvertintas 

! ir net Lietuvos Švietimo| 
Ministerija tą veikalą iš- 

! leido savo lėšomis. į

į Plačioms lietuvių mi
nioms tas rašytojas davė 
vertingą veikalą: “Gegu
žės Mėnuo”. Šį veikalą ji
sai ruošė pasinaudodamas 
kuriniais garsių užsienio 
rašytojų, kaip vysk. Pro- 
haškos, Halterio ir Šlose- 
rio, įvesdamas reikalingus 
pritaikymus Lietuvos žmo
nėms.
Karo liepsnose gimusi 

i knyga
Kan. Pr. Žadeikio “Gegu

žės Mėnuo”, pirmoji laida, 
pasirodė tais metais, kai 
prasidėjo Didysis karas, 
taigi ji rašyta karo išva
karėse, joje duodama ne
mažai paguodos kentėji- 

Berželiais nukaišytose muose, todėl ji gali būti 
tinkama ir dabar — siau
čiant naujam pasauliniam 
karui. Veikalas buvo lietu
vių tiek mėgiamas, kad po 
keletos metų išleista antra 
laida Amerikoje, pritaiky
ta išeiviams lietuviams. 
Šio leidinio galima dar 
gauti. Prašant atsiųsti 
kan. Pr. Žadeikio “Gegu
žės Mėnuo”, kreiptis adre
su: “Darbininkas”, 366 W.

I * KRISTAUS VYNUOGYNE * ______
Veda: Kun. K. Jenkus

Kinu Misijonieriaus Karo Užrašai! Nuotykiai Iš Garsiųjų Žmonių 
fivvenimnGriaudžia patrankų trenksmai

Šiandien Įvyko didelis posūkis! Ginamas Ezining 
miestas. Nuo pereitos nakties 12 valandos griaudžia 
patrankų trenksmai. Net seni kareiviai persiklausė ir 
nukėlė baterijas kažkur į pietus. Paskui jau matėm 
pabūklų žybtelėjimus, ir duslūs smūgiai tik dar aiš
kiau rodė, kur buvo kova. Pereitą naktį atsikėlė dar 
didesni būriai. Dabar turi saugoti mus Dievo ranka. 
Kokia bus panika, kai atsidursim vidury ugnies su 
tiek žmonių! Ar nebus jau gana?

Pamatėm didelę ugnį
Kaip greit gali išsiveržti gaisras. Kinų organiza

cijos dirba labai silpnai. Jei ko nors iš mūsų nėra, vos 
pakruta. Dėl to mes turim būti kuone visur. Ir dar da
bar šis nesiliaująs pabūklų trenksmas. Kai šiandien 
vidurdieny pastebėjom šiaurės vakarų pusėj naujos 
kariuomenės žygiavimą, pamatėm vienoj vietoj didelę 
ugnį. Ai jie norėjo kiek susišildyti? O tai taip šalta.

Prie vartų grūdas tūkstančiai
Visi keliai į Dedjachvang — plačių kelių čia nėra, 

bet jau daugiau šunkeliai — pilni žmonių. Ar jie dar 
nori čia patilpti? Prie vartų grūdas tūkstančiai. Vis 
daugiau ir daugiau garsėją patrankų šūviai šį vakarą 
labiausiai baugina. Nutarta geriausią trobesį, vakarinę 
seminariją, užimti su pabėgėliais. Ten reikia apgyven
dinti vien vyrus. Tai buvo spūstis. Mes, jauni tėvai, 
turėjom galuotis kaip liūtai. Apie tūkstantis vyrų — 
aš manau, buvo daugiau — ieškojo kokios nors viete
lės pas mus vakarinėj seminarijoj. Galvatrūkčiais pa
sileido šimtai Į vakarus. Su visomis jėgomis sustab
dom šitą geresnių vietų medžioklę. Tarp dviejų aukštų 
mūrų užkardinom praėjimą. Visi turi dar palaukti, nes 
dar nėra ištuštinta salė. Tai buvo baukštus laukimas, 
nes trinksėjo pabūklai vis arčiau ir arčiau.

Jau sviediniai krinta

Gyvenimo i

Gražiabalsio Caruso dėkingumas.-

—Nuostabusis Marijos knygynas Ispanijoje. — 
— Lietuviškoji giesmė iš saule nudegintų krūtiniu. —

— Apie spygliuotas vielas ir žibančius durtuvus. — 
— Ministerio brolis ir jo vertingas kūrinys. —

Misijonierius kunigas Jonas Proux su savo nauja- 
krikščiais ties ties bažnyčios durimis.Rašytoja prie Sopulin

gosios kojų.
Pasaulio garsenybė Sig- 

rid Undset už savo talen-Į 
tingus raštus 1928 m. lai-! 
mėjo aukščiausį pasižymė-' 
jimą — Nobelio premiją. 
Jai pagerbti buvo suruoš- 

j tos iškilmės. Rytojaus die
ną — tai buvo Nekalto 
Prasidėjimo šventė — ji 
atvyko į bažnyčią ir jai į- 
teiktąjį laurų vainiką pa
dėjo prie Sopulingosios 
Dievo motinos stovylos. 

i Klūpėdama prie jos ilgai 
meldėsi. Jos širdis tikrąjį 
džiaugsmą rado ne tuose! 
pagyrimo žodžiuose, kurių 
vakar tiek prisiklausė, ne 
tūkstantinėse sumose, ku

šlą akimirką paskalos visada būna blogiausios: ri°s Jai buvo įteiktos, bet 
l — prie Marijos

I

seklyčiose
Lietuviai myli Mariją ir 

jos garbinimą — geguži- 
' nes pamaldas. Kaimuose 
; būriais renkasi į berželiais 
nukaišytas seklyčias, kur 
prie degančių grabnyčių, 

j suklaupę prieš Dievo Moti- 
I nėlės paveikslą neria mal
dai rankas, nuo darbo pūs
lėtas ir iš saule nudegintų 

dabar susigrūdo iankė Pompejos Dievo Mo-'krutinlų pasigirsta galm-, Broadway, South Boston, 
!gos giesmeš garsai. Ir šie- 27, Mass. Kaina —40c.

(Galima atsiųsti 40c. pašto 
ženklais — stamps).

Pažymėtina, kad knyge
lė gražiai paveiksluota — 
kiekvienos dienos skąity-

japonai esą atmušti. Jau sviediniai krinta į kaimynų tiktai čia 
Lidjatang. Jau buvo sutemę, kai vienas iš mūsų mane kojų ji savo sielai tiek pa- 
užkliuvo: Tsining dega. Dangus buvo visas paraudęs, guodos sulaukė.
Miesto šiaurėje didžiulė ugnis. Taip vienas mažas kinų ..x
berniukas nebenorėjo laukti ir į 
iš mūsų pasakė: “Tu elgies lygiai kaip mažas japonų 
vaikas”. Berniukas karščiavos. Kaip tik čia galima pik
čiau išplūsti.

Pagaliau seminarija buvo pilna prikimšta. Kur 
ankščiau tik keletas kinų gjveno, < 
apie tūkstantis vyrų, žinoma, moterų su daugeliu vai
kų prisikimšo dar daugiau. Dabar mokykloj tik mote- kaip padėką" už puikų bal- 
rys. Viskas užimta. — net pastogės ir palėpės, — kur Sų įr pasisekimą, 
LlxL

pradėjo bartis. Vienas Kam Caruso dėkojo už
savo nuostabųjį balsų.

Kai Enriko Caruso pa
garsėjo savo nuostabiu 
balsu, jisai pirmiausia ap-

Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

Kaimų Aplankymas
(Tęsinys)

įvairių įspėjimų ir iš jaunesniųjų katalikų ka-I Po
;gandų, kun. Gerardas ir tekizmo mokytoju, kad šis 
! Vangas tikėjosi gan pavo- būrelis padidėtų ir pa
pingos kelionės, bet veltui trauktų kitus.
buvo susirūpinę. Kelias ii-i Kiek laiko praėjus, misi- 
gai tęsėsi per miškus ir jonierius su savo draugu 

i galu gale pasimatė Meng iškeliavo, atsisakydamas 
Kiang kaimas, kur dar nė pasiimti pasiūlytą karei- 

• vienas misijonierius nebu- vių sargybą. Jiedu nuke- 
vo koją įžengęs. Kai jie į- liavo virš šimtą mylių be 
jojo į kaimą, juos džiaugs- jokios nelaimės. Ištikimas 
mingai sutiko .su garsiais Vangas buvo atsargus vi- 
sveikinimais apie dvide- šokiam pavojui.
šimt penki katalikai, ku-f Kai jie sugrrįžo į Flngu- 
rie čia buvo atvykę iš kitų ku kaimą, rodos lyg Jobą 
kaimų. Kaip jie nustebo Sename Testamente, Die- 
sulaukę kunigo! Vas, norėdamas parodyti

Kaimo katalikai aiškino Savo palankumą, išbandė 
kunigėliui savo dabartinę kunigėlio draugą, katekiz- 
padėtį ir kaip jie išlaikė mo mokytoją. Savo gimta- 
savo tikėjimą be kunigo ir me kaime, jo žmona su nu- 
be Sakramentų. “Kas va- liūdusiu veidu ir su ašaro- 
karą ir kas sekmadienį mis prie jo pribėgo. “Mūsų 
mes susirenkame pas kurį dukrelė, Rožytė — pasimi- 

, pranešė jam .silpnu 
verkiančiu balsu.

Vango veidas apsiniaukė

tinos garsųjį paveikslą ir - ,T-® r * met, iš apiplėštų Lietuvos
grįčių, skris pagalbos 
šauksmai į Mariją. Iš toli
mo Sibiro ištrėmimo ir 
nQcių koncentracijos sto
vyklų — slaptoje maldoje mui vienas ar net du pa

puošimai — paveikslėliai.
Neseniai suėjo 10 m. su

kaktis nuo mirties kan. 
Pr. Žadeikio ir mes tą su
kaktį gražiai galime pa
gerbti skaitydami jo kūri
nį, įsijausdami į jo mintis. 
Jis jau grabe, Lietuvos 
smiltimis apibertas, bet jo 
naudingais pamokymais ir 
patarimais mes galime la
bai gražiai pasinaudoti. Iš 
kapų į mus jis kalbės gi
liai ir jautriai. N.

nors senelį ir maldas at- rė”, 
kalbame.”

Iš tikrųjų šis būrelis la-!
bai Dievą mylintis, nes gi- ir už valandėlės jis atsilie- 
liai miškuose apsigyvenęs pė, 
savanoriai susirinkdavo ■ 
vakarinėms maldoms ir 
sekmadieniais susirinkda
vo Mišiom, kuriom atlai
kyti nebuvo kunigo. Kiek 
stiprybės galima pasisem-( 
ti iš šių žmonių dvasinio 
nusistatymo ir didžiuotis 
kokią įtaką katalikybė pa
darė šiems buvusiems pa- 
gonams. Čang Šang buvo 
jų vyresnysis, savo darbš- susijaudino, šiame miškų 
tumu pasirodęs tikru ir kaime jis pa.tyrrė tokį gy- 
kilniu apaštalu. Kun. Ge- venimą ir pilną tikėjimą, 
rardas rado dar kitą sene- kuris galėtų nušviesti ka
lį, Li Yin Tien, labai pasi-■ rališkus kambarius ir di- 
žymėjusį kaimietį, kuris džiausiąs katedras, 
skleidė pagonams tikėji
mą.

Misijonierius nuoširdžiai 
džiaugėsi tokiais darbš
čiais tikėjimo vadais. Tą 
vakarą jis pasamdė didelį 
kambarį atnašauti Mišias Į rankos, 
ir taipogi išauklėti vieną' Prof. St. Šalkauskis.

jis pali
ko nemažą auką. Po sek- 

įmingų koncertų Ameriko
je grįžęs į tėvynę jis ap
lankė mažoje bažnytėlėje 

. ir 
tai šventovei išlaikyti pa- 

‘ aukojo 20,000 lirų.
’l

buvo kokia laisva vietele.
Griovė kanuolės, tratėjo kulkosvydžiai

Pereitą vakarą prieš, devintą valandą ištiko štai-
smarki kulkosvydžių ugnis Tai buvo daugiausiai p“"", pū-eikslą!

du trys Kilometrai nuo musų. Manėm, kad si vakarą 
tikrai puls; dėlto negulėm nors ir labai buvom pavargę.
Iki nakties dvyliktos griovė kanuolės, tratėjo kulko
svydžiai. Paskui pasidarė ramiau.

vac? — lietuviai pasakos Mari- 
! jai savo kruviną sopulį ir 
kančią. Spygliuotų vielų 
užtvaros ir išrikiuotų ži- I I

(Bus daugiau).i Nuostabusis Marijos bančių durtuvų eilės mus un m " i •_•__ • _ _ _ __ i*“P. P.” skiria nuo jų, bet mes gali
me bent gi malda jungtis 
su jais ir savo nuoširdžiais 
atodūsiais paremti jų pra
šymus prie Marijos.

Vertingas lietuvio 
darbas

Darbo žmogui, kurį kas
dieniai rūpestėliai taip iš
blaško, beveik neįmanoma 
gerai gegužės mėnesio pa-

knygynas
Ispanijoje, Montferate 

už stebuklingojo Marijos 
paveikslo, yra kambarys 
su parašu: “Švenčiausios 
Panelės knygynas”. Jame 
prikrauta daugybė lazdų, 
kurios, per Marijos užta
rymą, išgijusiems ligonims 
jau liko nebereikalingos. 
Tas kambarys, su dėkingų 
išgijusių ligonių padėkos maĮdų atlikti be specialios*

“Tai Dievo valia”.
“Ir plėšikai užpuolė, kai 

jūs buvote iškeliavę, ir pa
vogė visus tavo drabužius 
ir lovos baltinius”.

“Taip Dievas norėjo”, 
Vangas ją ramino. “Dievas 
duoda ir Dievas atsiima. 
Palaimintas tebūna Dievo 
vardas”.

Kun. Gerardas, išgirdęs 
apie ši skaudų įvykį, giliai

Vienuolū Ludovika laiko sužeistą ir sergantį vai
kutį. Seselė gimusi Bostone ir jau dešimts metų išbu
vo Jamaicojc.

ženklais, daugiau negu 
storos knygos pasako apie1 
Marijos rodomą meilę 
tiems, kurie jos šaukiasi.

Bažnyčia labai vertina 
pamaldumą į Mariją, ypač 
jai skirtame Gegužės mė
nesyje. Kas per tą mėnesį 
kasdieną, skaitydamas iš 
knygelės, ar šiaip atliks 
apmąstymus, kalbės savo 
pasirinktas maldas prie 
Marijos, kasdieną gauna 5 
m. atlaidų, o mėnesio pa
baigoje — atlikus išpažin
tį ir priėmus komuniją — 
visuotini atlaidai, šiuos 
atlaidus gali gauti net tie, 
kurie dėl rimtos priežas
ties negalį lankyti gegužės į dęs jų tarpe. Jis netgi yra 
mėn. laikomų pamaldų suplanavęęs savo pirmą- 
bažnyčiose.

“Teisybė kelia tautą, 
nuodėmė gi daro tautas 
nelaimingas”.

knygelės. Tam reikalui i (Patari. 14,34).

lietuvis Pirmąsias Mišias Atna 
šaus Raupsuotųjų Kolonijoje

(Bus daugiau)

Taikos reikalui svarbiau
sia nuginkluoti žmonių 
sielos, nes tuomet savaime 
nusiginkluoja ir žmonių

i
(LKFSB) Salezietis M. 

M. Tamošiūnas, kurs da
bar studijuoja teologiją 
Kolumbijoje, Mosąueros 
mieste, jau gavo dijakono 
šventimus, 
nesyje jisai 
tas kunigu, 
mošiūnas 
raupsuotuosius ir ne vie
nas atostogas yra pralei-

Lapkričio mė- 
bus įšventin- 
Dijak. M. Ta-

Contratacion raupsuotųjų 
kolonijoje.

Jisai, nežiūrint ilgos ei
lės metų, praleistų užsie
nyje, tebemyli Lietuvą ir 
net Kolumbijoje norėtų 
suruošti Lietuvos šventę 
su muzikaline programa.__ ~~ o H XXI UZjllYdlllIv BJA ^A>1XXCX» 

yra pamėgęs galėtų pasitarnauti sa- ma ir no trio. ° “ *

sias Šv. Mišias atgiedoti

leziečių įstaigų orkestrai, 
tačiau jie turi didelio var
go su gaidomis — negali 
gauti lietuviškų kūrinių. Misijonierių “palocius” Afrikos gilumoje.




