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Šv. Kazimiero Akademi
jos Chicagoj, iškilmingas 
abiturienčių aktas įvyks 
pirmadienį, birželio 5 d., 
7:30 vai. vakare.

Diplomas įteiks Prelatas 
Jurgis J. Casey, J. C. D., 
Chicagos arkidiecezijos 
generalinis vikaras.
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Amerikos Komunistai Apsi
gaubė Nauja Maska

Šiomis dienomis Ameri
kos komunistai galutinai 
neva panaikino komunistų 
partiją ir sudarė naują or
ganizaciją, būtent, “Ko
munistų Politinę Asociaci
ją”.

Taigi tie patys žmonės, 
o tik naujas rūbas. Komu
nistų partija atgyveno sa
vo dienas, nes ji neturėjo 
pasitikėjimo Amerikos vi
suomenėje. Karo laikai 
privertė komunistus per
sigrupuoti. Persigrupavi- 
mo iniciatorium buvo Earl 
Browder, tas pats Brow- 
der, kuris sėdėjo kalėjime 
už pasų nelegalų išgavimą 
ir naudojimą.

Naujoji komunistų orga
nizacija prisidengia Wa- 
shingtonu, Jeffersonu ir 
kitais Amerikos didvy
riais, bet tuo pačiu įžangi
niu straipsniu pasako: 
“Mes remiamės geriausio
mis Amerikos tradicijo
mis, bet tas nereiškia, kad 
mes norėtume grįžti praei
tin”.

Vadinasi, Washingtonas, 
Jeffersonas ir kiti, tai ko
munistams praeitis. Jie 
Amerikos didvyrių vardus 
paminėjo tik todėl, 
lengviau būtų žvejoti žu-, 
vėlės sudrumstame van-1 
denyje. Tačiau jau ir A- Į 
merikos darbininkija pra
deda geriau pažinti komu-j 
nizmo žiaurumą ir komu-; 
nistų veidmainiavimą.
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Manus saloje, Pacifike, kai valandėlė poilsio kariui suteikta, jis rimtai susikaupęs maldauja 
Aukščiausiojo, kad žygyje sektųsi, kad pergalę pasiektų, kad laimingai į namučius sugrįžtų.

Londonas, birž. 1—Jung-; naciai paims Bulgarijos 
tinių Amerikos valstybių valdžią į savo rankas, 
lakūnai iš Anglijos ir Itali-; Rusija iš kitos pusės rei- 
jos daužė nacių tvirtoves kalauja, kad Bulgarija at- 
Prancūzijoje, Belgijoje ir siskirtų visiškai nuo Hit- 
pačioje Vokietijoje. jlerio, kitaip sovietai bus

Amerikiečiai neteko 11 priversti paskelbti jai ka- 
bombanešių ir 9 lėktuvų / ?TeT1^110Je
kovotojų.

i Bombardavo '_____ ,
lėktuvu fabrikus Dessau ir J0! P Bulgarijos 
Oschesleben miestuose; ^nen^s išsiųstos į 
taip pat bombardavo ivai- iaJr Jugoslaviją,

Valikera; Visiškai izoliuotas 3,657,000 Amerikos K a eiviu Į Į “
Stockholm, Švedija, birž.. komunikacija Vatikano su 

1 — Iš Romos pranešama, * Roma nutraukta, net ir di- 
kad Vatikanas yra visiš-i plomatams uždrausta iš- 
kai atskirtas nuo susisie- eiti iš Vatikano, 
kimo su pasauliu. Niekas! Vokiečiai sako, kad tas 
negali įeiti ar išeiti iš Va-*padaryta Vatikano neitra- 
tikano valstybės. Telefonu • lumo išlaikymui.

5 BE DARBŲ DĖL STREIKO

padėtyje. Kadangi Hitlerio 
vokiečių kariuomenės yra Bulgari- 

” ’ kariuo-
Graiki- 
saugoti 

rius aerodromuš~~Vokieti-'Hitlerio užgrobtas valsti
joje, Belgijoje ir Prancū- bes, Bulgarijos vyriausybė 
ziioje. Geležinkeliai suar-'ku? Priversta priimti Hit- 
dyti Prancūzijoje ir Belgi- ^er^° reikalavimus. Tik ga- 
jQ.je iii būti klausimas ką Bul-

Lakūnai sunaikino 58 na- SariJos kariuomenės nus- 
cių lėktuvus, kurie nakilo Pręs dar-vt1'. Bulgarija ne
kovoti su Amerikiečiais. norl kar0 PrIes Rus,»

Hitleris Reikalauia Bulgari 
jos Pagalbos

Londonas, birž. 1 — Hit-

»

nori karo prieš Rusiją.

Naciai Puola Rusus 
Rumunijoje

Londonas, birž. 1 — Na
cių kariuomenės pradėjo

VVashington, D. C., birž. kareivių, iš kurių 9o86 už- leris įteikė Bulgarijos vy- puolimą prieš Sovietų Ru-
1—Karo sekretorius Stim- mušti, 36,910 sužeisti, ir 

kad užjūryj yra 8554 dingę.son sako, 1
3,657,000 Amerikos .armi
jos kareivių, kurie yra pa
ruošti sprendžiamajam 
veiksmui.

___________

Lenkų Seimas Prašo Prezi
dento Pagalbos Lenkijai

Apie Lietuvą Ir Lietuvius
(LKFSB) ::The Queen’s 

Work” įsidėjo W. C. Jaske- 
vičiaus, S. J., atsiųstąją 
lietuvių legendą “Most 
Beautiful Queen” — “Gra
žiausioji Karalienė”. Šioje 
legendoje gražiai pavaiz
duojama pirmieji tėvai ir 
Dievo Motina. Laikraštis 
pažymėjo, kad ta legenda 
paimta esanti iš lietuvių.
— “Nowy Swiat” kelda

mas balsą prieš agreso
rius, besikėsinančius į 
Lenkijos laisvę, drauge.už
taria ir Lietuvos reikalus. 
Prisimindamas galinguo
sius, kurių užtarimo ieš
koma, laikraštis straipsnį 
baigia: “Jūs mus paguodė- 
te daugeliu gražių žodžių, 
bet jie blėsta jėgos politi
kos akyvaizdoje”.

Worcester, Mass. birž. 1. kurios daro didį pelną, ir
— Apie 5000 darbininkų darbininkus, kurie dėl ma- 

kad American Steel and Wire žiausios priežasties išeina
' kompaniios fabrikų be į streiką ir taip suparali- 
! darbų dėl streiko, kuris žuoja karo reikmenų ga- 
I sulaiko karui reikalingų mybą, nesinori sakyti...
daiktų gamybą.

Kompanijos ir unijos at
stovai turėjo pasitarimus, 
bet išsiskvrė nesutarę.

Valstybės Darbo Biuras 
patarė darbininkams grįž
ti prie darbų ir vesti dery- lio 1 d., suėjo 10 metų, kaip 
bas su kompanija, bet dar- p. B. K. Balutis yra Nepa- 
bininkai atsisakė grįžti į prastu Lietuvos Pasiunti- 
fabrikus. jniu ir Įgaliotu Ministeriu!

Streikas prasidėjo, kada Britanijoje. Nors dėl karo j Naples, birž. 1 — Alijan- 
21 darbininkas buvo sus- ir pasilpnėjusios sveika- kariuomenės pasivarė 
penduotas. Darbininkai tos ministeris turi nema- artyn Romos miesto, bet 
priklauso CIO unijai. Kaip žai sunkumų, tačiau būda- vokiečiu atkaklus kovoii- 
kareiviai, kurie kovoja ir mas taip svarbiame poste, mas už kiekviena žemės 
miršta už savo krašto ge-'kiek sąlygos leidžia, rūpi- Dėdą neduoda vilties, kad 
rovę, atsineš į kompanijas, naši Lietuvos reikalais.

10 M., Kaip J. E. Balutis 
Ministeriu Londone

• X (LKFSB) Šiemet, birže-

I
I

i

Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, nes jame 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

Prof. St. Šalkauskis
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Buffalo, N. Y. — Čia 
vyksta lenkų seimas. Pra
nešimuose sakoma, kad

Jung. Valstybės Prarado 
55,150 Kareivių Italijoj
Washington, D. C., birž.

1 — Karo sekretorius Hen
ry L. Stimson praneša, 
kad nuo pereito rugsėjo 
mėnesio, kada amerikie
čiai iškėlė savo karo jėgas sijai suskaldyti Lenkijos 
ant Italijos žemės, Jung.
Valstybės prarado 55,150 kijos gyventojų.

riausvbei reikalavima. kad sijos armiją Rumunijoje 
ji atsiskirtu nuo Rusijos ir prie laši miesto, 
pilnai prisidėtų Drie Vokie-; 
tijos kovai prieš Alijantus. 
Hitleris taip pat reikalau-į 
ja. kad tūkstančiai Bulga-į 
rijos darbininku būtų pa-į 
siųsta į Vokietiją, kitaip------------------------------

laši yra apie 180 mylių 
nuo Ploesti aliejaus laukų.

Vokiečiai sako, kad so
vietai sutraukė didžią ka
riuomenę pradėti puoli
mus link Ploesti.

šeinio atstovai atstovauja PASIKALBĖJIMAI APIE POKA
RINĘ PASAULIO TVARKApenkis milijonus lenkų.

• Seimas priėmė rezoliu-, 
ei ja, kuria prašo preziden-: 
to Roosevelto neleisti Ru-*

teritorijų ir pavergti Len

Alijantai 14 Mylių Nuo Romos
narašutais nusileisti Vo
kietijoje, buvo “sukiršintų 
žmonių’’ nužudyti, pirm 
negu nacių policija galėjo 
atvykti į tą vietą.

Ta žinia nepatikrinta.

Washington, birž. 1 — vo pakviestos atsiųsti ats- 
Jungtinių Amerikos vals- Į tovus į Washingtoną su- 
tybiu vyriausybė pranešė.' daryti planus pasaulinei 
kad triiu didžiųjų pasaulio tvarkai. Nei prezidentas, 

j valstybių vyriausvbės bu- nei sekretorius neprasita- 
ivo pakviestas f ~ '
i tona pasikalbėjimams apie 
pokarine pasaulio tvarka, i

Prezidentas Rooseyeltas 
pasakė, kad pasikalbėii- i 
mai bus vedami kaip atei-' 
tyje išvengti karų.

Amerikos valstybės se- Į 
kretorius Cordell Hull pra-; 
nešė, kad Angliios. Kiniiosj 
ir Rusi jos vyriausybės bu-

i

į Washing-jrė, kokius planus Ameri
kos vyriausybė turi suda
rius kaip pagrindą pasi
kalbėjimams.

Reikia tikėtis, kad ma
žosios tautos, kurių laisvė 
ir nepriklausomybė buvo 
priešų sužalota, nebus nu
skriaustos didžiųjų vals
tybių.Roma greitai bus iššlais- geĮ nacįu vadas Goebbels

Senatoriai Prieš Rusijos Politikų
i

vinta iš nacių vergijos. yra pasakęs. kad Aliįantų 
I Vokiečiai sutraukė visas lakūnai, nusileidę Vokieti- 
savo galimas jėgas ir ko- joi. neturės policijos 
voja iki mirties, bet Ali- militarinės apsaugos 
iantu galybė yra didesnė minios.
ir naciai priverčiami ----------------
mažu trauktis atgal.

Iš Italijos praneša, kad to, kada jie gauna atlygi- ___________
Amerikos kariuomenė nimus, tai daugiau gautus _ __ __ _ . _
nakties metu, nacių sar- pinigus pasidalinti.
gybai nepastebėjus, įsiver
žė į Alban kalnus ir šian
dien jie ten yra įsistiprinę.

Ši pozicija gali nulemti Valdžios viršininkai
kovą dėl Romos.

i

Amerikiečiai Įsiveržė Į Alban 
Kalnus Italijoj

Sakoma, kad kaikurie 
gaudavo po S75.00 dau-1 
giau į savaitę, negu jie už-

j

k

pa-

» 
I

l Penki Amerikos Lakūnai, į 
Sakoma, Nužudyti

bei 
nuo

Išgelbėtai 000 Vvrų Laivui 
Susidaužius

Areštavo 137 Darbininkus 
Betlehem - Hingham 

Įstaigoje

Boston, Mass. — Šiomis 
dienomis FBI agentai a- 
reštavo 137 laivų statybos 
darbininkus Bethlehem, 
Hingham, Mass., įstaigoje, 
kuriuos kaltina sąmokslu 
nuskriausti J. V. valdžią.

FBI viršininkas sako, 
kad skaitytojai buvo susi
tarę su lituoto jais (wel- 
ders) užrašyti klaidingai 
atlyginimą už darbą, o po

i San Francisco, Cal., birž.
11 — Laivui Henry Bėrę su
sidaužius seklumoj, kada 
lijo ir tiršta migla buvo 
apgaubus Farallon salas, 
30 mvlių i vakarus nuo 
Auksiniu Vartų, tūkstan- 

kūnai, kurie buvo priversti tis vyru išgelbėta.

Stockholm. Švedija, birž.
1 — Vokietijos korespon- 

mano, kad tokiu būdu bus dentas Stockholme prane- 
permokėta daugiau kaip šė. kad penki Amerikos la- 
$500,000.

Lenkai Už Pabaltijo Laisvę

Pereitą sekmadienį Ame
rikos lenkų seimo, vyks
tančio Buffalo, N. Y., pir
mininkas, Karol Rozma- 
rek griežtai pasisakė prieš 
sovietų Rusijos valdžios 
nusiteikimą
Lenkiją ir užgrobti Pabal
tijo valstybes. Jis smerkė 
tuos amerikiečius, kurie 
pataikauja Maskvos poli
tikai.

ŽIAURŪS MŪŠIAI SU
JAPONAIS

Washington, birž. 1 — 
Japonai ■
Biak salose, kame Ameri- salos gilumon 
kos kariuomenės pradėjo 
nuolimus užvaldyti tas sa-

suskaldyti Jas. Biak salos yra 880 my
lių nuo Philipinų.

Amerikos kariuomenės 
įsiveržė į Biak salas ir iš 
pradžios nesutiko didžių-

Hull norėjo išgauti senato
rių ryšių komiteto narių 
rašta, kuris užgirtų jo pa
ruoštą planą, bet senato
riai LaFollette ir Vanden- 

zacijos taikai. Taipgi ture- berg nesutiko pasirašyti, 
jo pasitarimus su taip va
dinama senatorių ryšių 
komitetu. Tą komitetą su
daro šie senatoriai: Tom 
Connallv. Alben Barklev, 
Walter George. Guy Gillet- 
te. Rebert LaFolette. Ar- 
thur Vandenberg. Wallace 
White ir Warren Austin.

Valstybės sekretorius valstybių sritis.

Washington. D. C., birž.
1 — Šiomis dienomis vals
tybės sekretorius Hull pa
darė pareiškimą dėl suda
rymo tarptautinės organi-

Senatoriai pareiškė, kad 
jie negali pasirašyti, kol 
dar nežino kokia ta taika 
bus.

Senatoriai nesutinka 
remti tokios taikos, kuri 
leistu Stalinui užgrobti ry
tinę Lenkijos dalį ir Pabal
tijo valstybes arba kitų

i

| jų Japonų pasipriešinimų, 
žiauriai kovoja (Bet kada jie pradėjo eiti 

i ir užimti 
Mokmer aerodromus, tai 
Japonai, kurie laukė pasi-

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, birželio 3 d.. 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa. Prašome pasukti savo radio 
slėpę uolose“ikiTmerikos rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis gražių lietuviš- 
kariuomenės prisiartins k4 liaudies dainų ir muzikos kurinių, 
visai arti, pradėjo žiaurias DARBININKAS RADIO
kovas. Daug Amerikos ka-| Broadway. So. Boston 27, Mm.
reivių padėjo gyvybes to-, 7’
se kovose. Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449.
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ĮVAIRIOS žinios
Japonija Prarado 150,000 Vyrų

Auckland. N. Z., birž. 1— 
Admirolas William F. Hal- 
sey. J r., kalbėdamas spau
dos konferencijai, pareiš
kė. kad Japonija prarado 
150.000 vyrų. 4S00 lėktuvų 
ir “tiek daug laivų, kad aš 
negaliu jų besuskaityti” 
Pietiniame Pacifike.

Visame Pietiniame Paci
fike. įimant Bougainville. 
sako. jis. japonai dabar tu
ri tik 15.000 vyrų, iš kurių 
nedaugiau kaip 2000 jų y- 
ra tinkami kovai.

verstas atsistatydinti.
Sukilėlių vadu buvo Dr. 

Jose Maria Velasco Ibarra, 
Ecuadoriečių Demokratų 
Susivienymo vadas trem
tinys. Revoliucionierių ta
ryba, kada valdžią pasi
grobė Į savo rankas, išrin
ko Ibarra šalies preziden
tu.

Prezidentas Velasco Iba- 
rra tuojau paskelbė, kad 
jis Įsteigsiąs demokratinę 
tvarką Ecuadore.

— Ir Vilniaus geto 
likviduoti.

brangenybės 
Daugelyje 

sinagogos e- 
Išim-

liku- 
Vil-

Pardavė WCOP Stoti
čiai esą 
niaus žydų 
išgrobstytos, 
vietų žydų 
sančios sugriautos,
tis tik toms, kurios buvo 
užimtos apgyvendinimui 
iš bombarduojamų Vokie
tijos sričių atgabentiems 
žmonėms ar kitiems nacių 
reikalams.

Ecuador Sukilimas 
Užsibaigė

1— 
įvyko

Birželio 1 d. p. George 
Lasker. vedėjas WORL ir 
1VCOP stočių, pranešė 
spaudai, kad pardavė WC- 
OP radio stotį, iš kurios 
yra transliuojama Darbi
ninkų radio programos 
šeštadieniais, 
nalui.

Nauji savininkai pradės 
valdyti stotį taip greit, 
kaip tik Federal Commu- 
nications Commission už
tvirtins tą transakciją.

! 1VCOP ir WORL stotis 
yra Bulovą kompanijos 
nuosavybė. Pagal Federal

(LKFSB) Birželio 5 d. y- 
ra Danijos šventė. Savo 
plotu Danija kokiu ketvir
tadaliu mažesnė už Lietu
vą, o gyventojų skaičiumi 
— kokiu ketvirtadaliu 
gausesnė. Šviesi danų tau
ta siekia laisvės ir kovoja 
su okupantais naciais. Da
nijoje yra sudaryta slap
toji Laisvės Taryba, kuriai 
pavyko užmegsti ryšius su 
Laisvosios Danijos sąjū
džiu Londone. Kaip atkak
liai danai siekia laisvės, 
gali nušviesti šis faktas: 
netaip labai seniai 40-50 
danų patrijotų, apsigink
lavę lengvais kulkosvai
džiais. nuginklavo nacių 
sargybas prie Varde plie
no fabrikų (vakarų Jut
landijoje) ir padėjo bom
bas, kurios sunaikino tą1 
taip svarbų ginklų pramo
nės centrą. Vokiečiams 

“Look” žur- taip įkyrėjo danų patrijo- j 
tų veikimas, kad, kaip pra- j 
neša “The United Nations! 
Review”, jie net samdo 
šnipus, kurie gatvėkariuo- 
se sektų danus. Tokie gat-j 
vėkarių šnipai gauna sa
vaitinį mokesnį, nemoka- j 
mus tikietus važinėtis ir1 
dar premijas už kiekvieną 

Communications Commis- suareštuotą pagal jų pra
gena kom- nešimą. Esą, vidutiniškai, 

operuoti vokiečiai kasdieną areš-

Danijos Šventė

2

KĄ PRANESE SLAPTOJI
LIETUVOS RADIO STOTIS

1 7,000; iš jų apie 3,000 pasi- 
I nešę Vilniaus linkui. Tran
sliacijos pabaigoje buvo 
girdėti maždaug šie žo
džiai: Čia kalba Laisvosios 
Lietuvos radijas. Nepri
klausomybės metinių pro
ga bus atskiras praneši
mas vasario 16-tos dienos 
9-tą valandą. Per praneši
mą bus paskaityta Vyr.

Amerikos bomberis plaukia oro bangomis virš Ko- 
ror salos, Palau grupėj. Atrodo, kad jis plaukia ir virš 
debesėlių. »

I «—— ■ — — ■ I———————— I -I III. ■ .

Pakilsi!

Quito. Ecuador. birž.
Pereitą pirmadienį
sukilimas Guayaąuil mies
te. Sukilimo metu užmuš
ta 50 asmenų ir 150 sun-,x „ „ ____ (
kiai sužeista. Prezidentas dviejų ar daugiau stočių tuoją po 50 danų. 
Carlos Arrovo de! Rio pri- tame pačiame mieste. ; --------------

sion Įsakymo 
panija negali

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301f-R

Per Kovo Mėn. Suteikta
Priežiūra 41,000 Karių 
Žmonoms Ir Kūdikiams

J

Pakilsi, tėvyne, skaisti mums kaip saulė, 
Pakilsi iš gaisro vainikuos aušros.
Nės tavąją laisvę mes ginam kiek galim, 
Mes tau nesigailim nei kraujo aukos.

Tik neliūski, savo girioms, 
Upelių gausybe — 
Mes nupynsim tau vainiką — 
Meilės ir grožybės.

Iš tavo arimų bijūnai linguoja, 
Tai kraujas brolužių kardu nuskintų.
Bet čia ir žolelės ir medžiai žaliuoja — 
Įkaitinti kraujo — širdies trimitų.

Mes už laisvę mirti eisim, 
Už tavuosius sodus;
Tegu žūsta, mano miela, 
Tavo visos godos.

Marija Aukštaitė.

LKFSB-ras gavo infor-j 
maciją iš vienos neutralios Į 

i Europos valstybės, kad 
j tenai š. m. vasario 13 d. 10 
vai. buvo girdėti praneši
mas Laisvosios Lietuvos 
Radio siųstuvo. Transliaci
ja buvo pradėta politiniai 
kariška apžvalga. Pir
miausia kalbėta apie vo
kiečių padėtį rytų fronte,| 

. toliau nusakyta lietuvių I Lietuvos Išlaisvinimo ko- 
pažiūros į Sovietų konsti- miteto deklaracija į Lietu- 

| tucijos pakeitimą’ ir galop vių Tautą. Mūsų praneši- 
praneša apie Jungt. Ame- mo klausykite kiekvieną 

Įrikos Valst. notą suomių 
i vyriausybei, kuria siūlyta 
taikytis su sovietais. Pas
taroji žinia buvo perskai
tyta nekomentuojant. To
liau — “vidaus žiniose” — 
praneša, kad galų gale lei
sta gen. Plechavičiui suda
lyti rinktinę kovai prieš 
; banditizmą. Vyrų priėmi
mas vyksiąs per apskričių
(komendantūras. Tos rink-jmomis žiniomis gen. Pie
tinės organizavimo metu chavičius su vokiečiais nė- 
vokiečiai pažadėję sustab-įra bendradarbiavęs ir to- 
dyti gaudymą ir verba vi-' dėl turįs plačios lietuvių 
mą Reicho darbams ir vo-! visuomenės pasitikėjimą, 
kiečių kariuomenei. Ta-Į Vilniaus krašte vykstąs

sekmadienį 10 vai. ryto 40 
metrų bangą.

Pirmoji transliacija trū
ko 15 minučių. Pažadėtoji 
transliacija vasario 16-tos 
proga nebuvo girdėti, nes 
buvo trukdoma ant tos pa
čios bangos nustatyto sių
stuvo — trukdytojo.

Papildomai iš Europos 
pranešama, kad ten turi-

gz
I

Pagal Karo Motinystės 
ir Kūdikių - Priežiūros 
programą, buvo suteikta 
priežiūra daugiau kaip 

Į 41,000 karių žmonoms ir 
kūdikiams, pranešė Ka- 
therine F. Lenroof, U. S. 
Darbo Departamento Vai
kų Biuro viršininkė. Tai 
yra mėnesinė statistika, 
kas sudaro maždaug 270,-

Submarinas Sulaikė Tremtinių

čiau ir šį kartą vokiečiai 
savo pažado neišpildė— jų 
kontroliuojamame laik
raštyje “Ateityje” jau vėl 
pradėta raginti lietuvius 
stoti į vokiečių karinius 
dalinius.

Gen. komisaras von Ren- 
teln pareikalavo iki 1944 

,m. liepos 1 d. pristatyti 
! 100,000 žmonių darbams 
Reiche. Kubiliūnas tam 
reikalavimui pasidavė. 
Tuo reikalu jis ruošia ap
linkraštį apskričių virši
ninkams. Ėmimas į dar
bus būsiąs pradėtas vasa
rio 25 d. ir tęsis iki birželio

I
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Philadelphia, Pa., birž. 1 
— Plaukiant portugalų 
laivui “Serpa Pinto” su 
tremtiniais į Jung. Valsty-

plataus mąsto terorizmas. 
Per lenkišką radijo trans
liaciją iš Londono apie va
sario 10 d. lietuviai buvę 
apkaltinti, kad Vilniaus 
krašte terorizuoją gyven
tojus lenkus. Tačiau, kaip 
toliau LKFSB-rui atsiųs
tame pranešime sakoma, 
iš neutraliuose kraštuose 
gautų žinių aiškėja, jog 
tai ne lietuvių darbas, o 
bolševikinių bandų.

Ryšium su vokiečių keti
nimu išgabenti iš Lietuvos 
100,000 darbininkų spėja
ma, ar tai nėra ženklas, 
sovietams spaudžiant, vo
kiečiai ruošiasi trauktis iš 
----------- ------ gi greičiau, 
baigtųsi nacių okupacija ir 
Lietuvai ateitų ne nauja 
okupacija, o laisvė!

qa j Kiečiai ruošiasi t30 d. Bus imama moterys T . , ,ic __ ! Lietuvos. Kad gi16—45 metų ir vyrai iki 551 
metų. Gen. Kubiliūnas ry
šium su tuo pareiškęs pa
dėką...

bes, Vokietijos nacių sub- Banditų skaičius Vil- 
marinas okeano viduryj tą niaus krašte siekiąs apie

000 vieneriems metams, 
pradedant nuo šios prog
ramos pradžios, t. y. ba
landžio mėn., 1943 m., iki 
kovo 31, 1944 m.

Vice - Admirolas Ross T. 
Mclntire ir maj. gen. Nor- 
man T. Kirk, vyriausieji 

: Laivyno ir Armijos chi- 
. rurgai labai giria šią 
i EMIC programą, pagal 
kurią vyriausybės buvo 
suteikta medicinos ir ligo
ninės priežiūra. Jie ben
drai pareiškė, kad pagal
ba, kurią suteikia dakta
rai, ligoninės, ir slaugės 
pagal šią programą, yra 
didelis moralinis fakto
rius ir suteikia daugiau 

j pasitikėjimo mūsų užjū
riuose kovojantiems vy
rams.

Panelė Lenroot pareiškė, 
ikad medikalė ir ligoninės 
priežiūra suteikiama kūdi
kiams sudaro EMIC prog

ramos 10 procentų. Ji pa- 
! brėžė, kad sergą karių kū- 
■ dikiai turi teises į šią prie
žiūrą vieneriems metams, 
nežiūrint to ar jų motinos 
buvo įtrauktos į šią prog
ramą ir prižiūrimos kūdi
kio gimimo metu ar ne.

ir- 1 —

I

marinas okeano viduryj tą 
laivą sulaikė ir privertė 
385 keleivius ir laivo įgu
lą praleisti devynes valan
das gelbėjimuisi laiveliuo
se.

Trys asmenys, 16 mėne
sių amžiaus lenkų tremti
nių duktė, gydytojas ir vi
rėjas prigėrė besikeldami 
į laivelius.

Naciai laukė įsakymo iš 
Berlyno tremtinių laivą 
nuskandinti, nežiūrint to, 
kad visos kariaujančios 
valstybės sutiko tą laivą 
praleisti be jokio trukdy
mo. Tačiau iš Berlyno ne
gavo įsakymo laivą nu
skandinti. Du amerikiečiu 
pasigrobė kaipo kalinius.

Laivas su tremtiniais 
plaukė iš Lisbon, Portuga- j 
Ii jos. Išplaukė gegužės 16 
dieną.

Nacių submarino ko- 
mandierius buvęs apie 28 

j metų amžiaus, apžėlęs 
j barzda ir kalbąs angliškai, 
į Jis atėjęs su jūreiviu, ku
ris buvęs apsiginklavęs. 

' Tuojau pranešė laivo kapi- 
’ tonui, kad jis nori pasiim- 
I ti su savim Camilo Grande 
Perez, 24 m. amžiaus, gi
musį Kanadoj ir Britani
jos pilietį. Jie nusivedė 
Perez į submariną. Bet vė
liau Perez grįžęs į laivą.

!

AMERICAN 
RED CROSS

Švedijos Šventė

173,347 kvadr. mylias, gy
ventojų turi maždaug dvi
gubai tiek, kiek Lietuva. 
Švedija, norėdama išlaiky
ti neitralumą, turi atsi
spirti kietam nacių spau
dimui, o paskutiniu metu 
savo griežtesnius reikala
vimus Švedijai stato ir 
Jungtinių Tautų vyriausy
bė. Švedijos spauda ir vi
suomenė rodo daug pa
lankumo Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių laisvei 
ir gana dažnai duoda in
formacijų apie tuos nacių 
pavergtus Baltijos kraš
tus.

PRANEŠIMAS
Moterų Sąjungos Mass., Me. 

ir N. H. Apskričio svarbus su
važiavimas įvyks birželio-June 
4 d., 1944 m.. Šv. Jurgio Lietu
vių parapijos bažnytinėje sve
tainėje. 26 St. James Avė., 
Norwood. Mass.

Sesijos prasidės 1 vai. po pie
tų. Kviečiame kuopų atstoves 
stengtis pribūti paskirtu laiku. 
Kuopos kviečiamos pagaminti 
naudingų Įnešimų ir juos įduoti 
atstovėms 
man.

A. L. R. :
Mass., Me. 
Valdyba —

Pirm. — O. Sidabrienė,
Rast. — A. M. WackeU.

atvežti suvažiavi-

K. Moterų Sąjungos 
ir N. H. Apskričio

(EKFSB) Birželio 6 d.— 
Švedijos šventė. Ši valsty
bė turėdama didelę, paly
ginti, teritoriją, užimančią

&

C
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Waterburio Jubiliejus
Lietuvių Amerikon išeivystė prasidėjo pabaigoje 

XIX šimtmečio. Pirmieji ateiviai atvyko tuojau po Ci
vilinio karo, vadinasi, apie 1865 m. Bet masinė imigra
cija pradėjo įsisiūbuoti nuo 1890 m. Pirmosios koloni
jos susidarė Pennsylvanijoj, Chicagoj, Brooklyne, 
Clevelande, Pittsburge, Baltimorėj, Naujoj Anglijoj — 
bendrai didesniuose industrijos centruose. Tad gi tų 
kolonijų grupės bei parapijos jau pradėjo minėti 50 
metų jubiliejus. Dabar tų jubiliejų bus didelė daugy
bė, nes didžiuma stambesniųjų parapijų kaip tik tuo 
laiku įsikūrė. Dabar aukso jubiliejų mini šv. Juozapo 
parapija, Waterbury, Conn.

Waterburio kolonija viena iš stambiausių ir veik
liausių lietuvių kolonijų Amerikoj. Šv. Juozapo para
piją suorganizavo 1893 m. kun. J. Žebrys, vienas uo
liausiųjų tuometinių išeivijos klebonų. Paskui čia ilgą 
laiką klebonavo plačiai žinomas Amerikoj ir Lietuvoj 
blaivybės skleidėjas, kun. P. Saurusaitis. Jis padėjo 
pagrindą lietuvių blaivinimui ir švietimui. Jo blaivy
bės darbuotė išėjo toli už šv. Juozapo parapijos ribų. 
Nebuvo nevienos stambesniosios parapijos, kurios jo 
veikla nebūtų pasiekusi. Ištisa blaivybės istorija tam
priai surišta su kun. Saurusaičio vardu.

Atėjus klebonauti kun. Juozapui Valantiejui, Šv. 
Juozapo parapija pasiekė pačią pažangos viršūnę. Dva
sinė pažanga jau tuomi pasistūmėjo, kad dabar para
pijos darbą dirba ne vienas, ne du, bet keturi, o kar
tais net penki kunigai. Natūralu, kad nauda išeina 
ketveriopa. Ir jaukiau ir patraukliau parapijiečiams, 
kai bendron darbuotėn kiekvienas kunigas įneša savo 
asmeninių ypatumų. Kiek įvairumo! O įvairumas, anot 
lotynų patarlės, džiugina — varietas delectat. Pats 
būdamas uolus darbuotojas ir pastabus praktiško gy
venimo žinovas, klebonas kun. J. Valantiejus moka 
pasirinkti atitinkamus pagelbininkus vikarus, kurių 
teigiamosios ypatybės sudaro gražią sutartingą vie- 
natą parapijos darbuotėje, ypač tokioje parapijoje, 
kaip Šv. Juozapo, kurios visapusiška dorovinė, visuo
meninė, dvasinė ir švietimo veikla statoma pavyzdžiu 
net kitataučiams. Nepamirština ir muzikalinė sritis, 
kurioje spindi gabus kompozitorius vargonininkas p. 
Aleksis. Gi parapijos mokykla ir svetainė su moderniš- 
kiausiais įtaisymais tai tikra Waterburio miesto pa
žiba. Be to, Šv. Juozapo parapija, sugebėjusi suburti 
visas stambiausias lietuvių pajėgas, vaidina svarbų 
vaidmenį ir tautiniame gyvenime. Jos jaunoji karta 
viena iš pažangiausių ir patikimiausių lietuviškos atei
ties ramščių.

Nestebėtina, kad tokia didinga ir šviesi parapija 
ruošia atitinkamą aukso jubiliejaus knygą, kurią re
daguoja kun. Dr. Bogušas. Ta knyga nuodugniai at
pasakos vertingą Waterburiečių darbuotę. Sveikinti
nas toks jubiliejus, kurs įneša turiningą, dokumentais 
ir iliustracijomis paremtą lapą į mūsų išeivijos istori
ją. * K.

Palaimink, Viešpatie, kelionę, kurioj pro ašarų 
miglas palydžiu praeitį malonią, kaip laimės tolimas 
salas... Bet Tu, o Viešpatie, man kelią parodęs uždrau
dei sapnus, ir aš, pažinęs šventą valią, einu Apvaizdai 
paklusnus. (Maironis).

Ja, # g
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PASVIRĘS KRYŽIUS
Pasviręs kryžiau, ką dūmoji 

Prie kapo užmiršto visų ? 
Nejaugi naujo kapo lauki ? 
Nejaugi?... Man baisu...

O gal žiūri ir tu. kur gulti, 
Ir žūt, kaip žūva milžinai? 
Sakyk, sakyk, pasviręs kryžiau, 
Sakyki Tik tujai tai žinai.

( Ir aš pasviręs, juodas kryžiau 
Akyse naktys klaikumoj. 
Krisiu, kaip krinta amžiai šuo- 
Ir mudu liksim vienumoj. [ liais

Tada ant mūsų kapo kitą kry- 
Kiti naujai gal vėl statys; [žiu 
Ir vėl jis svirs susidūmojęs, 
Keleivį naują kai matys.

1. Lietuvių Tautos laisvė 
ir Lietuvos valstybės ne
priklausomybė yra Tautos 
egzistencijos ir jos visoke
riopos gerovės būtinoji 
sąlyga.

2. Suvereninė Lietuvos
valstybė nei dėl Tarybų 
Sąjungos, nei dėl dabarti
nės Reicho okupacijos nė
ra išnykusi, tik suvereni
nių valstybės organų vei
kimas yra laikinai sutruk
dytas. J 940 m. birželio 15 
d. Tarybų Sąjungos oku
pacijos ir tos okupacijos 
prievartoje padarytų kitų 
jėgos ir klastos aktų per
trauktas Lietuvos suvere- 
n’nių ve’k’mas
1941 m. birželio 23 d. Tau
tos sukilimu ir Laikino
sios Vyriausybės veikimo 
buvo laikinai atstatytas.

3. Lietuva iš okupacijos 
išlaisvinus ir toliau veikia 
1938 rn. Lietuves Krnsti- į 
tucija. kol ji teisėtu keliu 
bus atitinkamai pakeista.

4. Respublikos Vyriau
sybė, laikui atėjus, bus su- ■ 
daryta Vyriausiajame Lie
tuvos Išlaisvinimo Komi
tete koaliciniu pagrindu 
politinių grupių susitari
mu. 1

5. Demokratinė Lietuvos 
valystybės santvarka bus 
suderinta su plačiųjų tau
tos sluogsnių interesais ir 
bendromis pokario sąlygo
mis.

i

į

i
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6. Respublikos Preziden
to ir Seimo rinkimų įsta- 

----------------------------------------------------------------- ‘tymai bus reformuoti pa- 

Lietuvos Padangės Naujienos R ______ * 7. Vyriausias Lietuvos 
Šįmet vasario 16 d. Vy- lyje tautos Nepriklauso- Išlaisvinimo Komitetas, 

riausias Lietuvos Išlaisvi-' mybės Šventės proga ir vadovaudamas Tautos ko- 
nimo Komitetas buvo nu- linkime pasiryžimo ir iš- voms \r darbams Lietuvai 
taręs paskelbti urbi et or- tvermės, kad. sekančių išlaisvinti, Lietuvos vals- 
bi, taip sakant, savo 1 
klaraciją. Bet dėl okupa- švenčiama 
ei jos sąlygų Deklaracijos priklausomoje Lietuvoje”. į 
skaitymas per slaptą radio O štai ir pačios Deklara- 
neįvykęs. Tačiau vietoje cijos tekstas: 
skaitymo per radio, VLIK 
pasirūpino žadėtą naujie
ną atspausdinti ant atski
ro lapelio net aukso raidė
mis. Čia žemiau talpinama 
Deklaracija, kuri pasiekė 
Ameriką, atspausdinta ant 
slapto laikraščio Laisvės yra reikalinga vieningos 
Kovotojo popierio, papuoš- politinės vadovybės. Tam 
to Nepriklausomos Lietu- tikslui politinės lietuvių 
vos trispalve bei Gedimino grupės, kaip tautos politi- 
Pilies ir Klaipėdos švytu- nės minties reiškėjos ir 
rio piešiniais. Laisvės Ko- vykdytojos, sutarė su- 
votojas (Nr. 21) Lietuvos jungti visas jėgas ben- 
slaptosios spaudos (under- dram darbui ir sukūrė Vy- 
ground) atstovas, prie tos riausią Lietuvos Išlaisvi- 
progos iš savęs prabilo ši- nimo Komitetą — VLIK, 
taip: I Vyriausias Lietuvos Iš-

“Sveikiname brolius ir laisvinimo Komitetas pra- 
seses lietuvius Lietuvoje dėdamas savo darbą, skel- 
ir visame plačiame pašau- bia: —

Įsteigtas Bendras Fondas 
Lietuvai Šelpti

Amerikos Lietuvių Kon-! ‘ This organization 
ferencija Pittsburghe, strietly non-political
1943 m. rugsėjo 2 ir 3 die- sectarian. The object 
nomis, priėmė tarp kitų thu organization is 
nutarimų rezoliuciją apie 
“Šalpos Lietuvai Ir Jos 
Tremtiniams Organizavi
mą”, kuria Amerikos Lie
tuvių Tarybai pavedama 
surasti kelius teikti pagal
bą Lietuvos karo aukoms, 
bendradarbiaujant su A- 
merikos Raudonuoju Kry
žium, ii- išanksto ruoštis 
padėti Lietuvos žmonėms, 
kai tiktai atsidarys gali
mybė juos pasiekti, šituo 
tikslu Amerikos Lietuvių 
Taryba buvo įgaliota 
steigti “centralinį šalpos 
fondą, kuris palaikys ry
šius su Naticnal War 
Fund”, ir raginti įvairius 
esančius šelpimo ir trem
tinių gelbėjimo komitetus 

į susispiesti aplink vieną 
i “derinamąjį centrą”, kaip 
kad yra padariusios pana
šios kitų tautinių grupių 

j organizuotas.
Amerikos Lietuvių Tary

ba padėjo nemažai pastan
gų šitiems Konferencijos 
pageidavimams įvykdyti, 
ir šiandien ji gali pranešti 
visuomenei, kad fondas 

, Lietuvai šelpti jau yra su- 
organizuotasa.

Kadangi karo metu yra 
išleisti įstatymai ir val
džios patvarkymai, kurie 
reguliuoja šelpimo organi
zacijas, tai Amerikos Lie
tuvių Taryba, norėdama 
pagreitinti centralinio fon
do steigimą, mėgino susi
tarti su atstovais Lithua
nian National Fund’o, ku
ris yra įregistruotas Wa- 
shingtone, ir turėjo su jais 
visą eilę pasikalbėjimų. 
Buvo siųsta ir delegacija į 
Washingtoną gauti val
džios įstaigų pritarimą, 
patiekiant joms paminėto
jo Fondo perorganizavimo 
planą. Antru kartu buvo 
siųsta delegacija atremti 
skundus, kurie pasipylė 
prieš tą fondą iš tam tikrų 
elementų pusės.

Perorganizavimo suma
nymas tačiau pravesti ne
pasisekė. Tuomet buvo 
svarstomas kitas planas: 
sudaryti visų veikiančių ir 
veikusių fondų bei šelpimo 
komitetų sąryšį su bendru 
centru. Po ilgų diskusijų 
paaiškėjo, kad ir šitas pla
nas nėra praktiškas. Todėl 
buvo nutarta sušaukti vei
kėjų pasitarimą Chicagon 
ir pasiūlyti jam, atsižvel
giant į valdinės įstaigos 
atstovų duotą sugestiją, 
kad būtų įsteigtas visai 
naujas bendras Lietuvos 
šelpimo fondas, su nauju 
vardu, nauju čarteriu ir 
naujais įstatais. Suvažia- i 
vimas Chicagoje įvyko ir 

: naujas fondas tapo įkur
tas.

Jisai vadinasi “United 
Lithuanian Relief Fund of 
America” (Bendras Ame- 

įrikos Lietuvių Fondas), y- 
ra inkorporuotas Illinois 
valstybėje ir įregistruotas 
Washingtone, Prezidento 
Karo šelpimo Kontrolės 
Komisijoje (President’s 
War Relief Control 
Board), kuri jam davė re
gistracijos numerį 578.

Fondo Direkcija suside
da ir 21 asmens. Jo tikslai 
yra išdėstyti Įstatuose

De- metų vasario 16-toji būtų ^ybėš suvereninių organų 
Laisvoje Ne- : veikimui atstatyti, demo- 
- - - ’ - - kratinei Lietuvos santvar

kai atkurti ir kraštui nuo 
bolševizmo ir kitų jo gyvė

sį LIETUVIŲ TAUTĄ. . nimą ardančių veiksnių 
Lietuvių tauta, siekda- apginti, vykdys_ kuopia

ma išlaisvinti Lietuvą iš liausią visuomenes konso- 
okupacijos ir atstatyti lidaciją, lygins politinių 
Lietuvos suvereninių or- STupių tarpusavio nesusi- 
ganų svetimos jėgos laiki- pratimus.
nai sutrukdytą veikimą,! Didžiai vertindamas 

-- -- - - tautinių karo pajėgų reik
šmę kovoje dėl Lietuvos 
išlaisvinimo, Komitetas 
visokeriopai rems Lietu
vos kariuomenės atkūri
mą.

9. Komitetas palaikys 
glaudžius ryšius su Lietu
vos pasiuntinybėmis ir 
konsulatais ir bendradar
biaus su užsieniu, ypač 
Amerikos, lietuviais ir su 
visomis tautų apsisprendi
mo laisvę ir Lietuvos ne
priklausomybę pripažįs
tančiomis tautomis.

10. Kultūrinei ir ūkinei 
i Tautos pažangai paspar
tinti ir valstybės gyveni
mą veikiau į normalų kelią 
grąžinti Komitetas rinks 
ir ruoš medžiagą išlaisvin
tosios Lietuvos adminis
tracijai, ūkiui, socialiniam 
gyvenimui, teisingumo ir 
švietimo darbui tvarkyti.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, 
skelbdamas Lietuvių tau
tai šią savo deklaraciją, į 
kviečia visų politinių nusi
statymų geros valios lietu
vius nusiteikti tarpusavio 
bendradarbiavimo ir vie
nybės dvasia nelygstamo
je kovoje dėl Lietuvos. 

Vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi.

Vilnius, 1944 m. 
Vasario 16 d.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas.

shall be 
and non- 

for which 
formed is

charitable purposes and to furn- 
ish aid and assistance for the 
relief of human suffering in 
Lithuania and to reeover and 
rehabilitate stranded and dest- 
itute persons of Lithuanian ex- 
traction in other countries, to 
promote. foster. organize. estab- 
lish aid or assist hospitals or 
other humanitaria.n organiza- 
tions or instrumentalities to do 
or perform any and all acts 
necessary and proper to, or re- 
lated to, the carrying out of 
the foregoing nurposes...”

j
Kitaip sakant, šita orga

nizacija yra griežtai nepo
litinio pobūdžio ir jos ne
kontroliuoja jokia bažny- 

stengsis sušelpti 
Lietuvoje ir teiks 

Lietuvos tremti- 
bei pabėgėliams 

ir šituo

kad politinė valdžia yra išdalyta tarp paskirų valsty
bių, ir ta sistema kaip tiktai tvarko ir balansuoja fede- 
ralinę valdžią. Komunistai įžiūri savo artėjantį tikslą 
pastoviam valdžios koncentravime VVashingtone ir pa
kartotinose Naujosios Dalybos pastangose pašalinti 
tą varžtą, kurį sudaro paskirų valstybių valdžioje da
lyvavimas. Naujojoj Dalyboj komunistai įžiūri reika
lingą jiems mašineriją”.

Šis editorijalas taip aiškiai pasisako, kad komen
tarai čia nebereikalingi. Tenka tik stebėtis komunistų 
įžulumui, kad jie be atodairos stengiasi pasigriebti į 
savo rankas Amerikos valstybės likimą. Jie matomai 
sprendžia, kad jau pribrendo laikas, kada su savo sie
kiais ir sumetimais nereikalauja perdaug slėptis. Jų 
taktika gerai išmėginta. Prieš paimsiant valdžią jie 
slepiasi po visokiais patriotingai skambančiais šūkiais, 
savo organizacijoms pasigamina įvairių pažangių pir
meiviškų vardų, taip kad eiliniam stebėtojui sunku su
sivokti, kas po jais iš tikrųjų perisi. Bet jų vadas 
Browderis jau nedvejotinai pasisako, kad panaikinęs 
komunistų partiją, “nepriklausomai” dalyvaus politi
niam gyvenime. Kur čia tau nepriklausomai. Jis gau
na tokių aiškių, neprieštarautinų nurodymų, kad ne- 
beišdrįsta nė vieno žingsnio nepriklausomai žengti.

Taip užvardina komunistų veiklą “Boston Trave- 
ler” savo editorijale, geg. 26. Editorijalas skamba se
kamai:

“Amerikos Komunistų Partija pasisakė už ketvir
tąjį Roosevelto terminą. “Mes panaikinom Komunistų 
Partiją — sako amžinasai kandidatas Earl Browder.— 
Dabar dalyvausime politiniame gyvenime kaipo nepri
klausomi”.

“Komunistai mėgsta daryti ideologinius šuolius 
per galvą. Taip pat jie daro požeminius žygius. Bet be- 
šuoliuodami ir bevingiuodami, jie nuolatos knisasi prie 
savo tikslo. Gi jų tikslas yra pribaigti Amerikos Jung
tinių Valstybių Respubliką ir įsteigti Amerikos Socia
listinę Sovietų Sąjungą. Dabar jie spraksi atgal į Nau
jąją Dalybą (New Deal). Tik vienas išaiškinimas tega
limas. Toj mašinoj ir jos žmonėse jie įžiūri paramą 
savo tikslui.

“Komunizmas Rusijoj prigijo. Šis karas tai iš
bandė. Bet kas prigijo Rusijoj ir kas rusams pageidau
jama, tas neprigis Amerikoj ir tas Amerikiečiams ne
pageidaujama. Ištisa Amerikiečių istorija, Amerikie
čių būdo esmė pasireiškia troškime asmeninės, ne ko
munistinės nepriklausomybės idealo. Komunizmas
niekur kitur neišsilaiko, kaip tik prie diktatorinės vai- Komunistų partija, kad ir “panaikinta”, po senovei iš- 
džios. Didžiausia komunizmui kliūtis Amerikoj, neį- laiko drausmingą karišką rykiuotę ir žengia pirmyn 
skaitant jau tautinės mūsų žmonių dvasios, yra tame, junkeriška “žąsų eisena”.

I

I

K.

čia. Ji 
žmones 
pagalbą 
niams

'svetimose šalyse, 
Įtiksiu galės steigti ligoni- 
į nes arba kitokias žmoniš
kumo įstaigas ir bendrai 
atlikti visa tai, kas bus rei
kalinga šelpimui.

United Lithuanian Relief 
Fund of America Direkci
ja yra tokio sąstato: kun. 
Ig. Albavičius, Cicero, III.; 
Juozas Bacevičius, Rock- 
ford, III.; adv. F. J. Bago- 
čius, So. Boston, Mass.; 
kun. J. Balkūnas, Mas- 
neth, L. I., N. Y.; St. Gegu
žis, Mahanoy City, Pa.; 
p-nia N. Gugienė. Chicago, 

1111.; p-nia V. Količienė, 
Pittsburgh, Pa.; Dr. J. B. 
Končius, Mt. Carmel, Pa.; 
Juozas Laučka, Brooklyn, 
N. Y.; Thomas Matas, Wa- 
terbury, Conn.; Paul Mil- 
ler. Chicago, III.: adv. A. A. 

[Olis, Chicago, III.; p-nia E. 
Paurazienė, Detroit. Mich.; 
adv. N. Rastenis, Baltimo- 
re, Md.; p-nia E. Samienė, 
Chicago, III.; Juozas Smai
lis, Detroit, Mich.; Leonar
das Šimutis, Chicago, III.; 
Dr. S. T. Tamošaitis, Cle- 
veland, Ohio; Jonas P. Tui- 
nila. So. Boston, Mass.; Dr. 
Antanas Zimontaas, Chi
cago, III.; Antanas Žilins
kas, Brooklyn, N. Y.

Fondo Direkcija, suva
žiavusi Chicagoje, kur tuo 
tarpu yra jo centras, pasi
skirstė pareigas savo tar
pe ir išsirinko Valdybą to
kiu sąstatu:

Dr. Joseph B. Končius— 
prezidentas; Anthony A. 
Olis — vice-prezidentas; 
Rev. Ignatius Albavičius— 
vice-prezidentas; Mrs. Ve
ra Količius — vice-prezi
dentas; Mrs. Nora Gugis— 
sekretorius; Dr. Anthony 
Zimont — iždininkas.

Amerikos lietuviai pir
miau neturėjo bendros, vi
sas mūsų grupes jungian
čios šelpimo organizaci
jos. ir Lietuvos šelpimo 
reikalas buvo apleistas. 
Dabar tokia organizacija 
yra įkurta. Tikimės, kad 
plačioji mūsų visuomenė 
ją nuoširdžiai rems. Smul
kesni Dranešima apie Unit
ed Lithuanian Relief Fund 
of America uždavinius ir 
darbo planus padarys pa
ties

I

fondo Valdyba.
Amerikos Lietuvių 

Taryba.

Žmones piktina tas fak-
(By-Laws) sekančiais žen- tas. kad tiesa taip papras- 
džiais: i ta. Goethe.
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Remk šios šalies apsigynimų! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

$5,000 Labdarybės Vajui
Šv. Alfonso parapija vėl atsi-

žinomas. Jonas Stočkus. Šiai

i^vo paskendęs raudonos spal
vas gėlėse. Per visas mišias 
daug žmonių ėjo prie šv. Ko
munijos.

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS 
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Iš Cohnecticut Sodaliečių 
Suvažiavimo

Sekmadienį, gegužės 28 d., su- nio išsilavinimo, kad kitus ves- 
važiavo Sodalietės iš Hartford. ti prie tobulesnio ir kilnesnio, 
Waterbury, Ansonia ir New gyvenimo per Sodaliciją ir jos 
Haven į New Britainą, kur įvy- nurodytus komitetus, būtent, j 
ko pirmas šios organizacijos su- Marijos. Šv. Eucharistijos, A- 
važiavimas. Iš viso dalyvavo paštališkos ir Katalikiškų Tie-' 
175 mergaitės. sų.

Rytą. 11 vai. klebonas kun. i Konferencija baigta Sodali- 
M. Pankus atnašavo šv. mišias rijos giesme Kristui Karaliui . 
visų Sodaliečių intencijai. ' posėdžio, 4 vai. įvyko iškil

minga procesija.
Konferencija pradėta 2 vai. 

salėje. Vadovavo Šv. Andrie
jaus parapijos Sodaliečių pre- fektė M Pavasarytė, 
fektė. Marijona Pavasarytė.

Klebonas kun. M. Pankaus į- 
žanginė kalba apibudino svarbą tė ir prefektės iš Hartford, An- ■

giedant Mari
jos litaniją bažnyčioje. Švč. Pa-l 
neles stovylą apvainikavo pre- 

o jos pa-1 
lydovės Ona Vaiinčiūtė, Alena Į 
Jenišioniūtė, Irena Brazauskai-:

mūsų sonia ir Waterbury sudėjo: 
kad ateity puokštes gėlių prie Marijos sto- 

kataHkiškos , vylos. Bažnyčia buvo pripildyta

tokių suvažiavimų tarp 
jaunimo, ir ragino, 
įvyktų panašus 
akcijos masiniai susibūrimai. , m visi jaudinosi gražiomis lie- 

Kun. Dr. J. Bogušas savo kai- tuviškomis giesmėmis, o ypa- 
boje pareiškė Sodalicijos tiks-'tingai klebono kun. E. Gradec- 

į nuoširdžios meilės prie dangiš- 
iš New Britaino ir kos Motinos. Įrašyta šešios nau

jos narės prie Sodalicijos.
Po pamaldų visos ir visi susi

rinko į bažnytinę salę, kur Šv. 
Andriejaus par. jaunų moterų 
Guild suruošė jaukias vaišes, 

j Salė ir stalai buvo skoningai su- 
' tvarkyti. Kun. J. Matutis ir Pet
ronėlė Shilingaitė labai sek- 
mingai pravedė programos pa
silinksminimo dalį. Ypatingai

lus, ir tikros Sodalietės parei- kio pamoKslu. kuris buvo pilnas 
gas šiandien pasaulyje.

Sodalių.
Hartfordo vaidinimėliai sceno
je vaizdžiai apibudino šios kil- ■ 
nios organizacijos universalu
mą, pobūdį, tikslus ir pareigas. 
Visos gražiai ir tinkamai su
vaidino savo roles.

Pranešta iš atskirų Sodalicijų 
veiklos, .ir mergaitės susipaži
no kas kiekvienoje parapijoj 
veikiama. šis pasidalinimas

i
II

veiklos minčių labai naudingas d’deU įspūdį padarė Roosevelt i
T___ * TT" - /"II _ _

■
*___

Arawe valgyklos vedėjas New Britain saloje, ilsisi.

ALT CONN. APSKRIČIO
KONFERENCIJA

Gegužės 28 d., Šv. Juozapo 
lietuvių par. mokyklos audito
rijoj įvyko Conn. Lietuvių Kon
ferencija. kurioj dalyvavo 221 
atstovas ir svečių.

Konferenciją atidarė Dr. Pet
ras Vileišis, ALT skyriaus pir
mininkas. Kleb. kun. J. Valan- 
tiejus atkalbėjo maldą ir pasa
kė įspūdingą sveikinimo kalbą. 
Trumpai kalbėjo pulk. K. Gri-

Lietuva atgautų lais-

šv. Mišios
Gal ąė vienoj parapijos baž

nyčioje nėra atnašaujama tiek 
šv. mišių, kaip šv. Alfonso. Ne
žiūrint to, kad kasdieną yra au
kojama šešerios mišios, šią sa
vaitę, teko nugirsti kunigus 
pranešant, birželio mėn. bus at
našaujama 100 mišių už inten
cijas visų, kurie lankosi į nove
nos pamaldas Stebuklingo Me- Į užuojautą giminėms, 
dalikėlio Marijos garbei ir no
vena mišių garbei -Kūdikėlio Jė
zaus iš Pragos už visus, kurie 
turi ypatingą pamaldumą į Jė
zaus šv. Kūdikystę. Kas mėnesį j žymėjo dosnumu. Arkivyskupi- 
mūsų bažnyčioje yra atnašau- J’os vajuje, kuriame buvo bando- 
jama virš 300 mišių. Ne kartą ma sukelti $518,300 įvairiems 
kun. dr. Mendelis sakė: dėlto Į labdarybės darbams, į tris sa- 

i mūsų bažnyčia yra taip palai- Į v&ites laiko, šv. Alfonso para- 
minta įvairiomis 
nes šv. mišių auka yra kartoja
ma tiek daug kartų, o šv. mišių 
auka tai yra didžiausias malo
nių šaltinis. Nežiūrint visų sve
čių kunigų, kurie pagelbsti na
miškiams kunigams atnašauti 
šv. mišias, paprastai visos še
šerios mišios yra užimtos kas- 

į dieną keturios ir penkios savai-

tėvynė
vę ir nepriklausomybę.

Federacijos 22 skyrius pas
kyrė $25.00 Amerikos Lietuvių
Tarybai. Ta auka turi būti į-1 tės iš anksto, 
teikta Konferencijoj. (Konfe
rencija įvyko geg. 28).

ir klebono Ir kun. E. Gradeckio Junior High Glee Club choras, nius. p. J. B. Laučka ir kun. Dr. 
patarimu išrinkta komisija, ku- i kuriame dainavo 10 mūsų Soda- 
rią sudaro dvi atstovės iš kiek-! lietuvaičių ir Marianettes , I 
vielos parapijos. Jos tikslas y-‘meniškų šokių grupė, kurių tar-j
ra sutraukti Sodalicijų veiklą ir P6 randasi mūsų O. N alinčiūtė. 
iš išrinkto New Britaine centro. lešnios Sodalės irgi nesigailė- 
pateikti žinias, ir naujas veiki- J° Par°dyti savo gabumus, ir 
mo mintis mūsų Sodalėm. lietu- Amateur Hour dalis labai 
vaitėm. Antra šios komisijos »ražiai pavyko.
pareiga tvarkyti ir prisiruošti. Sodalietės išsiskirstė links-1 
per savo Sodaliciją. kitų metų imos- patenkintos ir pilnos gra-: 
sąskrydžiui. Šita komisija pra- žiausių atsiminimų. Ilgai skam-! 
dės savo darbą spalių mėnesį. t kilnūs žodžiai, giesmės. 
Nutarta pirmą i...... ....... .........
mą laikyti Waterbury. .juokas jų mintyse ir širdyse.

Adeline Rėkus, mūsų vietinė Nuoširdžiai dėkojame visoms 
Katalikiškoj Akcijoj veikėja, rengėjoms, visiems kurie kaip Į 
pareiškė savo kalboje svarbą nors prisidėjo prie šios gražios 
Sodalietės asmeninio bei dvasi- iškilmėS’ o Ypač visoms, kurios 
------ —----------------------- ------- nesigailėjo nei laiko nei vargo

Jums nereikia porcijos atvykti į Šv. Andriejaus para- 
korčiukės pirkimui J. V. . Pįj4- Kur randasi vienybė, ten 
Karo Bonų. ‘žydi stiprybė.

J. Vaškas, MIC.
Vadovaujant komp. A. Alek

siui, sugiedota Amerikos ir Lie
tuvos himnai.

Konferencijai vadovavo komi
sijos pirmininkas komp. A. A- 
leksis. Aukų surinkta $353.42. 
Aukotojų vardai bus paskelbti 
vėliau.

Pažymėtina, kad konferenciją 
sveikino ir miesto mayoras 
John Manigen ir Karo Bonų

A. a. Morta Čarneckienė
Staiga mirė a. a. Morta Čar

neckienė, sesutė gerai pažįsta
mų visiems lietuviams Giedrai
tienės ir Ožunienės. Juozas Ka- 
šinskas rūpinosi I 
tvarka, tačiau dėl priežaščių,' 
kurių neteko man sužinoti, ve
lionė palaidota iš svetimtaučių 
šv. Petro bažnyčios. Reiškiame 

Lai ilsisi 
Viešpaties ramybėje!

savo susirinki- dainos- ir jaunystės džiaugsmo NVaterburio skyriaus pirminin
kas. Man neteko sužinoti kiek 
parduota bonų. bet apie tai 
praneš kitas korespondentas.

Konferencija pradžioje ėjo la
bai sklandžiai, bet kada prasi
dėjo diskusijos apie tolimesnį 
veikimą, tai taip ir paliko, kaip 
buvo iki šiol. Koresp.

IATERBURY. CONN

BRIDGEPORT, CONN

malonėmis pi jos žmonės suaukojo net 
$5,000. Visas darbas buvo atlik
tas laiškais. Nebuvo jokių ko
lektorių, niekas nevaikščiojo 
per namus, bet visi savo aukas 
prisiuntė ar tai per paštą arba 
patys atnešė į kleboniją. Ši di
delė auka liudija, kad mūsų lie
tuviai yra susipratę katalikai, 
kad įvertina labdarybės reika
lus. kad atjaučia našlaičių ir se
nelių vargus, kad moka puikiai 
atlikti gailestingą darbą.

J. M. Arkivyskupas Mykolas 
Curley per mūsų kleboną kun. 
dr. Mendelį dėkojo visiems ge
raširdžiams aukotojams už jų 
užuojautą, už jų dosnumą Ar
kivyskupijos Labdarybės Dar- 

įbams. Kun. dr. Mendelis, kad

Baltimorės Katedroje
Sekminių vakarą Baltimorės 

Katedroje įvyko Dirmavonė vi
sų tų, kurie priėmė Katalikų ti
kėjimą nuo pereitų Sekminių. 
Kiekvienais metais Sutvirtini- 

jmo Sakramentas yra tiekiamas 
Sekminėse atsivertėliams ir per 
kiekvienas Sekmines yra arti 
1,000. kurie priima šį Sakra
mentą. Apeigos prasidėjo 8 vai. 
vakare. Mūsų klebonas kun. dr. 
Mendelis buvo diakonu prie pa
laiminimo Švč. Sakramentu, ku
rio celebrantu buvo J. M. patsai 
Arkivyskupas Mykolas J. Cur
ley.

Kunigų Rekolekcijos
Gauta žinia, kad šiais metais 

Baltimorės - Washingtono Ar- 
Pereitą šeštadienį įvyko pir- Įkivyskupijų kunigų metinės rė

mo ji vaikučių Šv. Komunija, kolekcijos įvyks Šv. Marijos 
kurią priėmė tikrai gražus bū- Seminarijoj birželio mėn. 12-17 
relis vaikų. Vaikus prirengė !dd- ir 19-24 dd. Kun. Antanas 
kun. Al. J. Zanavičius. Komuni- Dubinskas attiksiąs rekolekci-1 savo dėkingumą išreikšti duos- 
ją suteikė kleb. kun. J. V. Kaz- J35 pirmą savaitę, o kun. dr. niems parapijiečiams, atnašaus 
iauskas. . Mendelis antrą. NOVENĄ šv. MIŠIŲ, birželio

Pereitą sekmadienį, 3 valandą ------------- “ dd. Tikrai garbė mūsų!
po pietų įvyko didi ir graži So- Metiniai Kvotimai lietuviams katalikams, kad taip 
dalicijos ir parapijos mergaičių Paskutiniai parapijinės moky- grazial pasirode siame vajuje, 
procesija, vainikavimas Šv. Pa- klos kvotimai įvyks birželio! 
neles stoyylos. Mergaitės buvo 5.9 Užbaigimo programa, 
gražiai pasipuošusios, ir gražus kurioje visų skyrių mokiniai! 
lietuviškas giedojimas padarė ims dalyvumą .skiriama birželio 
gilų įspūdį. Pamokslą pasakė h 4 a. Net 15 berniukų ir mer- 
svetis kun. J. Kripas; palaimi- gličių užbaigs 8-tą skyrių ir 
nimą suteikė kleb. kun. J. V. perkels į aukštesnias mokyk- 
Kazlauskas. Laike karūnavimo jag. Iš mergaičių tur būt visos 
gražiai giedojo “Avė Maria” p. mano eiti į Seton High katali- 
Ona Janušaitė. Procesiją suruo- kišką mokyklą. Berniukai pasi- 
šė ir vadovavo kun. Al. J. Za- dalins į tris katalikiškas bemiu- 
navičius. Bridgeporto lietu- kams vedamas mokyklas, 
viams ši procesija bus ilgai at-Į-----------------------------------------
mintyje.

Amerikos
Bridgeporto 
Waterburio
Konferencijoj gegužės 
Lietuvos reikalams, 
rėjo susirinkimą, kur sutvarkė i vičius. Atkalbėta malda. Papus- 
kvietimų laiškus Bridgeporto ryčiavę, pasiklausė gražių kal- 
draugijos, kurios bus pakvies- bų, kurias pasakė kleb. kun. L. 
tos į Tarybas skyrių. Kadangi Vaičekauskas, pp. J. Healy, ap- 
artinasi didesni darbai pasidar- skričio pirm. L. Ketvirtis, F. 
bavimui Lietuvos gerovei, tad Vincent, K. Basanavičius, vieti- 
draugijos. gavusios tuos laiš- nės kuopos pirm. O. Klemašau- 
kus, galite išrinkti savo atsto-Į skaitė, P. Velyvis ir kiti, 
vus į skyrių, kad galėtume su
ruošti Lietuvos spaudos 40 m. 
atgavimo sukakties minėjimą.

O.

Gegužės 25 d. įvyko Federa
cijos skyriaus ir Tėvų ir Savų
jų draugijos susirinkimas Šv. 
Uuozapo par. mokyklos kam- 
~ cyj. Pirm. komp. A. Aleksis 
—-■■skaitė Federacijos ir Ameri- 

> • Lietuvių Tarybos laiškus, 
>čia Lietuvos reikalus. 

Taą * a:*Aino dabartinę Lietu
vos rr '"-i. Ragino visus, kurie 

išrj»« i "W.ovais į Tarybos 
k jo susirinki-

-.•••- ’<igą kalbą 
gyriaus 

..vis

Lietuvių 
skyrius 
įvykusioj

jaunimas labai I
Tarybos gražiai pasirodė.
aukavo Po šv. mišių visi suėjo į Šv.

Conn. Vardo draugijos svetainę, kur 
28, $10. turėjo bendrus pusryčius. Įžan- 

Taipgi tu- ginę kalbą pasakė p. V. Grine-

Vyčiai

r

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir j 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.

275 Main St., VVebster, Mass.

Sekminių Iškilmės
Per mišias 8:30 vai. Sekmi

nių šventėje buvo kas nors ne
paprasto. Per tas mišias Prano 
Bagdono dukrelė viena priėmė 
pirmą šv. Komuniją, nes sirgo 
geg. mėn. sekmadienį, kuomet 
jos bendramoksliai priėmė šv. 
Komuniją būryje. Per tas pa
čias mišias kolumbo Vyčių mė- 
nešinės Komunijos kuopa ap- Į 
lankė šv. Alfonso bažnyčią ir 

I būryje priėmė Jėzų į savo šir- 
| dis. Pirmininku šios kuopos da- 
| bar yra lietuvis, visiems gerai

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md. 
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų

1

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

MAŽOJO X-Ray APARATO VAIZDAS
Džiovos ligos plėtimasis visuomet padidėja karo 

metu. Todėl kiekvienas iš mūsų turime atlikti savo da
lį. kad džiovos plėtimuisi būtų užkirstas kelias.

Bostone yra galimybė kiekvienam patikrinti savo 
sveikatą su X-Ray. Pasitark su savo šeimos gydytoju, 
nueik į artimiausį Boston Health Departmentą, kur 
dykai išegzaminuos, arba į Boston Tuberculosis Asso- 
ciation, 554 Columbus Avė., Boston, kur turi mažąją 
jt-ray mašiną. Labai mažai kainuoja. Tik krūtinės 
jt-ray paveikslai parodys pradžią džiovos ligos. Jeigu 
džiovos liga nėra įsisenėjus. tai ji lengvai išgydoma.

paszz
dvasios vadas 
kas.

Aukų gauta j Federacijos iž
dą sekančiai: Vipcas Ramažau- 
skas $7.00; Tretininkų — $1.40; 
Moterų Rūtos dr-ja $1.00; Šv. 
Vardo 2 sk. 50c.; Tėvų ir Savų
jų draugijos nariai moka po 
$1.00 į metus ir iš tos sumos y- 
ra užprašomos šv. mišios už ka
reivius. Taipgi iš tos
bus teikiamos pašalpos karei
viams, kuriems jis bus reika
linga ar dėl ligos, ar sužeidi
mo. Iki šiol, ačiū Dievui, dar 
nėra sužeistų. Lai Dievas lai
mina mūsų kareivius! Mes pra
šome Dievo, kad mūsų senoji

sumos

HABRISOH-KEARNY, N. J.
Gegužės 14 d. L. Vyčių Algir

do 90 kuopa labai gražiai pa
gerbė mūsų visų Motiną Mariją 
ir žemiškas motinėles. Rytą, 8 
vai. laike šv. mišių visi bendrai 
—:ėmė šv. Komuniją ir aukojo 
savo motinėlėms. Kartu su Vy
čiais ui vv-’vc šv. mišiose tary- 
bininkas J. Hėalv ir Mr. F. 
Vincent. J vi.- ■ su lie
tuviais daly v

Giedotas šv. išias •••<"• 
kleb. kun. L Vaicekau-,;.i ■ 
Giedojo mažasis mergaičių !i» 
ras.

Taipgi kalbėjo kaikurios mo-| 
tinėlės, būtent, p. O. Mačiulie
nė, kurios sūnus yra žuvęs, pp. 
A. Kazlauskienė, J. Bačenienė, 
kurios duktė yra savanoriai į- 
stojus karo tarnybon, ir ji buvo 
Vyčių kuopos raštininkė. Visos 
kalbėtojos vėlino Vyčių organi
zacijai gyvuoti ilgiausius me
tus. Taipgi buvo iššaukta p. B. 
Kauklienė, kurios sūnus — Vy
tis, Stasys Kauklys yra žuvęs. 
Jis buvo elektros inžinierius ir 
pirmas leitenantas.

Skanius pusryčius pagamino 
pp. Vaškienė ir V. Belžienė. Prie 
stalų patarnavo M. Čerinskai- 
tė, O. Adomaitytė, A. Juknely- 
tė, V. Kemežytė. Visos užsipel
nė didelės pagarbos.

Dalyvavo apie 50 Vyčių ir sve
čių. J. Stasilionis.

E- T

B
• i

Policininkas gramžią pakaušį, kai jis užėjo sceną, 
kai tūlo savininko laukinis ožys iššoko pro langą Em- 
erville, Californijoje. Sakoma, kad aukštesnieji valdi
ninkai elnią paleido į laisvę. _
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Pijus XII ir Taika
42. Kalba Šv. Vincento Pauliečio Nariams 

Kovo 13.1940
Tikroji meilė neapsirubežiuoja davimu; ji atsi

duoda, ir jūsų pasiuntinybė yra ne tik siųsti išmaldas, 
bet jas nunešti. Kad aplankyti beturčius, jūs turite ap
leisti savo namus ir visus patogumus, net atsižadėti 
pasaulio dvasios... Ir eiti pas beturčius nereiškia vaikš
čioti turtuolių namuose ant minkštų patiesalų, nes 
beturčiai gyvena lūšnose; jie kartais neturi pastogės, 
kad tie vargšai klaidžiotojai, kurių vaikai, pačiame 
Romos mieste, miega ant plikos žemės po vežimais. 
Jūs turite duoti su džiaugsmu. Beturčiai, kurie taip 
pat turi sielas, kaip ir turtuoliai, taip pat turi ir širdis; - 
ir kartais kaip mažai tereikia, kad suraminti jų gyve
nimą ir nuslopinti jų širdyse kilantį kerštą.

Brangieji, užmiršęs artimo meilę, pasaulis neteko 
tikrosios taikos; ir jos nesuras iki nesugrįš prie meilės 
sosto. Gręsiant naujiems sukilimams, žmonija nekan
triai laukia sugrįštant balandėlės, taikos pranešėjos. 
Bet sparnuotasis pasiuntinys neatneš visuotinos tai
kos žmonėms ir tautoms, jei žmonės nesupras artimo 
meilės uždavinio.

Kalba Velykų Sekmadienį 
Kovo 24,1940

Šiuo metu, beveik visi pasaulio žmonės gyvena 
didžioje baimėje. Vieni jų kenčia karo nelaimes, kiti 
susirūpinę ateitimi gyvena baimėje. Tačiau Velykų 
iškilmės verčia žmones pamąstyti apie dangiškus 
džiaugsmus; tos Krikščioniškos dorybės, kurios mums 
taip reikalingos, tikėjimo, vilties ir meilės, vėl prime
namos mums šios didžios šventės iškilmingomis apei
gomis. O, Garbingieji Broliai ir Mylimieji Sūnūs, Mūsų 
širdis ir jūsų prisipildo dangiška linksmybe, kurią 
duoda tos dorybės. Kaip būtų gera, kad taip būtų vi
same pasaulyje. Jei tik žmonija paklausytų to švento 
pakvietimo, kurį ši diena skelbia, kokį šventą džiaugs
mą turėtų; nudžiūtų ašaros, nurimtų drebančios širdis. 
Mes negalime be nuliūdimo mąstyti apie tuos, kurių 
protai neturi dieviškos tiesos spindulių juos apšviesti: 
kankinami širdies nuliūdimu, jie negali nusiraminti 
amžino gyvenimo viltimi, kuri suteikia tokią paguodą 
ir ištvermę. Mūsų malda yra, kad Tas, Kuris nugalėjo 
mirtį, Savo dangiška šviesa apšviestų juos, taip juos 
atnaujintų ir pakreiptų, kad ir jie apturėtų. Velykų 
džiaugsmą, kuris yra ne kas kitas, kaip tik amžinosios 
laimės troškimas. Šiandien mes švenčiame Kristaus 
prisikėlimą iš numirusių; lai tai būna dvasinio prisikė
limo šventė kiekvieno žmogaus, nes tai būtų įrodymas 
užgimimas naujos pasaulio tvarkos.

Tai yra neužginčijama tiesa, kad kuomet Mūsų 
Viešpats Jėzus Kristūs nugalėjęs mirtį, atidarė dan
gų visiems, kurie tiki į Jį, naujas ir laimingesnis am
žius išaušo žmonijai. Kaip saulutė, pasirodžius virš 
kalnų viršūnių, išblaško tamsumus ir miglas, grąžin
dama šviesą, šilumą ir gyvybę; taip Jėzus Kristus, ka
da Jis atsikėlė gyvas iš karsto, “nuplovė mūsų kaltes, 
sugrąžino nupuolusiems nekaltumą, džiaugsmą nuliū
dusioms širdims, pašalindamas mūsų nesutikimus ir 
atnešdamas mums taiką”. Tris dienas ankščiau, Apaš
talai buvo apleidę savo Mokytoją; kuomet jie pamatė 
Jo stebėtiną pergalę virš tamsybės galybių, jų svy
ruojantis tikėjimas buvo sutvirtintas, dieviškos mei
lės ugnelė suliepsnojo jų širdyse. Jie turėjo stiprybės 
iš dangaus veikti, malonės pagalbai, ir jie tuojau no
rėjo tą dvasinę gyvybę, kurią jie apturėjo iš Jėzaus 
Kristaus, duoti kitiems, nugalėti pasaulį, ne ginklais 
krauju suteptais, bet tiesos ir meilės galybe. Ir taip 
jų šauksmas pasigirdo visose žemėse ir jų žodžiai iki 
pasaulio kraštų. Kaimai, miesteliai ir miestai buvo pa
žadinti nauja auštančia šviesa, paskatinti nauja meile 
ir jautė reikalingumą atsinaujinti tikroje dvasioje.

Taigi, kaip Mes sakėme, ir kaip Bažnyčios istori
ja liudija, Jėzaus Kristaus nugalėjimas mirties, atnešė 
pasauliui atnaujinimo tvarką, tas pat turėtų būti da
bar. Jei mes eisime Dieviškojo Atpirkėjo pėdomis, kaip 
mūsų gyvenimo pavyzdys turėtų dvasiniai atnaujinti 
pasaulį!

Bet mes žinome, kad tai yra nelengvas darbas. 
Atnaujinimas tegalimas tiktai Krikščioniško būdo 
stiprybės; ir toji stiprybė, kada mūsų žmogiška silp
nybė ją slopina, reikalauja iš mūsų daug jėgų, didžių 
pastangų, jei norime tikrai Krikščioniškai gyventi ir 
kitus traukti prie Dieviškojo Atpirkėjo mokslo.

Žymūs amerikiečiai Londone paremdami Britų Karo Bonų ir Štampų 
pardavimą, atlankę parodą “Salute the Soldiers” apkabina tūlą paveiks
lą Britų Karo Stampomis.

V
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ŠVENTADIENIO MALDOSE
Suklaupsiu prie Dievo stalo,
Permesiu kryžių kryžmai,
Nes skruostai jau pabalo.
Prisimenu čia klūpojau senai...
Nuo šventos nedarbo dienos
Nebuvau atėjęs pagarbinti Dievo brangaus, 
O dabar troškimas mano sielos
Ateiti prie Kristaus mokslo doraus...
Per dienas darbo naštą nešiodams, 
Su Dievo palaima nešiau darbą toliau, 
O šiandien Jį aplankyt trokšdams, 
Priklaupt prie Jo švento stalo arčiau... ‘P. G.’

Nauji Žemaičių Kankiniai
Baisiai Nužudytieji 76 Vyrai Rainių 

Miškelyje

Klausimai Apsvarstymui
1. Kodėl artimo meilė taip reikalinga gyvenime?
2. Ar artimo meilė reikalinga pasaulio taikai?
3. Kodėl be artimo meilės negalima tikėtis pastovios 

taikos?
4. Kokį džiaugsmą teikia tikintiems Velykų šventė?
5. Kaip mes galime prisidėti prie pasaulio taikos į- 

vykdymo ?
6. Kas reikalaujama iš kiekvieno žmogaus?

AMERICAN 4* RED CROSS
WASHINGTON,DC.

(LKFSB) Jau kiek anks- ■] 
čiau mus pasiekė žinios a- ■ 
pie žuvusius nacių stovyk
loje kun. A. Lipnicką, Kaz. : 
Baubą ir kitus gabius, e- 
nergingus lietuvius. Yra 
pagrindo spėti, kad netoli 
100,000 lietuvių esą išga
benta į priverstinus dar
bus Vokietijoje, kur jie 
siunčiami į pavojingas, 
bombarduojamas vietas. 
Beabejo, kad neužilgo su
lauksime smulkesnių in
formacijų apie tų nelai
mingųjų sunkų likimą, a- 
pie jų baisią mirtį ir kan
čias, patirtas iš nacių ran
kos.

Mes džiaugiamės, kad 
Jungtinių Tautų jėgos, y- 
pač rusų suteikti smūgiai, 
priartina galą nacių oku
pacijai. Tačiau mes neno
rime nė bolševikų okupaci
jos. Lietuva jau turėjo 
progos ją išmėginti. Kaip 
tik dabar artėja trejų me
tų sukaktis nuo tų baisių 
skerdynių, kada bolševi
kai Rainių miškely išžudė 
74 patrijotiškai nusista
čiusius lietuvius ir du ru
su. Apie tą baisų įvykį, ku
ris Žemaitijos istorijoje 
bus įrašytas šalia Kražių 
skerdynių, esame gavę 
smulkesnių žinių.
Baisus radinys miške 
ties Telšiais

Prasidėjus rusų - vokie
čių karui ir bolševikams 
pasitraukus iš Telšių, vie
tos gyventojai Rainių miš
kely, esančiame ant kelio 
į Lucką, apie 3 mylios (4-5 
km.) nuo Telšių, atrado 
sukastas žemes, kurios iš 
dalies buvo samanomis 
užmaskuotos. Spėjo, kad 
gali būti pakasta ginklai 
ar kita karo medžiaga. 

' Pradėta atsargiai kasti. 
; Pakasus apie vieną pėdą— 

o/atsivėrė baisus reginys: 
į duobėje buvo daugybė gal- 
j vų, rankų, kojų. Iš viso at- 
, rastos trys didžiulės duo
bės, iš kurių birželio 28 d. 
iki vakaro atkasta 73 lavo
nai, baisiai sužaloti. Dar 

į trys buvo
Džiuginėnų,

* bandė pabėgti...

ALT PLANAI
Gegužės 21 d. buvusioj 

Lietuvių Konferencijoj 
Chicagoj Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkas 
L. Šimutis, atpasakojęs, 
kad ne taip jau sparčiai ė- 
jo jungimas patriotinių 
grupių į vieną organizaci
ją Amerikos karo pastan
goms didinti ir Lietuvos 
žmonėms padėti greičiau 
išsilaisvinti, smulkmeniš
kai nurodė ALT ligšiol nu
veiktus darbus ir ateities 
planus. Anot jo, organiza
vimosi ir planavimas ėjo 
gana lėtai, atsargiai, bet 
rimtai ir tiksliai. Todėl 
šiandien ALT turinti vi
suomenėje pasitikėjimą ir 
jau sudariusi tikrai rim
tus planus įgyvendinti už
sibrėžtus tikslus.
AUKOTA IR 
ŠIMTINĖMIS

Kai konferencijos

Kai atsiranda tokių mū
sų tautiečių, kurie ne tik 
savo darbą, bet ir šimtines 
aukoja, nelieka abejonės, 
kad Amerikos Lietuvių 
Tarybos darbai ir savo 
kraštui Amerikai gelbėti 
karo pastangose ir Lietu
vos žmonių kovose padėti, 
bus galima dirbti plačiu 
užsimojimu.

Nėra abejonės ir apie 
tai, kad prie to garbės au
kotojų sąrašo ir daugiau 
nuoširdžių lietuvių patrio
tų vardų prisidės. Jų galės 
atsirasti ne dešimts ar ke
liolika,'bet šimtas ir dau
giau.
PASISKIRKIME 
KVOTAS

Lietuvių Konferencijos 
Chicagoje dalyviai savo 
žodžius paremia praktišku 
būdu. Jie užsimojo dar šie- 
me sukelti $5,000.00 Ame
rikos Lietuvių Tarybai. 
Viena diena (per konfe
renciją) jau sukėlė virš 
trijų tūkstančių dolerių. 
Todėl likusią sumą su di
deliu kaupu pripildys.

Konferencija išreiškė pa
geidavimą, kad ir kiti lie
tuvių rajonai panašiu bū
du pasiskirtų kvotą ir ją 
pripildytų.
LAIC —SVARBUS 
REIKALAS

Be kitų darbų ir reikalų 
Amerikos Lietuvių Tary
bai reiks išlaikyti New 
Yorke įsteigtą Lietuvių 
Amerikiečių Informacijų 
Centrą, apie kurio tikslą 
mūsų spaudoje jau buvo 
gana plačiai rašyta. LAIC 
reiks informuoti Amerikos 
visuomenę apie mūsų pa
stangas karui laimėti, leis
ti anglų kalba literatūrą, 
kuri supažindintų kitatau
čius su sena lietuvių kul
tūra, kalba, istorija ir jos 
aspiracijomis. Ligšiol la
bai dažnai matome netiks
lių, klaidingų žinių apie 
lietuvius spaudoje dėl to, 
kad nepakankamai infor
mavome apie lietuvių tau
tą įvairias įstaigas, val
džios pareigūnus, spaudą 
etc. Kitos tautos tokius 
informacijų centrus visuo
met (ir taikos metu) pa
laiko.

LAIC įsteigimas yra ne
paprastai svarbus dalykas 
ir dėl to tenka nuoširdžiai 
džiaugtis, kad tasai ALT 
žingsnis plačioj visuome
nėj suranda ir pritarimo ir 
medžiaginės paramos.

i dė bolševikai politinius ka- J 
linius ir girdėjo jų dūsavi
mus: “Jėzus - Marija! Kur ' 
jūs mane vedate?” Kalinė 
M. Radzevičienė taipgi 
girdėjo, kaip birželio 24 d. 
apie 11 vai. nakties vedė 
politinius kalinius. Kali
nys J. Bertašius, kurs bu- 

įvo pasodintas į Telšių ka- 
Į Įėjimą už padėjimą pabėg
ti per sieną lietuviams, 
kuriems gręsė pavojus, ir
gi buvo šaukiamas iš ka-

■ meros drauge su kitais po
litiniais kaliniais, kurie 
buvo vėliau rasti baisiai 
nužudyti Rainių miškely
je, bet jisai, nujausdamas, 
kas jų laukia, pasislėpė po 
lova ir taip išliko gyvas.

Kitus gi tą naktį, birželio 
24-25 d., baisiai nužudė. 
Kas gi buvo tie 
nelaimingieji?

Daugelį nužudytųjų gi
minės atpažino, bet kaiku
rie buvo taip baisiai suža
loti, kad nebuvo galima 
atskirti. Vėliau Telšių ka
lėjime rastas politinių ka
linių sąrašas. Iš atpažintų 
kankinių visi buvo tame 
sąraše įrašyti. Sąraše bu
vo 76 žmonės, tiek pat, 
kiek rasta lavonų. Tarp 
nukankintųjų buvo ir du 
rusai. Štai tų nukankintų
jų liūdnas sąrašas:

1. Juozas Antanavičius, 
gimęs 1921 m. Mokėsi 
Plungės gimnazijoje ir su 
kitais gimnazijos moki
niais dirbo dėl Lietuvos. 
Su jais kartu ir areštuo
tas.

2. Antanas Antanavičius, 
gimęs 1918 m., Lietuvos 
kariuomenės savanoris, 
tarnavo aviacijoje. Bolše
vikų iš armijos atleistas 
grįžo į namus. Prisidėjo 
prie patrijotinių atsišauki
mų platinimo.

3. Jonas Antanavičius, 
vyriausias iš visų trijų nu
žudytųjų broliu. 
1912 m. 
prievolę 
Plungės 
vėliau — 
ninku, Kybartuose. Akty
vus šaulys. Šaulių ginklus 
išdalino patikėtiniams. 
Suimtas 1940 m. spalių 31 
d. Bolševikai namuose da
rė žiaurią kratą. Radę ka
bantį ant sienos šaulių į- 
kūrėjo Putvio paveikslą, 
pareikalavo tuoj nuka
binti. Iš kalėjimo neišėjo, 
nukankintas kartu su a- 
biem jaunesniais broliais.

Antanavičių ūkis yra 
Didvyčių kaime, Plungės 
vaisė. Tėvai išvežti į Rusi
ją, taipgi ir sesuo Geno
vaitė išvežta. Lietuvoje li
ko nužudytųjų broliai Al- 

! fonsas ir Kazys, o taipgi ir 
į sesuo Anastazija.

4. Liudvikas Bachmanas 
— Plungės gimnazijos mo
kinys. gimęs 1922 m. La
bai troškęs Lietuvos lais
vės. Suimtas 1940 m. vasa
rio 21 d. Kalėjime laikėsi

Kai konferencijos daly
viai buvo’ paprašyti pa
remti Amerikos Lietuvių 
Tarybos darbus ir kai ta
rybos pirmininkas primi
nė, jog tiems darbams 
dirbti reiks nemažų pinigų 
sumų ir kai jis paklausė ar 
konferencijoj yra žmonių, 
kurie aukotų po šimtą do
lerių, tuoj iškilo šešios 
rankos ir šie asmenys su 
šimtinėmis prisiartino prie 
prezidiumo stalo:

Kun. Ig. Albavičius, Ci
cero, III.; P. Aleksynas, 
Rockford. III.; Rapolas 
Bieliauskas, Chicago, III.; 
B. Nenartonis, Chicago, 
III.; F. Stankus, Kenosha, 
Wisc.; Charles ir Apoloni
ja Šukiai, Chicago, III.

Antrą dieną po konferen
cijos Frank Smith (iš Chi- 
cagos) atnešė šimtą dole
rių ir įteikė Amerikos Lie
tuvių Tarybai, prisidėda
mas prie garbės rėmėjų 
sąrašo. Kiek seniau kun. 
E. Paukštis (Chester, Pa.) 
tam tikslui šimtinę pri
siuntė.

lavonai buvo guldomi eilė
mis ant žemės. Jų galvos 
buvo sudaužytos, rankos 
suraišiotos užpakalyje, 
kūnai subadyti ir juodo
mis dėmėmis padengti. 
Kaikurių rankų ir kojų 
kaulai sulaužyti, kitų akis 
išdurta, liežuvis perskel
tas, gerklė durtuvu išmai
šyta, daugelio galvos kiau
šai sudaužyti su besisun- 
kiančiomis smegenimis...
Šiurpi paslaptis 
pradeda aiškėti

Apie baisų radinį paskli
do siaubi žinia, pradėjo 
plaukti areštuotųjų gimi
nės, pradėtas tardymas. 
Buvęs Telšių kalėjimo tar
nautojas A. Žutautas pa
pasakojo, kad bolševikai, 
jų tarpe ir lietuvių komu
nistų partijos nariai, bir
želio 24 d. atrinko Telšių 
kalėjime politinius kali
nius, suieškojo kastuvus 
duobėms iškasti ir virve
les rankoms surišti, užrišę 
kaliniams burnas (apatinę 
žiauną stengdamiesi pri
traukti raiščiu prie smak
ro) ir užpakaly surišę ran
kas nakčia iš birželio 24 d. 
į birž. 25 d. suvedė tuos i 
kalinius, daugelį vien
marškinius, į sunkveži
mius, kur juos surištus 
suguldė. Kurie bandė spar
dytis ir priešintis, tuos 
mušė kumštimis. Vežamus 
kalinius, kad nebūtų ma
tyti, pridengė keletą paltų 
ir odejalų. Kada kaikurie 
kaliniai, nusikratę burnos 
raiščius, ėmė šaukti pilnu 
balsu, bolševikas Galkinas 
juos daužė šautuvų buože, 
grąsindamas sušaudyti. 
Kaliniai nutilo ir juos 
sunkvežimiai išvežė.

Kalėjimo prižiūrėtojas 
A. Pilybaitis papasakojo, 
kaip bolševikų paliepti jie, 
dešimts žmonių, iš vakaro 
Rainių miškelyje iškasė 
duobes. Virėjas J. Ado
maitis matė bolševikų pa
skirtąjį kalėjimo viršinin
ko pareigoms Vaitkų, ku
rio kelnės ir batai krauju 
aptaškyti. Kalinė J. Tiš- 
kienė pasakojo mačiusi, 
kaip iš Telšių kalėjimo ve-

v •

Gimęs
Atlikęs karinę 
tarnavo eiguliu 
miškų urėdijoje, 
pasienio polici-

labai atkakliai, vyriškai. 
Neturtingų tėvų vaikas, su 
tėvais gyveno Plungės 
miestely. Tėvas dabar yra 
miręs, likusi tik viena be
turtė motina. Jai buvo di
delis liūdesys, kai atpažino 
sūnaus lavoną, kuriame 
buvo žaizda apie pusantro 
colio pločio. Pakaušis su
muštas. Krūtinės kairė 
pusė sumušta su kraujo 
išsiliejimu. Keturis kar
tus šautas iš arti prie stu
burkaulio. Bus daugiau

i

i
atrasti prie 
matyt, tie 

Atkasti
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’mus, palikdamas jiems pirmuti-

KOLONIJOSE

įku- 
savo vienuolyną netoli 
on. Me. (Mount St. F ran- 

vietos lie-

i

Lewi$tono, Maine Lietuvių 
Atgimimas

i 
i

M

visi Lewistono lietuviai. Jau 
senai bebuvo buvęs toks didelis 
lietuvių susirinkimas šv. Bal
tramiejaus Lietuvių salėje! Kas 
visus lietuvius nepaprastai nu
džiugino. Tėv. Just. Vaškio gi
liai patriotiška paskaita visiems 
klausytojams padarė nepapras
tą įspūdį.

Šiemet gegužės mėn. pradžio-' . . Ije Tėv. Just. Vaškys vietos lie
tuviams padarė misijas. Misijo
se dalyvavo didelis lietuvių | 
skaičius. Prie Sakramentų ėjoj 
ir ilgesnį laiką nebuvusieji.

Ypatingai įspūdingas buvo! 
paskutinis misijų sekmadienis. | 
Motinos Dieną, gegužės 14 d. Į 
vietos airių šv. Patriko bažny
čios didelę, gražiai išpuoštą (tai 
vietos moterų lietuvių nuopel
nas! koplyčią 9 vai. ryto susi
rinko tik vieni lietuviai. Tėv.' 
Just. Vaškys atlaikė Mišias ir 
pasakė Motinos Dienai pritai-, 
kinta gražų pamokslą. Pamok-! 
slininko žodžiai daugeliui iš-. 
spaudė ašaras... Per Mišias lie-1 
tuviai gausiai ėjo prie šv. Ko
munijos ir ją aukojo už savo 
gyvas ar mirusias motinėles. ■ 
Levvistono Lietuvių istorijoje 
tai buvo pirmas kartas, kad lie
tuviai turėtų savo Mišias su lie
tuviška Evangelija ir pamoks
lu. Kaip gera būtų, kad mes lie- 

j tuviai kas sekmadienį turėtu- 
; me savo lietuviškas pamaldas!

Mes tikimės, kad su Tėvų 
Pranciškonų įsikūrimu, daug 
kas pasikeis Levvistono Lietu-1Į 
vių padangėje... Šviesos Sūnus.]

Vv
Į;
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Lietuvos Pranciškonams 
riant savo vienuolyną 
Levist 
eis. Greene, Maine), 
tuviai su didele viltimi žiūri į, 
ateitį. Mes tikimės, kad Tėvams 
Pranciškonams galutinai įsikū
rus Maine, pagyvės Lewistono i 
ir kitų Maine valstybės Lietuvių 
kolonijų religinis ir tautinis gy
venimas. Gaila, kad Lietuvos 
Pranciškonai ankščiau neapsi
gyveno Lewistone. Me. šiandie
ną čia būtume turėję gražų lie-, 
tuvišką centrą su lietuviška 
bažnyčia, mokykla, sale ir vie
nuolynu. Daugelis Lewistono, 
lietuvių, turėdami savo parapi
ją. nebūtų iškeliavę į kitas A- 
merikos Lietuvių kolonijas.

Bet geriau vėliau, negu nie-; 
kuomet! Mes. Lewistono lietu
viai. džiaugiamės, kad Pranciš
konai. nors ir pavėluotai Maine 
valstybėje įkuria savo lietuviš- 
viška vienuolvna. kuris ateitv- 
je taps tikru Maine valstybės 
lietuvių centru, apie kurį suk
sis visas lietuvių religinis ir 
tautinis gyvenimas.

Šiuo metu Tėvai Pranciškonai 
rūpinasi savo vienuolyno re
montu. Naujasis Pranciškonų 
vienuolynas yra ant kalno, ap
suptas gražios lietuviškos gam
tos ir prie gero kelio, vedan
čio į Kanadą. Savaime aišku, 
vienuolyno ir koplyčios įrengi
mas nemažai kainuos, bet vie-: 
tos lietuviai, kiek išgalėdami, 
padės Tėvams Pranciškonams.

Vienuolyno remontu rūpinasi 
nors dar jaunas, bet energingas 
ir sumanus Lietuvos Pranciško
nų Amerikoje viršininkas Tėv. 
Justinas Vaškys.
mas vienuolyno įrengimu. T. J. i Aukštikalnis. į minimos parapi- 
Vaškys deda pastangas labiau i jos bažnyčią, klausyti Lynno 

lietuvių Velykinės išpažinties. 
Kun. Aukštikalnis. S. J., klau
sys’ išpažinčių dar ir šeštadienį.

Nepriklausomybės Paminėjimo Misionierius sakys ir pamoks- 
šventę. kurioje dalyvavo beveik lūs. Gera proga Lynno lietu-

Kai japonai atsitiktinai įsiveržė j Amerikiečių stovyklą Empress Au
gusta Bay srityj ir pirmuoju mostu japonai panorėjo sunaikinti ameri
kiečių maisto atsargas, tai japonai numetė ten bombas. Bet ten buvo ne 
vien maisto atsargos, ten buvo ir liepsnas metančios dujos. Ir tos jų bom
bos padegė tas dujas, nuo kurių ir patys iškepė. Tai vaizdas iš minimos 
scenos.

W. LYHN, MASS

“Gyvenimo Kryžius” !mus, palikdamas jiems pirmuti- 
Sekmadienį, birželio 4 d.. 7:30 nį sūnų. Šia proga karys viršy- 

val. vakare, parapijos svetainė-, la F- Gedzius savaitei ištrūko iš 
je. mokyklos užbaigimo proga, karo tarnybas ir atvyko pama- 
bus perstatytas gražus pamoki-, tyti savo naujagimį sūnų ir 
nantis veikalas “Gyvenimo Kry- žmoną ir taipgi pasisvečiuoti 

, parašytas kun. P. Stra-' pas savo tėvelius. Sveikiname 
kalį F. Gedžių ir linkime links
mai praleisti laiką savo šeimoje.—

viams išgirsti pamokinimų ir’traukiniais į North Station, ten žiui įteikta §10 auka. Nutarta 
prieiti prie sakramentų. Būtų gausite viršui einantį traukinį ruošti pramogą birželio 14 d. su 
gera, kad rastųsi apaštalaujan-• į Forest Hill. j dovanomis ir užkandžiais para-j ----„----- • * * i - I
čių lietuvių, kurie sukviestų vi- Automobiliais kelias gali būti pi jos jubiliejaus naudai.
sus kitus, lietuvius į šias trum
pokas misijas.

J ATVAŽIUOJA MISIONIERIUS 
Švenčiausios Širdies parapi- 

' jos kun. klebonui kviečiant. 
: birž. 2 d., atvažiuoja misionie-

Besirūpinda- rius Jėzuitas Tėvas Pranciškus

suorganizuoti ir vietos lietuvius.
Vasario mėn. 20 d. jis suor

ganizavo Leivistone Lietuvos

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

Prot. Ra.*t. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass 

Fin. Rašt. — B. Cunienė.
29 Gould SL. W. Roxburv. Mass. 

Tel. Parkway—1864-W 
ųdtninkė — Ona StaniuliūtS.

177 West 7th SL. So. Boston. Mass 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

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

110 H St.. So. Boston. Mass
Ura ugi ja savo susirinkimus laiko kas 

antra antradienį mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E 
Seventh St„ So. Boston. Mass.

Visais d’-augijos reikalais kreipkitės 
nmtnlrnhj ra Atminu f

ftV. JONO EV. BL. PASALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA

visoms žinomas, nes Norwoodei Motinos diena paminėta įspū- 
yra jau buvę seimelis ir šuva-' dingai. Moterų Sąjungos 5 kp. 
žiavimai. buvo užprašius šv. mišias, ku

rias atnašavo kleb. kun. A. Pet- 
Šiomis dienomis pp. Rakaus- raitis. Pamokslą pasakė kun. J. 

& kų. gyv. .St. George St., sūneliui Bakanas. Narės bendrai priėmė 
x clx<xaxxx via uxzxx^oxxU o- sv. Komuniją. Altoriai buvo
peracija. Sveiksta. gražiai papuošti Sąjungiečių

------------- •) aukomis. Laike šv. mišių grojo 
Birželio 6 d. įvyks Norwood smuiką solo p. Genovaitė Ke-

I
I
I

kausko. Veikalą perstatys alum 
naciai ir mokyklas vaikučiai. 
Vaidintojai Seselių mokytojų y- 
ra Lkai gražiai prirengti ir sa
vo rolėmis puikiausiai pasiro- 

-s. !
Kasmet, baigiant mokyklos 

metų kursą. Seselės mokytojos 
suteikia progą vaikučiams pa
rodyti savo gabumus — sceno
je: žinoma, tas joms teikia daug 
sunkaus ir varginančio darbo, 
bet mūsų Seselės mokytojas 
sunkaus darbo nepaiso. Jų sie
kis, kad daugiau įkvėpus lietu- 
viškurtio mūsų vaikučiams. Už 
tai, mūsų visų pareiga paremti 
šį parengimą skaitlingu dalyva- žės 28 d., 8:30 vai. per šv. mi- 
vimu, nes parengimo pelnas y- šias mūsų bažnyčioje, priėmė 
ra skiriamas Seselių mokytojų Šv. Komuniją 11 berniukų ir 8 
naudai. Matykime 
Kryžių” visi sekmadienio vak.

i Sekmadienį .gegužės 28 d. pp. 
I. A. Ambrozaičiai, kurie gegu
žės 14 d. šventė savo vedybinio _______
gyvenimo sidabrinį jubiliejų. Sekmadienį, gegužės 28 d., 10 
atsidėkodami savo draugams ir vai. šv. mišios buvo atnašautos 
bankieto rengėjams, kurie gra- P. šv. N. P. Moterų draugijos 
žiai pagerbė ponus Ambrozai- intencijai. Narės gražiai pasi- 
čius, iškėlė šaunią puotą savo rodė. Bendrai maršavo išmau
namuose. Puotoje dalyvavo 14 syti šv. mišių ir visos priėmė 
šeimų ir visi dalyviai liko pa- Šv. Komuniją. Po pietų, 3 vai., 
tenkinti pp. Ambrozaičių vai- parapijos svetainėje įvyko 
šingumu ir draugiškų nuošir- draugijos linksma pramogėlė, 
durnu. [Narės ir ten gražiai pasirodė.

Pasibaigus puotai, p. Ambro- P. Šv. N. P. Moterų draugija y- 
zaitis. karys Buknis ir p. Perro- ra viena iš didžiausių Cambri- 

’ svečius gražia' džiuje moterų pašalpinių drau- 
A. Thompson. muzika. Išsiskirstydami svečiai,' gijų. Draugijai vadovauja su- 

dar kartą palinkėjo pp. Ambro- mani pirmininkė p. B. Žilienė, 
žalčiams laimingai sulaukti 
auksinio vedybinio gyvenimo' 
jubiliejaus.

Šiomis dienomis lakūnas E. 
Palaima Georgetown. III. baigė 
aviacijos kariūnų mokyklą. Šia 
proga kariūnui B. Palaimai su
teikti sidabro sparnai ir jaun. 
leitenanto laipsnis. Baigęs mok
slą. Įeit. B. Palaima atvyko pa
sisvečiuoti pas savo tėvelius. 
Malonu matyti, kad mūsų para
pijos jaunuoliai puikiai progre
suoja karo tarnyboje. Sveikina
me Įeit. B. Palaimą ir linkime 
geriausių sėkmių.

Sekminių dienoje, t. y. gegu-

“Gyvenimo mergaitės. Matant nekaltus kū
dikius priimant pirmą Šv. Ko
muniją, susidaro vaizdas, kuris 
taip giliai pasiekia ir nesupran
tamai sujaudina žmogaus širdį.

NORWOOD, MASS.
Pereitą sekmadienį laike 

vai. šv. mišių Šv. Jurgio lietu- Petrukui padaryta “tonsilų” 
vių parapijos bažnyčioje Pirmą
ją šv. Komuniją priėmė šie vai
keliai: Edvardas Buckus, Ed-

4 - - —

mundas Clarko. Dennis Her- Senior High School mokslo me- nebe, 
man. Petras Kodis. Thomas tų užbaigimas. Viešos ceremo-i Parapijos choras taip pat gra- 
McColgan. Diane McColgan,' nijos įvyks vakare Norvvood žiai pagerbė motinas eidamas’ 
Fredrikas Melish, Stepas Mel- Junior High auditorijoj, kur bendrai priimti šv. Komuniją, 
ish. Elaine Pupalaigytė, Lillian graduantams bus įteikti diplo-' Svetainėje solo dainavo varg. palinksmino 

— * ............................. ’ ’ , p. .
Grojo smuiką p. Genovaitė Ke- 
nebe, pianu p. Miller ir varg. 
Žemaitis. Kalbas pasakė kleb. 
kun. A. Petraitis, kun. J. Baka- 
nas, V. Liutkienė. Elz. Kupstie
nė, p. Bakanienė. M. Ščiukienė, 
apskričio pirm. O. M. Sidabrie
nė, kuopos pirm. M. Vaiteku- 
nienė. Toastmasteriu buvo adv. 
A. Mileris. Visi kalbėtojai prisi
minė motinas, spaudą ir organi
zacijas. Ragino visas rašytis į 
Moterų Sąjungą. i

i Kleb. kun. Petraitis užbaigęs 
sąrą susirinkimų neskelbti, bet raitis suteikė šv. krikšto atnau- programą malda. j

jei atsirastų svarbių reikalų, jinimą ir pasakė atitinkamą 
tai sušaukti specialų susirinki- pamokslą vaikučiams ir teve- 
nią. Pirmininkas padarė prane- liams, ir atnašavo šv. mišias. 
Šimą apie ruošiamą Naujos An- Po mišių įvyko bendri pusry- 
glijos Lietuvių Konferenciją, 
Bostone, liepos 4 d. Kvietė ats
tovus draugijų susirinkimuose 
paraginti išrinkti atstovus ir, 
pagal išgalės, paremti Ameri
kos Lietuvių Tarybos darbus.

Į---------------—-------------------- -------------------- ----------

, Thomas , tų užbaigimas. Viešos ceremo- Į 
McColgan. nijos įvyks

Pečiulytė.
čia Spurr. Kazys Viesulą (Wei- 
sul), Jr.

Šv. mišios buvo užprašytos 
moterų draugijos, kurios narės 
dalyvavo “in corpore” ir priė
mė šv. Komuniją.

Po šv. mišių, klebonijoje, vai
keliams, priėmusiems pirmąją 
Komuniją, buvo suruošti pus- kučiams. priimantiems Pirmąją 
ryčiai.

Jean Stašytė. Patri- mai. Keletas lietuvių jaunuolių J. Žemaitis, 
i 
. užbaigs aukštesnės mokyklos 
mokslus.

VORCESTER, MASS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA
Gegužės 7 d. buvo skirta vai-

Šv. Komuniją. Didelė padėka 
priklauso Seselėms už priruoši-

Tą pačią dieną, tuojau po su- mą vaikučių. Viso jų buvo tris- 
mos įvyko Federacijos skyriaus dešimt du. Altorius skendo bal- 
susirinkimas. Nutarta per va-.tose gėlėse. Kleb. kun. A. Pet-

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikl*
702 E. 5th St.. So. Boston. Mass.

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

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

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

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

I

Draugija laiko susirinkimus kas trt 
Cią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų Parapijos salė; 

p. 7tb Rf Sin Rn«tnn

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

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

A i tWashington
COOPERATIVE BANK
430 IROADWAT • SOUTH BOSTON

Seselė M. Lorenza ir Seselė 
M. Felicija, kurios buvo atvy
kusios pas savo tėvelius ir gimi
nes praleisti atostogas, antra
dienį, gegužės 30 d. išvyko at-i 
gal į Chicagą.

Sesuo M. Lorenza yra pp. 
Pazniokų. gyv. Heaton Avė., 
dukrelė.

I

Seseris M. Lorenza ir M. Fe
licija laike atostogų buvo apsi
stojusios šv. Katrinos par. vie
nuolyne.

Sąjungietės jau pilnai pasi
ruošusios priimti viešnias Są- 
jungietes. kurios atvyks apskri
čio suvažiaviman sekmadienį, 
birželio 4 d.. Šv. Jurgio lietu
vių parapijos svetainėje. Tikisi,

Šiomis dienomis pas tėvelius 
l lankosi viršyla A. Bartkus. Vir- 
Išyla A. Bartkus karo tarnyboje 

šeštadienį, gegužės 27 d. p. užima gerą vietą. Jis tarnauja 
E. Sabienė, pp. Jakučių duktė, radio komunikacijos batalijone. 
išvyko į tolimą N. Caroline vai- Sveikiname atsilankiusį viršylą 
stybę, aplankyti savo vyrą ma- A. Bartkų, 
riną V. Sabą. p. E. Sabienė ato
stogaudama praleis vieną sa-' 
vaitę su savo vyru. Linkime 
Sabienei linksmų atostogų.

Sekmadienį, gegužės 21 
Dalyvė, garnys aplankė pp. Gedžių na-

________
Gegužės 27 d. garnys aplankė, 

pp. J. A. Rokatenzus (Zavec- 
P’ kaitę), palikdamas jiems ant

rąjį sūnų. Motina ir sūnelis jau- 
d. čiasi puikiausiai. Sveikiname.

A. D.

KUO ŠVIESESNIS
čiai.

2 vai. po pietų vaikučiai buvo 
nufotografuoti.

Ruošiantis parapijos auksinį 
jubiliejų minėti, nusifotografa
vo keturios draugijos, būtent, 
Šv. Kazimiero par. Moterų So- 
cialis klubas, Šv. Onos Moterų 
draugija. Šv. Petronėlės Pašal- 
pinė draugija ir Moterų Sąjun
gos 5 kp.

Tą pačią dieną, po mišparų ir 
Gegužinių pamaldų įvyko pra
moga su užkandžiais ir dovano
mis.

6 vai. vakare įvyko Moterų 
Sąjungos 5 kp. puota. Dalyvavo 
gausus būrys narių ir svečių, 
tarp jų dvasios vadai — kleb. 
kun. A. Petraitis ir kun. J. Ba- 
kanas. Garbės viešnia buvo p. 
Bakanienė, kun. J. Bakano mo
tinėlė.

Pirm. p. M. Watkins (Vaite- 
kunienė), paaiškinus šios puo
tos tikslą, pakvietė programos 
vedėju adv. A. Milerį, kuris la- ■

kad visos apskričio kuopos busI bai sumaniai pravedė progra- ’
gausiai atstovaujamos.

Iš Worcesterio, Nashua ar ki
tų kolonijų, atvykusios auto
busais į Park Sq.. Boston. eikite 
Boylston St. iki Washington 

Į St.. kur požemyj paimkite trau
kinį į Forest Hill. Ten nuva
žiavusios gausite autobusą į 
Norwood. Iš Lawrence, Lowell 

lar kitų kolonijų, atvažiavusios

mą. Dainavo duetaas pp. Anelė 
Thompson ir M. Žemaitienė, Į 
varg. Žemaičio žmona, ir solistė I 
p. Ona Graičaitienė.

Parengimas buvo Marianapo- 
lio Seselių naudai.

Gegužės 10 d. įvyko Moterų 
Socialio klubo susirinkimas, 
kuris buvo gausus. Valdyba 
pranešė, kad Raudonajam Kry-1

TUO GERESNIS!

Pirkite 
daugiau 

Karo Bonų 
negu jūs 

išgalit

OBUOLIU "MIDUS" GELBSTI UZLAIKYT 
OLD GOLD ŠVIEŽIAIS!
• Jūs norite puikaus tabako, suprantama. 
Taipgi jūs norite, kad jis būtų šviežias! 
Obuolių “Midus” pagelbsti užlaikyti natū
ralų šviežumą Old Gold’s puikių tabakų. 
“Kas nors nauja tapo dadėta" į tuos ta
bakus. Tai 
lapai, kurie 
bandyk Old

Latakia, brangūs importuoti 
padaro turtingesnį skonį. Pa- 
Golds.

I
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VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

par.Sekmadienį, šv. Petro 
bažnyčioje, kunigai pranešė, 
kad liepos 4 d., įvyks Mass., 
R. I., N. H. ir Maine Valstybių

DAKTARAI

I

Tel. ŠOU 2712

Dr.J.C.Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybe — Akių, Vidurių ligų, 

Ausų, Nosies ir Gerkles.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius

Vai. nuo 2—4 ir 7—8
534 Broadvvay

So. Boston, Mass.

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Tą dieną, tapo užmuštas ve
teranas Stasays Mikšėnas, 26 
metų, gyv. 147 W. 6th St. Jis 
buvo atleistas iš karo tarnybos 
dėl nesveikatos. Geg. 28 d., pa
vakary, jis pamišęs. Griebėsi 
šautuvo. Persigandusi motina 
ištrūko pakviesti policijos. Po
licininkam jis grąsinęs šautu- 

Ivu. Vienas policininkas paleido 
' šūvį į Mikšėną, ir pataikė į šir
dį. Nugabentas miesto ligoni
nėn mirė. Paliko motiną, penkis 

i brolius ir tris seseris, (du bro
liu kareiviu). Tapo palaidotas, 

1 iš Šv. Petro par. bažnyčios, bir- 
I želio 1 d. 9 vai. ryte, Šv. Bene- 
idikto kapuose.

—

I

Taip pat tą dieną tapo pakrik
štyta Kristina Ona Igno - Bro
nės (Grigaliūnaitės) Zintelių.

Tą sekmadienį apsivedė jūrei
vis Paulius Liseckas (Lissell) 
su Kastancija Marcinkevičiūte.

Lietuvių Dr-jų Atstovų Konfe
rencija, So. Boston High School 
salėje. Iškilmingos pamaldos 
įvyks 9 vai. ryte.

SI FATS TRAVEL FAR

Tires rnade of būna S, synthetic rubber are rolling by the thoueaikM 
from the Detroit plant of the United Statės Rubber Company to tĮ)jl 
Army. Used fat is an essential ingredient įn the manufacture of 
thetic rubber.

RAUDONŲJŲ PROPOGANDA

žmonės daugelį kartų darę su
kilimus, kad prisidėti prie Ru-

Dr. J. L Pasalomis
DR. AMELIAE. RODD 

OPTOMETRISTAI 

447 Broadway 
So. Boston, Mass.

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

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

J.Repshis.M.D.'
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian FumitureCo.

I

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

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

f_____________________________________ __________________________

I Jūreivis Antanas Juozas Rū
kas iš Manchester, Ct.. viešėda
mas So. Bostone, susirado sau 
tinkamą draugę, asmeny pane
lės Vyšniauskaitės, su kuria jis 
rengiasi apsivesti, Šv. Petro 
par. bažnyčioje, birželio 4 d., 1 

!val. p. p.
J ---------------------------------

I

Šią savaitę, trečiadienį, penk
tadieni ir šeštadienį įpuola me
tų bertainio pasninkai.

Sekm., birž. 4 d., Švenčiausios 
Trejybės šventė. Su tuo sekma
dieniu baigsis Velykinės Išpa
žinties laikas. Katalikai, neat
likę, šįmet Velykinę, turėtų pa
sirūpinti ją atlikti. Nes tai yra 
Visuotinės Bažnyčios įsakas, 
kurį geri jos sekėjai turėtų pil
dyti.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE &. INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Liurdo Knygos 
Rėmėjas

Susilaukė Antros 
Dukters

Geg. 31 d., atėjęs į “Darbinin
ko” administraciją p. Feliksas 
Simanavičius ir garbingai pa
reiškė: “Ar ponas administra
torius matė vakar dienos ka
lendoriuje vardą? Jeigu ne, tai 
pasižiūrėk ir teikis tą vardą su 
mano pavarde įrašyti į Liurdo 
knygos rėmėjų eiles. Ir taipgi 
įrašyk mano brolienę p. Poškie
nę į Liurdo knygos rėmėjas.”

Gegužės 26 d., Dr. Juozas ir 
Ona Antanėliai, gyv. 75 G St., 
susilaukė antros dukrelės. Mo
tina ir dukrelė yra geroje svei
katoje ir gydytojo priežiūroj 
Carney ligoninėje.

Kaip žinoma, Dr. Juozas An
tanėlis yra įsirašęs Darbininkų 
radio koncerto Globėju ir daly
vavo koncerte. Sveikiname Dr. 
Juozą ir jo žmonelę su šeimos

p. Feliksas Simanavičius yra Pridėjimu!
“Darbininko” spaustuvininkas 
ir jis kaip tik tą Liurdo knygą 
spausdina. Dabar jau uždėtas 
priešpaskutinis lankas. Tikrai 
garbingas p. Felikso žygis atžy
mėti savo vardadienį tokiu is
toriniu paminėjimu. Rap. 1

Taipgi gavom žinią, kad pp. 
Juozas ir ponia (Dravinskaitė) 
Leščinskai, Vyčiai, susilaukė 
sūnaus. Motina ir sūnus yra ge
roje sveikatoje Carney ligoni
nėje. pp. Lesčinskąt be naujagi
mio auklėja dukterį ir sūnų. 
Sveikiname!-

Šioje šaly yra susidariusi Na
tional Council of American-So-1 
viet Friendship, Ine., New York' 
City, kurios tikslas, kiek gali
ma spręsti iš jų išleistos bro
šiūrėlės “A Family of Nations” 
yra skleisti propagandą už So
vietų Rusiją ir jos tvarką. Ta 
“literatūra” matyt taikoma 
tamsiai bei naiviai liaudžiai, nes 
perdėm melaginga. Skyriuje 
“One of the Newest Soviet Rep- 
ublics” rašo: “After the revolu- 
tion of 1917, the Soviet Govern- 
ment granted independence to 
the Baltic Statės”. Palyginkite 
šį pareiškimą su tikrove. Kiek 
tų šalių jaunuolių paguldė savo i 
galvas kovodami su Sovietų ka-į 
riuomene, gindami savo šalis; 
iki ją išvijo iš savo žemių. Žiū
rėkit ką toliau Sako:

“As soon as they had received 
their independence, the Baltic 
Statės established themselves 
as Soviet Republics and then 
joined the Soviet Union; būt in 
1917-18 they were invaded by 
German troops, and forcibly 
tom from the Soviet Union.

“After this, fascist govern-' 
ments came Into power. Only 
their terrorist rule was able to 
keep the Baltic Statės in forced 
separation from the Soviet i 
Union”.

Pagal šio. atsiprašant rašyto
jo Baltijos Valstybės tik todėl 
kovojo už savo nepriklausomy
bę, kad galėtų tuoj kuogreičiau- 
siai vėl prisidėti prie Rusijos.

Toliau seka daugiau išsvajotų gos išgirsti puikų Darbininkų 
kvailysčių, kaip tos šalys “prie- radio koncertą, kurį išpildė mū- 
varta” atskirtos nuo Rusijos į- sų garsioji lietuvaitė operos 
puolė į didžiausį skurdą (sank žvaigždė Anna Kaskas ir estas 
into deep poverty) ir kaip jų Ludwig Juth contrabasu. Sun-

I
I

* *

sijos. Tačiau visiems gerai žino-
ma, kad ne Baltijos valstybės 
“sank into deep poverty, bet 
Sovietų Rusija.

Ir ta brošiūrėlė išleista dviem 
spalvom ant labai geros popie- 
ros, iliustruota oficialės Sovfoto 
fotografijomis.

O mes, Amerikos ištikimi pi
liečiai girdime apie didelę po- 
pieros trūkumą, darome vajus 
senai popierai rinkti ir tuomi 
prisidėti karo pastangoms, o čia 
leidžiama gadinti popierą tokiai 
kvailai propogandai.

BINGHAMPTON, N. Y.

A.

įspūdžiai Iš Bostono
Lankydama savo vyrą, mer- 

chant marine, turėjau pragos 
savaitę laiko pagyventi tarpe 
South Bostono lietuvių.

Visų pirma pastebėjau tikrai 
tradicinį, lietuvišką bostoniečių 
vaišingumą. Ne tik puikiai bu
vau priimta ir vaišinama savo 
dėdės Jono Petrausko, giminai
tės Antaninos Grabijoliūtės, bet 
visur kur žengiau, buvau vaiši
nama ir apdovanota “souveni- 
rais”.

Širdingai dėkoju savo gimi
nėms, p-niai Onai Jakimavičie
nei ir kitiems už vaišes, o Dr. 
Pranui Galiniui ir p-nui Pel- 
džiui už puikius ‘souvenirus’. 

j Dar, mano laimei, turėjau pro-

f.

ku atrasti žodžių išreikšti susi
žavėjimui koncertu, ypač pirmu 
kartu girdint ir matant šią gra
žiąja lietuvaitę!

Prie progos, aplankiau bosto
niečių lietuvių židinį “Darbinin
ko” redakciją ir iš čia, pralei
dusi valandėlę laiko, pajutau 
dvelkiantį malonų svetingumą.

Ilgai gyvensiu Bostono įspū
džiais ir niekuomet neužmiršiu 
bostoniečių vaišingumo.

Julija ■Oreikienė.

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir 
pelini. Kn 
sakymus siųskite:c

Boston, Mase.

mokesčių 1*- 
kaina 20c. UŽ- 

“Parttain- 
366 W. Broadwny, Sa

(Tounton

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

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:

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

220 E SU Tel. ŠOU 3141. So. Boston. Mass.

Draugijos Narių 
Dėmesiui

Lietuvių R. K. Saldžiausios 
Širdies V. Jėzaus draugijos šv. 
mišios įvyks sekmadienį, birže
lio 4 d., 9 vai. rytą, Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčioje, W. 5th 
St.. So. Bostone.

Visi nariai kviečiami susirink
ti į bažnytinę svetainę nevėliau 
8:30 vai. rytą. Pageidaujama, 
kad visi nariai atliktų išpažintį 
ir laike šv. mišių bendrai pri
imtų šv. Komuniją.

K. Rusteika, 
protokolų raštininkas.

pp. V. Balučių, gyv. Mercer 
St., sūnus viršila (sergeant) 
Albertaas, kuris jau du metai 
yra karo tarnyboje, dabar ran
dasi kur nors Indijoj.

Šiomis dienomis p. Theresa 
Nee, gyv. 364 W. 4th St., gavo 
žinią iš Karo Departmento, 
kad jos sūnus William P. Nee 
užmuštas kur nors Italijoj, p. 
Nee buvo nusipirkus Anna Kas- 
kas koncerto tikietą, bet gavus 
tą liūdną žinią negalėjo daly
vauti.

LANKĖSI

i

g

I5
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GREITAS ir PUIKUS 
PATARNAVIMAS 

Naujame Elegantiškame 
Grožio Žavėjančiame 
CASPER BEAUTY 

SALONE
SPECIALIAI 

Dėl 
PERMANENT WAVE 

ir 
PLAUKU DAŽYMO

738 E. Broadwoy So. Boston 27, Mass. t
Tel. ŠOU 4645

Atidaryta nuo 8:30 vai. ryto iki 6 vai. vakare.
* __________________________ S

Padarė Operacijų
Pirmadienį, geg. 29 d. p. Mar

celei Balukonienei, New Eng- 
land Baptist ligoninėje padarė 
sunkią operaciją. P-nia M. Ba- 
lukonienė yra biznieriaus Vin
co Balukonio žmona. P-nai Ba- 
lukoniai yra vieni nuoširdžiau
sių “Darbininko” skaitytojų ir 
rėmėjų. Linkime ligonei greitai 
pasveikti, o p. Balukoniui ir jo 
šeimai reiškiame užuojautą.

Stepono Dariaus Posto Mote- 
Auxiliary turės šunim 

bururn Posto -Name. 265 C St., 
So. Bostone, šeštadienio vaka
re, birželio 3 d. Visi lietuviai 
yra kviečiami ateiti ir linksmai 
praleisti vakarą. Jokios įžangos 
nebus.

Kviečia įsirašyti
Stepono Dariaus Amerikos 

Legiono 317 postas kviečia vi
sus pereito ir šio pasaulinio ka
ro veteranus įsirašyti į postą. 
Taipgi kviečia visus lietuvius 
veteranus, kurie yra nariais, 
bet dar nėra užsimokėję už 
šiuos metus, užsimokėti iki bir
želio 15 d. Posto namas yra: 
265 C St.. So. Boston. Mass.

Pirmadienį lankėsi Pranas 
Matonis iš New Yorko. Atsilan
kymo proga pasipirko keletą 
knygų.

AVĖ MARIA
Sekmadienį, birželio 4 d., 6:30 

vai. vakare iš tinklinių radio 
stočių turėsime progą klausy
tis religinės programos apie 
PI. Theophaną Venard. Bostono 
ir apylinkės radio mėgėjai gali 
klausytis tos programos iš 
WMEX stoties.

Advokatas Gavo 6 Mėnesius 
Kalėjimo

Visas pelnas eis Lituvos reikalams.

DIAMOND CAFE

Patarnavimas kuogeriausias.

PIKNIKAS

PARSIDUODA nedidelė far- 
mutė, susidedanti iš 17-18 ake- 
rių žemės. Yra gražus pušiniu- 
kas, prie pat upės
River), namas 8 kambarių, su 
visais įrengimais, steam heat ir 
tt., 2 karų garažius, didelė bar- 
ne dėl 18 karvių. Yra vištinin- 
kai; sodas labai gražus, 63 
vaisiniai medžiai. Žemė dirba
ma prieina prie dviejų didelių 
kelių. Kadangi likau, našle ir 
sūnūs pašaukti į kariuomenę, 
tai už tai ir parduodu. Nuo mū
sų namų yra visai arti 3 moky
klos. Į High school veža busai 
dykai. Atsišaukite pas savinin
kę Mrs. Ona Navakauškienė, 
Plymouth St.. No. MiddĮeboro, 
Mass. - (Z6-2-9)

Salėm, Mass. — šiomis dieno
mis Vincent J. Cianci. 36 m. 
amžiaus, iš Lawrence, kuriam 
du metai atgal buvo atimta ad
vokato teisė ir duota proga grą
žinti savo klientams $13,000, 
kuriuos jis buvo iš jų paėmęs, 
dabar gavo 6 mėnesius kalėji
mo. Jis grąžino tik $7,000 dirb
damas karo darbus dirbtuvėse.

Adv. Cianci klientų tarpe, iš 
kurių jis buvo paėmęs pinigus, 
buvo ir pp. J. Vilkišius ir Aidu- 
kas. p. J. Vilkišių atstovavo 
adv, A. O. Shallna.

Rengiamas Lietuvai Remti Draugijos, 

Sekmadienį, Birželio-June 18, 1944 
LAKE CHANGE PARK, TOESTRORO. Mus.

Pradžia 1 vai. p. p.

Skanūs valgiai, puikūs gėrimai — gros gera or
kestrą, dainuos Gabijos ir “Aušrelės” chorai.

REIKALINGA mergina
Dirbti Real fitetate ofise, pa

geidaujama, kad mokėtų lietu- 
vių kalbą. Darbas nuolatinis. 
Kreipkitės pas A. J. Kupstis, 
332 W. BroadWay, So. Boston.

ftS-1)

BUŠAI galima gauti nuo Park Square. Bostone ir išlipti ant 
Lime St., Westboro, Mass. Taipgi busai gaunami iš 
Worcesterio.

Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.
KOMITETAS.

rcnullS FlNIcT
P. Saltruliūnaa - p. Kilnia, *Av.

753 BroadW»y
Tel. *OU *e. leeteii.

S SbBB
MOTERĮ** pAdELŠ'falNK* 

Lietuviu aratorfes V 
Baisa rwuottgat

Turi Notaro TtfMb 
254W,Ri4aftW 
so.

—

ERAL

NOTARY PUBUC , 
Patarnavimas Dieru, irNAktJ

Koplyčia Kerrnenlrjis DTIOrf 
Tel. ŠOU Boston 1417 ‘ 

ŠOU Boston 3M0

B* »

Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 
draugais ir pažįstamais.

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

j2S8 West Broadway,

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę. ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.

South Boslen, Mass.

(KASREAM)-
Laidotuvių piręktoriue Ir

ZMEiSKŪ
FUNERAL HOME

564 East Brė*dway 
SOUTH BOSTON: MASS.

A. Zajstskas, F. ZąldgftM 
Graboria! ir BalssmuoKofal

Patarnavimas IrnaktJ
Koplyčia ienhanims.dj ” 

NOTARY PUBLTC



* KRISTAUS VYNUOGYNE * v ertė Klierikas Jonas Bernatonis

Nekantrus Laukimas

i
(Pranciškonė pasakoja)

Paimta
širdingi mano mažieji, tik turi dvi blogybes: vogti 

ir meluoti. Klasės kampe, vienoj knygų lentynoj, buvo 
gražūs žaislai: lėlė, automobiliukas, sviedinys, paukš
čiukai... Jie mokant labai tinka.

Jau pirmą mokslo savaitę pamačiau, kad šių daik
tų daugel trūksta. Aš įtariau negrę, kuri šluoja klasę 
ir pasišnekėjau su viršininke. Bet ši nusijuokus tarė:

— Tik paklausk savo mokinių, nes indėnai vogimo 
ir melo tiesiog prisigėrę.

To man buvo nesunku paklausti. Maniau, vogti 
jiems nėra žinoma sąvoka. Bet vos pratariau žodį, “pa
imta”, tuoj visi vaikai lyg sukomanduoti ištuštino ki
šenes. išvertė kojines, batukus, palaidinukes, atidarė 
suolus, išleido kasas, paraitojo rankoves, net išžiodino 
burnas kad galėčiau pati pamatyti, jog niekur žuvusie
ji daiktai nesą užkišti. Aš stovėjau be žado prieš savo 
valyvą pulkelį. Savaime suprantama, dabar visada už
darau klasę, bet manau, savo mokiniais netrukus ga
lėsiu pasitikėti.

Indėnų skurdas didelis. Jie padeda visus pinigus 
tik pasipuošimui. Bemaž visi mano mažieji ateina į 
mokyklą su suplyšusiais šilko drabužėliais, su bran
giais auskarais ir plačiom aukso apirankėm. Abiejose 
nosies šnirpšlėse jau išdurtos skylės, kad kada nors 
įdėtų brangu akmenį. Kol skylės dar negana didelės, 
įkiša pagaliuką.

Daugelis vaikų jau 5 ryto valandą išeina iš namų, 
kad laiku ateitų į pamokas. Prieš 7 vai. vakare grįžta 
namo. Ateina be pietų. Tai ištikrųjų neturtingi vaikai 
ir padorūs.

Aš dar nenoriu tuoktis
Dabartinė mokyklos programa reikalauja kartą 

per savaitę papasakoti vaikams pasaką, kurią jie pas
kui turi suvaidinti. Neseniai parinkau apie karaliuką. 
Vaikai klausė, klausė ir panoro paskui suvaidinti. 
Kiekvienas iš jų norėjo vaidinti malūnininko dukterį 
ir karaliuką. Kai priėjom pačią dramos viršūnę, bū
tent, vestuves, nupyniau jaunai karalienei gėlių vaini
ką ir padaviau į rankas gėlių puokštę. Vieną kvepian
čią rožę norėjau prisegti karaliui prie atlapo. Bet kur 
dingo jaunikis? Ieškojau visur po stalu, po suolais, už 
lentos, ir spintos, bet niekur negalėjau surasti. Nuste
bus klausiau vaikų. Nė vienas nenorėjo išduoti, tik vi- klasę. Jis turėjo mesti mokslą, 
sų akys krypo į durų pusė. Iš tikro čia už durų stovėjo tuokė. Nelaimingas vaikas! 
nelaimingas jaunasis — ašarojo. Mane pamatęs, prašė 
iškėlęs rankas:

— Prašau, motinėle, aš dar nenoriu tuoktis.
Vargšas vaikas! Aš jam negalėjau išaiškinti, kad 

mes tyčia, tik žaidžiam. Taip pat neradau ir kito ber
niuko jo rolei vaidinti. Kurio tik paklausiau, tas kišo 
juodą garbiniuotą galvą po suolu. Vis dėlto vienas mu
latas (pusiau negras pusiau indėnas) apsiėmė pabūti 
Karalium. Taip paskui laimingai baigėm vaidinti.

POPIEŽIUS PIJUS XII,
didžiame susikaupime meldžiasi už pasaulio taiką.

Lietuvos Skundas
O, sutrūkit, žiaurūs retežiai vergijos!
O, sulūžkit, gobšūs priešo kalavijai!
Trokštu laisvės ryto, gyvybės ir ūpo!
Žiūrėkit, kaip šilai nusiminę klūpo.
Leiskit atsikvėpti tiesa skaisčiavėja,
Leiskit išbrandinti siekimus artojo!
Verkia lino žiedas, liūdi vosilkėliai —
Kodėl gi čia kryžiai ant laukų sustojo.

Marija Aukštaitė.

Prieš kiek laiko neatėjo devynmetis indėnukas į 
nes jo tėvai jį jau su-

Išmintingas Tėvas

MIF

M ♦*to

M ■

M
5 ■ K ■wi

K >voj' dėl šviesesnės vaikams ateities 
Suvargę, be metų pasenę,
Bent tos sau išplėšti neduosime vilties: 
Ne veltu mes čia begyvenę.

* >' į:

Anksčiau ar vėliau susimąstę ainiai
Pagerbt neapleis mūsų vardo 
Užtai, kad mylėjome mes prakilniai, 
Už tiesą kariavom be kardo.

♦ # ♦ •

Už tai. kad kentėjome, nusiminę,
N rs slėgė nelaisvės našta,
Kad josios sulaužėme grandį gelžinę 

ištverme darbo reta. (Maironis)

Ugnies dievas
Atostogoms baigiantis, prieš mokslo pradžią ėjom 

iš namų į namus prašyti į mokyklą vaikų. Šia proga 
vienas indėnų mokytojas parodė savo mokyklą ir šven
tyklą mokyklos kieme. Aplink šventyklos bonią tu
pėjo šlykštūs dievukai, kits už kitą’ šlykštesni. Visų 
labiausiai erzino mūsų akylumą garsus ugnies dievas, 
stypsąs su masto ilgio uodega viršum gražiojo Nata- 
lio. Mokytojas sakė:

— Šis didysis ugnies dievas Cypiklon atvykęs seniai, 
seniai prieš Kristaus gimimą į Natalį, kad šį gražų 
kraštą paimtų. Bet juodieji selino jį nužudyti. Cypik
lon jiems sakė: “Jūs tik tada mane nugalabysit, kai 
pririšit savo drabužius prie mano uodegos ir uždegsit.

— Kvaili kafrai taip ir padarė. Bet gudrus dievas 
sudegino jų drabužius drauge su gražiais ilgais jų 
plaukais ir paėmė pats valdyti Natalį. Nuo to laiko, — 
baigė mokytojas, — Natalį valdo indėnai, o juodu
kams liko tos garbingos mūsų ugnies dievo pergalės 
atsiminimas — trumpi, susiraitę plaukai.

Paskui nuvedė mus malonus mokytojas pas au
kų stulpą ir aiškino:

— Jei mūsų “nemirtingi” dievai priima auką, jie 
patys paskambina su nematoma ranka tris varpelius, 
kurie viršum ugnies karo. Aš tai pats savo akimis 
mačiau.

Nusišypsojau. Atsiminiau, namie viršum žibali
nės lempos irgi virpėjo nuo šilto kylančio oro tokie 
skambaliukai. Aš papasakojau tatai indėnui ir pridė
jau:

— Aš stebiuos, kad jus taip gerai mokat vesti mo
kyklą, bet nesuprantu, kodėl šiuos bjaurius akmenis 
laikot dievais.

Čia jis nedrąsiai, pratarė, kad ir jis nevisai tikrai 
tikįs, bet turįs tikėti.

— Melskitės už mane seselės, — prašė atsisveikinda
mas širdingai, — kad aš atitikčiau kelią į tikrąjį Dievą.

Iš 150 mūsų mokyklos indėnų vaikų tik trys ka
talikai. Visur, kur nueinam, vis randame viename bu
te 10, 15 net 20 vaikų, ir visi pagonai.

Vienas darbštus misijonierius neseniai sakė:
— Jau pakrikštijau daugiau kaip 600 juodukų, 

j nė vieno indėno.
Tikrai čia, Pietų Afrikoj, toli nuo savo gimtojo 

krašto indėnai daugiau užsispyrę laikos savo dievų.
Kiek maldų ir aukų, kiek apaštalaujančių sielų 

čia reikia, kad visiems apjakusiems pagonams parody
tų kelią į tikrąjį Dievą. A. Z.

(Tęsinys)
Policijos viršininkai dėjo miesto. Raščiukas buvo į- 

visas pastangas išgelbėti duotas provincijos Guber- 
misijonierių. Kareiviai ap- natonui. reikalaująs pen- 
supo lyg pinklėmis visą kių dešimtų tūkstančių 
provinciją, beveik trisde- dolerių Mančiūkos pini- 
šimt mylių aplink, tikėda- gaiš. (Amerikoniškais, iš- 
miesi pagauti Svang Sana, eitų apie penkiolika tūks- 
Taipogi ir vietiniai polici- tančių dolerių), 
ninkai, misijonierių ir A- 
merikos kcnsulo raginami, 
asmeniškai vedė ieškojimą 
ir paaukavo visas savo jė
gas tam tikslui. Japonai iš 
Fušun pranešdavo, kad 
kasdien jie ieško, kur tik 
įmanoma.

Prelatas Lane paaiškino, 
kad katalikų Bažnyčios 
Vyriausybė Romos mieste, 
draudžia duoti pinigus mi
sijonierių išlaisvinimui. 
Buvo numanu, kad tokis 
pasielgimas įvestų į dides
nį pavojų tūkstančius mi- 

Jsijonierių, nes tada būtų 
didelė pagunda visiems 
plėšikams paimti kunigus 
į nelaisvę ir laukti išpirki- 
mo. Žinoma, misijonierių 
draugai maloniai pristaty
tų atlyginimą valdžios a- 
gentams arba asmenims, 
kurie savo pastangomis iš
laisvintų nelaisvėn paimtą 
kunigą. Ši žinia buvo pa
skelbta visose apylinkėse, 
kad nebūtų nesusiprati
mų.

Reikia atsargiai ieškoti; 
plėšikų, nes jei netikėtai 
būtų užklupti, tai jie be a- 
tidėliojimo užmuštų kuni-j 
gą ir išsiskirstytų į visas: 
apylinkes. Geriausia takti
ka tai surasti būrį plėšikų 
ir išsiderėti nelaisvio pa
leidimą, arba atsargiai 
juos užpulti. Tuo tikslu 
buvo išsiunčiami šnipai, 
nes gauta žinių, kad plėši
kai randasi netoli Fušun j 
miesto. Taigi, keletas bu-! 
vašiųjų banditų ir buvusi i g^y‘b« ’ jumšU jūsų žmo-

bet

Sykį pas kleboną atėjo 
jaunųjų pora užsakų. Su 
jais atvyko ir jaunosios 
tėvas. Kunigas tikėjimo 
tiesų paklausė pirma jau
nosios, kuri atsakė gerai. 
Jaunasis, nors mokėsi ke- 

i lėta metų aukštesnėse mo
kyklose, tačiau į klausi
mus nesugebėjo atsakyti. 
Jaunosios tėvas prade io 
nekantrauti ir norėjo *iš- 

į eiti, bet kunigas liepė jam 
dar palaukti, o jaunojo 
paklausė “Tėve mūsų” ir 
“Tikiu į Dievą Tėvą”. O 
kadangi jis ir to nemokė-

i Pranas pasiliko su poli
cija keletą dienų įrodinėti 
kelią, kuriuo buvo atves- io, tai tėvas pasiėmė dūk
tas. Paskui jis nuvyko pas terį už rankos ir išsivedė, 
misijonierius Kopei mies
te ir smulkmeniškai apipa-, 
šakojo kun. Gerardo pir
mas dvi savaites nelaisvė
je. Visi rimtai tikėjosi, kad 
ilgai nereikės laukti, kol 
plėšikai paleis ir kunigą. 
Jie kalbėjosi, “Tas Svang 
Šan neperblogiausias vy
ras. Mes tikimės sulaukti 
mūsų kunigėlį sveiką.”

Jau spalių 23-čia diena. 
Valdžios vyriausybė prašė, 
kad Prelatas Lane parašy
tų du laišku, vieną kinie
čių kalboj, antrą anglų 
kalboj, prašant Svang šan 
paleisti kunigėlį, ir paaiš
kinant, kiek gero jis ir jo 
draugai misijonieriai pa
daro Mančiūkoje, ir todėl 
toliau atidėti jų reikalavi
mą pinigų. Tuo būdu jie 
mėgino atsišaukti į plėši- 

• kų geraširdystę ir didvy
riškumą. Prelatas malo
niai sutiko taip padaryti.

“Mums sunku suprasti, 
kodėl jūs jį paėmėte,” 
laiškas dalinai sakė, “nes 
jis ir kiti kunigai paliko 
savo mylimus tėvelius, sa
vo brangiąją tėvynę ir na
mus, kad atvyktų į jūsų Tat,

kos ir išsivedė, 
pasakęs: “Už tokio žmo
gaus aš negaliu savo duk
ters leisti”.

★ ★
★

“Mano mokslas ne mano, 
bet to, kur yra mane siun
tęs”. Jon. 1, 1G.

Kristus mokydamas žmo
nes nuolat sakydavo, kad 
mokslas, kurį Jis jiems 
skelbia, yra ne Jo, bet 
Dangaus Tėvo, kuris yra 
Jį siuntęs.

O tai Kristus darydavo 
dėl to,w kad -klausytojai ne
manytų, jog Kristaus E- 
vangelija yra žmogaus 
proto padarinys, jog Jo 
mokslas yra tęsinys Seno
jo Įstatymo pranašų mok
slas, ar šiaip kokio žymaus 
filosofo mokslas.

Kristus kalbėjo į žmones 
paprasčiausiu stiliumi, 
vartojo iš kasdieninio gy
venimo visiems prieina
mus prilyginimus. Visi, ir 
mažiSr seni, prasčiokėliai 
ir mokyti, lengvai supras
davo Jo pamokslus.

~ , kad nepamanytų, 
šalį, dirbti jūsų ‘gerovei*' J°g tai yra žemės, šio pa- 
ypač suteikti pagalbos be-;sauli« mokslas, pridurda- 
turčiams. Jūs dabar prašo- vo, kad tai yra Dievo mok- 
te penkias dešimt tūkstan-' 

ičių dolerių išlaisvinti žmo-| 
gų, kuris paaukavo savo

jų vadą valdžia išsiuntė į 
Fušun šnipinėti.

Kunigai prašė visus ka
talikus prisidėti kunigo iš
gelbėjimui ir pranešti vi
sas svarbias žinias, kurias 
pasitaikytų sužinoti. Misi
jonieriai suorganizavo vi
sus katalikus melstis ir 
kiekvienoje misijos koply
čioje buvo laikomos tridie- 
ninės pamaldos į Šven
čiausiąją Jėzaus Širdį ir į 
Jėzų Švenčiausiame Sa
kramente. Ne vien prasti 
ūkininkai, bet ir mokyti 
žmonės iš miestų meldėsi 
iš visos širdies išprašyti 
kunigui laimės ir sugrįži
mo. Ypač kun. Gerardo 
parapijoje, žmonės paau
kavo mišias ir maldas, kad 
Dievas paliuosuotų kuni
gėlį iš plėšikų rankų.

Vėl tas kilnus žmonių pa
siaukojimas ir užuojauta 
pasirodė. Moterys dažnai 
užeidavo pas kunigus ir 
pareikšdavo savo liūdesį. 
“Tai mes žmonės nusidėjė
liai turėtume kentėti už šį 
kunigą, kuris padarė 
mums tiek daug gero. Gal 
Dievas priims mūsų atgai
los darbus ir apsaugos ku
nigėlį nuo prapulties ir 
duos jam ilgą gyvenimą”.

Vieną spalių sekmadienį, 
žinios iš Fušun pranešė, 
kad Pranas Liu buvo pa- 

i leistas ir parsinešė raščiu
ką nuo plėšikų. Du plėši- 

[ kai per dvi dienas ir dvi 
. naktis jį lydėjo per laukus 

ir miškus iki Čing Juan
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nėms. Jūs reikalaujate šių 
pinigų iš Bažnyčios, kuri 
duoda visą ką tik turi lab
darystės darbams, padėti 
vargšams, seneliams ir se
nelėms, išauklėti berniu
kus ir mergaites. Aš nega
liu suprasti, kaip jūs visą 
tai įsivaizduodami, galite 
reikalauti pinigų už kuni
go Gerardo Donovan lais
vę”.

(Bus daugiau)

i

slas.
Tat paties Kristaus žo

džiais matome, kad Evan
gelija yra Dievo Apreiški
mas, Dievo žmonėms duo
tas Žodis, kurį reikia pri
imti be jokios sąlygos, be 
jokios kritikos.

Ir ištikrųjų. bešališkas 
žmogus, perskaitęs Evan
geliją, negali nesušukti: 
Taip dar niekas nekalbėjo, 
taip dar niekas nemokė, 
tai yra, lauktojo Mesijo žo
džiai, tai yra Dievo Ap
reiškimas!

"P. G.”

Misijonieriai rūpinasi ne vien sielomis, bet gydo ir 
kūno žaizdas.




