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LIETUVOS NELAI
MES SUKAKTIS

Birželio 15 d. suėjo ly
giai keturi metai, kai di
dysis Lietuvos kaimynas 
— Sovietų Rusija, kuri ra
šytomis sutartimis ir žo
džiu buvo pasižadėjusi 
gerbti Lietuvos nepriklau
somybę ir laisvę, nesikišti 
į jos vidaus reikalus, tas 
visas sutartis ir pasižadė
jimus sulaužė ir Lietuvą 
okupavo.

Pavergtoje Lietuvoje o- 
kupantai pradėjo gaudyti 
patriotingus Lietuvos pi
liečius, juos įkalinti ir iš
tremti, kad jie nesimaišy- 
tų okupantams po kojų.

Tuo metu iš Stockholmo 
buvo pranešimas, kad Lie
tuva yra panaši į armijos 
stovyklą. Visoje Lietuvoje 
nustatyta sovietų kariuo
menė, lėktuvais, tankais ir 
ginkluotais vežimais.

Sovietų komisarai tuo
jau perėmė visas Lietuvos 
valstybines ir civilines į- 
staigas, uždarė arba perė
mė Lietuvos laikraščius, 
uždarė visas organizaci
jas. Pradėjo Lietuvos ū- 
kių, pramonės ir industri
jos nusavinimą.

Sudarę kvislingų vy
riausybę, paskelbė “rinki
mus”. Piliečiai^ buvo ver
čiami balsuoti už parink
tus kvislingus. Paleckis 
buvo paskirtas sovietinės 
valdžios pirmininku. Pra- 
vedę “rinkimus”, “išrink
tieji nubalsavo” Lietuvą 
prijungti prie Sovietų Ru
sijos. Tokiu būdu okupan
tai visiškai užgniaužė Lie
tuvos nepriklausomybę.

Lietuvos patriotingųjų 
piliečių areštavimas, kali
nimas ir trėmimas padidė
jo 1941 m., ypač prieš Vo
kietijos - Rusijos karą. Ir 
šiandien, nežiūrint to, kad 
Sovietų Rusija yra mūsų 
šalies ir bendrai visų Ali
jantų talkininkė, nežiūrint 
to, kad Lietuvos patriotin- 
gieji lietuviai kovoja su o- 
kupantais naciais, tremti
niai Sibire negali gauti 
mūsų pagalbos nei per 
Tarptautinį Raudonąjį 
Kryžių, per kurį mes nori
me sušelpti mūsų 
minguosius brolius 
seris.

Antroji Lietuvos 
mė, tai Vokietijos nacių o- 
kupacija. Jau trys metai 
kaip Vokietijos naciai šei
mininkauja Lietuvoje. Lie
tuvos gyventojai pergyve
na žiaurią okupantų ver-
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Pagyvėjo Partizanų Veiki
mas Suvalkų Miškuose
(LKFSB) Mūsų Londo

no korespondentas prane
ša apie PAT’o žinią, kad 
Suvalkijos miškuose pa
gyvėjęs lenkų partizanų 
veikimas. Partizanai turė
ję viso eilę susidūrimų su 
vokiečiais. Drauge nusis
kundžiama, kad kažkurio
se vietose jų santykiai il
su lietuviais nepergeriau
si. Galbūt čia kalta ta ap
linkybė, kad dėl aprūpini
mo sunkumu partizanai 
daro sauvališkas rekvizici- 

■! ias nas ūkininkus, gi lietu
viai ūkininkai gin° kaimą 
ir gyventojus nuo visų 
skriaudiku, nepaisant, ar 

i tai bus vokietys, rusas ar 
k°’kas iš lenku, šitokį pa- 

; aiškinimą prideda mūsų 
LIETUVCS KARIUOMENĖ žygiuoja išlaisvintos sostinės — VILNIAUS — Londcno korespondentas.

gatvėmis. Tai įvyko po Lenkijos valstybės okupavimo Vokiečių - Sovietų sutari
mu 1939 metais. Neidgai teko džiaugtis išlaisvintam Vilniui ir pačiai Lietuvai, nes 
1940 metais birželio 15 dieną Raudonoji armija grįžo atgal į Lietuvą ir ją okupa
vo. Šiandien jau keturi metai tos liūdnos sukakties istorija gan plačiai paskleista _______
okupantų padarytų žiaurumų po visą pasaulį. Raudonųjų komisarai sugriovė (LKFSB) Australijos 
tūkstančius šeimų — vienus sukišo į kalėjimus, o kitus patriotingus lietuvius iš- jajj<ra.štis “The Advocate” 
trėmė į tolimą Sibirą. Ten tūkstančiai mūsų brolių ir seserų kenčia badą ir per- editoriale prane-
sekiojimus. Sovietų valdžia neįsileidžia nei Raudonojo Tarptautinio Kryžiaus su §a, ^aj turimomis žinio- 
pagalbos ranka aniems nelaimingiesiems. Lai mūsų maldos juos ramina, ir stip--mįs Latvijos, Lietuvos 
rina. Dievo teisingumas yra didis ir kas ką sėja, tas tą ir piaus. Nekaltų mūsų įr Estijos į Rusijos nelais- 
brolių ir seserų kraujas šaukiasi Dangaus, ir mes žinome, kad teisingumas ateis... Vę išvežta apie 150,000 
Šalia savo maldų pridėkime ir savo darbo, kad parodžius pasauliui padarytą įmonių, o lenkų išvežta 
skriaudą mūsų tautai. Remkime sios salies pergales ir taikos programą, o musų apie milijoną T .a ikrą š- 
teisingi reikalavimai bus išklausyti ir vėl bus išlaisvinta mūsų tėvų žemė nuo pa- įįs su apgailėjimu rašo, 
sikesintojų ir nacių okupacijos. _____________________ i jįe tenai kenčia nuo

_ ___ ■ .. ■ . .. ■ . i šalčio, nuo išbadėjimo, nuo
1,300 VttStyblŲ LaiVŲ įdezinterijos. Dėl bado pas 

Dalyvavo fiMZijoj kaikuriuos atsirado atvi- 
  iros žaizdos ant rankų ir 

------  - kojų. Ypač didelis mirtin
gumas tarp vaikų.

Lietuviai miršta 
speigų ir bado, kai tuo 
tarnu parsidavėliai palec- 
kininkai sau Maskvoje so
čiai prisivalgę ruošia nau
jas pinkles lietuvių tautai. 
Ka jie yra padarę nelai
mingu lietuvių tremtinių 
vadavimui?

Alijantai Bombarduoja Nacių Dalyvavo fonzijoj

nelai- 
ir se-

nelai-

Alijantų Vadai Dalyvavo Padėkos 
$v. Mišiose Romoje

Istorinėse Pamaldose Vadovavo 
Kardinolas

Šv. Misiąs Atnašavo Pulkininkas 
Kapelionas Ryan

.... ..... 1-------—
Australija Atjaučia Lietuvių 

Tremtinių Kančias
Australijos

Vatikano Miestas — Ro- riausias 
mos išlaisvintojų vadai — 
gen. Mark Clark, Ameri
kiečių penktosios armijos 
komandierius ir kiti aukš
tieji karo vadai dalyvavo 
padėkos šv. mišiose, ku
rios buvo atnašaujamos 
Šv. Marijos Angelų baž
nyčioje, vadovaujant J. E. 
Kardinolui Pietro Fuma- 
sono - Biondi, Tikėjimo 
Propogavimo Šv. Kongre
gacijos prefektui ir buvu
siam Apaštališkam Dele
gatui Jungtinėm Valsty
bėm.

Šv. 
nulk. 
Penktosios

kapelionas. Sank- 
buvo Rt. Rev.

S. Carroll, Pitts- 
diecezijos kuni-

tuarijoj 
Walter

i burgh’o
gas, kuris dabar yra Po- 

» piežiaus Valstybės Sekre
toriato narys.

’ Jo Šventenybė, Popiežius 
Pius XII, kuris priėmė au- 
diencijon 120 karo kores
pondentų, gen. Clark ir jo 

/štabą, ir Britų ir Prancū
zų karo jėgų atstovus, 
kasdien suteikia audienci
jas šimtams kareivių. Jo 
Šventenybė priima visus 

, Alijantų neapsiginklavu
sius kareivius, kurie tik

mišias celebravo 
Patrick J. Ryam -
■los armijos vy-'m. 4 gauti Jo palaiminimą.

Žiaurios Kautynės Prancūzijoje
Naciai Sutraukė 4 Tankų Divizijas 

Prieš Alijantus

J. V. Laivyno sekretorius 
Forrestal praneša, kad in- 
važi joj iš 4,000 laivų daly- 

Londonas, birž. 15 — Ali- Creil prie Paryžiaus, E- vavo 1,300 Jung. Valstybių 
įantai paleido į orą 1000 tampęs - Mondesir ir Cha- jaįVų 
bombanešių naikinti nacių teaudum; Belgijoje suar- 
jėgas ir tvirtoves Vokieti- dyta aerodromai — Brus- 
joje, Prancūzijoje ir Bei- sels - Melsbroeck ir Eind- 
gijoje. hoven. _ ;

Vokietijoje subombar-’ Nacių oro galybė tiek 
duota industrijos centrai, sumažinta, kad neišgali 
Prancūzijoje sunaikino ae- apsiginti nuo 
rodromus Le Bourget ir bombardavimo.

i
nuo

Alijantų Vadas—įžymus 
Katalikas

RUSAI NETOLI VIIPURI 
MIESTO

Maskva, birž. 15 — So
vietų Rusijos kariuome
nės smarkiai stumia Suo
mijos kariuomenes atgal 
ir varosi užimti Viipurį 
miestą.

Sovietų kariuomenės esą 
tik 30 mylių nuo miesto. 
Buvo sakoma, kad vokie
čiai turi 7 divizijas kariuo-

menės Suomijoje, bet jos 
nepasirodo prieš rusus.

Yra gandų, kad iki liepos 
pirmos dienos Suomija 
bus išmušta iš karo.

I

Naples, Italija, birž. 15— 
Alijantų Alijantų vyriausias gene

rolas Italijoje, Sir Harold 
Alexander. yra įžymus ka
talikas. Jis yra 52 metų 
amžiaus ir pasižymėjęs 
katalikiškame veikime 
Anglijoje .

I Visos Alijantų kariuo
menės Italijoje yra gene
rolo Sir Alexander vadovy
bėje.

i
Nacių Pasipriešinimas 

Italijoje Didėja

Generolas DeGaulIe 
Prancūzijoje

7:30
OAIIV 

OOUllt
7:20

EXTRA 
BONOS

giją. Kaip pirmieji oku-i 
pantai, taip ir antrieji tre
mia, kalina lietuvius už 
tai, kad jie nepasiduoda 
pavergėjams ir gina savo 
žmogiškas teises.

Pasitikėkime Dievui, 
maldaukime Jo, kad po ka
ro Lietuva atgautų nepri
klausomybę ir laisvę. Pasi
tikėkime mūsų šalies pre-j 
zidentui Rooseveltui, kuris 
1940 m. mūsų išeivijos de
legacijai tikrino, 
tuvos nepriklausomybė tik 
laikinai užgniaužta; pasi
tikėkime kitų demokrati
nių didžiųjų valstybių va
dams, kad po karo jie pa
gelbės mažom, vergi jas 
pergyvenančiom tautom, 
tarp jų ir Lietuvai atsista
tyti ir laisvai gyventi.

Londonas, birž. 15 —Ge- traukti didžios karo ka- 
nerolas 
riausias 
vakarų fronte, pranešė, 
kad šiomis dienomis Pran- kliūtis yra pristatymas 
cūzijoje eina žiaurūs mū- karo reikmenų iš Anglijos 
šiai. Vokiečiai sutraukė į Prancūziją. Didieji lai- 
karines jėgas ir nori sulai- vai kol kas negali pri- 
kyti Alijantų įsiveržimus, plaukti prie pakraščių, nes 

nėra didelio uosto.' Laivai 
iš Anglijos vandenyno turi 

svarbieji vis4 Perkrauti i mažesnius 
laivelius, kurie priplaukia 
prie krantų.

I -- - -

Eisenhower, vy- riuomenės į vieną kokį 
Alijantų vadas frontą.

”5,! Alijantų didžiausioji

Didžiausios kovos eina 
Drie Caen miesto, nes per 

I tą miestą eina ! 
geležinkeliai, už tai naciai 
kovoja, kad tą miestą pa
laikyti. Tačiau iš Anglijos! Alijantai užėmę Cher- 
pranešama, kad Caen bourgą ar Le Havre turėtų 
miestą Alijantai tikisi pa- didelius uostus laivams, 
imti. j Kol nors vieno iš tų uostų

Žiaurūs mūšiai taip pat 
eina prie Montebourg 
miesto. Tą miestą Alijan
tai buvo paėmę, bet buvo 
priversti vėl pasitraukti.

Alijantai užėmė Caren- 
tan miestą. Naciai su
brauks visas galimas kari
nes jėgas, kad sulaikyti 
Alijantus Prancūzijoje, 
nes pralaimėjimas Pran
cūzijoje būtų-Hitleriui ka
ro pralaimėjimą. 

Į Generolas Eisenhower 
pareiškė prezidentui Roo
seveltui. kad kiti įsiverži- linkėję, 
mai bus greitu metu pada- Amerikos lakūnai, bom- 
ryti. Gal tai bus padaryta barduodami Marianas sa- 
kitose Prancūzijos vietose.|las ir Guam, sunaikino 141 
arba Belgijoje, ar Norve-j Japonų lėktuvą . 
gijoje. Kadangi vokiečiai; Amerikos karo jėgos Pa
turi saugoti tokį platų ka-Įcifike vis artėja prie Japo- 
ro frontą, tai jie negali su- nijos.

i

Londonas, birž. 15 — 
Prancūzijos generolas De 
Gaulle, kuris buvo Angli- 
ioje prieš Alijantų įsiver
žimą į Prancūziją, pats da
bar atvyko į savo kraštą.

ANGLIJOJE SUNAIKINTA 
14,000 BAŽNYČIŲ  ♦

Londonas, birž. 15 —Šio
' i

Naples, birž. 15 — Ali
jantai pasivarė 75 mylias karo metu Anglijoje su- 
luž Romos, bet nacių pasi- naikinta apie 14,000 baž- 
‘ priešinimas didėja netoli nyčių. Karui pasibaigus, 
Orbatello. Anglijos valdžia sumokės

Alijantų kariuomenės e-.tam tikrą sumą bažnyčių 
są netoli Narni ir Terni. atstatymui.

Evakuojamas Vilnius

I

Nacių Maršalas Rommel Paša 
lintas Iš Prancūzijos 

___________ •------------------------------
Londonas, birž. 15 —Vo- 

jog Lie- kiečių maršalas Rommel, 
kuris taip pagarsėjo karo 
pradžioje nugalėdamas 
Anglijos kariuomenės Af
rikoje, sakoma, nacių vy- Onos Stulginskienės. Ji 
riausybės yra pašalintas dar gyva ir darbuojasi vie- 
iš Prancūzijos už nesulai- name Sibiro miškų punk- 
kymą Alijantų įsiveržimo, te. Jos vyras Aleksandras

Ką Hitleris paskyrė jo yra nuo jos atskirtas. Jų 
i vietoje nepranešama. i duktė likusi Lietuvoje.

Stulginskienė Dar Gyva 
Sibire

(LKFSB) Londone gau
ta telegrama iš Sibiro nuo

(LKFSB) Viena užsienio 
žinių agentūra praneša, j 
kad Vilniaus burmistras 
(majoras) Dabulevičius 
išleido patvarkyma, jog 
dėl karinių aplinkybių vi
si vaikai ir asmenys netin
kami darbui turi tuojau 
apleisti miestą ir vykti į 
kaimą.
— Ta pati žinių agentūra 

praneša, kad gen. Kubiliū
nas paskelbęs Vilniuje mo
bilizaciją atsargos kari
ninkų, gimusių 1910-1919 
m. ir kareivių, gimusių 
1915-1924 m. Mobilizuoja- ( 
mi karininkai ir puskari-j 
ninkai, nežiūrint kokioj 
armijoj anksčiau jie būtų 
tarnavę, neišimant nei len
kų armijos atsarginių.

neužims Alijantai, turės 
daug vargo pristatyti karo 
reikmenis. Bet Alijantai, 
įėję i Prancūzija, neišeis iš 
jos iki nacių galybė nebus 
sunaikinta.

Nuskandino 13 Japonų 
Laivų

Washington, birž. 15 — 
Jungtinių Amerikos vals- 
tvbių laivynas nuskandino 
13 Janonijos laivų ir suža
lojo 16 Marianas salų apy-

I

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, birželio 17 d., 2 vai. po pietų iš WC0P 

stoties vėl turėsime progą klausytis gražios lietuviškos 
radio programos.

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449.
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Darbo Talkos Organizavimas
darbas buvo lai-

nes ne-

KIBIRKŠTYS
i' «> i' »' '-f - •' ' ■••ZAj/'fMfj

ĮVAIRINS žinios
(LKFSB) Lenkų laikraš

čiai “Ameryka-Echo” ir 
“Gwiazda Polarna” įsidėjo 
K. Vidikausko ilgokus 
straipsnius, kuriuose gana

Vatikano Miestas — Ko- džiausiąs 
respondentas James L. ke nacių okupacijos Ro- 
Killgallen turėjo pasikal- moj, tai maitinimas išba- plačiai nupasakojama lie- 

į su kunigaikščiu dėjusių žmonių. tuvių iškentėtos neteisy-
Vatikano mieste yra apie bės ir vargai bolševikų o-

LITHUANIAN AMERICAN INFORMATION CENTER 
of the

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, INC.,
233 Broadway, Rm. 3912, New York 7, N. Y.^

Beekman 3-1398

bardavimo sritis. Per tą ąuirer” į 
laiką trys vyfai buvo už-jSmith laiškelį, 
mušti ir keletą sužeista. Į jisai kelia balsą 
bet, suprantama, tai buvo | vos laisvę ir už 
be blogos valios.

ŠV. TĖVAS MAITINO TREČ- | Domisi Lietuvos Kančiomis 

DALĮ ROMOS GYVENTOJŲ

bėjimą
Enrico Galeazzi, vienu iš
Popiežiaus Pijaus XII arti- 100 sunkvežimių, numalia- kupacijos metu, 
miausiu patarėju, kuris votų baltais ir geltonais 
pareiškė, kad laike Vokie- ženklais, kuriais nuolatos 
tijos nacių okupacijos Va- atveždavo maisto iš šiau- 
tikanas maitino vieną treč- rinės Italijos. Važiavimas 
dalį italų, gyvenančių Ro- buvo pavojingas, 
moję.

Korespondentas užklau
sė kunigaikščio Galeazzi, 
kuris per pastaruosius 
metus lankėsi Jung. Vals
tybėse, kaip naciai elgėsi 
su Vatikano viršininkais, 
tai jis atsakė: “Oficialūs 
santykiai visuomet buvo 
korektingi. tačiau visą lai
ką jie buvo ant opaus lėk
tuvo”.

Naciai, sako jis, turėjo 
apstatę sargyba Vatikano 
miestą, bet nesikišo į vi
daus gyvenimą tarp Vati
kano sienų. Jie nebuvo pe
rėmę Vatikano radio. 
Taipgi jie nekliudė Popie
žiaus, Kardinolų, Ameri
kos prelatų, kunigų, arba 
20 diplomatinių šeimų, e- 
sančių Vatikane.

Maistas buvo didelė pro- keliems šimtams prancū- 
blema Vatikano viduje. zxi !
Viskas buvo griežtai racio- kams dalyvauti invazijoj, 
nuota ir visos pastangos 
buvo daromos taip, kad 
kaip galima daugiausia 
Romos gyventojų gautų 
tokias pat maisto porcijas, 
kaip ir tie. kurie gyveno 
mažoje Popiežiaus valdo
moj srityj.

Kunigaikštis Galeazzi 
sako, kad Vatikanas pris
tatydavo vieną - trečdalį 
miltų Romai. Iš visko tik 
duonos netrūko Romai. 
Be to. Popiežiaus patvar
kymu Romoj buvo atida
rytos sriubos virtuvės, ku
rios kasdien aptarnaudavo 
200,000 žmonių.

Vatikano viršininkai pa
aiškino. kad Vatikano di-

— Artimiausiu laiku “The 
lVilliam- Frederick Press” 
išleidžia poezijos rinkinį 

■ “A Thousand and one 
Poems”. Rinkinys bus 

galėdavo iš anksto praneš- ■ daugiau, kaip 250 pusla- 
ti Alijantams kada ir kur pių. Jame bus ir K. Vidi- 
tie sunkvežimiai važiuoda- kauskio kūrinėlis “God’s 
vo su maistu. Dažnai pasi- ■ Country”.
taikydavo pakliūti į bom-į — “The Philadelphia In- 

------- .1 - jsidėjo J Relly 
kuriame 

už Lietu- 
Vilniaus 

grąžinimą prie Lietuvos.

De Gaulle Neleido Savo Kari 
ninku Dalyvauti Invazijoj

i

VVashington, D. C., birž.• panaikinom tokios sutar- 
15 — Amerikos viršininkai i ties, nes mes niekad tokios 
smerkia prancūzų gen. 
Charles de Gaulle už tai, 
kad jis paskutinėse dieno
se prieš invaziją uždraudė

sutarties nepasirašėme. 
Mes per keletą mėnesių 
tarėmės su 
prieš invaziją, 
pasaulis žino,

Alijantais 
kaip visas 

bet nepriė- 
i su A-

X — X---------------------- -----------1 ---
susižinojimo karinin-! jome prie sutarties 

merikos valdžia arba su 
Alijantų komandieriais 
nei dėl išlaisvintų teritori
jų valdžios arba dėl siun
timo susisiekimo karinin
kų su invazijos jėgomis”.

Kaip ten nebūtų, bet šis 
gen. de Gaulle žygis pa
kenkė Alijantų žygiui.

Gen. de Gaulle į tą smer
kimą atsakė, kad nebuvę 
jokios sutarties siųsti ka
rininkus.

Aukštieji autoritetai pa
reiškė, kad gen. de Gaulle 
atsisakė duoti kooperaci
ją, kurios prašė gen. 
Dwight D. Einsenhower. 
Jie sako, kad buvo numa
tyta pasiųsti 300 iki 500 
prancūzų karininkų su in
vazijos jėgomis, kad jie 
užmegstų susisiekimą su 
Prancūzijos gyventojais, 
bet gen. de Gaulle paskuti
niu momentu juos sulaikė 
ir leido vykti tik 20 kari
ninkų. Tas, sako jie, pa
kenkė susisiekimui Ali
jantų karo jėgom su pran
cūzų gyventojais.

Londone, prancūzų atašė 
sako:

“Šis yra labiausiai neti- 
i ketinąs raportas. Mes ne-

Vokiečiai Naikina Savo 
Žiaurumo Pėdsakus 

Vilnijoje

Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du Kart Savaitinį Laikraštį 

DARBININKĄ"U

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

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

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

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

$4.00
2.00

S2.00
1.00

(LKFSB) Iš Stokholmo 
gautų slaptųjų Lietuvos 
laikraščių “Į Laisvę” ir 
“Nepriklausoma Lietuva” 
pranešama, kad Vokiečiai 
Lietuvoje ir Vilniaus kraš
te dabar rūpestingai sten
giasi panaikinti visus pėd
sakus darytų egzekucijų. 
Atkasama tūkstančiai nu
žudytų lavonų — lietuvių, 
žydų ir lenkų tautybės 
žmonių — ir jų liekanos 
deginamos krematoriume 
ar specialiai paruoštuose 
laužuose. Tokie deginimai 
esą jau atlikti ties Kaunu, 
ties Vilniumi ir ties Daug
piliu. Lietuvos slaptieji 
laikraščiai spėja, kad vo-! 
kiečiai rengiasi apleisti 
šiuos kraštus ir nori su
naikinti viską, kas galėtų 
liudyti apie jų kriminali
nius darbus — žmonių žu
dymus, dėl ko, kaip toliau 
rašo slaptoji spauda, pro
testavo dvasiški ja ir kai- 
kurios lietuviškosios orga
nizacijos.

Lietuvių raudonųjų laik- prieš Suomiją, bet tą da- 
raštis rašo, kad “daug gy- riusi, tikėdamasi vokiečių 
vybių būtų buvę sutaupy- užpuolimo iš Suomijos, 
ta, jeigu Suomija būtų pri- kuriuos Suomija buvo įsi- 
ėmus Sovietų taikos sąly- leidus savo šalin, už tai 
gas. Tos sąlygos nepapra- Suomija negalinti sakyti 
štai švelnios”. Taip, daug esanti visai nekalta dėl 
gyvybių būtų buvę šutau- šio rusų užpuolimo. Bet 

, pyta iš abiejų kariaujan- Suomijos atžvilgiu esą ga- 
čių pusių, bet kas būtų at- Įima pasakyti rimtų argu- 
sitikę su visos Suomijos mentų, dėl kurių ,ji nepri- 
gyvybe? Lietuva, Latvija ėmusi Rusijos jai siūlomų 
ir Estija 1939 m. priėmė taikos sąlygų. Suomija 
Sovietų Rusijos labai ‘švel-| dar nepamiršus Rusijos 
nias’ sąlygas. Sovietų Ru- x--x--
sija pasižadėjo gerbti tų 
Pabaltijo valstybių nepri-; 
klausomybes, nesikišti į 
jų vidaus reikalus, o bir
želio 15-17. dd., 1940 m. tas 
valstybes okupavo ir jų 

, nepriklausomybes ir lais
ves užgniaužė. Tūkstan
čiai Pabaltijo valstybių 
gyventojų neteko gyvybių 
okupantams siaučiant tuo
se kraštuose.

Šiais laikais, kada A t-l 
lanto Čarteris garantuoja 
visoms tautoms laisvę ir 
nepriklausomybę, gal ir 
būtų geriau Suomijai po 
karo, jeigu ji išsitrauktų 
iš karo, bet klausimas ar 
ji gali tą taip lengvai pa
daryti, kada ji yra apsup
ta Vokietijos nacių?

Pasako Rimty Argumentų 
Suomijos Klausimu

The New York Times, 
geg. 30 d. laidoje Gunnar 
Leistikow rašydamas Suo
mijos klausimu, pabrėžia 
faktą, kad šiame kare Ru
sija pirmoji atidarė ugnį

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

laikraštį “DARBININKĄ” sekančiu adresu: 
Vardas
Adresas

— “The Common Cause”, 
pabrėždamas, kad Austri
jai. Korėjai, Iranui garan
tuojama nepriklausomybė, 
stebisi, kad trys, kaip laik
raštis rašo, demokratiš
kos, taikingos ir krikščio
niškos tautos — Estija, 
Latvija ir Lietuva kaikie- 
no norima įjungti į Sovie
tų Rusiją, joms netaikant 
nė Atlanto Charterio dės
nių.

1944 m. birželio 7-8 dd. 
New Yorke lankėsi ALT 
pirmininkas, Leonardas 
Šimutis. Ta proga LAIC 
patalpose, 233 Broadway, 
New York, įvyko Lietu
vių Amerikiečių Centro 
štamo ir artimiausių ben
dradarbių pasitarimas. 
Buvo svarstomas LAIC 
darbų planas ateičiai ir pa
daryta jau nuveiktų darbų 
apžvalga.

Šiame pasitarime taipgi 
dalyvavo Dr. Matas J. Vi- 
nikas, Juozas Laučka ir 
Jonas Januškis. Artimiau
sioje ateityje prie LAIC 
darbų numatoma pri
traukti didesnis patarėjų 
branduolys.

mas daug prisidės prie Ne
priklausomos Lietuvos nu
veiktų darbų objektyvaus 
nušvietimo.

Vienok, tinkamas mono
grafijos išleidimas parei
kalaus stambesnių lėšų. 
New Yorko Lietuvių Tary
ba šiam veikalui išleisti 
jau paskyrė $300. iš iždo ir 
apie $325. aukomis.

Kita proga painformuo
sime smulkiaus apie mo
nografijos turinį ir apie 
LAIC numatomus išleisti 
veikalus apskritai.

jai statytų 1939 m. reika
lavimų. Už kelių savaičių 
tokie reikalavimai buvo 
pasiųsti Estijai, Latvijai 
ir Lietuvai ir kaipo pasek
mė, tos mažesnės šalys, 
kurios priėmė tuos Rusi
jos reikalavimus, jų jau 
nebėra nepriklausomų 
tautų tarpe...

Suomija buvusi per kelis 
išimtus metų Rusijos eks- 
i pansijos tikslu, patyrė, 
kad negalima pasitikėti 
Rusijos žodžiams, nežiū
rint kas būtų Kremliaus 
viešpačiu...

Modernišku metodu ma
žą šalį galima sunaikinti 
po trupučiuką. Tą metodą 

. i pradėjo vokiečiai, Muni- 
įche, 1938 m., kuomet jie 
. iš Čekoslovakijos atplėšė 
strateginiai svarbų Sude
tų kraštą, o likusią Čeko
slovakiją paėmė tik po še
šių mėnesių. Tokį vokiečių 
metodą rado praktišku ir 
rusai, kuomet jie sunaiki
no Pabaltijo Respublikas 
dalimis (on the install- 
ment plan) 1939-1940 m.

A.

X • —

Veikalai Apie Lietuvą
/

1943 metais, kun. Nor
bertui Pakalniui siūlant, 
New Yorko Lietuvių Tary
ba ėmėsi iniciatyvos pa
ruošti atskirą monografi
ją paminėti Lietuvos Ne
priklausomybės 25-metį.

Tarybos kvietimu se
kant, prie monografijos 
rašymo atskirais straips- į 
niais prisidėjo tokie auto
riai kaip M. Dobužinskis, 
pulk. K. Grinius, adv. K. 
Jurgėla, prof. K. Pakštas, 
Dr. J. Robinzonas, prof. A. 
Senn, A. Simutis, V. Sirvy
das, A. Vaičiulaitis, J. Ži
levičius ir kiti. Š. m. gegu
žės 14 d. Pennsylvanijos 
viešbuty įvykusi N .Y.-N. 
J. draugijų atstovų konfe
rencija nutarė monografi
jos leidimą pavesti LAI- 
C’ui.

Veikalas bus išleistas 
anglų kalba ir apims įvai
rias Lietuvos gyvenimo 
sritis. Šiuo metu LAIC už
imtas galutinu monografi
jos peržiūrėjimu ir sureda- 
gavimu. Monografiją nusi
statyta išleisti kreipiantis 
į vieną stambią leidyklą. 
Tikimasi, kad šis užsimoji-

X •

KAUNE PAMALDOS UŽ 
MIRUSĮ SIBIRE

(LKFSB) 
gautuose 
rasta žinia, 
studentų bažnyčioje, buvo 
atlaikytos pamaldos už 
sielą Kęstučio Starkaus 
(sūnaus Zigmo). Velionis 
mirė ištrėmime, Sibire, 
1943 m. gegužės mėn. Kun. 
Dr. J. Starkus, kurs dabar 
gyvena Elizabethe, rytinė
se valstybėse, gavo žinių, 
kad Zigmo Starkaus žmo
na Uršulė Urnežytė-Star- 
kienė dar tebėra gyva Si
bire. Taipgi gauta žinių, 
kad Biiske vienoje konto
roje dirba Ant. Goberienė. 
Kun. Dr. J. Starkus per 
paskutinius dvejus metus 
pergyveno daug liūdnų va
landų: 1942 m. birž. 30 d

Iš Lietuvos 
laikraščiuose 
kad Kaune,

mirė jo motina, sekančių 
metų gegužės mėn. — mi
rė brolio sūnus Kęstutis, o 
netaip senai gavo žinią, 
kad 1943 m. spalių 11 d. 
mirė tėvas.

Pralaužė Naują Vokiečių 
Liniją Italijoj

Roma, Italija, birž. 15 — 
Alijantai, po sunkių kau
tynių su priešu, pralaužė 
naują vokiečių apsigynimo 
liniją, kurią jie buvo nu
tiesę už 114 mylių j šiaurę 
nuo Romos.

Alijantų karo jėgos žy
giuoja j Grosseto ir Terni.

Pirmoji Tiesioginė Auka
Šiomis dienomis LAIC 

raštinėje lankėsi Alfonsas 
Stankevičius, iš Bronx, 
N. Y. Susipažinęs su In
formacijos Centro perso
nalu, p. Stankevičius pa
linkėjo geriausios kloties 
ir, įteikęs $50. auką, pasi
žadėjo LAIC remti ir atei
tyje.

I

— Londone išėjo knygelė 
“The Middle Zone and its 
Transport Problems after 
the War”. Joje autorius į- 
žiūri ūkinių interesų ben
drumus Europos vidurio 
srityje, apimančioje Alba
niją, Bulgariją, Čekoslova
kiją, Graikiją, Jugoslavi
ją, Lietuvą, Lenkiją, Ru
muniją ir Vengriją. Pro 
ekonominius samprotavi
mus kyšo autoriaus noras 
piršti toms visoms valsty
bėms sudaryti politinį vie
netą.

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Juozas Kasinskas
Ine. <

Laidotuvių < 
Direktorius ; 

Patarnavimas Dieną ir Naktį Į 
602 Washington Blvd. i 

BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų

DIAMOND CAFE

Patarnavimas kuogeriausias.

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

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

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.
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Publlshed every Tuesday and Friday except Holidąys such as 
Kew Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Chriatmaa 
--------by---------

SAINT JO8EPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
fctered m aecond-claM matter SepL 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Aeceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 
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8UBSCRIPTI0N RATES:

Oomestlc yearly___________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly _____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama___ _ ____ $4.00
Vieną kart savaitėje metama_ $2.00
Užsieny metama ___________  $5.00
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DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass
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Kas Pas Mus Nedora, Tai Pas 
Juos Natūralu

Bendras Lietuvos Žmonių
Šelpimas

Lietuviškajai visuomenei jau žinoma, kad, nuga
lėjus visa kliūtis, jau yra sudarytas Bendras Amerikos! 
Lietuvių šalpos Fondas — United Lithuanian Relief 
Fund oi America. Sutrumpintai, lietuvikai bus vadina
mas “BALF”, o angliškai “ULRA”. Mūsų organizacija 
Fund of America.Sutrumpintai, lietuviškai bus vadina-: 

1— President’s War Relief Control Board Registration! 
No. 578. Labai džiugu priminti, kad į Bendra šalpos| 
Fondą įeina visos lietuviškai nusistačiusios didžiosios 
grupės: katalikai, sandariečiai, socialistai ir tautinin-į 
kai.

Prieš šį Šalpos Fondą stovi sunkaus darbo sritis. 
Visi žinome, kad mūsų tėvų žemę, Lietuvą, dabartinis 
karas prislėgė dviguba našta. Ten siaučia Hitlerio o- 

ikupacija, lietuviai-lietuvės išblaškyti po Vokietijos; 
i koncentracijos stovyklas, Sibiro tyrus ir po kitas ša-i 
j lis. Kitas šalis ištiko tik viena okupacija, ir tai jos bai
siai nuteriotos tiek ekonominiu, tiek kultūriniu at
žvilgiu, tiek žmonių gyvybės aukomis. Lietuvai tos au
kos dvigubai skaudesnės dėl dviejų okupacijų. Visus 
šalpos ruožus čia sunku suminėti; vieni jų dabar šauk
te šaukiasi tuojau mūsų gelbstinčios rankos, o kiti tu
rės būti atlikti, kada sąlygos leis, bet ir jiems iau šian
dien reikia padėti tvirtus pamatus, rinkti drabužius ir 
taip toliau.

Kalbant apie tuos darbus, kurie jau dabar turi bū
ti atlikti, mes atsiminkime ištisas minias ištremtų bro
lių, seserų, tėvų ir kitų mūsų giminių, bei prietelių, 
kurie su ašaromis akyse, su skausmu suspausta širdi
mi ir ilgesiu laukia mūsų pagalbos. Atsiminkime ma
žus vaikelius, kurių sveikata dieną iš dienos smarkiai 
nyksta, kada jiems reikia augti be tinkamo maisto, be 
vaistų ligoje, be šiltų drabužėlių žiemos speiguose. At
siminkime tuos pabėgėlius, kurie, ištrūkę iš žiaurių 
tironų vergijos, iš koncentracijos stovyklų, iš mirties 
nagų, šaukiasi pagalbos iš tolimiausių žemės kraštų į 

imtis savo akis atkreipę ir trokšdami susilaukti užuo
jautos iš šios laisvos šalies, Amerikos. Netrukus mūsų 
brolių ir seserų lietuvių, šaukiančių pagalbos, bus dar 
daugiau, nes šiandien jie yra tūkstančiais vežami dar-Įnės ilsėjosi grupėse, 
bams į Vokietiją ir į koncentracijos stovyklas. Plačio
jo pasaulio kampuose išblaškyti Lietuvos žmonės lau
kia mūsų paramos. Jau dabar galime ir turime pradėti..... — v •
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Komunistai neprisiima priekaišto, kad jie savo 
raštais tvirkina skaitytojus. Pirmiau negu jiems atsa
kius, reikia susitarti dėl “tvirkinimo” reikšmės. Pas 
mus tvirkinti skaitosi nedora, pas juos natūralu. Tai 
prasme tai jie netvirkina, tik skleidžia “gamtišką nu
siteikimą”. Reiškia, neina iš tvarkos, bet kaip tiktai 
“gamtinės” tvarkos prisilaiko. Mūsų suprantamoji 
tvarka pas juos vadinama atsilikimu, atžagarei vyste, 
buržuaziniu prietaru. Tuo būdu, mums netenka nė 
ginčytis. Mes sau, jie sau. Tose sąlygose niekad nesu
sikalbėsime.

Bet jeigu jie mėgina kalbėti civilizuoto pasaulio 
žodynu; jei kažkokia pasąmonine instinkto atošvaista 
pas juos tebeužsiliko šiokia tokia apie dorovę nuovo
ka, tai yra vilties, kad jie supras, ką mūsų požiūriu 
reiškia žodis “tvirkinti”. Jei taip bus susitarta, tai aš 
vis dėlto pakartoju priekaištą, kad bolševistinė litera
tūra (kalbu apie beletristiką) yra tvirkinančio pobū
džio. Jei mūsų komunistėliai sako, kad ne, tai vien 
dėlto, kad savo “matuškinės” literatūros nepažįsta. 
Jų profesijoj tai ne pliusas. Bet jie gal mano, kad pa
gal anglų patarlę, nežinystė tai laimikis (ignorance is 
bliss). Kai kuriais atžvilgiais tai taip. Gal kartais ir 
laimė, kad ligonis nežino, kiek pavojinga jo liga; laimė 
žmogui, kad nežino savo nelaimės netolimoj ateity; 
laimė tam, kurs nežino, ką apie jį žmonės kalba; ko
kiam kaimiečiui ar pusinteligenčiui gal laimė, kad ne- rinkti drabužius, 
tenka gilintis į filosofiją, nes dėl pernelygaus įsitempi
mo iš proto išsikraustytų. Bet nežinystė nesudaro lai
mės laikraštininkui bei publicistui. Jei nežinystė yra 
stambiausias jo ypatumas, tai verčiau savo profesiją „ būti patenkintas, kol mūsų ištremtų brolių ir 
likviduotų, nes nežinystė su laikrastininkyste nesusi- i 
derina. Kad bent duotų sau naudingą patarimą: jei 
nežinai, tai tylėk. Bet kur tau. Komunistinis publicis- jaryįį — taį mūsų pareiga mūsų tėvų ir protėvių že- 
tas mano išsiversiąs drūtmelagyste ir akiplėšiškumu. m-g sūnums ir dukterims, kurie tapo Uranijos ir dik- 
Dėja, siais laikais tai nebeįmanoma. Net Sovietijoj ne- taįūros aukomis, tos tiranijos ir diktatūros, prieš ku- 
žinystė nebe madoj.. Pirmiau ten buvo demonstruoja- rias stojo kariauti Amerika.

I

Deja, šiais laikais tai nebeįmanoma. Net Sovietijoj ne-

ma bemoksliškumu ir nekultūringumu. Šūkis “po pro- 
stacku” (prasčiokiškai) būdavo tarsi pasportas įsi-

I
i

I
I
i
I

i nors Anglijoj.

Gen. Eisenhower (vidury) seka eigą didžiosios bom
bos, kuri buvo paleista iš bomberio į jūros įlanką, kur

žemė virto ganyklomis ir 
dykumomis, po kurias kur 
ne kur matėsi tik avių kai
minės, kurias lydėjo kaip 
paprastai raitas piemuo ir 

j jo vienintelis draugas šuo. 
, Samanoti krūmokšniai 
I dengė smėlėtą paviršių, 
mažos kalvelės lyg prie 
jūros kopos tęsėsi tolu
mon. Pagaliau temstanti 
gamta uždengė šią mirties 
šalį, ir pavargę akys užsi
merkė nakties poilsiui.
KOLORADO VALSTY
BĖS KALNUOSE

| Pirmadienis. Nubudau 
labai anksti rytą, nes šal
tis lindo visur po antklode. 
Stebėjausi, kad buvo taip 
šalta, nes vakaras mane 
užmigdė toks šiltas ir ra
mus. Išlipau iš lovos ir 
pradėjau rengtis, nes gu
lėti ilgiau jau nebuvo ma
lonu. Pažvelgęs per langą, 
išvydau nuostabų dalyką

P. Kupraitis, U.S.N. — abejose traukinio pusė- 
i se baltavo sniegu apdengti 
milžiniški kalnai, šiurpas,

!atrodo, nukratė ir ūpas 
pasikeitė, nes iš malonaus 
pavasario pasidarė žiauri 
žiema. Protarpiais pasiro-

Kelionė Į Akmens Kalnus
Kur Lygūs Laukai. Mirusis “Rojus”.
Plačiosios Prerys. Akmens Kalnai Ir Jydąyo saulės spinduliai.

_ , z bet jie vėl greitai įsnykda-
DvVnmnęSmėlio Dykumos.

štai tik keletas būtinųjų darbų, jau seniai belau
kiančių mūsų ne tik dėmesio, bet ir apčiuopiamų žy
gių. Mūsų sąžinė negali būti rami, mūsų gyvenimas

seserų šaukimas nebus išgirstas, kol jų vargai ir kan
čios nebus palengvinti. O tai mes galime ir turime pa- 

■ tai mūsų pareiga mūsų tėvų ir protėvių še

va kalnų gauburiuose. 
Garvežio švilpukas baisiai 

kliūno. ant dangaus kabo- aidSj°, tarP^alnė-
T. . . . jo maži debesėliai - o ne- “-, akmens kal-
Isauso nepaprastai gra- J-inomi to)iai mžlynavo nai reme dangų savo vir- 

rytas. dagaus pakraščiuose. Tai,suaf?!ls' .
sek-!yra tipiškas vakarinių vai-' At®Jus 1 “usų, ,v?Son? 

. - Istybių kraštas, kuriame traukimo kunduktoriui,
1 pradėjome jį tuojau klau-

, sinėti, kaip aukštai esame 
pakilę į kalnus. Kondukto- 

Yra tai Amerikos nūs nusisypsojo ir ramiai 
i atsake: Prieš pora valan
dų buvome pakilę virš 
14,000 pėdų — dabar esa
me kiek žemiau”. Reiškia 
buvome dviejų mylių auk
štumoje. Dabar suprato- 

I me, kodėl taip šalta buvo

(Tęsinys)

žus sekmadienio 
Laukus dengė rami 
madienio nuotaika — ty-jgtybių kraštas, kuriame 
kus buvo dirvonai, pievos j atrodo nei paukščiai ne- įr miškai. Gyvulių kaimi-

~ , čiul-
buoniai paukščiai ramiai 
tupėjo medžių viršūnėse, o 
darbininkai ūkininkai ruo
šėsi namuose. Skaisti sau
lė bėrė džiaugsmą šiai pla
čiajai apylinkei, o švelnus jįT" ' 
vėjelis supa besišypsan
čias pavasario žibuokles. Traukiniui greitai skren-

v •

čiulba, nei miškai neauga,' 
nei lietuviški rugiai nelin
guoja. ----------------------
prerys (dideli ūkiai), ku
rie kieto plieno draskomi 
šiandien maitina beveik 
pusę kariaujančio pasau-

Kur pažvelgsi platumon— dant, gamta vėl pamažu. vidurnaktyje.
• * ■ , ramus pradėjo keistis. Dirbama1 (**••- J-visur viešpatavo 

sekmadienis. Traukinys 
bildėjo ir bildėjo lydimas 
skaisčios saulės — gamtos 
vaizdai pamažu pradėjo

(Bus daugiau)

Kai karas baigsis ir lietuvių tauta atgaus savo 
brauti į bet kokią valdišką vietą. Dabar jau sakoma ■ laisvę ir nepriklausomybę, tada šalpos darbas jiar la- 
“po duracki” (žiopliškai) ir nežinėlius stumiama į už-biau turės išsiplėsti. Lietuvos žmonės bus didžiai su- 
pečkį. Tad nežinot apie kryptį ir dvasią Sovietų litera-! vargę, daugel kaimų ir miestų išgriauti, daugelis so- 
tūros jiems jau nebedovanotina. ‘ dybų likusių be namų, be maisto, be rūbų ir be reika-

Kad ateity mūsų nedaperėtieji komunistėliai keis- lingiausių įrankių.
tai bei žiopliškai neišsišoktų, aš jiems patieksiu keletą Tik visų Amerikos lietuvių bendras šalpos žygis, 
elementarinių informacijų apie Sovietų spaudą. Visi! nenuilstamas triūsas, nuolatinės aukos pinigais, daik- 
Sovietijos raštininkai turi rašyt pagal tam tikrą vai-: tais, darbu ir, pagaliau, žmonėmis tegalės realiai padė- 
dišką įsakymą (kazionyj ukaz). Valstybinio ukazoi ti tokiam milžiniškam ir būtinam žygiui, kad iš griu- 
reikalavimai yra šitokie: laikytis komunistinės linijos, --a.
t. y. liaupsinti ir gilinti “revoliucijos laimėjimus” ir 
skelbti absoliučią bedievybę, paneigiant dorovę, kaipo 
“buržuazinį prietarą”. Būtina rašyti Dievo vardą ma
ža raide, visada turėti omenėj, kad “religija tai žmo- 

’ nijos svaigalai”, pašiepti, iškoneveikti tikėjimą bei 
dvasiški ją ir, seksualiniu atžvilgiu, terliotis nešvary- kraščių ligi Pacifiko kraštų.
bėję (pochabščina). Čia tai rašytojams duodama ne- me visą lietuvių visuomenę sutartinėmis jėgomis, kai 
apribota laisvė. Juo riebiau, juo'populiariau. Šia laisve ^us kreiptasi, steigti Amerikos Lietuvių šalpos 
sovietų rašytojai naudojasi didžiausiu pamėgimu. Ku- Fondo skyrius visur, kur tik yra mūsų tautiečių ir, nie- 
rie? Visi. Būtų malonu patiekti vieną kitą išskirti, bet, ko nelaukiant, imtis konkrečių darbų. Iš tų darbų pir
kėja, jų neturiu. Štai keletas pavardžių žymesniųjų So- miausias yra sudaryti skyrius, gaunant į juos Lietu- 
vietijos autorių, kurių seksualiniuose vaizduose yra vaį prijaučiančius Amerikos žmones. Prisidėkime prie 
tiek “natūralumo”, kad “chot sviatych vynosi” (nešk!šios kiinios veiklos darbu ir aukomis. Atsiminkime, 
lauk šventuosius). Uja Ehrenburg, Gladkov, Zoščenko, įa(j mūsų parama eis tiems broliams ir seserims, kurie 
A. Tolstoy, Vsevolod Ivanov, Fedin, Leonov, Ticha.nov, šiandieną yra varge, kentėjime, bado ir ligų prislėgti, 
Kaverin, Šolochov ir tt. ir tt. Perilga visus išskaičiuo- ištrėmimuose ir koncentracijos stovyklose, žiauriems 
ti. Kai kurie stambiai talentingi. Kai kurie varžosi ko- vergijos darbams ir lėtai mirčiai pasmerkti, kurių a- 
munistine linija ir nesigaili jai pašaipos. Bet pas vi- £ ' _ 2_ __ 1 _ _ " _ 1 2 * __ * _\
sus erotizmas davedama iki “kulminacinio punkto”. me iaįsvėje, geroje ir turtingoje šalyje. Tad mūsų yra

Tik visų Amerikos lietuvių bendras šalpos žygis,

i vėsių atstatytume Lietuvos žmonių gyvenimą.
Džiaugiamės, kad į šį darbą stojo visos lietuviš

kos grupės, kurioms yra brangus laisvas ir šviesus lie
tuvių tautos rytojus. Mūsų artimiausias siekimas yra 
šį Šalpos Fondą ko greičiausiai išplėsti po visas Jung
tines Valstybes kur tik yra lietuvių, nuo rytinių pa- 

, Todėl maloniai kviečia-

munistine linija ir nesigaili jai pašaipos. Bet pas vi- kys, viltys ir troškimai yra atkreipti į mus, kurie esą-

Nauji Žemaičių Kankiniai
___ _________ ___ ______ ____________ _________ _____ •

keistis. Miškai ir medžiai o • • • kt * i •• hz tt • r> • • 
retėjo, dirvos pilkėjo - Baisiai Nužudytieji 76 Vyrai Rainių 
gyventojai nyko. Pagaliau.
pasijuntam Amerikos 
“Ukrainoje”, kur šimtai 
mylių apsėti kukurūzais ir, 
kviečiais. Ūkininkai gyve-' 
no retai, nes kiekvienas 
valdė didelius žemės plo
tus. Laukai čia yra apdir- 
dami moderniškomis ūkio 
mašinomis. Visas derliaus 
rinkimas yra atliekamas 
po dangaus mėlyne. Javų 
kirtimas, kūlimas ir grūdų 
valymas atliekamas tuo 
pačiu metu. Išvalyti grū
dai yra vežami į elevato
rius, kuriais yra nuklotos 
ištisos geležinkelio pake
lės. Jie iš toli baltuoja 
kaip gražūs rūmų bokštai, 
pastatyti grupėmis ir apie 
vieną tokią elevatorių gru
pę sukasi visas to kaimo ar 
miestelio gyvenimas. Sun
ku pasakyti, kiek tokių e- 
levatorių miestelių mūsų 
traukinys prabėgo, be ty
kioms ir lygioms dirvoms 
galo nesimatė. Tolimi ūki
ninkų trobesiai atrodė lyg 1941 m. naktį iš vasario 22 
mažos būdelės, nes apie į 23 d. Liko žmona ir dūk-; 
trobesius medžių buvo la-. 
bai mažai, kas sudarė ny
kų vaizdą, ypač palyginus 
su rytinių valstybių gam
tos vaizdais. Kai traukinys 
pakildavo ant kalvelės to-Į
lumoje matėsi bekraščiai je buvo “Samogitia” korp. 
laukai. Dažnai matėsi irt narys. Suimtas 1941 m. 
gyvulių didelės kaiminės birželio 8 d. Pakalniškių 
apie kurias raitas piemuo]km., Luokės vaisė. Jo mo- 
(cowboy) vikriai sukinę-j tina išvežta į Rusiją, tėvas 
jasi.

Popiečio saulė stipriai]gail. sesutė.

Miškelyje
53. Vaclovas Pabarčius— 

pienininkas Ž. Kalvarijoje, 
kovo 3 d.

(Tąsa)
(LKFSB) Čia toliau pa-L . 

duodame sąrašą Lietuvos į ^męs 1903 m. 
žmonių, kurie 1941 m. bir- Pa^arklių kaime, Krakių 
želio 24-25 d. naktį buvo v- Kėdainių apskr. Tėvas 
bolševikų nužudyti Rainių 
miškelyje, netoli Telšių: i

50. Motiejus Norvaiša — 
siuvėjas, kilęs nuo Pleinių 
km., Tverų vaisė. Jokiame 
visuomeniniame darbe ne
dalyvavęs. Suimtas 1941 
m. vasario 27 d. tarnaitės 
įskųstas. Kratos metu jo
kios įtariamos medžiagos 
nerasta.

51. Liudas Pakalniškis— Telšių amatų 
gimęs 1910 m. mažažemių mokinys. C’.__

— susipratęs lietuvis, da
lyvavęs 1905 m. įvykiuose, 
j Rusų persekiojamas turė
jo išvykti į Ameriką, kur ir 
mirė 1932 m. Vaclovas bu
vo labai sąžiningas, apy- 

Į linkėję gerbiamas žmogus. 
Krakių šaulių būrio vadas. 

.Areštuotas 1941 m. sausio 
i 12 d. Liko žmona su dviem 
nedideliais vaikeliais.

54. Kazys Puškorius —
i Telšių amatų mokyklos 

___ Gimęs 1921 m. 
ūkininkų šeimoje, Plungės ,liepos n d. Meinartų km., 
vaisė. Apie 10 m. dirbo Rietavo vaisė., neturtingoj 
Klaipėdoje. Šaulių sąjun- - ■__ - - - - -
gos narys. Patrijotinio 
nusistatymo, okupacijos 
metu platino patrijotinius 
atsišaukimus. Suimtas

Jei kurie “Poputčikai”, “Simbolistai”, “Broliai Serapi- 
jonai” (taip vadinosi raštininkų grupės) mėgino atsi- 
palaidoti nuo kazionnojo ukazo varžtų, tai juos tuojau 
išmesdavo iš Raštininkų Draugijos. Bet tai už iškrypi
mą iš komunistinės linijos, ne už parnografiją (šlykš- 
tenybes). šlykštenybėse jie galėjo maudytis kiek tin
kami. Ir maudėsi. Gi kamsomolcai (komunistų jauni
mas) skaitė ir laižėsi. Jierųs tai buvo ne ištvirkimas, 
tik atsipalaidojimas nuo “buržuazinių prietarų”. Kas 
pas mus nedora ir peiktina, tai pas juos natūralu ir 
girtina.

Manau, kad mūsų komunistėlių dabar nereiks 
raginti. Jie patys pulsis prie komunistų literatūros. 
Nemanau, kad jie daugiau ištvirktų. Tik nusišypsos. 
‘Maslom kasi neisportiš’. Košės sviestu nesugadysi. K. parašysime vėliau.

šventa pareiga išgirsti kenčiančiųjų Lietuvos žmonių 
skaudų šaukimą!

FONDO VALDYBA:
Kun. Dr. J. B. Končius, Pirmininkas,

312 Poplar Str., Mt. Carmel, Pa.
Adv. Antanas O. Olis, Vice-pirm., Chicago, III. 
Kun. Ignas Albavičius, Vice-pirm., Cicero, UI. 
Veronika J. Količienė, Vice-pirm., Pittsburgh, Pa. 
Nora M. Gugienė, Sekretorė,

127 Dearbom Str., Chicago 2, UI. 
Dr. Antanas Zimontas, Iždininkas, Chicago, III.

P. S. BALF statutą ir apie skyrių organizavimą 
Valdyba.

relė.
52. Zigmas Parafionavi- 

čius — Dotnuvos Žemės 
Ūkio Akademijos studen-1 
tas, skautas. Baigęs Tel
šių gimnaziją. Akademijo-

šeimoj. Gabus moksle, vei
klus skautas. Okupacijos 
metu drauge su kitais mo
kyklos draugais dirbo dėl 
Lietuvos laisvės. Suimtas 
1940 m. lapkričio 6-7 naktį. 

(Bus daugiau)

miręs, sesuo Vilniuje —
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Net Aštuonios...
Sekmadienio, birželio 11 d.

fonas nesustojo skambėti. Pasi
pilę klausimai iš įvairių kampų 
kas bus ypatingo šv. Alfonso 
bažnyčioje D-DIENOJE. Per 
Mišias 12 vai. vidurdienį, ku-

Invazija Ir Mūsų 
Bažnyčia

vakaras buvo nepaprastai džiu- Antradienį, birželio 6 d., kaip 
gus 8 mūsų parapijos šeimoms, tik pasigirdo INVAZIJOS ži
bėt ypatingai mūsų klebonui nios, tai mūsų klebonijos tele- 
kun. dr. Mendeliui. Tą vakarą 
didžiame LYRIC teatre iš 206 
mergaičių, kurios baigė Meilės 
Seserų vedamą SETON HIGH 
SCHOOL mokyklą, buvo net 8
lietuvaitės. 8 mergaitės, kurios rios buvo atnašaujamos už inva- 
4 metai atgal baigė šv. Alfonso zijos dalyvius, klebonas kun. dr. 
parapijinę mokyklą. Tai pirmas Mendelis pranešė tūkstantinei 
toks būrys lietuvaičių baigė šitą 
svarbią aukštesnių mokslų ka
talikišką įstaigą. Reikia tikrai 
pasidžiaugti mūsų lietuvių įver
tinimu aukštesnio mokslo. Ke
liolika metų atgal berniukas ar
mergaitė, kaip tik užbaigdavo tas buvo išstatytas per visą die- 
parapijinę mokyklą, tai tuojau ną trečiadienį ir ketvirtadienį, 
pradėdavo ar tai dirbti pas taipgi sekmadienį, pirmadienį 
kriaučius arba nešioti 
baigtą darbą po namus.

!

i
II 

miniai susirinkusiai mišioms, i
kad tuoj po mišių bus išstatytas' 
Švč. Sakramentas ir pasiliks iš-; 
statytas per visą dieną. Vakare 
buvo laikyta invazijos šv. Va
landa 8-9 v. v. Švč. Sakramen- ...Ask the Joes in the front tinęs!
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Graduantės

ir antradienį šios savaitės. Šv. 
Valanda buvo laikoma kasdieną 
nuo pereito antradienio iki šios 
savaitės antradienio. Šią savai-

Sekančios gavo diplomus iš J. tę pranešta visiems, kad 200 
M. Arkivyskupo Mykolo Curley MIŠIŲ bus tuoj atnašaujama 
rankų sekmadienį: Baranauskų išprašymui palaimos invazijai 
Marijona, Čaplinskų Ona, Guču- — 100 Mišių bus atnašaujama 
lių Darata. Gervių Ona, Petri- už gyvuosius invazijos dalyvius, 
kų Eleanora. šimkevičių Darata " ”
ir Eleanora. ir Adomaičių Ali
cija. Cučulių Darata ir Šimkevi
čių Darata užbaigė savo kur
sus “with honors”, su ypatingu 
pasižymėjimu moksle. Mūsų 
kolonija tikrai didžiuojasi šio
mis mergaitėmis. Sveikiname 
jas su nuveiktu darbu. Sveiki
name jų tėvelius ir gimines. J. 
M. Arkivyskupas visoms primi
nė savo kalboje būti ištikimo
mis katalikiškomis mergaitė
mis. Tai būdamos jos bus ištiki
mos šio krašto pilietės. Reikia 
tik dadėti, kad jos visuomet pa
siliktų ištikimomis lietuvaitė
mis. Kaip jos neprivalo slėpti 
savo tikėjimo, taip niekad ne
privalo gėdėtis savo tautybės.T - , • , .Procesija didingai pagerbė Die-Lmkime visoms graduantems:, . ... 1 nos Paslaptį. Įvairiaspalvių ru-genausio pasisekimo jų įvai-;
riuose gyvenimo pašaukimuose. I

hey know. Every G. I. Joe knows.
“This is the big show. This is the pay-off. This ’ 

the one that counts.
“Sure, we’re going to take ’em. Būt itB going to cost 

us plenty.... thousands and thousands of lives

billions and billions of dollars. -______—Įjąį
That’s the price we mušt pay for a decent world— 

a world in which we and all children can live in peace. 
We G. I.’s will fumish the bodies. Will 
dough?”

you fumish the

o 100 Mišių už vėles tų, kurie 
jau daugiau Amerikon negrįš, 
kurie savo krauju, savo gyvybe 
pašventino Prancūzijos pama
rius.

Dievo Kūno Iškilmė
Nors gėlės yra gan sunku gau

ti, tačiau didysis altorius buvo 
paskendęs gėlėse sekmadienį. 
Suma buvo su išstatymu Švč. 
Sakramento. Kunš Antanas Du
binskas atnašavo Dievo Kūno 
mišias ir pasakė iškilmei pritai
kintą pamokslą. 4 vai. po pietų 
buvo Dievo Kūno mišparai. Gie
dojimas mūsų didžiojo bažnyti
nio choro kaip per mišias, taip 
per mišparus buvo rimtas, ta
čiau žavintis visus klausytojus.

I
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NOBODY muds to tell you that the fiįhtinį in this 
war is reaching a crisis. Būt we’ve got to realize 

also that we face a similar crisis in financing the war.
Make no mistake! The 5th War Loan is the biggest, 

most vitally important financial effort of this war!
We can’t afford to faiL
Now is the time for every American, soldier and 

civilian, to go all-out... to make his supreme effort of 
the war. Buy double the eztra Bonds you bought lašt 
tinę!

Padėkos Mišios
Sekmadienį, birželio 11 d. šv. 

mišias 8:30 vai. ryte buvo atna
šaujamos už mūsų mokyklos 
baigiančių 8-tąjį skyrių moki-! 
nių intencijas. Trečiadienį įvyk
sta mokyklos užbaigimo prog
rama, apie kurią plačiau bus 
parašyta kitą penktadienį. Sek-į 
madienio rytą tačiau berniukai i 
ir mergytės, pasipuošę graduan-' 
tų rūbais, užėmė garbės vietą!I 
bažnyčioje ir visi būryje priėmė 
šv. Komuniją. Kun. Mendelis 
atnašavo mišias ir tarė tinkamą 
pasveikinimo žodį kaip moki
niams. taip jų tėveliams.

nų gražumas, puiki tvarka ir 
angeliškas vaikučių giedojimas 
sudarė visuose dalyviuose ne
paprastą nuotaiką. Nė vienas 
jautėsi vėl esąs Lietuvoje, vėl 
pergyvenęs savo jaunystės die
nas. Procesijos grožis ir altorių 
puošnumas tai Sesučių Kazimie- 
riečių nuopelnas. Jos naudoja 
joms teiktus Dievo gabumus, 

Į kad kitus patraukti prie dides- 
; nės Dievo meilės. Kun. dr. Men
delis negali užtektinai atsi
džiaugti Sesučių pastangomis, 
neturi žodžių tinkamai padėko
ti visiems, kurie prisideda prie 
visų bažnytinių iškilmių.

Antaninės
Antradienį minėjom Šv. Anta

BUNKER HILL HANDICAP
$5000 pridėta

šeštadienį

Daily Double
Closes 2-: 15SUFFOLK

DOWNSPRADZIA
1-moe Leki. 2 30 —

8-tos Lenkt. 6:00

BUY MORE IHAIBEFŪRE
DARBININKAS

I published by
St. įoseph’s Lithuanian R. C.Association of Labor

366 W esi Broadnay, So. Boston 27, Mass

WORCESTER, MASSno dieną, mūsų mylimo kunigo 
Dubinsko ir Antano Ivoškos 
vardadienius. Kun. Dubinskas 
praleido savo vardadienį kunigų 
dvasinėse rekolekcijose, tačiau 
mišių mišios buvo užprašytos jo 
intencija. Vakare 7 vai. po Die
vo Kūno mišparų buvo kalba- 

j mos novenos maldos į Šv. Anta- 
l ną ir buvo šventinamos šv. An- 
• tano lelijos. Ypatingos maldos 
t buvo kalbamos kun. Dubinsko 
intencija. Prie progos norime 

. nuoširdžiai pasveikinti kun. An-' 
taną Dubinską ir visus Antanus 
mūsų kolonijos. Kad jųjų Glo
bėjas užtartų už juos visus ir jo paseks bažnyčios pavyzdį ir 
išmelstų jiems reikalingų malo- ‘ pirks kiekvienas 
n*U- į niam šios paskolos karo bonų.

------------- -------------
Karo Bonu Vajus Giliausia Užuojauta

Kiekviename karo bonų vaju-, Gauta žinia, kad kai^s Ed-| 
je Baltimorės lietuviai neatsi- vardas Žakas, sūnus Juozo ir 
lieka nuo kitų bonų pirkime. P. Mortos Žakų, sužeistas Italijoj. 
Jonas Kablis, vietinės Lithua- Reiškiame giliausią užuojautą 
nian Federal Savings and Loan Edvardo tėvams ir jo žmonai. 
Assn. iždininkas, praneša, kad Žakas yra visiems plačiai žino- 
Šv. Alfonso parapija per savo mas. Per 8 metus jis buvo a. a 
kleboną kun. dr. Mendelį perka;
5-tos karo paskolos bonų už| 
$15,000, kad paskolinus pinigus 
veikesniam užbaigimui šio bai
saus karo. Kiti lietuviai be abė- 

Lietuvos Vyčių 26 kuopa ren-

; - Sv. Kazimiert Parapija
giasi prie savo metinio išvažia- 

. vimo. kuris įvyks, sekmadienį, 
birželio 18, 1944, Maironio Par
ke. Vyčiai nuoširdžiai kviečia 
visus dalyvauti šiame parengi
me. Bus skanių užkandžių ir 
gėrimų. Taipgi linksma muzika 

į ir lietuviškas dainos, ir įvairūs 
’; sporto kontestai.
’ Šis sekmadienis yra skirtas

pagerbimui tėvų. Todėl kaip tik 
ir pritinka •kiekvienam jaunuo
liui ir jaunuolei atsivesti savo' 
tėvelius ir juos gražiai pa vai- Į 
šinti ir palinksminti Vyčių pa-! 
rengime. Tikimės jumis visus’ 
matyti Maironio Parke, birželio 
18, 1944.

Taipgi kviečiame visas N. 
Angį. Vyčių kuopas atsilankyti. 
Rengimo komisijoj yra šie: — 
Marijona Tamošiūnaitė, pirm.; 
Teofilė Aukštikalnytė, Aldona 
Jablonskytė, Rita Ardowich, 

Jonas Slavins
kas, Ieva Jurgelionytė. Izabelė 
Slavinskaitė, Adelė Ivaška, Ed- 

I vardas Petrolaitis, Klara Gri- 
’gaitytė, Rūta Bliudžiūtė, Juo
zai Staniai. Rengimo Komisija.

iki paskuti- 0^ Burdulytė.

klebono Juozo Lietuvniko drau
gas, slaugė ir rūpintojas. Ma
mytė užprašė šv. mišias. Turima 
vilties, kad žaizda nėra mirti
na; kad pasvęiks ir grįš pas sa
vuosius.

kartą metuose bendrai suseiti ir, Kleb. kun. Konstantinas A. 
atnaujinti savo susipažinimą su'Vasys yra pikniko garbės pir
kliais parapijiečiais ir taipgi 
suseiti atsilaikančiais svečiais.

Prasidės nuo antros valandos 
po pietų ir tęsis iki vėlumos. A- 

j teisite anksti ar vėlai, galėsite 
j gražiai praleisti laiką per ištisą' 
j dieną. Bus nepaprasta progra
ma su įvairiais laimėjimais, už
kandžiais ir muzika. Bus gar
bingų svečių ir kalbėtojų. Para
pijos choras, vadovybėj Vinco 
Burdulio, sudainuos linksmas 
lietuviškas daineles. Smagi mu
zika, gardūs užkandžiai ir gra
žios dovanos patenkins visus. 
Bus leidžiami trys karo bonai, 

> vertės $100, $50, ir $25. Parapi- 
• jiečiai jau kelios savaitės kai 
pardavinėja tikietus.

Tą dieną, bažnyčios salėje, 
Worcesterio Bonų Komisija 
pradės karo bonų vajų. Pirmi
ninkas Juozas Žemaitis prane
ša. kad lietuviai stengsis išpirk
ti užtektinai bonų nupirkimui 
25 karo ambulansų lietuvių var
du. Ten bus iš post office Post- 
master Sheehan ir jo pagelbi- 
ninkai, kurie pardavinės bonus, 

šio metinio Visi lietuviai yra kviečiami 
kur lietuviai

Aušros VartĮ ParapĮs
Kur visi rengiasi keliauti sek

madienį, birželio 18-tą? Ar ne
žinote? Tai į Aušros Vartų pa
rapijos metinį pikniką, kuris į- 
vyks parapijos darže. Niekas 
nenorės apleisti 
draugiško susirinkimo, nes visa. pirkti bonus čia. 
parapija turi progą nors vieną'gaus kreditą.

mininkas; pirmininkas Juozas 
Glavickas; raštininkė Liudvika 
Totilaitė,; iždininkas kun. Jonas 
C. Jutkevičius. Sekančios drau
gijos turės stalus: Moterų Są
jungos 69 kuopa; Aušros Vartų, 
Moterų Socialis klubas. Vyčių 
116 kuopa; Choras ir Sodalie- 
tės. Tikietų komisija: Mykolas 

; Nedzveckas, Kazys Tamulevi
čius, Juozas Augustinavičius; 
užkandžių komisija: Marcelė 
Kirmilienė, Petronė Kuzmickie- 
nė, Viktoria šilanškienė, Marė 

' Švedienė, Anelė Akstinienė ir 
, Kristina Meškinienė; stalų ko- 
■ misija: Petras Kosulis, Adolfas 
i Tamulevičius, Bernardas Tamu

levičius, Juozas Kirmilas, Pet
ras Aikšnoras, Juozas Matačin- 
skas. Dovanų komisija: Monika 
Katinienė ir Marė Gižius.

Nepamirškite — visi atsilan
kykite į metinį pikniką. Ar lys, 
ar snigs, vistiek įvyks piknikas. 

Worcesterio lietuvaitė.i

BU Y EK7/M
********I
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Kalba Velykų Dienoje* Romoje, 
Kovo 24 1944 m.

41 DIEVO PAGALBA
Ir taigi, Garbingieji Broliai ir Mylimieji Sūnūs, 

mūsų Viešpats Jėzus Kristus nepasitenkino davęs' 
mums įsakymus, nepasitenkino ir Savo gyvenimo pa
vyzdžiu juos patvirtinęs; Jis pažadėjo mums pagalbą 
iš aukštybės, ir jei tik mes jos nuoširdžiai ir nuolankiai j 
prašysime Jo begalinis gailestingumas tikrai suteiks 
mums tą pagalbą, taip kad niekas negali būt per sunku 
Kristaus pasekėjams, jeigu jie esą užsibrėžę ką atsiek
ti; toliau, mes iš prityrimo žinome, kad juo aštresnė 
yra kova prieš tamsybių galybę, tuo malonesnis ir 
daugiau paguodantis yra pergalėjimas. Už tai mes 
turime stengtis iš visų pajėgų “gyventi nauju gyveni
mu, kad kaip Kristus kėlėsi iš numirusių per savo Tė
vo garbę, tai ir mes gyventume, išsižadėję bedievybės 
ir pasaulio geidulių, blaivai, teisingai ir maldingai”.- 
Mūsų tikslas yra “nusivilkti nuo savęs senąjį žmogų 
su jo darbais ir apsivilkti nauju, tuo, kuris yra atnau
jinimas pažinimui, einant paveikslu To, Kuris mus su
tvėrė”. Ir taip mūsų troškimas galės išsipildyti, kad 
tie, “kurie yra gyvi, jau ne sau gyventų, bet Tam, Ku
ris yra už juos miręs ir atsikėlęs”.

Mūsų Užmokestis
Taigi Mes matėme aiškiai, koks yra mūsų gyve

nimas kelias ir darbas, taip nuoširdžiai nurodytas Tau
tų Apaštalo. Jei mes tvarkysime taip savo gyvenimą, 
tai šventųjų Velykų šventė kiekvienam iš mūsų duos 
dovaną, būtent, kad mūsų gyvenime bus gyvas Jėzus 
Kristus. Tada vėjai ir audros, kurios šiandien supa iš
baimintą pasaulį, begaliniai rūpesniai, kurie taip sun- 1 
kiai spaudžia žmonių gyvenimą, nepalies mūsų, mes 1 
galėsime džiaugtis ta ramybe, kuri ateina iš dangaus, i 
mes būsime palaikomi tos palaimintos vilties, kuri nie- i 
kuomet nemiršta, mes turėsime savo širdyse dangiš
ką paguodą. Nes, “jei mirsime su Juo, mes su Juo gy
vensime; jei mes kantriai Jo lauksime, mes su Juo 
viešpatausime; jei mes kentėsime su Juo, mes taip 
būsime su Juo pagarbinti”.

Atnaujinti Visų Kristuje
Bet yra dar ir kita priežastis, Garbingieji Broliai 

ir Mylimieji Sūnūs, dėl kurios mes taip rimtai ragina
me visus žmones atsinaujinti Kristaus dvasioje ir visą 
atnaujinti p^r KHstt^'Ne tik atskirų žmonių gyvenimo 
gerovė nuo to priklauso, bet visos žmonijos. Tuo la
biau šitas atsinaujinimas Kristuje yra reikalingas 
šiais laikais, kada visų akys atkreiptos į liūdnus regi
nius, kada visų širdis slegia dar didesnė ateities baime. 
Jūs patys galite matyti kokiame amžiuje mes gyvena
me. Taikos tarp tautų nebėra; iškilmingai sudarytos 
ir patvirtintos sutartys yra nuolatiniai pertvarkomos, 
arba, pagal savo norų visiškai atmetamos, be jokių 
pastangų dalykus išaiškinti, ar bendru pasitarimu iš
spręsti; broliškosios meilės ir broliškosios geros va
lios balsas užslopintas. Visų mokslų vaisiai ir prityri
mai, visos žmonių jėgos, visų jų turtai yra paskirti 
vesti karą, arba karo ginklų gamybai. Kas buvo pla
nuojama tautų gerovei ir civilizacijos ugdymui, dabar 
yra panaudojama sunaikinimui ir žudymui. Taikos 
meto prekyba yra visais galimais įrankiais sulaikyta; 
ir tas reiškia, kad beturčiai žmonės labiausia nukentės. 
Dar daugiau ir dar blogiau, daugelio pasaulio šalyse, 
kur žmonių širdys yra aptemdytos neapykanta ir blo
ga valia, žemė, jūros, vandenynai, net ir padangės, yra 
suterštos žmogžudystėmis. Daug sykių, didžiam Mū
sų širdies skausmui, teisės, kurios riša civilizuotus 
žmones, buvo sulaužytos; ir liūdniausia, kad neapginti 
miestai, miesteliai ir kaimai, buvo bombarduojami, 
ugnimi sunaikinti ir paversti į griuvėsius; neapgin
kluoti piliečiai, net ir ligonys seneliai ir nekalti vaike
liai buvo išžudyti.

Mūsų Viltis
Kada šitos baisenybės stovi prieš mūsų akis, koki 

išsigelbėjimo viltis belieka mums, kaip tik ta, kuri pa
eina iš Kristaus, iš Jo įkvėpimų, ir iš Jo mokslo? Tik 
Jėzaus Kristaus įsakymas, tik Kristaus malonė tegali 
atnaujinti ir atstatyti žmonijos gyvenimą, nurodyti 
teises ir pareigas, suvaržyti saunaudiškumą, suvaldyti 
blogus geidulius ir nurodyti tikrąjį teisingumą, kuris 
plaukia iš Jo meilės įsakymo pildymo. Jis, Kuris vė
jams ir audroms davė įsakymą, kuris nutildė piktas 
jūros bangas, tegali pakreipti žmonių širdis į taiką ir 
brolišką meilę; Jis vienas tegali įsakyti tautoms iš
spręsti savo ginčus sėkmingai ir laisvai, ne ginklais, 
bet tiesos, teisingumo ir meilės įstatymais; Jis vienas 
tegali išmušti ginklus iš jų rankų ir surišti tas rankas 
draugiškumo sutartimi.

Taigi Mes, Kurio tėviška meilė skaudžiai atjaučia 
visų žmonių kančias, šioje didžio džiaugsmo šventėje, 
prašome Dieviškojo Atpirkėjo suteikti “karaliams ir 
valdovams ir visiems žmonėms taiką ir tikrą sutiki- 
mą .

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOSc.

MARIANAPOLIS
Ruošiamasi Naujiems Mokslo 

Metams 1944-1945
Tik ką pasibaigė kvotimai, 

tik ką buvo išdalinti diplomai ir 
spėjo išvažinėti mokiniai pas sa
vo tėvus, kai Marianapolio Ko
legijoj prasidėjo naujas darbas: 
prisiruošimas naujiems mokslo 
metams.

tams jau turi Marianapolio ko
legija užsirašiusių suvirs 20 
mokinių. Tik gaila, kad jų tar
pe tik maža (telis lietuvių, — 
arbi mūsų tautiečiai būtų toki 
lėti ir negreiti atsiliepti tuose 
dalykuose, kurie liečia mūsų 
kultūrą, švietimą, mokslą? Ti
kimasi, kad taip nebus ir kad 
sv. laiku a*, skieps daugiau lietu
viškų šeimų, ^siunčiant į Ma- 
rianapolį savo sūnus. Pačios ko
legijos didžiausias troškimas ir 
yra gauti kuo daugiau berniukų 
lietuvių ir šią mokyklą išlaikyti 

j kiek galint lietuviškesne stu
dentų ir auklėjimo dvasios at
žvilgiu. Tikimės, kad kiekviena 
lietuviška parapija atsiųs bent 
vieną berniuką į šią vienintelę 
visoje Amerikoje lietuvišką — 
katalikišką mokyklą.

Marianapolio Kolegijos adre
sas: MariOnapolis College

Thompson, Conn.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kas labiausia reikalinga daryti pastoviai pasaulio 

taikai?
2. Nuo ko turi prasidėti žmonijos atsinaujinimas?
3. Kame glūdi viltis pastovios ir teisingos pasaulio 

taikos?

Pirmiausia pačios mokyklos 
pastatuose bus padarytas vie
nas kitas pagerinimas. Bet šiaip 
pats kolegijos namas tebėra, 
kaip ligšiol buvęs, gražus, svei
kas, puikiai bekyląs aukštyn 
savo baltomis kolonomis, pa
skendęs tarp įvairiausių me
džių, tarp žydinčių krūmų I 
erdviuose Marianapolio soduo
se. Tokiuose namuose berniukai 
jaučiasi ne tik gauną mokslo ži
nių, bet jie iš arčiau pažįsta pa
tį gamtos gyvenimą ir jo gražu
mą.

Pertvarkius ir pagražinus bib
lioteką, rengiamasi jai pripirk
ti naujų knygų, dailiosios lite-j 
ratūros ir mokslo veikalų. Ten
ka pažymėti, kad lietuviškoje 
bibliotekos dalyje turima keletą 
labai retų leidinių, kuriuos gali
ma laikyti savotiškomis biblio
grafinėmis retenybėmis. Čia ga
lima rasti “Aušrą”, kurį pačioj 
Lietuvoj buvo vienas iš rečiau
sių ir brangiausių spaudinių. 
Čia yra apačiai senojo “Tėvynės 
Sargo”, “Vienybės Lietuvnin
kų” pirmieji rinkiniai ir kito
kių senų knygų. Antra vertus, 
Marianapolio biblioteka kai ku
rių lietuviškų knygų turi po ke
liolika egzempliorių, ir jei kas 
norėtų, galėtų juos išsikeisti į 
tokias knygas, kurių kolegijoje 
dar trūksta.

Nemaža šių veikalų Mariana
polio kolegijoj atsirado aukoto
jų dėka, ir už tai jiems visados 
tenka nuoširdi padėka.

Mokyklos vadovybės didžiau
sias rūpestis ir darbas yra nau
jų mokinių gavimas ateinan
tiems mokslo metams. Nežiū
rint visų karo sunkumų, Ma
rianapolio Kolegijai ligšiol se-į Vaitekūnaitei, 
kėši neblogai tvarkytis. Teisy- P. Bagdonienei, 
be, mokinių skaičius yra kiek čienei, J. Levanaitienei, Juškie- 
mažasnis, negu normaliais lai- nei, A. Gižienei, S. Povilonienei. 
kais, bet tai nesutrukdė pačiai B. Orbeikienei, Elžb. Šimkienei, 
kolegijai gražiai tvarkytis ir j Onai Sakalauskienei. Pranciškai 
daryti pažangą mokslo kelyje, j Vainsoncienei, Marijonai Gau- 
Be to, pačių mokinių tarpe bu-‘čienei, Petronėlei Jotemkutei, 
vo pastebėta graži sugyvenimo/Onai Gecimienei, M. Laurynai- 
draugiškumo dvasia, didesnis tei, Zarombienei, Katinienei, A. 
uolumas moksle ir drausmėje, j Jankauskienei, B. Lodienei. Me- 

Pereitais metais lietuvių ber-, deškienei, Pinovickienei, Elenai 
niūkų būta kolegijoj apie pusė. Geba tori enei. Juozefinai Mačuš- 
visų mokinių. High SchooI sky
rių baigė šie lietuvių tėvų ber
niukai: Edvinas Slanina, Bos
ton, Mass.; Vilimas Eidintas, 
Ričardas Balnis ir Jonas Pau- 
laitis, Chicago, UI.; Petras Bar
kauskas, Otnaha, Nebraska.
Tat, Tėvams Marijonams ir pa
čiai kolegijos vadovybei rūpi, 
kad tų lietuvių mokinių skai
čius labiau išaugtų Marianapo- 
ly. Tuo tikslu vienas ir kolegi
jos profesorius, kiek tik turė
damas laiko, lanko lietuviškas 
šeimas, supažindindamas tėvus 
ir vaikus su šiąja mokslo įstai
ga. Taip pat šiais metais raštu 
jau kreiptas į visas seseris vie
nuoles. kurios dirba lietuviško
se parapijos mokyklose, kad jos 
paskatinti tos mokyklos baigu
sius berniukus toliau mokytis 
lietuviškoj ir katalikiškoj mo
kykloj — Marianapolyje:

Šie visi žygiai jau dabar duo
da vaisių. Naujiems mokslo me-
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NEI BRITAIN, CONN

PADĖKA

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

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

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

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

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 

i kviesti įžymiausi literatai.
TAD. padarykime šūkį: “Tenelie- 

ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neskaitytų "VYTIES”. 
Visi skaitykime "VYTĮ!”

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

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

ma, išvažiavimo metu parapijai, 
; ir jau dėl šio tikslo klebonas 
pradėjo lankyti parapijiečius irGERAI PAVYKO

Birželio H dieną įvyko pir- priimti aukas, kurias parapijie- 
mas parengimas naujai susitve
rusio klubo, būtent, Kareivių

čiai nuoširdžiai suteikia.
Pagal klebono pranešimo 

Motinų. Motinos suaukojo lai- kU jau surinkta §300.00, už ku- 
mėjimui dovanas ir nuoširdžiai rias klebonas aukavusiems dė- 
pasidarbavo, kad tas parengi- - _ . ' .

au-

Mūsų geradarių pasiaukoji
mas ir uolumas skatina mus 
vėl pareikšti viešą padėką už 
visokeriopai teikiamą pagalbą.

Labai dėkojame Prelatui J. 
Ambotui, Hartfordo Švč. Treji- 
bės parapijos klebonui, už lei
dimą suruošti pramogėlę para
pijos namuose, Vyčių salėje, š. 
m. birželio mėn.-4 d.

Karštai dėkojame ir šios pra
mogėlės rengėjoms, labai daug 
dėl mūsų pasidarbavusioms: 
p. Elžbietai Kolandienei ir p-lei 
Marcelei Pateckaitei.

Dėkojame -ir1'* visoms vieš
nioms, dalyvavusioms pramo
goj ir ta proga įteikusioms do
vanų ir piniginių aukų (^iso 
$105.50), būtent: pp. Barborai 
Bartusevičienei, Julei Kava
liauskienei, B. Baranauskienei, 
M. Barolienei, O. Januškevičie
nei, C. Labeckienei, J. Pavilo- 
nienei, B. Mačenienei, R. Man- 
čiūnienei, P. Vaitekūnaitei. E.

O. Alenckienei, 
V. Petrukevi-

pasidarbavo, kad tas parengi- koja. Graži ir nenuilstanti yra 
mas būtų sėkmingas. Parengi- mūsli klebono darbuotė, kurią 
mas davė nemažai pelno, kuris turėtų vieningai paremti 
beabejonės bus panaudotas 
ram tikslui.

Klubo valdyba nuoširdžiai 
koja visiems dalyviams ir 
kojusiems dovanėles.

Kitas parengimas įvyks šį 
sekmadienį, birželio 18 d., 354 
Park St. salėj. Rengia Šv. Onos 
draugija, kuri per 30 metų la
bai gražiai gyvuoja, aprūpina 
savo nares ligoje ir mirčiai iš
tikus. Todėl ji užsitarnauja vi
sų paramos. Kviečia visus 
ti į parengimą 2 vai. po pietų.

ge-
i visi 

parapijiečiai darbu ir aukomis.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra 
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
Pigiausias laikraštis yra 

“VARPELIS”
Metams kainuoja tik $2.00

Kas prisius daugiau parėmimui, 
gaus dovanų vertingų knygučių. Pla
tintojai, surinkę tris naujas "Varpe
lio” prenumeratas, ketvirtą "Varpe
lio” prenumeratą gauna dykai ir 
“Varpelį” gali siųsti kam nori. Pla
tintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

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

Adresas:
Franciscan Fathers

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

Birželio 11, įvyko pirmas su
sirinkimas Kareivių Motinų ir 

i Rėmėjų draugijos, į kurį atsi
lankė gražus skaičius motinų ir 
rėmėjų, ir kuriame draugijos 
iniciatorius kun. E. Gradeckas 
nuoširdžiai išdėstė šios draugi
jos tikslą ir jos obalsį. Svarsty
ta apie įstojimo mokestis, bet 
tas palikta sekančiam susirinki- 

t mui. Geros širdies narės bei rė
mėjos pradžiai sudėjo §11.00. 
Valdybą sudaro sekančios: pir- 

; mininkė S. Tamulienė, pagelbi- 
ninkė M. Taragauskienė, rašti
ninkė O. Norkunaitė, iždininkė 
A. Baltrušienė. Labai svarbu, 
kad visos karių motinos susi
spiestų į šią taip kilnią draugi
ja

dė- 
au-

PARAPIJOS PIKNIKAS
įvyks birželio 25 d., po pietų, 

parapijos salėj ir kieme, Stan- 
ley ir Church Sts. Komisija, 
kurią sudaro veikliausi parapi
jiečiai, uolįai darbuojasi, kad 
parapijos parengimas pavyktų.' 
Laimingieji gaus karo bonus/ 
Visiems parapijiečiams yra iš-’ 
siuntinėti tikietai, kuriuos prieš 
tą dieną prašo grąžinti komisi
jai arba klebonijon su savo pa
rašais ir adresais ir auka.

Katalikės moteris ir merginos 
ar žinot, kad su liepos 1 d. už
sibaigs Moterų Sąjungos naujų 
narių vajus? Taigi, kurios dar 
norėtumėt prisirašyti prie šios 

. kilnios organizacijos, kreipki
tės pas kuopos rašt. M. Rama
nauskienę, kuri tamstoms 
teiks visas žinias.

i

su-
M.

Pranciškonas, 
tėvelius. Kun. 
studijuoja Wa-| 
Taipgi svečiuo- 

klerikas:

BRIDGEPORL COHN

Gal Dar Nepareina į Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDE”
Tai ilgai nebelaukite: Mes nesisiū- 

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

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

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

“ŽVAIGŽDĘ”.
metams — $1.00;

širdies Spalvuotas Paveiks- 
centų; Maldos Apaštalavimo 
— 50 centų.

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS 

Administracija, 
488 E. Seventh St.,

So. Boston (27), Mass.

“ŽVAIGŽDĖ: ’ 
Jėzaus 
las 50 
{statai

kienei, M. Jasinskienei. Mary 
Bush, Kaciulienei, Goberienei. 
Zelonienei, Manikienei, K. Dvi- 
lienei, Teofilei Navickienei, Vil
kienei, Salm. Šimkienei, S. Šim
kutei. Agnietei Beirs ir M. Gru- 
šinskienei.

Tokią pat širdingą mūsų pa
dėka priklauso Worcesterio, 
Mass., Šv. Kazimiero parapijos 
klebonui kun. Aug. Petraičiui ir 
jo parapijietėms, suruošusioms 
parengimą parapijos salėje ir 
jame dalyvavusioms bei auko
jusioms mūsų vienuolijai, ypač 
daug pasidarbavusioms p. Vo- 
lungevičienei ir p. Šimanskienei. 
Aukojusiųjų sąrašo neturėda
mos, negalime čia paminėti, bet 
savo maldose prašysime Dievą 
visoms duosniai atlyginti.

Savo maldas aukosime už vi
sų mūsų geradarių artimuosius, 
dalyvaujančius kare.

Nek. Pr. Svč. P. Marijos 
SeSCrys.

SVEČIUOJASI PAS SAVO 
TĖVELIUS

Šiomis dienomis kun. Kudber- 
tas Zarauskas, 
vieši pas savo 
Zarauskas dar 
shington, D. C.
jasi pas savo tėvelius 
Pranas Pranokus, buvęs Tėvų 
Marijonų auklėtinis. Jis išvyks 
tęsti mokslus j Rochester, N. Y. 
Kartu su juo išvyks ir Pranas 
Matulis. Šv. Tarno Seminarijos 
aukiėtinis. Lai Dievas juos lai
mina.

p. M. Sipolytė. aukštesnės mo
kyklos trumpraščio (short- 
hand) mokytoja, išvyksta per 
vasarą mokyti trumpraščio j 
Columbia Universitetą. New 
York. Ji yra nepaprastai gabi 
mokytoja trumpraščio šakoje.

M.T.

NEW HAVEN, CONN.
Šią Vasarą Parapijos Piknikas 

Neįvyks
Kleb. kun. E. Gradeckas pra

nešė. kad šią vasarą dėl susidė
jusių aplinkybių nebus galimy
bės suruošti Šv. Kazimiero pa
rapijos pikniko bei išvažiavimo. 
Taigi šia proga kviečia visus 
parapijiečius paskirti savo au- 
kelę. kurią paprastai praleidžia-

Praeitą sekmadienį kleb. kun.
J. Kazlauskas bažnyčioj prane
šė, kad jau pradėjo bažnyčios 
maliavojimo darbą. Bažnyčia 

1 bus visa atnaujinta, netik sie
nos. bet altoriai, grotelės ir sta
cijos. Darbas pradėtas labai di- 

I delis ir klebono gerai suplanuo- 
: tas. Tik dabar yra reikalinga 
i parama iš parapijiečių. Bet ge- 
j raširdžiai parapijiečiai jau ne 
pirmą kartą sutinka tokį didelį 

. darbą, ir visados paremdavo, 
i parems ir šį.

Praeitą sekmadienį Amerikos 
laikraščio redaktorius J. Lauč- 
ka, su<savo ponia lankėsi Brid- 
geporte ir aplankė kleb. kun. J. 
V. Kazlauską. Poniai Laučkie- 
niai Bridgeportas labai patiko.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bridgeporto skyrius jau išsiun
tinėjo kvietimus Bridgeporto 
draugijoms, kurios yra kviečia
mos prisidėti prie bendro lietu
viško darbo dėl Lietuvos laisvės 
atgavimo ir sušelpimo Lietuvos 
vargstančių žmonių. Yra pa
kviestos šios: Šv. Jurgio drau
gija. Šv. Jurgio parapijos cho
ras. Po Globa P. šv. draugija. 
Lietuvos Dukterų draugiją. L.

K. Vytauto draugija. Sandaros 
15 kuopa. LRKSA 9 kuopa. Lie
tuvos Moterų ir Vyrų Apšvietos 
draugija, Jaunų Vyrų ‘draugija 
(Y. M. S. ). A. L. Susivienymo 
51 kuopa ir Amerikos Lietuvių 
piliečių klubas. Visos šios drau
gijos yra kviečiamos išrinkti 
po tris atstovus į Tarybos Brid
geporto skyrių, kurie suėję į 
vieningą darbą galės daug pasi
darbuoti Amerikos ir Lietuvos 
reikalams.

I

XEW ORNAMENT—Outdoing
' cląssmates at University of

Wa$hington in -aany lapei 
styles, Helen McGoldrick vrear^ 
pet mouse Algernon to classj 
So far, no one is rushing ta 

copy style. *
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IGIRDĖTI LIETUVIU \ 
KOLONIJOSE *

LAWREKCE, MASS
Moterystės sakramentan įsto

jo Thomas Blazok l Blažonis I 
su Stella Kaupinaite; Edward 
J. Tobm su Lillian Savaiskaite.

kas Juozas Puišys, kurio brolis 
kapitonas daktaras yra kur 
nors Pacifike.

DARBININKAS

Noraood, Mass I

6
——

00. Tikrai žinoma, kad lietuviai 
išpirko už daug daugiau, bet 
kaikurie jų savo pirktų karo 

i bonų neįregistravo mūsų komi- 
i teto sąskaitoje.

Lietuviai buvo užsibrėžę gau
ti už nupirktus karo bonus lėk
tuvą, ir šiomis 
pranešimą, 
Norwoodo 
dedikuotas.
lėktuvo — P-51
dą.

šiomis dienomis adv. James 
J. Curran, Nurwoodo Karo Bo
nų Komiteto pirmininkas, pra
nešė. kad J. V. Iždo Departmen
tas įvertino šios kolonijos lie
tuvių pasidarbavimą ir gausų 
karo bonų pirkimą masiniuose 
susirinkimuose, kurie įvyko lai
ke pastarųjų keturių karo bonų 
vajų šv. Jurgio lietuvių par.

dienomis gavo 
kad toks lėktuvas 

lietuvių vardu yra 
Čia

Pas mūsų kleboną, kun. P. M.
•Jurą, lankėsi Pranciškonas. Tė
vas Justinas Vaškys ir rašyto- svetainėje, vadovaujant Lietu- 
jas Antanas Vaičiulaitis. ; V-U Karo Bonų Komitetui.

i ----------------- * •
Šv. Elzbietos draugija, birže-

I

Mūsų parapijos asistentas, 
kun. Jonas Skalandis, birželio 
12 d., išvažiavo trim savaitėm 
poilsiui — atostogų.

šv. Pranciškaus parapijos j 
choras vadovybėje vargoninin-' 
ko Povilo Sako, sekmadienio I 
vakarą, birželio 11 d., suruošė 
koncertą. Programa buvo gana 
ilga. įdomi ir graži. Tik žmonių 
susirinko labai mažai. Mat, 
prieš tai ir tą dieną buvo ves
tuvės ir kaip kurie gal svečiavo
si. Pertraukoje, rašytojas Anta
nas Vaičiulaitis, kuris profeso
riauja Marianapolio kolegijoje, 
kalbėjo apie dainą ir jos reikš
mę žmogaus gyvenime. Dalyva
vo ir kapelionas kun. J. Pad- 
vaiskas. kun. Donlan. ir keletą 
Brocktoniečių. Noriu pažymėti, 
kad vargonininko sūnus Dovi- 
das ir Kotryna, keturių metų 
dukrelė, sudainavo tris daineles.

šv. Elzbietos draugija, birže
lio 12 d., turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą, kuriame išrinko 
atstovęs į Lietuvių konferenci- 

jją. kuri įvyks So. Bostone, lie
pos 4 d. Mūsų klebonas kun. P. 
M .Juras ragina visas draugijas 
dalyvauti konferencijoj.

A ušrelė.

Šios kolonijos lietuviai išpir- 
> karo bonų už virš $100.000.-

talpiname to 
Mustang vaiz-

MONTELLO, MASS.

**< o>

*

ŠV. 

dienį, 
mišių

Vardo draugija, sekma- 
birželio 11 d., 8-tą vai., 
aukoje, ėjo "in corpore“ 

prie šv. Komunijos. Po mišių
suėjo į svetainę ir turėjo ben
drus pusryčius. Darbščios šei
mininkės prie gardėsių davė 
"bacon and eggs” ir šiltos ka
vos. Visi vyrai prisivalgė ir bu
vo labai patenkinti. Dėkojo šei
mininkėms už skanius pusry
čius. Pasakyta visa eilė kalbų.1' 
Daug gražių minčių pareiškė 
apie Katalikiškąją Akciją kun. 
Maurice Savard. Oblitas. kuni-!I 
gų seminarijos profesorius ir 
profesorius Antanas Vaičiulai
tis iš Marianapolio College, 
Thompson. Conn. Apart jų, kal
bėjo leitenantas kun. J. Pad- 
vaiskas. vietiniai kunigai ir ki
ti. Vedėju buvo Šv. Vardo drau
gijos pirmininkas Juozas Blaže
vičius.

Trumpam laikui iš Šv. Mari
jos seminarijos lankosi klieri-

Kiek laiko atgal. Brocktono 
laikraštis "The Enterprice” pla
čiai rašė apie pasižymėjusį, ka
rį. puskarininką A. Pocių. Pus
karininkas A. Pocius, sūnus pp. 
A. O. Pocių, gyv. 19 Londsdow- 
ne St.. Montello. jau virš 27 mė
nesiai kaip randasi Pietinio Pa
cifiko salose. Jam teko dalvvau-' me Norvvoodo Karo Bonų Komi- 
ti Guadalcanal kovose, kur jis teto susirinkime, kuriame daly- 
buvo kartu pasiųstas su pirma vavo didžiųjų dirbtuvių virši- 
Marinų divizija tos salos atakai, ninkai, organizacijų atstovai ir 
Toliau jam teko dalyvauti kito-į veikėjai, labai nuoširdžiai įver- 
se kovose, o vėliausiu j--’— 
kovėsi Bougainville saloje. Ka-i 
rys A. Pocius už narsą kovose, 
kartu su jo visa kuopa, apdova
notas Prezidento Roosewelto 
Citation, ir jis jau užsitarnavo 
dvi bronzos žvaigždes.

Karys A. Pocius yra narys 
ąuartermaster 
divizijos, kuri dabar yra Bou
gainville saloje. Karys A. Po
cius iš keturių metų karo tarny
bos jau praleido 27 mėnesius 
Pacifike liesikaudamas su mūsų 
šalies priešais, be to jis dar turi 
du brolius karo tarnyboje, vie
nas iš jų Jurgis, kuris jau virš 
12 metų tarnauja Amerikos ka
ro laivyne, yra pasižymėjęs šio 
karo kovose ir yra pagelbinin- 
kas Cruzerio kapitonui. Antras 
brolis. Alfonsas.
Arkanso 
tu laiku 
kymą.

Garbė

Šis Norvzoodo lietuvių lėktu
vas gal būti jau yra karo fron
tuose užjūryj ir vartojamas 
puolimui priešo strateginių po
zicijų.

Adv. James J. Curran pereita- 
į me Norvvoodo Karo Bonų Komi- 
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laiku jisj tino lietuvių darbą ir gausų ka
ro bonų pirkimą. Jis patarė ir 
kitoms tautinėms grupėms pa
sekti lietuvius.

Kaip žinoma, Norwoodo lietu
viai pereitame ketvirtame karo 
bonų vajuje buvo užsibrėžę su
kelti karo bonais tokią sumą, 

unito American, kad jų vardu būtų skirta 12 
karo lauko ambulansų. Tikimės,

kad lietuvių vardu J. V. Iždo 
Departmentas paskirs ir ambu- 
lansus. jeigu tik bus įrodyta, 
kad lietuviai yra išpirkę užtek
tinai karo bonų. Štai kodėl svar
bu, kad visi lietuviai pirktus 
karo bonus turėtų užregistruoti 
pas Lietuvių Karo Bonų Komi
teto iždininką p. Antaną Mie- 
kūną. vaistinėje, 1140 Washing- 
ton St.

Norwoodo lietuviai ruošiasi 
skelbti masinį susirinkimą karo 
bonams parduoti artimoj atei
tyj. Tikimės, kad lietuviai gau
siai dalyvaus ir bus pasiruošę 
gausiai pirkti karo bonus. Jau 
ir dabar lietuviai gali pirkti ka
ro bonus pas Antaną Mickūną, 
Balch Pharmacy, 1140 VVash
ington St.

The kld’ll be right there when his 
C. O. finally gives the signal...

There’U be no/time to think of 
better things to do with his life. 
THE KID-S IN IT FOR KEEPS—giv- 
ing all he’s got, now!

We’ve got to do the šame. This 
is the time for us to throw in every- 
thing we’ve got

This is the time to dig out that 
extra hundred bucks and spend it 
for Invasion Bonds.

Or make it $200. Or $1000. 
Or $1,000,000. There’s no ceiling 
on this one!

The 5th War Loan is the big- 
gest, the most vitally important 
financial effort of this whole War!

GET READY TO BUY THE BONO YOU CAN’T A F FORD 4

BadMeMirai/- BUY MORE THAN BEFORE
CAMBRIDGE, MASS.

dar mokinasi 
valstybėje ir jau grei- 
užbaigs karišką apmo-

tėveliams turėti tokius

sūnus ir nėra abejonės, kad pp. 
Pociai didžiuojasi jų lange iš
kabintomis trijomis žvaigždė
mis.

Sveikiname narsius karius 
Pocius ir linkime jiems geriau
sių sėkmių karo tarnyboje ir 
Dievo 
mingi

Šiomis dienomis atvyko pas 
savo tėvelius, gyv. Lenox St., 
karys Vincas Medveckas iš 
Georgia valstybės. Kaip žinoma, 
neseniai mirė jo sesutė, liet jis 
negalėjo dalyvauti laidotuvėse, 
nes tuo laiku buvo ligoninėje.

Sekmadienį, birželio 18 d., 7 
vai. vakare, parapijos svetainė
je įvyksta mokyklos užbaigimo 
aktas. Tą rytą 8:30 vai. šv. mi
šios bus laikomos mokinių in
tencijai. Vakare mokyklos už
baigimo aktas įvyks su pamar
ginta programa.

relė p-lė G. Gaigalaitė su kariu 
F. Žiloniu.
įvyko Jaffersono klube, 
vavo arti dviejų šimtų asmenų,! 
jų tarpe ir abu mūsų parapijos 
kunigai. Linkime jaunave-■
džiams p.p. Žiloniams 
giausio vedybinio gyvenimo.

kad greit laipalaimos, 
grįžtų pas savo tėvelius.

mėtai laiko, kaip sveika-Jau
toje nesijaučia p. A. Razmus. 
Jo susilnėjusi sveikata atitrau
kė jį nuo darbo. Linkime p. A. 
Razmui greitai pasveikti. A. D.

Sekmadienį, birželio 18 d., 
įtuoj po sumos, parapijos sve
tinėje įvyks Moterų Sąjungos 
27 kp. susirinkimas. Visos na
rės kviečiamos dalyvauti. Pa
kvieskite ir kitas moteris ir 
merginas ateiti ir įsirašyti į 
Moterų Sąjungą šio vajaus me-

, tu. kuris baigiasi liepos 1 d.
Valdyba.

Hearth” — mėlynos 
dekoraciją (medalį), 
gavo už pasižymėjimą 
Afrikoj — Tunisia ir

Atlantą kelionė buvusi laiminga 
ir priešo povandeninių laivų ne
tekę matyti. Kapt. A. Matuse- 

j vičius yra komanduojantis ka
pitonas priešlėktuvinių patran-

Vestuvių bankietas kų baterijoje. Linkime kpt. A. 
£>aly_1 Matusevičiui geriausių sėkmių 

1 Europoje.
1 Gauta žinių, kad iš Anglijos 
j grįžta karys' J. Kalinauskas.

. . i Jis grįžęs iš Anglijos sustos 
laimm- New Yorke ir už kiek laiko pri

bus pas tėvelius. Sveikiname.

Šią savaitę mus aplankė šie 
kariai: E. Puzinas, jūr. W. Ži« 

Į liūs ir jaun. laivyno Įeit. A. Vin- 
ciūnas. A.D.

Kapitonas A. Matusevičius 
pranešė laišku tėveliams, kad; 
jis jau randasi Anglijoje. Per*

Draugijų Valdybų Adresai

TUO GERESMS'.

OBUOLIU "MEDUS
OLD GOLDS ŠVIEŽIAIS!

Pirkite daugiau Karo Bonų 
negu jūs išgalit.

Kad sutaupyti k aro medžiagą 
Dėdei Šamui. Old Golds per vasa
rą nebenaudos “cellophane” apval
kalų.

Jūs norite puikaus tabako, supran
tama. Taipgi jūs norite, kad jis 
būtų šviežias'. Obuolių 'Medus " 
pagelbsti užlaikyti natūralų švie
žumą Old Gold s puikių tabakų. 
"Kas nors nauja tapo dadėta" į 

tuos tabakus. Tai Latakia. bran
gūs importuoti lapai, kurie pada
ro turtingesnį skonį. Pabandykit 
Old Golds.

Pereitą sekmadienį šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčioje, 8 vai. 
rytą šv. mišias atnašavo ir per 
abejas šv. mišias pamokslus sa
kė kun. Dr. Andriuška, MIC., iš 
Marianapolio Kolegijos. Kolegi
jos reikalams buvo daroma ko- 
lekta.

Kun. Dr. Andriuška, MIC., ne 
tik aukų prašė, liet taipgi ragi
no lietuvius tėvus siųsti savo 
sūnus į Marianapolio Kolegiją.

Tą pačią dieną, 2:30 vai. po 
pietų įvyko iškilminga Dievo 
Kūno šventės procesija ir miš
parai. Dalyvavo ir svečiai kuni
gai-

Birželio 5 d. karys (puskar.) 
u. Ramalskas prisiuntė iš Itali- 
jo savo sesutei p. J. Tocionienei 
“Purple 
širdies 
kurį jis 
covose

! talijoje — Anzio karo laukuo
se.

Puskarininkas L. Ramalskas 
jau 25 mėnesiai kaip randasi 
užjūryje; jis tarnauja sunkiųjų 
tankų 
Karys 
South 
sesutė
Cambridžiuje. Sveikiname nar
sų karį L. Ramalską ir linkime 
sėkmių.

motorizuotoje divizijoje. 
L. Ramalskas paeina iš 
Bostono, 228 D St., o jo 
p. J. Tocionienė gyvena

dienomis pp. A. V. 
šventė savo 10 metų 

gyvenimo sukaktį.

Šiomis 
Stankūnai 
vedybinio 
p.p. Stankūnai augina vieną
dukrelę — Patricią. Linkime pp. 
Stankūnam geriausios laimės ir 
laimingai susilaukus švęsti si
dabro jubiliejų.

Jau buvo rašyta apie Norwoo- 
do High School užbaigimo pro
gramą, kuri įvyko birželio 6 d. 
š. m. Tą mokyklą užbaigė 185 
studentai, kurių tarpe šie lietu
viai: Alfonsas P. Antanaitis, 

. Bertha A. Bečiunaitė, Ona Iz. 
I Kerytė, Antanas P. Kneižys, 
i Danielius A. Perednia, kuris 
; buvo baigusiųjų klasos pirmi- 
! ninku, Alena K. Sustavičiūtė, 
Į Edmundas M. Tamulonis, An- 
I drius Tranavičius, Lillian A. 
Vasiliauskaitė, Rikardas F. 
Veta, Katrina I. C. Vilkišiūtė.

Gali būti yra ir daugiau lietu
vių, bet iš pavardžių negalima 
atskirti.

Pereitą sekmadienį kaikurie 
lietuviai dalyvavo kun. Antano 
Antonino Jurgelaičio, 0. P.,
primicijose.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS 9VC.

Pirmininkė — Eva MarkslenS,
625 E. 8th SL, So. Boston, Mase. 

Tel. So. Boaton 1298.
Vlce-Pirmininkė — B. Gaillfinlenė,

8 Wlnfield SL. So. Boston, Maaa. 
ProL RaSt. — Ona IvaSkienė.

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

29 Gould St.. W. Roxbury, Maaa. 
Tel. Parkway—1864-W. 

Iždininkė — Ona StaniullūtS.
177 West 7th St., So. Boston, Maaa. 

rvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadvay, S. Boston, Maaa. 1 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
M* protokolu raštininke

•V. JONO EV. BL. PA*ALPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas fivagždye,
601 6th St., So. Boston, Masa.

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

; ProL Rašt. — Jonas Glineckls,
6 Thomas Pk., So. Boston, Mase. 

Fin. Rast. — Aleksandras Ivaika,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Man. 

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

787 E. Broadway, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tr» 
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 F. 7th St.. So Boston. Mana

I ■

Birželio 12 d. prasidėjo penk
tas karo bonų paskolos vajus. 
Lietuviai raginami kaip ir pir
muose vajuose, taip ir dabar 
gausiai pirk-ti karo bonus. Ypa
tingai dabar prasidėjus Euro-j 
pos puolimui, mūsų prievolė 
pirkti kuodaugiausiai karo bo
nų, kad parėmus šį milžinišką 
karo žygį.

Cambridžiaus lietuviai ragina
mi pirkti karo bonus per Cam
bridge lietuvių karo bonų komi
tetą. Dar nėra numatyta kokio
je dienoje karo lx>nai per mūsų 
komitetą bus pardavinėjami, 
liet manoma, kad komitetas tam 
prisirengs ir praneš kada galė
site pirkti bonų lietuvių vardu.

Sekmadienį, birželio 11 d., 
mūsų bažnyčioje apsivedė vieti
nių biznierių pp. Gaigalų duk-

Albert UBarker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 M ai n St.
Tel. 6-1944

275 Main St., Webster, Mass.

I W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

WORCESTER, MASS.
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VIETINĖS ŽINIOS
i

Naujos Anglijos Lietuvių
Konferencija

v Liepos 4—Svarbi Diena N. A. Lietuviams
JF.«

1
Bact B/e /frfacA'/

r

ŽINUTES
Šią savaitę South Bostonietės 

ponia Aukštikalnienė ir panelė 
Ausikaitė išvažiavo į Nekalto 
Prasidėjimo Vienuolyną, Put
nam, Conn., atlikti rekolekcijas.

Toje įstaigoje įvyks rekolek
cijas merginoms liepos 5, 6 ir 
7 d.d.

Antradienį, Liepos-July 4 d., 1944

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2712

Df.J.C.Seynwur 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė — Akių, Vidurių ligų, 

Ausų, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius 

Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadway 

So. Boston, Mass.

Birž. 13 d., atsilankė Šv. Petro 
klebonijom šie svečiai: Tėvas 
Justinas Vaškys, kapelionas Jo
nas Padvaiskas su kapelionu 
Wm. Cummings, S. J., iš Har- 
vard Universiteto, Generalė 
viršininkė Motina Bonaventūra 
su Sesere Gertrūda. Ta proga 
kapelionas kun. Jonas Padvais
kas atlaikė Dievo Kūno vakari
nes pamaldas Šv. Petro par. 
bažnyčioje. Jis labai patenkin
tas nauju gyvenimu. Melskimės 
už kareivius ir kapelionus, ypa
tingai šiuo momentu.

So. Boston High School Svetainėje

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

. 515 E. Broadvvay
So. Boston, Maaa.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakomis
DR.AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

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

Birž. 16 d. yra didžioji Sal
džiausios Širdies V. J. šventė. 
Gera proga visiems katalikams 
pasimelsti.

Šv. Petro par. bažnyčioje, va
kare, įvyks viešos tos kilnios 
šventės pamaldos. 7 vai. vak., 
Maldos Apaštalavimo draugijos 
nariai, su draugijos ženklais, 
žygiuos bažnyčion. Įvyks Intro- 
nizacijos pamaldos. Bus skaito
mas žmonių giminės atsiteisimo 
aktas. Seks kiti skaitymai ir 
palaiminimas su Švč. Sakra
mentu.

G St. ir Thomas Park, So. Boston, Mass.
9 vai. rytą įvyks iškilmingos pamaldos Šv. Petro lietu* 

vių par. bažnyčioje, West Fifth Street.
10:30 vai. rytą prasidės Konferencija So. Boston High 

School svetainėje.
Visos organizacijos, draugijos ir kuopos kviečia

mos išrinkti atstovus, kurie dalyvautų konferencijoj; 
paskirti iš iždo ar parinkti aukų Amerikos Lietuvių 
Tarybos darbams; paruošti naudingų įnešimų.

Konferencijos ruošimo komisija pakvietė šiuos 
prelegentus skaityti paskaitas: p. L. Šimutį, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininką, kun. Joną Švagždį, Ame
rikos Lietuvių Tarybos narį, ir Dr. Petrą Vileišį. Wa- 
terbųry Amerikos Lietuvių Tarybos skyriaus pirmi
ninką.

Tikslas: paminėti spaudos atgavimo ir Steigiamo
jo Seimo sukaktis; priimti atitinkamas rezoliucijas 
Jung. Valstybių ir Lietuvos gerovei.

Konferencijos Komiteto Valdyba
Pirm. Adv. Jonas J. Grigalus 

Rašt. Albinas Neviera ir 
Juozas Arlauskas.

v •

Birž. 20 d., 9 vai .ryte, apsives 
gerai žinomas South Bostcmie- 
tis Vincas Trakimavičius su 
Konstantcija Jasiuniene, 
šia Mučinskaite. Ponas 
mavičius turi du sūnų 
Šamo tarnyboje.

būvu-
Traki-
Dėdės

Tel. TROsvbridge 6330

J. Repshts, M.D..
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

L

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parksvay 1233-W

z

vyks iškilmingos pamaldos už 
Amerikos ir Lietuvos gerovę ir 
žuvusius karius. Po pamaldų 
bus maršavimas gatvėmis, va
dovaujant Amerikos Legi jono 
St. Dariaus Postui ir jo pui
kiam berrui. Paraduojanti, drau
gijų atstovai ir svečiai sueis į Į 
puikią South Boston High 
School Auditoriją. Čia legionie
riai atliks ypatingas apeigas, 

‘ Jung. Valstybių nepriklauso
mybės paminėjimui, ir tuomet 
iškilmingai prasidės Naujos 
Anglijos Lietuvių Konferencija. 
Į šias iškilmes atvyks Amerikos

Ši liepos 4 d., 1944, bus tikrai 
didelė ir svarbi diena visiems 
Naujos Anglijos lietuviams. Tą 
dieną, susirinkę iš visų N. A. 
miestų - miestelių į South Bos
toną lietuviai iškilmingai ir į- 
spūdingai paminės trilypę su
kaktį: 1. Amerikos Nepriklau
somybės Paskelbimą, 2. Lietu
vių Spaudos laisvės atgavimą ir 
3. Lietuvos Steigiamojo Seimo 
sušaukimą.

Kviečiamos draugijos su vė
liavomis rinktis į Stepono Da
riaus Am. Legiono 317 postą, 
C St., 8:30 vai. rytą. Iš ten or
ganizuotai eis C St. į šv. Petro j Lietuvių Tarybos pirm, ir bu- 
par. bažnyčią, kur 9 vai. rytą į- j vęs Lietuvos Seimo narys p. L. » . V —» f> • i_
---------------------------------------------------  Šimutis iš Chicago, III., Dr. j. Į Bapt. Duserick 

į lazdas iššaukė entuziastingą Vileišis iš Waterbury, Conn. ir 
gausios publikos plojimą, o tuo šiaip daug įžymių svečių dva- 
tarpu rusų “kazokas” publikos siškių ir pasauiionių. 
visai neužimponavo. Be Mikitos 
lietuviai dar pašoko: Kubilą, 
Jonkelį ir Suktinį. Vedėjas E. 
Nadel perstatydamas lietuvius 

‘ pažymėjo, kad tai vienintelė 
! grupė Bostone, kuri dalyvavo 
Tautiniame Festivaly, Philadel- 
phijoj. Šiltai buvo sutikta ir es
tų šokikų grupė atvykusi net iš 
New Yorko.

Prieš pabaigą, Harvard’o ir 
Radciffe kolegijų studentai 
(sudarą viršminėtą draugiją) 
tarp kitų šokių puikiai pašoko 
ir lietuvišką “Kalvelį”. Tai esąs 
jų labiausiai mėgiamas šokis.

Rap.

^ffMORETHAHBtKIRĖ]

b

darbuotojai.
Todėl visi, ypatingai draugi

jų valdybos, subrukkime ruoštis 
ir organizuotis. Momentas la
bai svarbus. Mūsų jaunimas 
karo laukuose kraują lieja, 

t galvas guldo, mes likusieji ne
galime snausti.

Jei visi stosime petis į petį, 
tai padarysime šias iškilmes — 
šį lietuvių patriotinį lietuvių 
pasirodymą istoriniu. Lietuvis.

Praeitą savaitę Bostonan bu
vo parvykęs Jungt. Valst. ka
riuomenės kapitonas Dr. Duse- 
vičius - Duserick. Jo vyresny
sis sūnelis bežaisdamas buvo su
sižeidęs — reikėjo daryti lėng- 
va operacija, todėl kapitonas 
turėjo, palikęs savo svarbias 
pareigas, parvykti į namus. R.

Remk Uos ialies apsigynimų/

šių nepaprastų iškilmių ruo
šimo iniciatyvos ėmėsi įtakin
ga So. Bostono Liėt. Piliečių 
draugija su savo jaunu energin
gu pirm. adv. J. Grigalių prie
šaky.

Į šią konferenciją - iškilmes 
lai draugijos siunčia savo atsto
vus, o vietinės ir artimesnių | Pirk Defense Bonds ir Štampą! 
priemiesčių draugijos lai ruo
šiasi skaitlingai dalyvauti su 
savo vėliavomis parade ir kon
ferencijoje. [ PARSIDUODA 2-jų šeimynų

Šiam didžiuliam ir svarbiam namas CITY POINTE, 11 kam- 
darbui nuoširdžiai pritaria ir I barių, su visais improvementais, 
gelbsti vietinis klebonas, abiejų I naujos grindys ir šiluma. Kaina 
laikraščių redaktoriai, ir visi [$3500. Dėl susitarimo šaukite—

ŠOU 4682.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
jos salėje, vienbalsiai nutarė 
dalyvauti Naujos Anglijos Lie
tuvių Konferencijoje, liepos 4 
d., 1944, So. Boston High
School auditorijoje ir išrinko 
šias atstoves: B. Gailiūnienę, 
P. Juškienę, Z. Jankunavičienę, 
M. Barauskienę, ir O. Ivaškienę. 

ir Pranas Jaki- Nutarė taip pat dalyvauti tos 
Pr. Jakimavi- dienos maršavime su draugijos 

čius iaikys primicijas, Šv. Petro vėliava ir iškilmingose šv. mi- 
(South Bostono) lietuvių par.'šiose, 
bažnyčioje, birž. 25 d., 11 vai. I 
ryte. Į šias atmintinas pamal
das suvažiuos visi lietuviai Jė
zuitai ir keli svetimtaučiai.

Juozas, Ona Kybartai $7., Mo
nika Šeikienė $1., N. N. $1.45, 
N. N. $100.00, Teresė Zarets- 
kaitė $1., Petreikių šeima $2., 
Marė Zaikienė $1.

Birž. 17 d., įšventinami kuni
gais Jėzuitai klierikai: Alfon
sas Jomantas 
mavičius. Kun-

.. Rap.

LANKĖSI
Birž. 18 d., Šv. Petro par. baž

nyčioje įvyks šios bažnyčios 
naudai rinkliava vieton parapi
jos metinio išvažiavimo. Žmonės 
labai prielankiai atsineša šiam 
dalykui. Išvažiavimo fondan jie 
jau sudėjo 209.00. štai kiek 
kas aukavo: —

Walter Opanaset $2., Jonas 
Venis $1., M. Ambrose $1., Pau
lius Bušmonas $10., N.N. $1., 
Ieva Baliukevič $1., Marijona 
Jankauskienė $2., Alice Gustin 
$3., B. Sasnauskas $1., Jurgis 
Poškus $1., O. Vengrienė $1., 
Juzefina Slaninienė $2., Liud- 
vysė Preskenienė $1., Viktoras 
ir Zofija Žičkai $1., O. Kulpo- 
nienė $2., Paulius Baltrušiūnas 
$5., Vincas Jurgelaitis $5.. Juo
zas Matulevičius $1.. Amelija 

i Kazirskienė $1., Parapijietė 
$50.00, Ieva Jankauskienė $2.,

Birž. 18 d., Šv. Petro par. 
bažnyčioje, bus laikomos šv. 
mišios sekančioms intencijoms:
7 vai. ryte. Kun. K. Jenkus gie
dos Mickevičių - Norkų gerovei.
8 vai. ryte kun. dr. K. Urbona
vičius giedos Moterų - Merginų 
Kareiviams remti skyriaus in
tencijai už kareivius ir jų tėvu
kus — Tėvų Dieną. 9 vai. r. Tė
vas Aukštikalnis, S. J., giedos

f Maldos Apaštalavimo draugijos 
intencijai. 10 vai. ryte sumą 
giedos kun. P. A. Virmauskis 
už parapiją. 11:30 vai. ryte Tė
vas A. A. Jurgelaitis, O. P., 
skaitys Voverių šeimos intenci
ja.

I

Trečiadienio rytą “Darbinin
ko” redakcijoj lankėsi kun. An
tanas Antoninas Jurgelaitis, 
O. P., ir klierikas Bronius Rus
teika, abu South Bostoniečiai. 
Kitą savaitę kun. Antoninas 
grįžta į Washington, D. C. dar 
metus studijuoti. Jis yra ilga
metis "Darbininko” bendradar
bis. Ir dabar pasižadėjo, kiek 
laikas leis, savo raštais puošti 
“Darbininko” skiltis.

«

Knights of Lithuania
Presents

New England District SL DANCE F* 
------at------

NEVY ENGLAND MUTUAL HALL 
225 Clarendon Street, Boston 

Saturday Evening, June 17,1944 
Dancing 8—12 Servicemen Free.

MUSIC BY BARTHOLOMEW
Dress is Optional

Tax 18c Totai $1.10

$3,650 {eigos Metams
PARSIDUODA 8 apartmen- 

tai, 5 kambariai kiekviename, 
plytinis namas, automatiškas 
aliejinis šildytuvas, janitoriaus 
nereikia. Visiškai modemiškai 
įtasyta, 2 carų garažus. Arti 
gatvekarių, tik 8 minutės nuva
žiuoti Park St. Puiki vieta ant 
Broadway. Atsišaukite — 
ŠOU 1529. (9-13-16)

Ros. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian FumitureCo.

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

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

228 E SL. TeL ŠOU 3141. So. Boston, Mass.

GREITAS ir PUIKUS 
PATARNAVIMAS 

Naujame Elegantiškame 
Grožio Žavėjančiame 
CASPER BEAUTY 

SALONE
SPECIALIAI 

Dėl
PERMANENT WAVE 

ir 
PLAUKŲ DAŽYMO

! 738 E. Broadvvay So. Boston 27. Mass.
Tel. ŠOU 4645

Atidaryta nuo 8:30 vai. ryto iki 6 vai. vakare.

Birž. 15 d., 7:30 vai. vakare, 
Šv. Petro par. bažnyčioje, Tėvas 
Pranas Aukštikalnis, S. J., pra
dėjo vesti trijų dienų pamaldas 
prie Saldžiausios Širdies V. J. 
Misionierius sakys pamokslus 
penktadienio ir šeštadienio va
karais. Tridienis baigsis su šv. 
mišiomis, sekmadienį, birž. 18 
d., 9 vai. ryte. Kviečiami visi 
pasimelsti Pergalės ir taikos 
reikalams.

Klierikas B. Rusteika, kuris 
mokinasi St. Meinrad Seminari
joj, St. Meinrad, Indiana, taip 
pat pasižadėjo rašyti “Darbi
ninkui”. Klierikas Rusteika pa
pasakojo apie Meinrad mieste
lio gyventojus, kurie esą visi 
katalikai, išskyrus vieną mote
rėlę, 80 metų amžiaus, užsili
kusią protestante. Katalikų 
Bažnyčias didžiose šventėse ta
me miestelyj visos įstaigos ul- 
daromo6, kaip sekmadieniais. 
Klierikas B. Rusteika dar turi 
apie metus ir puse studijuoti. 
Užbaigęs kunigystės mokslus. 
Dievui padedant, darbuosis 
Kansas vyskupijoj.

I 
I Žemaičių Mikita Nu

stelbė Rusų Kasokų
MIRĖ

li-
78

į; Subscription 92c

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Diatance 
Moving

326.328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Birželio 15 d. mirė miesto 
goninėje Vincas Remeika, 
metų amžiaus, gyv. 598 E. 7th 
St. Amerikoje pragyveno 45 
metus. Paliko nuliūdime žmoną 
Magdaleną (Pašakarnytę), sū
nų ir dukterį.

Laidojamas šeštadienį, bir
želio 17 d., 9 vai. ryte iš Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čios Naujos Kalvarijos kapuose.

Nutarė Dalyvauti Kon 
f erenci joje ir Mariki- 

vinie
Didžiausia ir tur būt seniau

sia lietuvių moterų draugija, 
būtent, Lietuvos Dukterų po 
globa Motinos Švč., savo susi
rinkime, birželio 13 d., parapi-

Birželio 3 d.. The Harvard 
Folk Dancing Society buvo su
ruošus gražiame Radcliffe Col- 
lege gymnasiume taip vadina
mą Pavasario Festivalą (Spring 
Festival). Jame įvairios tauti
nės grupės savo kostiumuose 
demonstravo savo tautinius šo
kius ir muziką. Protarpiais visa» 
publika su dalyviais bendrai šo
ko įvairių tautų šokius. Iš lietu
vių dalyvavo Bostono Lietuvių 
Jaunamečių Tautinių šokių 
grupė, vadovaujant mok. p. O- 
nai Ivaškienei. Dalyvavo ir rusų 
šokikų grupė, kurios vyrai ban
dė užimponuoti “kazoko” šaki
niu. Bet reikia pasakyti, kad 
lietuviai berniukai su savo že
maičių Mikita (šokis su lazdo
mis) rusų “kazoką” visai nus
telbė. Kiekvienu šokimu peri

PIKNIKAS

Visas pelnas eis Litavęs reikalams.
BUŠAI galima gauti nuo Park Sųuare, Bostone ir išlipti ant 

Lime St.. Westboro, Mass. Taipgi busai gaunami iš 
Worcesterio.

Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.
KOMITETAS.

JAUNUS

Rengiamas Lietuvai Remti Draugijos, 
Sekmadienį, Birželio-June 18, 1944 

LAKE CHANGE PARK. WESTRORO, Moša.
Pradžia 1 vai. p. p.

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

I f t
i

258 Vest Broadvray,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

l

i CiRniS MuiKčT
P. Baltrušiūnat - p. Kllnga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus 
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių G ra bėriu* ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

138 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston. Mass. 

Joseph *• Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius If 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3980

v

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. ŽalctskRs. F. E. Zaletaka* 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktj 
KopIrHa Šermenims dykai 

NdTARY PUBLld 
Tol. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609

t



Penktad^enis Eir2eilc 16 1944 DARBININKAS S

t{ * KRISTAUS VYNUOGYNE * į
Veda: Kun. K. Jenkus

Tėvo Laiškas Sūnui

Jei man reikėtų rašyti, būčiau verčiama klusnumo 
dėl Jo garbūs šį ta iš savo vidujinio gyvenimo parašy
ti. Tai k? aš galėčiau rašyti? Juk aš pati nieko gero 
negaliu. Kas gero man atsitinka, tai Dievo darbai.

Esu labai linksma savo geroje Viešpaties tarny
boje. įsivaizduoju, kad gyvenu dangaus darželyje. 
Viešpaties išrinktosios sielos, tai to dangiškojo darže
lio gėlės. Šiame darželyje aš matau daug nekaltųjų 
sielų, kurių nekaltumas spindi kaip lelijos. Kitos savo 
dideliais Dievo meilės darbais primena dangaus rožes. 
Kitas matau kontenplacijoje (įsižiuręjime, įsigalvoji- 
me) susivienijusias su Dievu.

Tas viskas labai linksmina mano sielą, ir dėkoju 
Viešpačiui, kad leidžia Jis man čia gyventi. Dažnai 
mano siela pasineria Dievo Kūdikėlio džiaugsme ir dė
koju Jam sakydama: “Mano siela garbina Viešpatį, ir 
mano dvasia džiaugiasi Dievuje, mano Išganytojuje”.

Matote, seselės tretininkės, kokių pasitenkinusių 
sielų yra ir šiandieną. Šitas laiškas skamba taip, lyg 
būtų šventosios Teresėlės rašytas. Čia, rodos, matai 
žmogų, kuris šioje žemėje'jau surado laimę ir nejau
čia jokių vargų, jokių sielos prislėgimų. Tačiau aš ge
rai pažįstu šitą vienuolyno seselę ir žinau, kiek daug ji 
yra vargusi ir sielos kančių turėjusi. Ji surado tą pa
slėptą turtą, sielos ramybę, kai pasiryžo kentėti ir vis
ką aukoti Švč. Jėzaus Širdžiai.

T. Augustinas, O.F.M.

Jėzaus Širdžiai
ii

Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

Tavo meilės dieviškosios
Man įspausk širdin ženklus, 
Nugalės ji vargingosios 
Žemės vylius ir skausmus.

Tavo širdį vien mylėti, 
Tau tik priderėt visai. 
Trokštu prie Tavęs ilsėti, 
Tavo būti amžinai’

Tavo meilės begalinės
Man įspausk širdin liepsnas, 
Te ji myli, atsiminus
Tavo kryžių ir žaizdas.

Širdžiai mano leisk vargingai 
Glaustis prie Tavo širdies, 
Dings tuštybės, maloningai 
Džiaugsmas amžinas man švies.

Atsisveikinimas

Vienos Seselės Šilkinės Mintys

(Tęsinys)
Ir kuomet bado priversti, 
jie apkramtė ir apdraskė 
lavoną, jie ne iš keršto tai 
padarė. Vien žmogus gali 
būti tikrai kerštingas. 
Vien žmogus parodo netik 
panieką ir neapykantą, bet 
ir baisų žiaurumą.

Po to skaudaus ir liūdno 
smūgio, visi subruzdo Fu- 
šun misijoje, atjausdami, 
kad misijonierius grįžta 
namon ir viskas turi būti 
tvarkoj. Bažnytėlę, namus

Žmonėms sunku suprasti, kokių minčių gali būti : 
nilna seselės širdis, seselės atsiskyrusios nuo saviš
kių. nuo pasaulio malonumų, gyvenančios vienuolyne, 
dirbančios iš pasiaukojimo Dievui ir Dievo žmonėms. 
Prašiau vienos tokios seselės, kad parašytų Pasauliui 
bent ka iš savo vidujinių pergyvenimu. Ji atrašė man 
laiška ir pasiteisino, kad esą sunku atidaryti savo sie- 
]n jr viešai skiepti vidujiniu®* pergyvenimus. Teisina
si, esanti nermaža kitiems rašyti pamokymus tuo tar
nu. kai nati turinti dar daug, daug mokytis iš Jėzaus 
Širdies. Bet jos to laiško mintys buvo taip švelnios ir 
malonios kain šilko gijos, jog norisi bent kaikurias vie
tas duoti ir jums, mielos sesės tretininkės, ištisai per
siška itvti.

štai kaip man rašo ta vienuolyno seselė.
“...Tad mano. Brangus Tėveli, būdama tain maža 

šičia ir noriu pasilikti šventoje mažybėje, kurioje Šv. 
Jėzaus Širdis mane laiko. Tuo esu laiminga. Žinau, kad 
gerasis Jėzus turi daug didelių, kilniu sielų, su kurio
mis jis gali nustebinti pasaulį ir pareikšti savo tobuly
bes jų asmenyse. Taigi žinau, kad tas, kuris mane taip 
myli, yra patenkintas mano mažybe. Aš norėčiau visas 
sielas surinkti Švč. Jėzaus Širdžiai. Aš norėčiau, kad 
jos ragautų, kaip saldi yra Švč. Jėzaus Širdis.

Bet kadangi Jo yra tokia valia, kad būčiau maža 
ir darbuočiausi mažyčių tarpe, tad nieko daugiau ir 
nebenoriu.

Kun. Quirk pažvelgęs va
landėlę į tolimus kalnus, 
mėgino mintyje pergyven
ti kunigo Gerardo paskuti- 
nias valandas. Lavonas il
gą laiką po mirties gulėjo 
kalnuose, apie dvi savai
tes. Kuomet plėšikai buvo 
kareivių vejami, jiems bu
vo sunku rasti maisto. Jų 
belaisvis dvigubai kentėjo, 
ir toliau negalėjo keliauti 
nors plėšikai, užnėrę virvę 
ant jo kaklo, jį tęsė iš vie
nos slaptos vietos į kitą. įr so(įus reikia išvalyti, ir 
Pagaliau pavargę ir nu-,paru0§^į tinkamas 
stoję vilties sulaukti iš- priėmimas atvykstančiam 
pirkimo pinigų, jie nutarė SVečiui. 
belaisvį palikti kur jis kri
to. Bet jie nepaliko jį pus
gyvi. Pagal plėšikų papro
tį, jie smogė jam lazda į 
galvą, ir paskui pasmaugė.

Turėdami didesnę pagar
bą numirėliui negu gy
vam. kiniečiai plėšikai nu-

Negrai dideli ežerų mėgėjai.

Brangus Jonuk:—
Pirmą kartą aš rašau laišką savo myli- 

najam sūneliui, ir man be galo džiugu, kad jis 
pats sugebės jį perskaityti. Jei kurių žodžių 
nesuprasi, tai vien dėlto, kad aš neaiškiai ra
šau. Bet čia tai jau mamytė tau padės.

Man buvo smagu girdėti tavo balsą per 
'igojo nuotolio telefoną. Atrodė, kad aš tarsi 
?su su tavim viename kambary. Buvo just, 
kad tu labai pasilgsti savo tėvelio. Ir niekad 
niekas nežinos, kaip aš tavęs pasilgstu.

Labai gaila, kad šis karas neatėjo keliais 
metais vėliau, kad aš galėčiau matyt tave pa
ūgėjusį ir vykdyti ką mudu planuodavom 
:iems laikams, kai tu užtektinai paaugsi lan
kyti mokyklą. Aš mastydavau, kaip būtų sma- 
;u tuojau po pietų pareit iš darbo namon ir 
.aisti su tavim sviediniu, ir eit su tavim į kal
ius ir laukus, gėrėtis gražiais medžia:s ir upe- 
iais, medžiot, žvejot, maudytis, kirsti malkas 

• rdaryti visa tai, apie ką mudu kalbėdavova. 
Aš manau, kad turime ryžtingai palaukti ir tą 
/isą tolesniam laikui atidėti.

Kai tu kiek paūgėsi, tai suprasi, kodėl ta
vo tėvelis taip ilgai namon nepareina. Žinai, 
mes turime didelę tėvynę ir žinome kaip joje 
gyventi ir naudotis Dievo dovanomis. Mes su
prantame, kad esame gimę laisvi ir turime ly
gią teisę būti laimingais. Deja, kai kuriuose 
pasaulio kraštuose nėra panašių idealų. Ten 
vaikas negali būti tuo, kuo jis nori, kaip pas mus gali pasirinkti pašaukimą ar tai kunigo, ar poli 
tiko, gydytojo, kareivio, biznieriaus ir tt.

Kadangi yra žmonių ir kraštų, kurie nori pakeisti mūsų tautos idealus, mūsų valdžios ir 
gyvenimo tvarką, tai mes turime apleisti savo namus ir šeimas ir eiti prieš tuos žmones kovoti. 
Kovot už savo tėvynę, už jos idealus ir namus tai didelė garbė ir šventa pareiga, kurią tavo tėve
lis turi atlikti pirmiau negu galės grįžti namon gyvent sau ramiai su tavim ir tavo mamyte. Kai 
tą savo pareigą atliksiu, tai grįžęs namon niekad nuo jūs neatsiskirsiu. Tad palūkėk dar kiek il
gėliau. Tur būt priseis palaukt ilgiau negu dvi savaiti, kaip kad tu man per telefoną pareiškei.

Tuo tarpu drūčiai mylėk savo mamytę. Būk geras vaikas ir išaugk į dorą jaunuolį. Kai pra
dėsi lankyt mokyklą, mokykis kiek tik drūtas. Vadovauk visame, kas tik yra gera šiame gyve
nime. Būk geras Katalikas, tai savaime būsi ir geras Amerikietis. Žaiskie visuomet teisingai. 
Siek laimėti, bet jei nepasiseks, tai pralaimėk kaip džentelmonas ir tikras sportininkas. Kai 
užaugsi, niekad nebūk susmukėliu ar tai žaidime, ar biznyje, ar savo profesijoj. Įsigyk tiek moks
lo, kiek tik gali. Tampriai santykiauk su savo motina ir visuomet klausyk jos patarimų. Būk jai 
visame klusnus, nežiūrint kiek kartų nesutiktum su jos nuomone; ji žino, kas tau gera, ji nieka
dos tavęs neapleis ir nenuves nuo tiesos ir garbės kelio.

Jeigu aš negrįščiau, tai turėsi būti mamytės globėju, nes ji tik vieną tave teturi. Kai užaugsi, 
tai turėsi užimt mano vietą jos gyvenime ir širdyje.

Mylėk savo bobutę ir dieduką, kol jie bus gyvi. Ir jie tavęs neapleis. Mylėk ir tetutes ir daž
nai jas aplankyk. Bet visų pirma, nepamiršk savo tatušio.— Melskis, kad jis sveikas sugrįžtų. 
Bet jei bus kitokia Dievo valia — būk toks sūnus, kokio tavo tėvelis iš tavęs laukė. Kas vakaras 
pabučiuok savo mamytę labanakt už mane. Dabar Su Diev’.

Su didžiausia meile ir atsidavimu tavo mamytei ir tau.

Commander John J. Shea, U. S. N. 
of Cambridge. Baigęs Bostono Kolegi
ją įstojo laivyno tarnybon. Apie jį kole
gijoje buvo sakoma: “ar taikoje ar ka
rėje jisai neatsisakys nuo pareigos”. 
Šis Tėvo laiškas sūnui tai jo parašytas.

Tavo tėvelis.
Vertė K.

Paijui, vyriausiam ama-

ruošos prisidėti. Per ištisą tis. “Kam dar jį namon j 
dieną jie lankė koplyčią vesti? Ar jie nežino, kad

« > • V • f • « • 1 • , . « • • . •melstis už jų mylimą kuni-i jo tėvelio ir motinėlės liu- 
gėlį. Daugelis atnešė au- desys bus atnaujintas?”
kėlės mišioms. Kai viena 
senelė padavė kunigui 
Quirk savo aukelę, jis pa
klausė ar aukoja kun. Ge-

i
tininkui teko didžiausia rardo intencijai. Ji pakra- 

nešė kunigo kūną prie ma- garbė, būtent, padaryti tė galvą. “Ne. Jam nerei- 
žo kelio, kad būtų lengvai grabą iš gražiausio me- kia mūsų maldų, tegul ši. 
rastas ir tinkamai palaido- džio. Su savo 
tas. ...

Tuomet kun. Gerardo name grabo gale ir kitame. Kapinėse vyrai kasė ka- 
kūnas, nukankintas ir pa- Erškėčių vainiką. Ant gra-'pą kunigo palaidojimui, 
liktas ant kelio žiemos bo viršaus buvo išbrėžtas Didis šaltis buvo užėjęs ir 
metu, 
Tokiose aplinkybėse, ap
leistuose kalnuose, nuo novan, M. 
šalčio sustingęs, sniegu R- I. P.” 
apdengtas, ir paskui vėjų: “Teilsisi ramybėje,” 
ir saulės apdegintas lavo- rė Pai žiūrėdamas į savo 
nas, gulėjo per dvi savai- užbaigtą darbą, 
tęs. Tada moterys pradėjo

Vilkai ir laukiniai šunys savo meilės darbą. Seselės 
žvelgė į lavoną su pagarba. Glorijos vedamos, jos vi

durį grabo ištaisė vilna ir 
šilkais lyg tabernakulą.

Visi katalikai norėjo prie mūsų,” verkė vienas kinie-

i pagelbinin- mišių aukelė būna atsiver- į 
kais jis iškalė kryžių vie- timui, kurie jį nužudė.”

ilsėjosi ramybėje.! toks parašas:
1 441-----

O JĖZAUS ŠIRDIE!
O Jėzaus Širdie, 

kokia Tu galinga’
Patrauki visus 

prie Savęs;
Kiekvieno širdis 

yra čia laiminga,
Jei glaudžias 

artyn prie Tavęs.
Tavoji Širdis 

labai reikalinga
Atšalusiai širdžiai

čionai:
Kiekviena be Jos 

nelaiminga
Ant žemės, 

ir net amžinai.
Kun. M. J. U. rėti kunigą!**

Kiekvienoje Mančiūkos 
misijos stotyje, katalikai, 
kurie per mėnesius malda
vo kunigo išgelbėjimo, bu
vo staiga nustebinti jo 

i mirties pranešimu. Ir toli
mam Lin Kiang mieste, i 
kun. Geselbrack, i--------
kunigo ištikimas draugas, 
rašo savyje jėgos raminti 

l jo žmones. Graudus verks- 
L, mas pasiskleidė įvairiose 

į bažnyčiose. Vyrai ir mote
rys be susilaikymo verkė 
už tą kunigą, kurį jie taip 
mylėjo. Kokis geras pamo-

kinimas tienąs, manė kun. 
Geselbrack, kurie neap
kenčia ir nesupranta ka
talikų misijonierių pastan
gų Tolimuose Rytuose. Jei 
jie galėtų pamatyti šių 
žmonių dėkingumą ir už
uojautą kunigui atvyku
siam iš anapus marių 
jiems tarnauti, jie tuomet 

i būtų geriau pasiryžę klau- 
mirusio syti Bažnyčios pamokini- 

Bus daugiaumų.

Girtuokliavimas, kūniš
koji meile, pavydas ir vel
nias — visi hgūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

Sv. Grigalius

: i parapijiečiai prakaituoda-
Kunigas Gerardas Do- mi kasė sustingusią žemę.

M. 1904-1938 Darbas buvo jau baigtas, 
j kai iš Amerikos atėjo te

ta- legrama įsakanti kunigo 
kūną atsiųsti į Maryknol- 
l’ų Seminariją palaidoji
mui vienuolijos kapinėse.

Nenoromis įsakymas bu
vo praneštas darbinin
kams. “Ai-ja, dabar ir jo 
kūnas bus atimtas nuo

“Aš Noriu Turėti Kunigą!”
t

Pažadintas pirmojo saulės spindulėlio mažytis sū
nelis negalėjo užmiršti ano tėvo prisiųsto jam laiško.

Vienoš dievobaimingos motinos sūnus prieš pat 
j Didįjį karą mokėsi kunigų seminarijoje. Užėjus karui,!
1 jos mylimas sūnus buvo mobilizuotas ir viename mū- I 
šyje žuvo. Verkė verkė vargšė motina, pagaliau tarė:* 
“Aš turiu mažinti kasdienines išlaidas ir už sutaupy
tus pinigus išmokysiu kokį jaunikaitį kunigu ar misi- 
jonoriumi”. Pasiryžimą įvykdė ir Bažnyčiai davė uolų 
apaštalą. — Viena neturtinga šeima turėjo labai gerą1 Jam motinėlė padėjo suprasti, ką tėvelis jam parašė.

i sūnelį, kurs troško išeiti į dvasiškius, bet nebuvo iš ko Vieno jis tik tetroško, — pamatyti kuogreičiausiai su- 
; mokytis. Tai nugirdo sena tarnaitė ir tarė: “Aš stosiu grįžusį tėvelį, kuris tuo laiku buvo išvykęs ginti tėvy- 
vėl tarnauti ir savo uždarbį skirsiu tam kilniam ber- nės reikalų nuo užpuolikų... Jis ir poterėlį sukalbėjo, 
niukui, kad jis galėtų mokytis kunigu. Ir aš noriu tu- jis ir savais žodeliais Dievulio prašė, kad tik tėvelis

1 sveikas greičiau grįžtų...




