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Lietuviai Dalyvauja Karo 
Bonų Vajuje

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugija ruošia masinį karo bo
nų pardavimą sekmadienį, lie
pos 2 d., 2 vai. po pietų, ąavo 
svetainėje, 309 E St., So. Bos
tone.

Kalbės įžymūs kalbėtojai; 
bus rodomi judamieji paveiks
lai.

Mt. VVashington Cooperative 
bankos viršininkai pardavinės 
karo bonus.

Tą pačią dieną, 6:30 vai. va
kare, šv. Jurgio lietuvių parapi
jos svetainėje, St. James Avė., 
Norwood. Mass., įvyks tos ko
lonijos lietuvių masinis susirin
kimas karo bonų pardavimui.

Kalbės lietuviai ir kitataučiai 
kalbėtojai, bus parodyti judami 
paveikslai iš karo frontų.

Visi lietuviai kviečiami daly
vauti masiniuose susirinkimuo
se ir gausiai pirkti karo bonus, 
kad gauti lietuvių vardu kredi
tą.

Kun. Jonas Švagždys 
Sveiksta

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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TEL. SOUth Boston 2680

Kai amerikiečių karo jėgos įžygiavo į Romą, tai akies mirksniu iš visų 
pusių pririedėjo motorizuotų karo vežimų pilnos aikštės. Štai paveiksiąs 
parodo kai buvo didis judėjimas Šv. Petro katedros aikštėje.

JAPONAI BANDĖ IŠSIKELTI
ANT SAIPAN SALOS

ANTRADIENIS (Tuesday) BIRŽELIS (June) 20 D., 1944 M.

Iš Brocktono gavome žinių, 
kad kun. Jonas Švagždys. LDS 
Centro pirmininkas ir Brockto
no lietuvių parapijos klebonas, 
kuris buvo sunkiai susirgęs, 
ačiū Dievui, sveiksta.

Joseph D. Nunan, Jr., In- 
ternal Revenue komisio- 
nierius paskelbė, kad vie
nas milijoninis 1943 metų 
individualas taksų sugrą
žinimas buvo padarytas 
šią savaitę. Tačiau jis per
spėjo taksų mokėtojus, 
kad dar reikės kelių mėne
sių, kad išsiuntinėti liku
sius 1943 metų taksų per
viršius. Kiekvienas grąži
nimo čekis taksų mokėto
jo Treasury Departmento 
apylinkės mokėjimų įstai
gos bus išsiunčiamas kaip 
galima greičiau.

Akivaizdoje didžiulio už
klausimų iš taksų mokėto- 

• jų skaičiaus, teiraujantis, 
kada jie gali tikėtis sugrą
žinimo, komisionierius 
Nunan padarė sekančius 
pareiškimus:

Yra apskaičiuota, kad 
maždaug 18,000,000 taksų 
mokėtojams priklauso 
grąžinimai nuo jų permo
kėtų 1943 metų pajamų 
taksų. Mūsų pareiga ir 
noras yra grąžinti tuos į- 
mokėjimus kaip galima 
greičiau.

Pirmiausia buvo atkreip
tas dėmesys į karo jėgų 
narių pretenzijas. Dabar 
dideliais skaičiais pradėtai* 
gražinti civiliams.

Kadangi kiekvienas grą
žinimas bus siunčiamas 
kai tik bus paruoštas, dėl
to taksų mokėtojui nėra 
jokio reikalo korespon
duoti. Tuo atveju, jei tak
sų mokėtojas išsikėlė iš to 
adreso, kuris buvo paduo
tas ant taksų Manko, jis 
turėtų pasiųsti pranešimą 
aDie adreso pakeitimą Col- 
lector of Internal Revenue 
tai įstaigai, kuriai pasiun
tė taksų blanką, nurodant

Amerikiečiai Nuskandino 13 Japonų 
Laivelių Su Kariuomene Ties Saipan 

___________ «>----------------- - -----------------------------------

Iš Laivyno Centro, Pearl Kviečių Gamybos Tikslas 
Harbor, birž. 19 — Prane-; 
ša, kad japonai bandė iš-1 
kelti savo kariuomenę ant 
Saipan salos, kurią šiomis 
dienomis amerikiečiai už
ėmė, bet buvo atmušti ir 
sunaikinti.

Saipan sala yra Maria-
nas i , .. _
1,500 mylių nuo pačios Ja- gi 1943 metų derliui —*55 
ponijos. ’mil. akrų.
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te"‘seSl’i"i'” Amerikiečiai Atkirto Cherbourgą
Londonas, birž. 19 — Če

koslovakijos valdžia ištrė
mime ir Sovietų Rusijos 
valdžia pasirašė sutartį, 

i kad Rusija atspausdintų 
i Čekoslovakijai pinigus, 
kurie būtų vartojami Če- 

I 
i

Užėmė Keturius Miestus
Iš Vyriausio Centro, Ali-įkiai stumiasi artyn St. Lo 

jantų Ekspedicijos Jėgų, miesto, kuris yra 
birželio 19 — Pranešama, 
kad Jung. Valstybių devin- Žiauriausi 

koslovakijos išlaisvintose toji divizija visu smarku- Montebourg miesto srityj, 
srityse. Tuos pinigus var- mu puolė priešo jėgas ir j kurį naciai buvo atsiėmę, 
totų raudonoji armija 
čekų autoritetai.

vienas 
didžiausių Normandijoj, 

mūšiai eina

Pranešimas Prekybos 
Laivyno Vyrams

Šis miestas yra tik 14 my
lių į pietrytus nuo Cher- 
bourg uosto.

Britų vienetos taipgi lai
mi Normandijoj.

Daugiau, kaip 15,000 vo
kiečių paimta į nelais”°. 
Vokietijos naciai bandė at
gauti pozicijas, kad pasi
daryti kelią pabėgimui iš 

ameri
kiečių devintoji divizija at-

ir pasiekė vakarinį vandeny
no pakraštį Prancūzijoj. 
Tokiu būdu atkirto garsų
jį Normandijos miestą ir 
uostą Cherbourgą.

Sakoma, kad 30,000 vo
kiečių pateko į spąstus. 
Jiems beliko tik vandeny
nu pabėgti, bet vargiai. 
jiems pavyks, nes vandę-> 
nyną saugoja Alijantų ka- spąstų, bet veltui, 
ro laivai ir lėktuvai.

Amerikiečiai dabar smar- mušė jų puolimus.

Suomijos Diplomatams Įsakė

War Shipping Adminis- 
tration administratoriaus 

t pavaduotojas, kapitonas 
Edward Macauley pasiun- 

■ tė Amerikos Prekybos Lai
vyno vyrams sekantį pre-į 

į nešimą:
“Prekybos laivyno vyrai,

Tilrtai PaUtthnai Tacitu jbuvo tarp pirmųJU’ kurie
IįKlal jcal raKCIiįmol la5KU ■ susidūrė su šiuo karu. Jūs' 
Vertėje Perdirbtam Maistui buvote pirmieji amerikie-1 

čiai savanoriai ir jūsų bro
liai jūroje buvo pirmieji 
amerikiečiai, kurie žuvo j 
šiose kovose už laisvę. ■ 

66»----- w •

vardu, kreipiuosi į kiekvie
ną jūreivį ant kranto su- 
grįšti į jūrą ir padėti už
baigti darbą, kurį jo drau
gai pradėjo. Jūs reikalingi 
mūsų tautai ir Sąjunginin
kų karo idealams. Daug 
jūreivių buvo mobilizuoti 
ir daug, daug vyrų reikia 
jiems pavaduoti, kad mū
sų laivai ir toliau plauk
tų”.

Office of Price Adminis- 
tration paskelbė, kad tik
tai šeši pakeitimai buvo 
padaryti taškų vertėse 
perdirbtam maistui birže
lio mėn. raeionavimo pe
riodui. Naujoji taškų ver-

War tė galios nuo birželio 4 d. 
Administratorius! (sekmadienio) iki liepos 1.

i Washingtonas
Food
Marvin Jonės pranešė, kad 
1945 metų kviečių derliui 
numatoma visame krašte 
apsėti nuo 67 iki 70 milijo
nų akrų. Šių metų kviečių 
derliui maždaug buvo ap-i 

I

VVashington, D. C., birž.
: 19 — Pereitą penktadienį

Suomija Sumokėjo Nuo
šimtį Už SkoląTų žuvusiųjų draugų i , “ ,,77^.p i / trinioji i kipkvt.'JunS- Valstybių Valstybes

> Departmentas įsakė Suo
mijos ministeriui Wash- 
ingtone Hjalmar Prokope 
ir trim pasiuntinybės pa
tarėjams išvykti į Suomi
ją. Jiems grąžinti jų pa
sai.

Valstybės Departmentas 
pranešė, kad Suomijos di
plomatų veikla esanti prie
šinga Jung. Valstybių in
teresams. Tačiau pabrėžė, 
kad toks Valstybės De
partmento žygis nereiškia 
diplomatinių santykių nu
traukimą.

I
Dieną prieš Valstybės 

Departmento įsakymo 
Suomijos diplomatams iš
vykti, Suomija birželio 15 
d. sumokėjo Jung. Valsty
bėms pirmojo pasaulinio 
karo skolos nuošimtį 
$148,445.06.

Tai vienintelė šalis, kuri 
nežiūrint to. kad ji yra ka
ro nualinta ir tebealinama, 
moka reguleriai savo sko
lą Jungtinėms Valsty
bėms.

I
I I

Visai numušta taškų 
vertė skardinėse mor
koms, orandžių sultims, 
orandžių - grapefruitų sul
tims ir grapefruitų sul- 

Vynuogių sultims 
taškų vertė pakelta 4-riais 
taškais už vienos paintės 
skardinę, kas sudaro 10 
taškų už paintę. Pineapple 
sultims taškų vertė pakel
ta nuo 12 iki 15 taškų už 
No. 2 skardinę.

Šitie pakeitimai yra vie
ninteliai maisto racionavi- 
me. Taškų vertė skardinė
se vaisiams, specialiems 
produktams ir kitam per
dirbtam maistui lieka ne
pasikeitusi.

ipan saia yra jviana-1 aernui mazuaug F'itims
salyne, kurios randasi' sodinta 67 milijonai karų, ’

J. V.1,300 Bombanešių Sunai
kino Nacių Aliejaus Sandelius
Londonas, birž. 19 — Va-j Jews, Ine. Bostono Tary- 

kar 1,300 Jung. Valstybių i ba turėjo susirinkimą, ku- 
sunkiųjų bombanešių puo-Iriame nutarė skelbti meti
le šiaurės vakarinę Vokie-' nį masinį susirinkimą bir- 
tijos sritį, kur sunaikino 
aliejaus perdirbimo ir san
delių stotis.

Be to, tuo pačiu laiku 
500 kovotojų lėktuvų 
Hamburgo srityj bombar
davo nacių aerodromus ir 
kitus pastatus. Sukėlė di
delius gaisrus.

Lietuviški Žydai Planuoja 
Turėti Seimą

želio 22 d.
Metinis lietuviškų žydų 

Federacijos seimas įvyks 
birželio 25 d., New Yorke.

Prie tos žydų Federacijos 
priklauso žydai iš įvairių 
Lietuvos miestų ir mieste
lių atvažiavę ir turi atski
rus skyrius lietuviškais 
vardais, kaip tai: Alytaus, 
Merkinės, Vilniaus, 
no, Panevėžio ir tt.

Lietuviškų žydų Federa
cijos Tarybos ofisas yra 44 
School Street, Boston, 
Mass.

Romas Iš Vakarų Indijos

Washmgtonas — Buvo 
suteiktas leidimas impor
tuoti romą iš Prancūzų 
Vakarų Indijos, pralei
džiant 4,480,000 galionų 
laike 90 dienų po to kai 
bus suteiktas paskutinysis 
leidimas, kurie dabar ruo
šiami įteikti aplikantams, 
praneša War Production 
Board.

Birželio 6 d. American 
Federation for Lithuanian

Amerikiečių Lėktuvai Sukėlė 
Didelius Gaisrus JaponijojI

%

Pereitos savaitės pabai
goje Jung. Valstybių armi
jos lakūnai naujaisiais 
B-29 Super Fortress lėktu
vais, pasikėlę iš Indijos - 
Burmos - Kinijos fronto, 
puolė Japonijos sostinęTo- 
kio ir kitus centrus. Sukė
lė didelius gaisrus Japoni
joj.

Naujieji B-29 lėktuvai y- 
ra pusę tiek didesni, kaip 

tiek savo senąjį, tiėk- nau- didieji Fortress keturmo- 
jąjį adresą. O. W. I. toriniai bombanešiai. Šie

naujieji lėktuvai gali lėkti 
300 mylių į valandą ir gali 
vežtis didelius kiekius 
bombų.

Amerikos karininkui va
dovaujant, kiniečiai darbi
ninkai rankomis sunešė 
akmenis ir jais nuklojo 
lauką lėktuvams pakilti ir 
nusileisti. Naujieji B-29 
Super Fortress lėktuvai iš 
to lauko pakilo iš nulėkė į 
Japoniją bombarduoti jos 
centrus.

Raudonieji Užėmė Suomių

Londonas, birž. 19 —Ru
sijos raudonoji armija 

Kau- šimtais tankų ir kanuolė- 
mis smarkiai puolė suo- 

į mių ginkluotas jėgas ir jų 
tvirtoves. Naujos Manner- 
heim linijos vakarinėje da
lyje raudoniesiems pavyko 
prasilaužti ir užimti mies
tą Koivisto ir pasiekti 
punktą, kuris yra tik 17 
mylių į pietus tolumo nuo 
miesto Viborgo.

Be to, kaip Maskvos ži
nios praneša, raudonieji 
užėmė daugiau kaip šimtą 
kitų vietų.

zerve papildomai apylin
kėms, ir 1,260 kaipo tauti
niai rezervai.

Šitie rezervai yra nusta
tyti patenkinti ypatingai 
svarbius reikalavimus, 
kuomet kvota bus išnau
dota. Pavyzdžiui, jeigu 
kvota išsisėmė, gi kuriam 
nors daktarui būtinai pri
reikė automobilio, kadan
gi kitaip jis negali pasiek
ti savo klijentų, tai jis ga
li gauti automobilį iš liku
sių rezervų.

v •

Los Angeles, Cal., birž. 
19 — Sekmadienį, 5:03 po 
pietų įvyko čia smarkus 
žemės drebėjimas. Los 
Angeles, Long Beach ir 
Inglewood siūbavo per ke
letą sekundų, bet didelių 
nuostoliu nuosavybėms 
nepadarė.

Nuo drebėjimo kaikur 
langai išbirėjo, nukrito 
daiktai nuo lentynų, bet 
negirdėt, kad dėl to nors 
vienas žmogus būtų 
kentėjęs.

Johnston Suomijos 
Karelijoj

prastai stiprias karo jėgas 
kovai su suomiais. Jis ma
tęs ilgas eiles rusų ir ame
rikiečių sunkvežimių, ku
riais pristato karo reikme
nis raudonajai armijai.

Skysto Kuro Vartotojai 
Raginami Apsirūpinti Kuru

Birželio Kvota Keleiviniams 
Automobiliams Žema

Nurodymai Trokų 
Operatoriams

Keleiviniams automobi
liams turima kvota birže
lio mėnesiui rodo mažiau
sius išteklius nuo pat karo 
pradžios.

Birželiui paskirta 9,000 
automobilių, su 2,350 re-

Office of Defense Trans- 
portation ragina busų ir 
trokų operatorius visame 
krašte numatyti nusidėvė
jusių motorų pakeitimus 
ir duoti užsakymus savo 
pardavėjams kelis mėne
sius iš anksto, kad užtikri
nus atitinkamus išteklius.

OPA pranešė Office of 
War Information, kad Of- 
'fice of Price Administra- 
ition prašo skystojo kuro 
vartotojus pripildyti na
muose turimus tankus 
taip greit kaip galima, kad 
palengvinti sandėlių prob
lemas skystosios alyvos 

į pramonėje. Kas daugiau, 
Komercijos Rūmų pirmi-Į sako OPA, darbo jėgos ir 
ninkas, kuris yra nuvykęs 
į Rusiją komercijos reika
lais, lankėsi Leningrade, 
ir taipgi buvo nuvykęs į 
Kareliją, Suomijos sritį, 
kuria dabar yra užkaria
vus Rusija.

Iš Londono per radio 
pranešė, kad Eric Johns
ton, apžiūrėjęs nuteriota 
Karelijos sritį, grįžo į Mas
kvą, kur jis turėsiąs su 
Stalinu pasimatyma.

Sakoma, kad Johnston 
turėjęs kontaktą su Rusi
jos karo jėgom, ir pasiro
dė, kad rusai turi nepa-

nu-

Šiomis dienomis Eric 
Johston, Jung. Valstybių

i -įrengimų stokos proble
mos bus visur tuo paleng
vintos. kadangi pardavėjai 
galės pristatymą išskleisti 
per ilgesnį laikotarpį.
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Antradienis, Birželio 20, 1943

ĮVAIRIOS žinios

(LKFSB) šv. Kazimiero

i

(LKFSB) Vienas iš ga
besniųjų lietuvių pianistų^ 
dirigentų ir kompozitorių Seserų vienuolynas išplėtė 
— Balys Dvarionas — yra didelį švietimo darbą tarp

i

Londono Laikraštis Apie 
Lietuvį

Kompozitoriaus Dvariono | Šv. Kazimiero Seserys 
Sukaktis Šiemet Mokino 5,241Šiemet Mokino 5,241

Moksleivius
(LKFSB) Londono kata

likų savaitraštis “Tablet”, 
nagrinėdamas Sovietų Ru
sijos užsieninę politiką, 
kaip ii stengiasi sumažinti' ----v—---------- „ .. „ „ „ . * . r
užsieniuose baimę sovietų, gimęs 1904 m. birželio 19 lietuvių. 1943-1944 mokslo 

d. Liepojuje, taigi šiemet metais seserys dirbo 33 
jam sueina 40 m. amžiaus.'mokyklose ir turėjo iš vi- 
Fortepijonu skambinti jis so 5,248 auklėtinius - auk- 
jau pradėjo nuo 4 metų lėtines. Tose mokyklose 
amžiaus, iš klausos: o jau buvo 197 seserys mokyto- 
nuo 6 metų amžiaus prade- jos. Seserų vedamose pra- 
jo imti muzikos pamokas, džios mokyklose buvo tok- 
1916 - 1918 m. buvo Liepo- sai vaikų skaičius diecezi- 
jaus katalikų bažnyčios jomis: Chicago 2001, 
vargonininku, drauge ir Rockford 89, Fort Wayne 
lietuvių jaunuomenės cho-i 230, Omaha 203, Philadel- 
ro vedėju. 1920 m. stojo į phia 902, Harrisburg 127, 
Leipcigo konservatoriją? Scranton 280, Baltimore 
prof. Teichmuellerio for
tepijono klasėn. Šalia to 
mokėsi ir kompozicijos 
Baigęs konservatoriją dar 
1925-1926 m. tobulinosi 
pas prof. E. Petri, Berlyne. 
Nuo 1926 metų buvo pro
fesoriumi Kauno muzikos 
mokykloje, vėliau virtu
sioje konservatorija. 1934 
m. Austrijoje tobulinosi 
diriguoti pas prof. Br. Val
terį. nuo 1936 m. Lietuvos 
valstybinio radijofono di
rigentas. Su koncertais 
važinėdamas populiarino 
lietuvių autorių kūrinius 
ne tik Lietuvoje, bet ir Pa
ryžiuje, Maskvoje, Lenin
grade. Stokholme, Berly
ne. Rygoje ir kt. Parašė 
baletą “Piršlybos”.

sako, kad dabar Stalinas 
moka didelę kainą už 
trumpą karinę Baltijos 
valstybių okupaciją 1940- 
1941 m. Ne tik tos Balti
jos valstybės nepasitiki 
Sovietų žodžiu, kurį jie 
sulaužė, bet ir visi kiti, ku
rie tai žino.

— Kaip toliau mūsų ko
respondentas iš Londono 
praneša, vienas autorius 
“Picture Post” laikraštyje 
prasitarė už Baltijos vals
tybių prijungimą prie Ru
sijos. Tačiau laikraštis ga
vo visą eilę laiškų, kuriuos 
išspausdino savo skiltyse 
ir kurie parodė, kad Lie
tuva, Estija ir Latvija turi 
nemažai draugų Britų sa
lose.

i

Reikia Daugiau Rinkti Taukų
Office of War Informa- 

tion savo išleistame rapor
te pabrėžia reikalą padi
dinti taukų rinkimą.

OWI sako, kad pramonės 
reikalams taukų ir alyvų 
šiais metais reikės tiek j 
daug, kad nežiūrint pasi-: 
taisiusios glicerino ištek
lių situacijos, labai reika
linga, kad šeimininkės su
rinktų ir įteiktų bent 230.-; 
000,000 svarų virtuvėje at-į 
likusių taukų. Praėjusių į 
metų surinkimai buvo i 
kiek mažesni nei 100.000,- 
000 svarų.

Taukų rinkimo kampani
ja pernai surinko 5 pro
centus visos pramonėje 
vartojamos, taip vadina
mųjų “kietųjų taukų, su
mos. reikalingos 1943 me
tų karo programai, šiais 
metais siekiamoji taukų 
suma sudarytų kiek dau
giau nei 10 procentų reika
lingų “kietųjų taukų”.

S I
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Vokiečių Be Lakūnų Lėktuvai 
Puolė Pietinę Angliją

Padarė Nemažai Nuostolių
®----------------------------------------------------------

m.

Lietuvaitė Poetė 
Montrealyje

Baet f te

(LKFSB) Gabi lietuvė 
rašytoja Marija Aukštaitė, 
nežiūrint jos nestiprios 
sveikatos, sėkmingai ku
ria vis naujus dalykėlius, 

i Nemažai jos eilėraščių ma
tyti USA lietuviškuose lai
kraščiuose. Jos kūrybinės 
dvasios nepalaužia nė šei
mos rūpesčiai: ji yra ište
kėjusi, vienas sūnus likęs 
Lietuvoje, kitas — Kana
dos kariuomenėje, o tre
čias, šiemet baigęs moky
tojų seminariją, ruošiasi 
eiti aukštesnius mokslus, 

i M. Aukštaitė su savo šei- 
! ma gyvena Montrealyje, 
'Kanadoje.

i
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

J- ?

258 West Broadffay

i

Pagamina gerus lietuvišku pietus, g 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- £ 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- « 

giai patarnauja.
South Boston, Mass.«

DIAMOND CAFE
g Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

I 305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts

Liejyklos Samdo Moteris 
Įvairiems Darbams

Londonas, birželio 19 — 
Pereitos savaitės pabaigo
je, dieną ir naktį Vokieti
jos naciai paleido lėktuvus 
be lakūnų į pietinę Angli
ją, kurie padarė nemažai 
nuostolių.

Vokiečiai tvirtina, kad 
šie nepaprasti, I * 
metą “robotai” padarę di
delius nuostolius Londone, 
sandeliuose ant Thames 
upės ir ant geležinkelių.

Tai naujas Vokietijos 
nacių ginklas, apie kurį 
Hitleris ir kiti naciai ke
liais atvejais pasakojo.

Britų karo ekspertai 
bando išaiškinti kokios rū
šies yra tas naujas nacių 
ginklas. Jau pavyko suži
noti, jog lekia labai greit.• 
Tie lėktuvai turi šviesas: 
luobe ir uodegoje, kurios 
užsidega prieš s 
Kai tie lėktuvai lekia, tai iš

Kai kurioms moterims 
darbas liejyklose atrodys 
daug įdomesnis, negu pa
prasti moterų ęlarbai ki- 

.. tuose fabrikuose, sako U.
J.1™"“ S. Department of Labor. 

Departmentas praneša, 
kad liejyklos jau samdosi 

(moteris įvairiems dar
bams, nežiūrint bendrai 
nešvaraus, sunkaus ir pa
vojingo darbo pobūdžio.

Moterys dirba prade
dant nuo smėlio maišymo 
ir kito nespecializuoto 
darbo, iki gana speciali- 

■zuoto — nudailinant lieji
nius, tiriant chemikalus 
metalurgijos laboratorijo
se, ir įvairiuose kituose 

j darbuose valymo (užbai- 
skyriuose, taipgi ir 

, „. . liejimo formų dirbime,“odegos veržiasi liepsnos kur mot nėra naujo.
... Pripažįsta- R-g

lietuvių jaunuomenės cho-1230, Omaha 203, Philadel-
k

117, Springfield 210, Pro
vidence 59. Iš viso seserų 
Kazimieriečių vedamose 
lietuvių pradžios mokyklo
se buvo 4,218 auklėtinių. 
Čia dirbo 143 seserys. Įdo- j 
mi statistika tėvų atžvil- i 
giu: iš tų visų 4,218 vaikų, i 
kurie mokinosi lietuviško- : 
se pradžios mokyklose, a- 
bu tėvai lietuviai buvo 
2.540 vaikų, vienas tėvas 
lietuvis — 898 vaikų ir a- 
bu tėvai kitataučiai buvo 
780 vaikų. Be to, Šv. Kazi
miero seserys turi dvi aka
demijas: Chicagoje su 503 
auklėtinėmis ir Philadel- 
phijoje su 26 auklėtinėmis. 
Šv. Kazimiero Seserų aka- 
demijoje Chicagoje šiemet 
abiturienčių (baigiančių) 
buvo 101 mergaitė. Šioj 
akademijoj yra 30 seserų 
mokytojų. Pažymėtina, 
kad Šv. Kazimiero seserys, 
dvasinės vyresnybės pa
geidavimu, dirba ir sve
timtaučių mokyklose: 
Santa Fe dirba 12 seserų 
lietuvaičių svetimtaučių 
mokykloje, kurią lanko 
445 vaikai, o Omahoje sve
timtaučių mokykloje, kur 
yra 76 vaikai, darbuojasi 6 
seserys (čia yra ir High 
School). Šv. Kazimiero Se
serų vedamas lietuviškas 
pradžios mokyklas šiemet 
baigė 449 mokinys, iš viso 
gi su akademijomis ir sve
timtaučių mokyklomis, 
Šv. Kazimiero seserys iš 
savo auklėjimo įstaigų iš
leido šiemet 589 abiturien
tus.

Reikia pripažinti, kad tai 
didelis švietimo darbas. 
Jei lietuviai gali turėti sa
vo mokyklas, tai tik dėl di
delio seserų pasišventimo, 
kurios sunkų darbą moky
klose atlieka gaudamos 
penkis ar šešis kartus ma
žesnį atlyginimą, negu 
normaliai mokama moky
tojams viešose mokyklose, 
— gaudamos tik tiek, kiek 
kukliam vienuoliškam pra
gyvenimui būtinai reika
linga. šv. Kazimiero sese
rys ir kiti vienuolynai, 
kurie taip gražiai varo 
švietimo darbą tarp mūsų 

į tautos žmonių, nusipelno 
; didelės pagarbos ir dėkin- 
j gurno.

Taipgi reikia pripažinti, 
didelį nuopelną tai lietu
viškai visuomenės daliai, 
kuri prisideda prie lietu
viškų mokyklų išlaikymo, 
metų metais jas ir kitas 
lietuvių kultūrines įstai
gas remdami.

I

i

I
*

Kai Dėdės Šamo oro laivyno bomberiai užklupo na
cių amunicijos traukinį ir pataikė taiklų bombos nu
metimą, ten pasirodė baltų ir juodų dūmų kalnai. Tas 
reiškia, kad toji visa amunicija nuėjo dūmais. Tos rū
šies laimėjimai yra begalo vertingi, nes priešas lieka 
kas kart silpnesnis.

Nenutrūkstanti Eilė Šv. Mišių
ir kibirkštys, j

ma, kad tie lėktuvai, jeigu __________
nadarvti nnnstnlin Lietuvos Generalinio Konsu-

“Retežis” dar nenutrūko! Iki 
šiol kiekvieną dieną vienoj kur 
nors parapijoje buvo atnašauja
ma Nekruvinoji Auka už Lietu
vos laisvę. Jei dar nesuspėjote 
prisidėti prie šio kilnaus Va
jaus. neatidėiiodami, malonėki
te kreiptis į Maldos Apaštalavi
mo Centrą, —St. Robert’s Hali, 
Pomfret Centre, Conn.

Birželio 17 — šv. Jurgio par., 
Shenandoah. Pa.

Birželio 18 — šv. Kazimiero 
par.. Providence. R. I.

Birželio 19 — Karalienės An
gelų par.. Brooklyn. N. Y.

Birželio 20 — šv. Kazimiero 
par., Phila., Pa.

Birželio 21 — Vilią Joseph 
Marie, Newtowu, Pa.

Birželio 22 — šv. Jurgio par..
Phila., Pa.

Birželio 23 — Karalienės An
gelų par., Brooklyn, N. Y.

Birželio 24 — Šv. Kazimiero 
par., Paterson. N. J.

^Birželio 25 — Šv. Jurgio par.. 
Bridgeport. Conn.

Maldos Apaštalavimo Centras
St. Robert’s Hali

Pomfret Centre, Conn.

NAMŲ FRONTAS
Siūloma Auginti Ir Konser

vuoti Daugiau Tomatų
Victory daržininkai yra 

War Food Administration 
raginami auginti ir kon
servuoti tiek daug kiek tik 
galima tomatų, kad papil
dyti civilių išteklius, kurie 
kaip WFA raporte numa
toma, komerciniai - kon
servuotiems tomatams 
1944 metų rudeniui ir 1945 
m. pavasariui bus labai 
maži.

Tomatus lengva auginti 
ir lengva konservuoti ir 
dėl šių priežasčių jie turė
tų būti svarbiausios dar
žovės konservuojamos na
muose ir formose visame 
krašte. Nors sodinimo se
zonas įvairiose vietosę ki
toks, vis dar yra laiko dau
gumai victory daržinin
kams pasisodinti mažiau
sia vieną tomatų derlių, ir 
daugelyje vietų net vėly
vas vasaros derlius dar ga
li būti sodinamas prieš 
kad šaltas oras užeis.

krosnims priimtiniems ap- 
likantams, neatsižvelgiant 
į kvotų apribojimus, kaip 
pareiškė Office of Price 
Administration.

Bendrai, priimtinieji ap- 
likantai yra tie, kurie ne
turi krosnių apkūrenti 
svarbių gyvenimui ar dar
bui kambarių, ar tie, kurių 
krosnis yra nebepataiso
mos.

Yra galima prašalinti 
kvotos apribojimus nuo 
anglies - malkomis kūre
namų krosnių, kadangi jų 
gamyba maždaug atitinka 
pareikalavimui ir kadangi 
gamyba per pavasarį ir 
vaasarą paprastai prašo
ka vartotojų reikalavimus. 
Tai liečia tiktai anglies- 
malkų krosnis. Krosnių 
racionavimas per visą 
kraštą buvo pradėtas 1943 
m. rugpiūčio 24 d.

padaryti nuostolių, kurių 
jau padarė pietinėje Angli
joje.

Vokiečiai skleidžia plačią 
propagandą apie tuos “ro
botus” lėktuvus, bet Ame
rikos laikraštininkai, ku
rie tyrinėjo tų lėktuvų 
puolimus, sako, kad jie ne
gali padaryti daugiau nuo
stolių, kaip 1,000 svarų 
bomba.

United Press praneša iš 
Madrido, kad Ašies propa
gandistai teigia, jog vokie
čiai gamina “transatlanti- 
ko rakietinius lėktuvus”, 
kuriais galėtų bombarduo
ti Jung. Valstybes. Tačiau 
Ispanijoj neitralių milita- 
ristų nomonė yra, kad tai 
yra vokiečių prisipažini
mas, jog jų Luftwaff’ai 
(didieji bombanešiai) yra 
nusilpnėję, ir todėl vartoja 
“aklą, mechanišką naiki
nimą”.

latoNew Yorke Paieškomi 
Asmenys:

Glemža (Gemža), Povilas, ki
lęs iš Blykkiškio km., Pandėlio 
valse.

Klaras, Juozas, kilęs iš Lep
šių kaimo ir gyvenęs Wauke- 
gan, III. (834 Adams St.).

Kenžerga, Petras, gyvenęs ir 
gal tebegyvenąs Chicagoje.

N arankevičienė, Antelė, prieš 
karą gyvenusi Paterson, N. J.

Ružiala (Rutela?), Pranas, 
sūnus Petro, gyvenęs New Yor
ke prieš šį karą.

Svimelienė, Geltrusė, prieš 
karą gyvenusi Harrison. J.

Žemaitis, Jonas, aviatorius, 
prieš karą gyvenęs, o gal ir te
begyvenąs New Yorke.

Ieškomieji arba juos žinantie
ji prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuania 

Ifl West 82nd Street 
Kete York 2į, N. Y.

“Aš nežinau, kaip motina 
gali ką surasti refrigera- 
toriuje. Ji yra viską j jį 
prikimšusi, tik trūksta 
valgomojo kambario 
stalo”.

Boston Edison Company 
Sako:

...perididelis užkimišimas 
šaldytuvo. sumažina jo 
darbingumą. Perpildymas 
užkrauna daug dirbti mo
torui ir neduoda tinkamos 
orui cirkuliacijos.

SIELOS LAIMĖ

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

Racionavimo Įstaigos Gali 
Išleisti Paliudymus 

Krosnims
Vietinės War Price and 

Rationing įstaigos dabar 
išduoda racionavimo pa
liudymus anglies ir mal
komis apkūrenamoms!

Vargsta žmonių širdys 
Ant žemelės tako.
Kad džiaugsmų negirdi. 
Laimės nieks nesako.
Bet išgirdę gražią 
Sutvėrėjui giesmę, 
Nuo žemelės kyla — 
Sparnus aukštyn tiesine' 
Taip nemoka džiaugtis 
Ir drugiai po pievas. 
Kuomet šnibžda siela: 
Mano viskas — Dievas.

A. R.

BOSTON EDISON COMPANY---------------

When u.ed fat <» no lorger fit for

« ’ a'JeL b“y" heOVheo.prt jTchen.0^’ h" Ip’ln'the manufactur.

“ pa’nt. lobr.ca’nfl o.lo, textHea. leathera. aynthet.c rubb.r and 

thouaanda of other produetv
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Nenutrūkstanti Sv. Mišių Ir Maldų 
Eilė Už Lietuvos Laisvę!

1

Moderniški Herodai
Mūsų išdavikai džiūgauja, kad “karo išsklaidyti 

lietuviai”, pakliuvę į puslaukinių azijatų “respubli
kas”, “garsina lietuvių vardą plačiame pasauly”. Girdi, 
lietuviai skleidžia ten savo literatūrą, kurią kirgizai, 
kalmukai, buriatai verčia į savo kalbas ir gėrisi litera- 
tiniais lietuvių gabumais ir jų kalbos skambumu. Tas 
išsigimėlių džiaugsmas panašus į Mefistofelio šypse
ną, kurs pražudęs savo auką, ciniškai iš jos tyčiojasi.

Pravartu priminti mūsų tautos neprieteliams, 
kokiu būdu “karo išsklaidyti” lietuviai atsidūrė toli
muose azijatų kraštuose. Komunistai pyksta ir kolio- 
jasi, kai mes tuos “karo išsklaidytuosius” vadiname 
tikruoju vardu — tremtiniais. Atsitiktinai įsibrovę į 
demokratijos stovyklą, Sovietai rausta iš gėdos, kai 
pasaulis išgirsta apie daugelį desėtkų tūkstančių lie
tuvių, kuriuos bolševikai administraciniu būdu ištrė
mė į Aziją, atskirdami tėvus nuo vaikų, palikdami tė
vus mirti badu, gi vaikus paimdami į kazionnus ben
drabučius, kur jiems skiepinama komunizmas su vi
sais jo barbariškais ypatumais: liepiama išsižadėti tė
vynės ir tėvų, Dievo ir religijos, t. y. visų “buržuazijos 
paliekanų”. Tokiose apystovose išauklėti, lietuvių vai
kai yra visiškai žuvę Lietuvai.

Lietuva, per vienerius tik metus bolševikų valdo
ma, neteko kokios pusės šimto tūkstančių geriausių 
savo gyventojų, nes žiaurūs okupantai rankiojo dau
giausia susipratusius lietuvius. Išrovė jų šeimas, kad 
nė pėdsako patriotizmo Lietuvoj nebeliktų. Visų dar 
neišrinko. Nesuskubo. Bet per vienus metus barbariš
kos darbuotės jau spėjo paknisti tautos gerovės pa
matus. Dabar savo agentams Sovietai įsako kiek ga
lint užglostyti savo azijatiškos kultūros pasėkas. Ra
mina tuomi, kad lietuviai turi progos išgarsinti savo 
vardą azijatų tarpe. Tarsi norėtų surengti-šokius ant 
tėvų kapinyno. Kokia čia lietuviams garbė, jei apie 
juos sužinos turkmėnai ar čerkesai, ir tai kaip tik tuo 
metu, kada lietuvių tėvynei jau paskelbta mirties nuo
sprendis? Tremtinių likimas pats tragingiausias. Se
nesnieji baigia mirti nuo šalčio, bado ir skurdo. Vargu 
vienam iš tūkstančio pavyks tėvynėn sugrįšti. Jauni
mas pergyvena sielos tragediją. Arba turės nulūžti ir 
žūti, arba laikinai apsimetęs komunizmu, turi laukti 
progos grįžti Lietuvon ir stoti į aktyvistų eiles. Bet 
kaip gi su vaikučiais, kuriems nuo pat lopšio skiepina
ma komunizmas? Juose glūdi visa bolševikų viltis. Ta 
Lietuvos atžala turės sudaryt būsimų maskoliukų — 
komsomolcų armiją. Jie turės būti pirmaisiais komu
nizmo pionieriais Lietuvoj. Pasibaisėjimas ima, kai 
pamintyji apie tą naujųjų Herodų darbą — žudymą ne
kaltų kūdikių sielų. K.

Vaizdas Normandy, Prancūzijoj, jūrių pakraščio, kai Alijantų karo jė
gos įsiveržė į nacių okupuotą Prancūziją. Matomai judėjimas buvęs di
delis, nes visa lyguma nusėta motorizuotais karo vežimais.

Pogrindžio (underground) 
spaudos balsai: 

“LIETUVOS LAISVĖS
TRIMITAS”, 

leidžiamas Lietuvos Šaulių ; 
jungos savo Nr. 2, iš 19Ą3 m. 

spalių, rašo:

LIETUVOS KELIU
Daugelis laisvę mylinčių 

tautų, neišskiriant nei 
prancūzų, nuo Narviko iki 
Juoduosios Jūros, žiaurios 
okupacijos prievartauja
mos kenčia po vokiškai 
naciškuoju batu. Jie go
džiai geria tautų kraują ir 
ašaras. Laisvės troškimas 
ir jų tikėjimas suteikia jė-

Są-

laimėjimu. Žemėje, ore ir 
vandeny gauna vis naujus 
smūgius, kad vos bepajė
gia gintis. Nuteka vis dau
giau kraujo, mažėja jėgos 
ir ištekliai, kartu smunka 
ir moralė. Prispaustos l 
tautos jau pradeda keltis, Į 
nes artėja išsilaisvinimo 
valanda.

Kovoje už visų išsilaisvi
nimą Lietuva yra lygus 
kultūringų Europos tautų 
partneris. Lietuva žiūri su 
pasigėrėjimu į kitas kovo
jančias tautas ir pati eina 
nemažiau drąsiai savo pa
sirinktu keliu: į laisvę ir 

Mūsųgų pakelti sunkią ir nely- nepriklausomybę, 
gią kovą. Dienomis ir va- tautos kančios ir kovos nei 

T v ” ’landomis tos išsilaisvini
mo viltys didėja, nes ruda
sis tironas pradėjo kelią 
atgal, pats nebetikėdamas

JĖZAUS ŠIRDIE

Jėzaus Širdie garbingoji, 
Visų širdžių mylėtoja, 
Kiekvienam Tu atvira, 
Maloni, brangi, gera!

Gausių malonių pilnoji, 
Vargstantiems jų dalintoja. 
Visus prie Savęs glaudi, 
Prie išganymo vedi!
Tikinčiųjų mylimoji, 
Dangaus laimės žadėtoja,
Visų širdis ramini
Ir jų sielas laimini!
Mano širdžiai prielankioji, 
Ją prie Savęs traukiančioji, 
Lai ji Tave garbina, 
Myli meile amžina!

K. M. J. U.

Šv. Jono Seminarija, Brigh- 
ton, Mass. “Paskatinti Tėvų Jė
zuitų ir Maldas Apaštalavimo 
narių uolumu savo maldomis iš
prašyti iš Dievo pastovią taiką 
ir Lietuvos Nepriklausomybę, 
mes, Lietuviai, Šv. Jono Semi
narijos Maldas Apaštalavimo 
nariai pasirūpinome surinkti se
kantį maldų sąrašą tarp savo 
brolių - seminaristų, kurie už
jaučia dabartinį pasaulio ir Lie
tuvos sunkią padėtį. Prižadam 
išklausyti 403 šv .mišias, pri
imti 396 šv. Komunijas: atkal
bėti 403 Rožančius; apeiti sta
cijas 212 kartų; aplankyti Švč. 
Sakramentą 1533 ; 4808 Atsidū
sėjimus; 74 Litanijas;; Brevijo- 
ro atskaitymą 57 kartų.

Lai Dievas palaimina Jūsų 
pastangas šiame kilniame Va
juje!”

(Klerikas) Jonas Bernatonis.
Šv. Andriejaus par., Phila., 

Pa. 1926 šv. mišias; 1341 Ko
munijas; 3483 Rožančius; 108 
stacijas; kitų maldų 414.

Neperstojamos Pagalbos par., 
Cleveland, Ohio. Išklausys 130 
Šv. Mišių; paaukos 84 šv. Ko
munijas ; 144 Rožančius; 22 sta
cijas; 1 Noveną.

Šv. Jurgio par., Rochester, 
N. Y. šioj parapijoje Maldos A- 
paštalavimo Skyrius tikrai sie
lojasi dėl Lietuvos laisvės. Pro- 
motorės. Pranė Andriuskevičie- 
nė ir Paulina Dausevičienė pri
siuntė ilgą maldų sąrašą: viena 
narė atkalbės Pan. Švenč. Lita
niją kasdien; kita atkalbės kas
dien dalį rožančiaus; dar kita 
apeis stacijas kasdien; kitos 
narės prižadėjo 36 rožančius; 
59 Komunijas; 319,296 maldas.

Šv. Kazimiero par., Amster- 
dam, N. Y. Jonas Viktorija at
kalbės dalį Rožančiaus kasdien; 
litaniją kasdien; birželio men. 
kasdien išklausys šv. Mišias; 
kas Pirmą Penktadienį priims 
Šv. Komuniją; apeis stacijas 30 
kartų ir kitų gerų darbų.

Visi į darbą! Kasdien mal
daukime Taikos Karaliaus už 
Pasaulio Taiką ir Lietuvos lais
vę! Nereikalinga mums siųsti 
pavienių asmenų pavardes mal- 

i dų sąraše. Užtenka vien tik mal
dų, rožančių ir tt. skaičius.

Maldos Apaštalavimo Centras 
St. Robert’s Hali 

Pomfret Centre, Conn.

NORĖČ1AU
Norėčiau Tau priskinti

kas rytas 
Pirmažiedžių gėlių, 
Norėčiau tyrą, šventą mintį 
Aukoti su jomis...

NELAIMINGI ATSITIKIMAI
TRUKDO DARBĄ PRAMONĖJE

Joseph D. Keenan, War centų daugiau gamybos 
Production Board Labor virš dabartinės. Kalbėda- 
Production vice-pirminin- mas per Education Insti- 
kas kreipėsi į Amerikos tute prie Indiana Univer- 
karo darbininkus padvigu- siteto Bloomington, Ind. 
binti jų pastangas, kad penktąsias metines, WPB 
atlikti bendrą karo garny- pareigūnas pasakė, kad 
bos planą, kuris iki metų “Šis gamybos greitis iš- 
galui reikalauja 10 pro- bandys vyrų ir moterų sie

las visur” ir “reikš mėne
sius sunkaus darbo ir vi
sišką pasiruošimą atiduo
ti viską, ką mes turime 
savyje geriausio, nežiūrint 
visų sunkumų.” 

1 Mr. Keenan suteikė se
kančius faktus, kaipo įro-

kiek nemažesnės, gal dar 
didesnės, nes pergyvena
me antrą okupaciją.

Daugelis spėliojimų šia
me neregėtai kruviname ir 
supainiotame kare neišsi
pildė. Kas vakar buvo 
draugai, šiandien — ar
šiausi priešai ir atvirkš
čiai. Šio karo pradžioje 
raudonasis ir rudasis tiro
nai, kaip geri draugai, da
linosi svetimas žemes, kol 
susipiovė. Panašiai atsiti
ko ir su vokiečių - italų 
brolyste. Nenatūralių 
draugysčių ir dabar abie
jose kariaujančiose pusė- kai nesusvyruos visos tau- 
se dar yra. Viena tikrai tos pasirinktame kovos už 
aišku: šis karas, kokie ten išlaisvinimą kelyje. Nau- 
jėgų santykiai bevyrautų,1 joji Šaulių Sąjunga pasiė- 
visvien jau eina į galą, vis mė uždavinį jungti visas 
žiaurėdamas. Iš to išvada: lietuvių tautos pajėgas ko- 
būdėjimas savo žemėje ir vai už nepriklausomybę, 
pasiruošimas turi būti su- Sąjunga šiuo metu papil- 
stiprintas. Tarptautinė į- do vis nauji ir nauji kovo- 
vykių plėtotė vystosi tojai. Likusiųjų ištikimų 
mums palankia prasme, savo idėjai ir naujųjų šau- 
Bet tas dar nereiškia, kad lių dvasia lieka nepalau- 
neturime būti aktyvūs ir žiama, o tik dar labiau su- 
kažko iš kažkur laukti. Ne- stiprėjusi, ir kiekvienu 
priklausomybės atgavi- momentu, kada pašauks 
mas daugiausia priklau- laisvės trimitas, pasiryžu- 
sys nuo mūsų 
siems priimant 

’ šventą pareigą.
rianti naujoji 
Šaulių Sąjunga, stoja kaip dama ir stiprindama, 
tik dabar pačiu laiku į Lie- rai supranta, kod jokis lie- 
tuvos išlaisvinimo kovą: tuvis nebepanorės būti 
jos tikslas — stiprinti tau- pastumdėliu savo žemėje, 
tinį atsparumą ir tautos niekad neišsižadės idealų, 
išlaisvinimo bei laisvės ap- už kuriuos daugelis pra- 
saugojimo pajėgas. Atspa- liejo kraują kaip tėvynės

MNWINHOWSMS

Don Winslow of the Navy
By

Lt. Comdr. Frank Martinek

LETS BUY 5TH. WAR LOAN
BONDS TO 0OMB THE ENEMY.
AND &VE BALM
FtGHTiNG

MEN J

laivų, papildomai prie lai
vų pergabenti pulkan.

Daugiau išteklių buvo 
reikalinga vien tiktai Šiau
rės Afrikos kampanijai, 
negu praėjusiam kare bu
vo transportuota laike vi
so Jungtinių Valstybių da
lyvavimo laiko.

Palaikyti Flying Fort- 
ress ore yra reikalinga 
vienas tonas gasolino į va
landą.

...komenduodamas dėl 
faktorių, kurie trukdo ka
ro gamybą, WPB pareigū
nas pasmerkė aukštą skai
čių nelaimingų atsitikimų 
pramonėje, kas smarkiai 
mažina darbo išteklius. 
“Sužalojimais nustojama 
5 kartus daugiau darbo 
valandų, negu laike strei
kų”, jis pareiškė, ir ap
skaičiavo, kad “išlyginus 
nesanitarines ir nesaugias 
sąlygas karo pramonėje” 
maždaug 900,000 darbinin
kų armija prisidėtų į pra
monės eiles. Jis pabrėžė, 
kad pagerinimai sveikatos 
ir saugumo sąlygų taip pat 
“turėtų didžiulio efekto 
sumažinimui darbo aplei
dimo ir kitų priežasčių, 
kurios trukdo darbo pro- 
duktingumą”.

Daugiau moterų turi bū
ti. įtrauktos į karo produk
ciją, Mr. Keenan pasakė, rūmas per abi okupacijas gynėjai, daugelis mirė ka- 
tose vietose, kur kitų dar- mūsų tautoje buvo iki pa- Įėjimuose kankinių mirti- 
bininkų nėra. “Tokiais at
vejais, mes turime būti ti
kri, kad atitinkamos sąly
gos bus sudaromos vaikų

Norėčiau... Jėzau, 
visko noriu...

Bet ak! mažai galiu...
Lai tie žiedai Tau prieš 

altorių
Nuolat kartos: myliu...

Ag.

• junga, persiėmusi kovos 
tradicijomis, išlaikė ir iš
laikys kovingą tautinę 
dvasią, nei vienai akimir-

pačių, vi- si stoti kovon už Lietuvą 
tai kaip su ginklu rankoje. Šaulių 

Atsiku- Sąjunga, organizuodama 
Lietuvos tautos pajėgas, jas ruoš- 

ge-

mingai, sekdamas vado
vybės nurodymus. Bet 
šiuo metu dėl žinomų prie
žasčių esant sunkioms or
ganizacinėms sąlygoms, 
kiekvienas pavienis narys, 
turėdamas prieš akis ben
drus tikslus, veikia ir savo 
paties iniciatyva bei atsa
komybe: pats nedaro ir 
kitus sudraudžia nuo to, 
kas pakenktų geram lietu
vio vardui ir laisvės kovai.

Šaulių Sąjunga, išvien 
veikdama su kitomis lais
vės siekiančiomis organi
zacijomis, seka ypatingai 
atsidėjusi karo eigą bei 
plėtotę ir nei akimirkai 
neišleidžia iš akių lietuvių 
tautos reikalų. Šios die
nos šūkis — būkime verti 
savo žemės ir savo tautos 
vardo, ruoškimės, stiprė- 
kime dvasiškai ir fiziškai, 
budėkime tėvynės Lietu
vos sargyboje, kad išmu
šus valandai galėtume sto
ti įkūnyti visų lietuvių ide
alą — Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Mes ko
vojame ir kovosime dėl 
teisėtų, mums natūraliai 
priklausančių lietuvių tau
tos teisių gyventi savo že
mėje, nevartodami nei 
smurto nei diversijos, pa
sirinkdami tuo būdu kad ir 
kietą, bet garbingą kovos 
kelią.

Budėkime, šauliai ir šau
lės!

Vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi!

Skysto Kuro Vartotojai Gali 
Naudoti Pirmojo Periodo 

Kuponus

Office of Price Adminis
tration praneša, kad skys
to kuro vartotojai gali 
naudoti Pirmojo Periodo 
(Period 1) kuponus 1944- 
45 šildymo metams, tuo
jau po to kai gaus kupo
nus iš vietinių War Price 
and Rationing Boards. 
OPA ėmėsi to žygio, kad 
padrąsinus skysto kuro 
judėjimą iš pardavėjų pir
kėjams gerokai prieš šil
dymo sezonui atėjus.

OPA sako, kad ankstyvi 
skysto kuro pristatymai 
yra didelės svarbos karo 
laikui. Tai padės pardavė
jams išvengti darbo jėgos 
ir transportacijos trūku
mus, išskirstant pristaty
mus per ilgesnį laikotarpį. 
Be to, ankstyvus vartoto
jų tankų pripildymai padi
dins sandėlių talpą visose 
33-jose racionuotose vals
tybėse.

OPA pridėjo, kad varto
tojams kooperuojant ir 
sugrąžinant į vietines ra
cionavimo įstaigas jų sky
stam kurui gauti raciona
vimo aūlikacijas tuoj po 
to kai jas gaus, kai kurio
se vietose tos įstaigos ga
lės išduoti racionavimo 
kuponus gerokai prieš 1 
liepos, dieną, nuo kurios 
kaip anksčiau buvo skel
biama, prasideda Perio
das 1.

dymą milžiniškų kiekių i priežiūrai, ir kad krautu- 
reikalingos amunicijos vįų valandos taip sutvar-reikalingos ; 
dabartiniame kare: 

į Praėjusiame kare, arti
lerijos vienetas buvo ga
minamas kiek vienam 
1,100 kareivių, kai tuo tar
pu dabartiniam kare arti
lerinis vientas gaminamas 
kiekvienam 46 kareivių.

Į Perkelti vieną apgin
kluotą diviziją užjūrin, 

i reikia mažiausia 15 liberty
V • —

mi, daugelį ištiko baisus 
ištrėmimo likimas. Iš Są
jungos pagrindiniu užda
viniu išeinant ir pavienio 
šaulio pareigos tenka pla-

sididžiavimo didelis. Nei 
bolševikų teroras, nei vo
kiečių užmačios lietuvių 
tautos nepalaužė. Atspa
rumas tada yra pilnas, kai 
pavieniai tautos nariai šie- į čiau suprasti, negu šiaip 
kia vieno tikslo, t. y., kai pavienio tautiečio, atspa- 
atsparumas yra organi- raus ir susipratusio, nes 
zuotas. Toks jis pasirodė nenorime čia užmiršti, kad 
labiausiai per visokius iš- Šaulių Sąjunga yra gink- 

kariškais pagrin-

kytos, kad normalus dir
bančiųjų moterų gyveni
mas būtų kiek galimai ma
žiau trukdomas.” Jis dar 
pridėjo, kad WPB Office vežimus, mobilizacijas, re- luotą,
of Labor Production štabo gistracijas ir kt. Tautinis dais tvarkoma, organizaci- 
nariai, lygiai kaip ir kitos atsparumas turi būti riša- ja. Tuo būdu šaulių Sąjun- 
vyriausybės agentūros, y- mas su nuolatiniu visoke- ga yra tautiškai atspari,

* i pajėgų stip- kovinga ir drausminga or- 
! rinimu užsibrėžtai kovai ganizacija. Kiekvienas pa- 

0. W. I..laimėti. Naujoji šaulių Są-įvienis šaulys veikia draus-

ra pasiruošusios padėti iš- riopu tautos 
rišti tokias problemas.

Jugoslavas partizanas, mokinasi vartoti britišką 
karo šautuvą. Jį instruktuoja Britų instruktorius Mal
tos saloje.
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McNUTT APIE DARBĄ

teklius. Kas gi svarbiau,

Darbo Jėgos komisijos ti nuo klaidingo galvojimo, 
pirmininkas. Paul V. Mc- kad reikia turėti kelis mi- 
Nutt pareiškė, kad Ameri- Ii jonus bedarbių. Didelis 
kos karo gamybos atsieki- skaičius nereikalingų be
rnai buvo padaryti dėl ad- darbių, tiek vyrų tiek mo- 
ministracijos ir darbo ko- terų, kenkia mūsų visų e- 
operacijos ir rekordiniu konominei gerovei. Jie 
laiku smarkiai peržengė reiškia nesuvartotus per- 
optimistiškiausias viltis.

Kalbėdamas Centrai Col- jie reiškia neprisitaikiu- 
lege, Fayette. Mo.. gegužės sius piliečius. Tiesiai kal- 
25 d.. McNutt tarp kitko bant. jie reiškia nedamai- 
pasakė: tintus kūdikius — blogai

“...Pirmoji lavinimo cha- apgyventas, blogai aprė- 
rakteristika demokratijo- dytas šeimas. Mes nieka- 
je yra toji, kad pabrėžia- dos neturime pamiršti kad 
ma žmonių vertybės. Libe
ralus ta prasme, kad pri- 
ruošia vyrus ir moteris 
laisvei. Mūsų lavinimas y- 
ra priešingoje ašyje nuo 
klaidingojo lavinimo, kurį 
diktatoriai naudojo pa
vergti ir pažeminti žmonių 
minčiai.

“...Per šį karą mes išmo
kome, kad daug iš mūsų 
išteklių gali būti pritaikin
ti bendram 
nusistatėme 
neįmanomus 
liejome karo 
tokiu greičiu, kad nustebi
nome pasaulį. Nei viena 
valstybė nepavertė savo 
pramonės į karo pramonę 
tokiu trumpu laiku. Re
kordiniu laiku mes įrengė
me laivus, orlaivius, tan
kus, kanuoles. Jie ir toliau 
bus taip gaminami, kad 
tinkamu laiku būtų tinka
moje vietoje. Mes turime 
žengti pirmyn su ta pačia 
drąsa ir kooperacija ir po 
karui. Turi būti pakanka
mai darbo kiekvienam, 
kuris turi ir nori dirbti.

“Mes turime pasiliuosuo-

tikslui. Mes 
sau beveik 
siekius, ir 
ginklus su

NO FAT WA$TED

None of the 500,000,000 pound* of 
kitchen fat« the Department of 
Agriculture eatimatee are wa»ted 
every year trickle down tinging 
eta r Benay Venuta’* drain. She 
akims every soup kettle, scrapes 
every plate and pan in her Park 
Avenue apartment. For Benay, who 
haa traveled 100.000 mile# enter- 
taining troopa, knows the impor
tą n c. e of fat aaivage in the manu- 
facture of battlefield medicinea, mu. 
nitiona and essential civilian needa.

Hitlerio iškilimas buvo ga
limas dėl didžiulio bedar
bių skaičiaus Vokietijoje. 
Mes negalime palaikyti 
“mažą bedarbių skaičių”. 
Nedarbas yra kaip sniego 
pusnis — ji renkasi stai
giai tiesioginiame santy
kyje su mašinų išgalėjimu 
gaminti prekes greičiau 
negu mes galime jas 
vartoti.

“Milžiniškas darbas ga
minti karo medžiagas 
vo atsiektas dėl darbo ir 
administracijos koopera- 
vimo. Rezultate, mes galė
jome atlikti milžinišką 
karo darbą savanorių ba
ze. Karo gamyba toli pra
lenkė pačias optimistiš
kiausias viltis. Ir visa tai 
buvo atlikta tuo pat metu 
kai mes mobilizavome di
džiausias pasaulio istorijo
je armijas. Užduotis mai
tinti mūsų tautą ir padėti 
sąjungininkams, buvo at
siekta bendromis mūsų 
farmų gyventojų pastan
gomis. Toji pati koopera
cija po karui gali pasiekti 
stebuklo taikos meto ga
myboje ir darbininkų sam
dyme...

“Jeigu mes naudosime 
savo sugebėjimus, savo 
valią, savo apsisprendimą, 
mes galime kiekvienam 
vyrui, moteriai ir vaikui 
garantuoti aukščiausią pa
saulyje pragyvenimo stan
dartą. Mes turime tech
nišką. mokslišką galimy
bę ir fabrikus ir natūra
lius gamtos išteklius pro
tingam, pilnam gyveni
mui. Per šį karą mes išlai
kėme pilną šios tautos de
mokratiją — teisę į demo
kratinį auklėjimą, jėgą 
peržiūrėti ir nuspręsti po
litiką ir administraciją per 
laisvą bendradarbiavimą. 
Mes palaikėme savo politi
ką ir administraciją per 
laisvą bendradarbiavimą. 
Mes palaikėme savo laisvą 

i spaudą. Mes apsaugojome 
laisvas diskusijas. Mes 

j saugojome savo tikėjimo 
i teises. Visa tai yra mūsų 
demokratinio gyvenimo 
pagrindas. Mes žinome 
kad socialiniai svyravimai 
yra mūsų tautinio charak-

su-

bu-

C

9

T^ROM General Bradlcy, lcading the
Invasion ground forces, right 

through every rank, American men now 
face a brutal, dcsperatc, able enemy. 
For this invasion has only begun—be- 
fore our fighters lies a hard and bloody

1 

task, one that demands all their courage, 
backed by all your faith in their ulti- 
mate vįctory.

early victories usually only mean more 
savage opposition from a foe made more 
bitter, more ruthless as the shadow of 
his doom grows larger—up to you to 
keep that faith in days and nights of 
gloom as well as in hours of triumph.

There is little that you can do to 
show that you realize what they mušt 
face, perhaps for many months. Būt one 
thing you can do—back the attack with 
every dollar you can spare! Let the 
Bonds you buy in this greatest of Drives 
be the measure of your belief in their 
ultimate victory!

That faith will be tcsted many timcs 
in this invasion—in grim struggles, sct- 
backs, possibly even temporary defeats. 
It will be up to you to remember that

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

366 West Broadrvay, So. Boston 27, Mass.

terio egzaminai. Kai kurie 
jų yra giliai įleidę šaknis. 
Jie sudaro pavojingas sro
ves mūsų tautos gyveni
me. Jie galėtų mus įtrauk
ti į neapykantos, netole- 

I rancijos, fanatiškumo ir 
savanaudiškumo sukūrį. 
Mes negalėsime išlaikyti 
savo demokratijos, jeigu 
šie socialiniai svyravimai 
taps didesni negu 
moralinė valia”.

vusiose patalpose.
Šiuo reikalu turėtų susi-

mūsų

Remi: šios šalies apsigynimų! j 

Pirk Dcfensc Bonds ir Stamps!

K
o
ų

Juozas Kasinskas
Ine. < •

Laidotuvių
Direktorius ;

Patarnavimas Dieną ir Naktį ’ 

602 VVashington Blvd. 1
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų «

Lietuvos Pasiuntinybės Romoje Klausimas
tuvių ir perduota bolševi- ™Pint;i ‘Į Ysakmgi Ame- 
kams 1940 m. vasarą.

Lietuvos pasiuntinybė 
Romoje buvo prie via No- 
mentana. Tai buvo gražūs 
rūmai, pastatyti erdviame 
sode, prieš keletą metų 
Lietuvos vyriausybės pirk
ti pasiuntinybės reika
lams. Jie buvo statyti pa-; 
gal garsaus italų architek-’ 
to Piacentini planus.

Dabar, kai sąjungininkai! 
paėmė Romą, vėl kyla 
klausimas, koks likimas 
laukia Lietuvos pasiunti
nybės tame mieste. Teisin
gumas reikalauja, kad 
Lietuvos nuosavybė vėl 
būtų gražinta lietuviams, 
kad būtų atitaisyta fašistų 
padary toji Lietuvai 
skriauda ir kad vėl Romo
je būtų leista veikti Lietu
vos pasiuntinybei savo bu-

(LKFSB) Kai 1940 me
stais bolševikai užėmė Lie- 
jtuvą, vokiečiai ir italai su 
1 Maskva pataikavo vieni ki- 
j tiems. Tiek vokiečiai Ber
lyne. tiek italų fašistai Ro- 

! moję privertė Lietuvos pa
siuntinybes perduoti ru
sams.

Lietuvos mlnisteris Ro
moje S. Lozoraitis ligi pa
skutiniųjų gynė Lietuvos 
teises ir pasiuntinybės iš
likimą, bet nieko negalėjo 
padaryti prieš tuometinio 
Italijos valdovo Musolinio 
pataikavimą Maskvai. 
Nors italų tuometinis už
sienio reikalu ministeris 
pats pareiškė- pasigėrėji
mą S. Lozoraičio jir.'ėryži- 
mu ligi paskutini-j ’ ginti 
Lietuvos teises, bet Lietu- 
Vos pasiuntinybė Romoje 
vistiek buvo atimta iš lic-

i

rikos lietuviai.
Kaip žinome, visą laiką 

Romoje nenustojo veikusi 
ir ligšiol tebeveikia Lietu
vos pasiuntinybė prie Šv. 
Sosto. Čia Lietuvos minis- 
teriu yra S. Girdvainis.

I 
I
I

i

organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neskaitytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTJ!”

“VYTIES” kaina metams tik $2.00.

“VYTIS”
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTJ" leidžia Amerikos didžiau

sia j;- lininio organizacija Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS" eina kas mėnesį gražia.; 
paveiksluotas ir deda įdomių straips- į 
nių. žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY" rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos be- 
tuviu jaunimo judėjimą.

“VYTY” rosite įdomių pasiskaity
mų tinkorr.ų seniems ir laimiems.

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI" bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literato!.

TAD. padarykime šūkį: “Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo

■

i
i

Red Rvder 
By

Fre«i Harman

i

MEBACKATTACK 
YOU BETCHUM.'
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Tėvo Antonino M. Jurgelaičio, 0. P., Primicijų Proga,
1944 m., birželio 11 d., 
So. Boston, Mass., kun.
K. Žvirblis, O. P., pasakė 
sekantį pamokslą:

“Kaip Tėvas mane siuntė, taip 
ir Aš jus siunčiu.” (Jono 20, 21)

Brangieji Kristuje! Visai ne
seniai, prieš trejetą savaičių, 
šeštinių šventėje, girdėjote iš 
šios sakyklos kaip V. Jėzus pa
sirodė apaštalams kuomet jie 
sėdėjo už stalo ir jiems įsakė: 
“Eidami į visą pasaulį, skelbki
te evangeliją visam sutvėrimui” 
(Morkaus 16, 15). šis žodis, šis 
vaizdas neša mūsų mintis atga
lios į kitą dieną, į pirmųjų Ve
lykų vakarą, kai Jėzus pasiro
dė nuliūdusiems ir baimės pil
niems apaštalams. Atėjo Jisai— 
per uždarytas duris į kambarį, 
kame buvo susirinkę, atsistojo 
viduryje ir jiems tarė: “Ramy
bė jums”. Tai pasakęs, Jis paro
dė jiems žiaurias žaizdas savo 
kunigiškose rankose ir savo per
vertame šone. Pripildė jų vieni
šas širdis didžiu džiaugsmu, ir 
tada davė jiems nepaprastą pra
nešimą, pranešė jiems jų pa
siuntinybę: “Kaip Tėvas mane 
siuntė, taip ir Aš jus siunčiu”.

O kam gi, kuriam gi galui Tė
vas siuntė Jėzų? Trumpai su
glaudus. būti gyvybės davėju 
bei ministru. “Aš atėjau, kad 
jūs turėtumėte gyvenimą, ir kad 
apščiau turėtumėte”. (Jono 10, 
10). Ir šią pačią misiją Jis da
vė savo apaštalams. Ir jie turės 
būti gyvybės davėjais. Tam tik
slui Jis įsteigė Kunigystės Sa
kramentą savo mirties išvaka
rėse, Didįjį Ketvirtadienį, kai 
Jis įsakė apaštalams atnašauti 
auką Jo atminimui: “Tai dary
kite mane atminti” (Luko 22, 
19).

Taip ir šiais laikais, ir mūsų 
dienose priima žmonių sūnūs 
šventą kunigystę būti gyvybės 
davėjais per šv. mišių Auką, 
per Sakramentus, ir kitus Baž
nyčios veiksmus. Taip bus rytoj 
ir po ryt ...“iki pasaulio pabai
gai” (Mato 28, 20).

Taigi, Br. Kr., atėjo Kristus 
žemėn būti gyvybės davėju, 
antgamtinės gyvybės, malonės 
gyvybės meilės tarnyboje. Ir Jis 
savo misiją gražiai išreiškė bei 
išdėstė Jono Krikštytojo, savo 
pirmtakūno mokytiniams, kai 
jie aplankė Jį, belaiminant ligo
nius ir begydant jų ligas. Šv. 
Matas (II-jo Advento Sekmadie
nio evangelijoj) tiksliai atpasa
koja mums šį įvykį: “Jonas, 
kalėjime išgirdęs apie Kristaus 
darbus, siuntė du savo mokyti
niu ir Jam sakydino: Tu esi ta
sai, kurs turi ateiti, ar mes kito 
laukiame? Jėzus atsakydamas 
jiems tarė: Eikite ir papasako

kite Jonui, ką esate girdėję ir 
matę. Aklieji regi, raišieji vaik-' 
ščioja, raupsuotieji pagydomi, 
kurtiniai girdi, mirusieji kelia-\ 
si, beturčiams skelbiama evan
gelija" (Mato 11, 2-5).

Kaip aišku dabar, kad Kris
taus misija, tai tikro dosnumo, 
tikros meilės tarnyba! O ji dar 
gyviau, dar vaizdžiau buvo iš
reikšta, kai paskutinėje Vaka
rienėje Jėzus mums davė pats 
Save, ir kai ant Kalvarijos kal
no Jis savo viską paaukojo žo
džiu “Atlikta” (Jono 19, 30), 
t. y. tobulai užbaigtas mano da
vimo darbas žemėje. Taigi, 
brangieji, nėra abejonės, kad 
Jėzus buvo ištikrųjų gyvybės 
davėjas (duodamas mums ma
lonę ir visą Save).

Panašiai ir visi įšvęsti kuni
gai, gyvybės davėjai mūsų tar
pe turi tą pačią palaimintą pa
siuntinybę, tą pačią meilės tar
nybą. Per jų mielą ministravi- 
mą ir veikimą AKLIEJI REGI, 
kad Aukščiausis yra vertinges
nis už auksą bei pinigus; kad 
žmogaus siela svarbesnė už kū
ną, kad “gyvybė didesnis daly
kas už valgį” (Luko 12, 23) ir 
“žmogus yra gyvas ne vien 
duona” (Mato 4, 4); kad Kris
taus ramybė malonesnė už kū
no malonumus; per jų pamoki
nimus aklieji mato Kryžiaus 
šešėlį tamsiose valandose, o už 
Kryžiaus betekančią Velykų 
saulutę. Per kunigus aklieji iš
moksta matyti Kristų pasauly
je, ir žmonėse, net ir savyje.

Per kunigų veikimą RAIŠIEJI 
VAIKŠČIOJA. Tie, kurie var
gingai bei sunkiai keliauja gy
venimo kely yra patvirtinti pa
vyzdžiu Kristaus puolančio po 
kryžiumi, ir paraginti pasitikė
ti Juomi. Tie, kurie nenoromis 
ir baimingai žengia per mirties 
duris, maršuoja tvirtu žingsniu 
lyg per pergalės vartus, kai jų 
sielos būna pastiprinamos Šven
tuoju Viatiku ir Paskutiniu 
Patepimu t. y. sakramentais 
Kristaus kunigu suteiktais.

RAUPSUOTIEJI PAGYDO
MI. Sielos su pirmgimės nuodė
mės raupsais yra pagražintos 
Krikšto Sakramentu, o sielos 
asmeniškom nuodėmėm numa
rintos bei užmuštos yra atgai
vinamos - prikeliamos Atgailos 
Sakramentu. Taip ir MIRUSIE
JI KELIASI su nauju gyveni
mu, su apštesne Kristaus gyvy
be. O kas gi suteikia šiuos Sa
kramentus, jei ne gyvybės mi
nistrai, kunigai?

KURTINI GIRDI. Ausys už
darytos šio triukšmaujančio 
pasaulio garsais, būna atidaro
mos Kristaus tyliajai evangeli
jai. Tokiu būdu savo pamoks-

mo pašta tarnybos. Štai kaip patvinus Mississippi, Rytinėj St. Louis pu
sėj užliejo tūkstančius akerių žemės jos vistiek savo paštą patikrindavo.

IŠIObAMAS

, P. Kupraitis, U.S.N.

Kelionė 1 Akmens Kalnus
Kur Lygūs Laukai. Mirusis “Rojus”. 
Plačiosios Prerys. Akmens Kalnai Ir 

Smėlio Dykumos.
pino visu savo skaistumu, 
mirusi dykuma buvo sau
sa ir nyki. Kalvuoti plotai 
tęsėsi ištisas mylias, bet 
juose nesimatė nei ma
žiausios gyvybės. Tolumo
je lyg juodi debesiai gulė
jo kalnai, o arčiau tik pilki 
kalneliai bangavo kaitro
je. Atrodė, kad lietus nie
kada šio mirusio krašto

“Let'i Get on the Bond W*ron” reads » slogan erected at a Bond Sellinr 
Booth down on Bourainville where Marine veterans are buyinc M ar Bonds 
at the rate of $52,0®0 per month. Note the thennometer notinc progresą of 

the Bond Drive.

lais, savo pamokinimais gyvy
bės tarnai pripildo Dievo mies
tą šventais žmonėmis.

BETURČIAMS SKELBIAMA 
EVANGELIJA. Beturčiai kūne 
išmoksta nuo Kristaus nuogu
mo ant Kryžiaus neturto palai
mos, kurią Jis jiems leidžia 
kentėti. Beturčiai sieloje būna! 
įkvėpiami išsižadėti supasaulė
jusios dvasios ir gyventi dėl 
Dievo Kristuje Jėzuje. Ir tai pa
daro gyvybės ministrai. Tikraii Kur dėjai mano bernelį? 
kunigai visai teisingai gali, a- Paėmei mano bernužėlį, 
not Ad. Jakšto, sakyti: IPaimk ir mane našlaitę.
Mes ne savo ugnimi žėruojam,; žemelė tave, našlaitę, barė:

Mes ne sau aplinkui šviesą lie-
jam .

Be to, kai jaunos širdys pasi
renka naujo gyvenimo, mote
rystės gyvenimo draugą, gali 
bet kas — tėveliai, giminės ar 
draugai — suruošti jungtuvių 
puotą, , bet tik geroji kunigo 
ranka jaunavedžius palaimins ir 
suteiks neribotą, neišardomą 
meilės ryšį vardan Tėvo, Sūnaus 
ir Šventosios Dvasios.

Bet gyvybės davėjai ypatin
gai tokiais pasireiškia, kai jie savo saldaus dieviškojo džiaugs- 
atnaujina Paskutinę Vakarienę' mo ištremtiems Ievos vaikams, 
bei Kalvariją, atnašaudami šv. J “ašarų 
mišių Auką. Kunigas, kaipo 
ministras, per kurį Kristus mis
tiniu bei paslaptingu būdu au
koja Save ant altoriaus, yra ta
da tikru tikriausiai ministras 
gyvybės, malonės gyvybės, ne
savanaudiškos gyvybės meilės 
tarnyboje.

Tačiau, šventoji Kunigystė, 
tai Sakramentas, įsteigtas prin- 
cipaliai dėl Eucharistijos. V. 
Jėzus, apsigyvenęs tarp žmonių 
vaikų ir padaręs juos Dievo vai
kais per Krikštą, nenorėdamas, 
kad jie nusilptų Tėvo tarnybos 
kely, davė jiems Dangaus Duo
ną, Save patį (kūną, kraują, 
sielą ir dievystę). Priimdami 
šią Duoną, jie gali darniai, gi
liai, intymiai susijungti su pa
čiu Gyvosios Stiprybės Šaltiniu, 
su pačiu įsikūnijusiu Tvirtumu, 
kuris palaiko juos nuo šėtono--»**• » - *- • • ' - .'-Mi

Išjodamas mylimas į karą, 
Paliko mane našlaitę. 
Atskrido raibas sakalėlis. 
Atnešė margą laiškelį.

Kai aš pradėjau laišką skaityti, 
j Žiūriu, kad mylimo nebėr. 
. Parpuoliau ant juodos žemelės 
Ir ėmiau gailiai raudoti.

i Oi, žeme, žeme, žemele mano,
,___ ,

Tau dar ne laikas žemėj pūt. 
Ilgai gyvensi, jauna našlaite, 
Kitų bernelių nemylės’.

Įpaštalus ir jų įpėdinius. “Štai 
imano Kūnas... Štai mano Krau- 
j jas. Tai darykite mane atmin- 
iti.”
I Matote dabar, brangieji, kaip 
brangūs žmonių vaikai Kristui 
Kunigui. Už juos Jis pasiaukojo 
iki mirčiai, iki mirčiai kryžiaus,

i ir įsakė Savo kunigams atnašau
ti šią tobulos meilės auką jųjų 

; nuodėmių atleidimui “iki pa
saulio pabaigai” (Mato 28, 20). 

Be to. šis “Gyvybės Davėjas” 
(Ap. D. 3:15) miręs dėl mūsų, 
mūsų neužmiršo, nepaliko mūsų 
našlaičiais, bet atsiuntė Savo 
Dvasią Ramintoją, pats gi įžen
gė dangun paruošti mums vietą 

} prie Savo Tėvo ir mūsų Tėvo.
, O Šv. Eucharistija tai laidas,

peršamos nuodėmės, t. y. nuo tai židinys šio dangaus gyveni- 
sielos mirties, gaivina gyveni- •m0, nes ^as valgo mano Kūną 
mo kelyje, palengvina sielos iš- ” -
ganymo darbą, tobulina jų mei
lę, pagyvina tikėjimą, stiprina 
viltį, žodžiu didina naują jų 
dvasios organizmą, t. y. šventą-j 
ją Dievo malonę, ir visas ją ly
dinčias dorybes. Be to, duoda

(Tęsinys)
Mažučiai kalnu upeliai 

virė ir šniokštė krisdami 
žemyn. Mūsų traukinys 
pamažu leidosi žemyn, su 
juo drauge riedėjo ir ma
žas kalnų upelis. Po 20 
mylių kelionės, upelis žy
miai padidėjo, o po 50 my
lių tas mažytis upeliukas 
jau tekėjo plačiuoju “Ne
munu”. Bet tai nebuvo ra- nepasiekdavo, bet iš sausų 
musis Nemunas — buvo gilių vagų buvo aiškiai su- 
Colorado upė. Tarpeklių j prantama, kad bent kartą 
lygumose gulėjo kaimai ir i į metus čia būdavo nepa- 
miesteliai, kurių gyvento- prastai smarkios audros, 
jai daugumoje indi jonų ki- Labai retai sutikdavome 
limo. Jie vertėsi gyvulinin- būrius avių ir raitą “cau- 
kyste, kalnų pramone ir 
dalinai žemės apdirbimu.

Kartais mūsų traukinys 
nerdavo per kalnų tune
lius arba apsupdavo juos 
savo ilgais vingiais. Sida
brinės kainų viršūnės bliz- Salt Lake City 
gėjo saulės spinduliuose, " 
o žemumose ganėsi ilgako
jai briedžiai. Dideli kalnų 
vanagai skraidė tolumoje, 
tykodami aukų. Kartais 
jie užpuldavo mažus lau
kuose ėriukus ir, jei auka 
pasisekdavo, užtekdavo 
grobio visai jo šeimynai. 
Nemačiusiam anksčiau 
kalnynų, buvo gražu gėrė- 

i tis šia ypatinga gamta

pakalnėje” vaitojan- 
tiems - verkiantiems Tėvo sū
nums. O šią Dangaus Duoną pa
gaminti ir dalinti įšventino a-

Nancy 
By 

Emre Bushmiller

ir geria Kraują, tas turi amži
noji gyvenimą, ir aš jį prikel
siu paskutinėje dienoje” (Jono 
6, 55) į dangų.

Br. Kr.! Ir kunigas Antoninas, 
šios dienos celebrantas, gavo vi
sas minėtas galias, nes ir jis Jė
zaus kunigas, ir jis dabar gyvy- 

1 bės ir Gyvosios Duonos davė
jas.

Brangūs tėveliai! Išleidote 
mylimą sūnelį į TT. Dominiko
nų novicijatą prieš septynetą 
metų. Per tuos metelius šv. Mo
tina Bažnyčia mokė jį, lavino jį 
tarnauti Dievui, kontempliuoti, 
giliai išstudijuoti Dievo apreik
štas tiesas. Grūdino, auklėjo jį 
paklusnume bei šventume. 
Šiandieną jis grįžęs pas savuo
sius, pas jus, jau šventu alieju
mi pateptomis rankomis stovi 
prie Dievo altoriaus, prie to pat 
altoriaus, kur Dievą Jėzų pirmą 
kartą pažino ir pamylėjo; kur 
išgirdęs Jo balsą “Eikš, sek 
Mane!” (Morkaus 10, 21), at
sakė: “su visa širdimi, mano 
Viešpatie ir mano Dieve;” kur 
pasirinko savo dalią: “Tu esi 
mano dalis ir mano paveldėji-1 
mas. Priimk mane, Mokytojau, I 
vesk mane ir mokyk mane būti

Tradicine Lietuvių Diena
Marianapoly je, Thompson, Conn.

Sekmadienį, Liepos 2 d.
' * JU V .... . f •
{šiemet Marianapolio Vadovybė nutarė nerengti Lietuvių Dienos kaip 
kasmet, liepos 4 d., kad ta diena ko daugiausia žmonių vyktų i NAUJO
SIOS ANGLIJOS KONFERENCIJĄ tartis dėl būdų dirbti dėl Lietuvos 
nepriklausomybės).

, Šv. Mišios už gyvus ir mirusius lietuvius karius Amerikos karo tar
nybose, drauge ir už gyvus ir mirusius lietuvius Lietuvoje ir ištrėmime 
bei priešų koncentracijos stovyklose bus aukojamos kolegijos koplyčioje 
11 vai. ryto.

bojų” su didele būda ir 
piktu šunimi.

Per tokias nykias dirvas 
skridome ligi vėlumos, kol 
paskutinis mūsų kelionės 
vakaras nusileido toli už 

r ir nakties 
tamsuma uždengė mūsų 
gražiuosius vaizdus. Ne
trukus atsimušem ir į patį 
Salt Lake miestą, kuris y- 
ra šios valstybės sostinė. 
Kadangi mūsų busimoji 
gyvenimo vieta dar buvo 
apie 25 mylios 
Lake City, pradėjome vėl 
judėti paskutiniam savo 
raidui. Buvo apie 11 valan- 

Jda nakties, kai mes išvy- 
nes ji buvo nepaprasta ir dome platų šviesų lauką 
svetima lygiųjų laukų gy- —tai mūsų “Hit the Deck” 
ventojui. Colorado vąlsty- rūmai. Čia prie plačių var- 
bė yra garsi savo gražiais tų pasibaigia vieša, ilga 
kalnais ir malonia gamta kelionė, ir toliau prasideda 
— ji yra Amerikos “Švei
carija”.
PER UTAH VALSTY
BĖS DYKUMAS

I
I

karo paslaptis.I
I 
I 
I

Pervažiavus granito auk
štuosius kalnus ir įvažia
vus į Utah valstybę vazdai 
pradėjo pamažu keistis. 
Vietoj gilių tarpukalnių 
virto plokšti, kopomis iš
raižyta, aukštuma, iš ku
rios kyšojo retėjantieji 
kalnai. Aukštuma buvo 
nuklota smėlėta dirva, ant 
kurios auga tik dyka reta 
žolė ir kur nekur spygliuo
ti krūmokšniai. Saulė ke-
Tavo meilės tarnu. Tavo gyvy 
bes davėju ar tai mokyklose, 
ar tai misijose, ar tai parapijo
se, ar tai spaudos laukuose. 
Mokyk mane kaip visur Tave 
garbinti, visur laiminti ir visur 
skelbti!” Bus daugiau

nuo Salt

k .
REMINDER HAT — Victory. 
garden hat modeled by Colum- 
bia eutie Ann Savagc is con- 
stant reminder to get out into 
the garden and dig. Designed 
by Kcnneth Hopkins, chapeau 
is decorated with raw vegeta- 
bles which mušt be replaced 
as soon as they start to wilt. 
Only wearer who can be as- 
sured of perky headgear at all 
Įmes is one who grows her own.
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Baisiai Nužudytieji 76 Vyrai Rainių
Miškelyje

šeimoj. Veiklus, susipratęs 
jaunuolis. Pajutęs pavojų 
norėjo bėgti, bet buvo su
imtas Kretingoje.

60. Zigmas Sakelis —tu
rėjęs dvarą Pavandeny, 
Varnių vaisė. Lietuvių vi
suomeninėj veikloj nieka
da nėra dalyvavęs. Suim
tas 1940 m. liepos 12 d. sa
vo namuose. Liko žmona, 
dvi dukterys ir sūnus. Jo

Panevėžio apskr. lavonas buvo atpažintas. 
Ant abiejų blauzdų ir kitų 
kūno dalių sumušimo žy
mės su kraujo išsiliejimu. 
Dešinys šonas ir nugara 
sumušta su kraujo išsilie
jimu. Galva, kairėj pusėj 
viršugalvio ir pakaušio 
kaulo, visiškai sutriuškin
ta. Žaizda netoli keturių 
colių.

61. Adomas Simutis — 
kilęs iš Sugeninčių kaimo, 
Vegerių vaisė., Mažeikių 
apskr. Vertėsi eidamas 
darbus kaip padienis dar
bininkas. Susipratęs lietu
vis. bet organizacijose nie
kada nedalyvavęs. Kažkie
no įskųstas suimtas savo 
bute Kaunatave 1941 m. 
birželio 8 d. Liko žmona ir 
du sūnūs.

62. Julius Simutis — lai-
krodininkas iš Kretingos. “ po
Anksčiau buvęs pakrikus našlaičiais uko šeši vaikai

(LKFSB) Čia toliau pa-; 
duodame vardus vyrų, ku
riuos bolševikai 1941 m. 
birželio 24-25 d. naktį žiau
riai nužudė netoli Telšių. 
Rainių miškelyje:

55. Vladas Petronaitis — 
advokatas, atsargos kari
ninkas, nepriklausomybės 
kovose apdovanotas Vyčio 
kryžium. Gimęs 1888 m. 
Plauėiškių km., Rozalimo 
valse.. 
Baigęs Petrapilio universi
tetą. 1921 m. buvęs Kre- i 
tingos apskr. karo komen
dantas. šaulių Rinktinės 
Valdybos ir Atsargos Ka
rininkų Sąjungos ilgame
tis pirmininkas. Suimtas 
1940 m. naktį iš liepos 11 į 
12 d. Kalėjime buvo visai 
nukamuotas, pražilęs, sun
kiai bepažįstamas.

56. Kazys Paulauskas — 
ūkininkas, Telšių apylin
kės. Smulkesnių žinių apie 
jį neturime.

57. Andrius Rudokas — 
ūkininkas. visuomenės 
veikloje nedalyvavęs. Bu
vo ūkvedžiu Pakalniškių 
dvare, Luokės valse. Ten 
ir suimtas 1941 m. birž. 8.

58. Jonas Rudokas — ū- 
kininkas Luokės valse., 
Naujųjų km. Visuomenės 
darbe nedalyvavęs. Ra
mus. tylus žmogus. Liko 
žmona ir šeši vaikai.

59. Adomas Rakas —Tel
šių amatų mokyklos mo
kinys. Gimęs 1923 m. rugp.
20 d. Rietave, neturtingoj1 kai užėmė Lietuvą, kai pa-
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Amerikiečiai patruliai apžiūri tuščias gatves St. Mere Eglise ir atsar
giai žygiuoja pirmyn.

Įmatė jų prievartą ir žiau
rius darbus, tapo bolševiz
mo priešu.

63. Feliksas Stukas —gi
męs 1905 m. spalių 24 d. 
Vilimiškių dvare, Palan
gos vaisė., Kretingos aps., 
neturtingoj kumečių šei
moj. Vedęs žmoną gavo 
dalies nedidelį ūkelį Priš- 
mončių kaime, Kretingos 
vaisė, ir ten visą laiką dir
bo. Tarnavo 7 pėst. pulke 
ir išėjo puskarininkio laip
sniu. Organizacijose, vi
suomeninėje veikloje ne
dalyvavo. Suimtas 1941 m. 
sausio 14 d. bolševikų ka- 

i. Po jo nužudymo
komunistams, net platinęs 
jų slaptus atsišaukimus., 
leidinius ir už tai teisme 
baustas keliais metais ka
lėjimo. Tačiau kai bolševi- 
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Prie Lakūno Kapo

mokinys, neturtingų tėvų, 
sūnus. Gimęs 1920 m. bir-( 
želio 10 d. Užventy. Moky-į 
kloję buvo aktyvus skau-^ 
tas. Mėgo poeziją, rašė ei-- 
les. Bolševikams užėjus 
buvo meteorologinės sto
ties vedėju Telšiuose. Savo 
bute turėjo šapirografinę 
spaustuvėlę ir išplatino 
nemažai atsišaukimų. Ke
lis kartus jo bute daryta 
Krata. Sužinojęs, kad jj buvor tarna Lietuvos 

k‘L kariuomenėje. Bolševikai,
įtardami, kad jis palaikė 

* ryšį su politiniais kali
niais, jį atleido nuo prižiū- 

i retojo vietos ir iš karto už
darė į kalėjimą.

! 74. Herm. žvirgždinas— 
Telšių gimn. mokinys. Gi
męs 1920 m. vasario 7 d. 
Darbštus, energingas, vei
klus, pamaldus vyras. M<> 
kydamasis kartu tarnavo 
meteorologijos stoty. Ge
ras sportininkas. Kartu su 

i kitais telšiškiais ir okupa
cijos metu dirbo patrijoti- 

ūki- nį darbą. Suimtas 1940 m.

vaikais, kurių vyriausiam 
14 metų.

į 73. Povilas Vilčinskas — 
gimęs 1918 m. Plungės val
sčiuje, buvęs Telšių kalėji
mo priežiūrėtojas. Pirma 

; Lietuvos

I

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

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

ir žmona.
64. Vladas Sungaila — 

anksčiau buvęs policinin
kas. bolševikų laikais dir
bo Mikoliškių girininkijo
je, ūkininko sūnus, ilgus

, metus buvo šaulys. Bolše- 
} vikų laikais platino patri- 
į jotinius atsišaukimus. Su- 
t imtas 1941 m. vasario 27 
z d. Per kratą nieko nerasta. 
J 65. Česlovas Šalkauskas 
Į — ūkininkas, anksčiau bu- 
/ vęs gyvulininkystės ins- 
z truktoriumi, o paskutiniu 
z laiku — ūkvedis Medem- 
* rodės dvare. Kilęs iš Joniš- 
J kio vaisė., Šiaulių apskr. 
$ Visuomeninėj veikloj ma- ■» 1 V C? A- —F i 4UCM.A 
z i 1941 m.
5

}

Ko liūdi, motuše, ko alpsta širdis 
Skausmu baltas veidas vagotas, 
Rankas susinėrus į tolį žiūri, 
O ašaros tylios, it kokia grandis, 
Vis teka... Užėjo dalužė žiauri, 
Ar mielas sūnus paaukotas?
Deja, negalėsit paguosti manęs; 
Man žuvo sūnelis lakūnas 
Vienturtis, senatvės paguoda visa... 
Kas žin, ar nelaimę širdužė iškęs: 
Akimis įkyrėjo saulutės šviesa, 
Nuliūdus merdėja kūnas...
Jis buvo malonus ir geras sūnus 
Ir lieknas, it jaunas berželis, 
Čiulbėjo jo žodžiai ryte, vakare. 
Ir žinote, buvo begalo gabus, 
Svajojo garbingai gyventi... aure — 
Sudužo padangių arelis.
Jei galit prikelti jį man iš kapų — 
Paguosite skaudamą širdį 
Deja, man pranyko svajinga viltis, 
Norėtos paguodos pas jus nerandu 
Žinau, jog karžygių šventa ateitis, 
Kad Dievas skausmus mano girdi... “Iš. Dr.”

stytis, bet buvo pagautas 
Kretingoje 1940 m. gruo
džio 12 d. Jo lavonas buvo 
atpažintas. Rasta nugara 
menčių srityje sudaužyta, 
sumuštos kitos kūno da
lys. Rankos surištos. Ties 
krūtinkaulio viduriu kai
rėj pusėj dvi šautos žaiz
dos. Kulkų išėjimo angos 
nugaroje. Virš dešinio an
takio — durta žaizda. De
šinėje pusėje per ausį dur- 

i ta žaizda į smegenis.
das sumuštas.

72. Jurgis Vičius — 
ninkas, gimęs 1899 m. Ars- lapkričio 6 d. Telšių kaič
ios km., Mosėdžio vaisė., ijime laikėsi labai vyriškai, 
ten ir gyvenęs. Veiklus lie-; Yra parašęs slapta porą 

j tuvis ūkininkas, vietinio
Šiaulių būrio vadas, 5 me
tus buvęs Mosėdžio vaisė, 
viršaičiu. Suimtas tuoj 

l bolševikams atėjus 1940 
'm. liepos 13 d. savo ūkyj. 
įDaryta smulki krata. Liko 
i žmona su penkiais mažais I

I

I

•9

Vei-

laiškų artimiesiems, iš ku
rių spindi ryžtingumas ir 
gili tėvynės meilė. Po jo 

į mirties gyvais liko jo mo
kina ir brolis.

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
I Pirmininkė — Eva Marksienė,
1 625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

TeL So. Boston 1298.
j Vice-Pirmininkė — B. Gatliūnlenė,

8 Winfield St.. So. Boston, Mass.
• rt-ot. RaSt. — Ona Ivaškienė.

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

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

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

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

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H SL. So. Boston. Masa 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antra antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare.
Seventh St., So. Boston, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
Da* nrntnkolu raštininke

•V. JONO EV. BL. PASALPIN68 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelkl*
702 E. 5th St., So. Boston, Masa. 

Prot. RaSt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Maaa. 

Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Masa.

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

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

I
I į

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

nieko įtartino nerasta. Li- birželio 8 d. Krata daryta 
ko žmona ir trys dukterys, labai žiauri. Po jo nužudy- 
Du jo broliu' išvežti į Sibi- mo liko našlė žmona su 
rą. maža dukrele.
„ _ - , • 71. Zenonas Tarvainis —66. Zenonas Šakenis — , m i*-. buvęs Teisių gimnazijos Plungės gimn. mokinys, v J

ūkininkų sūnus. Kartu su i 
kitais plungiškiais moks
leiviais dalyvavo patrijoti- 
nėj veikloj.

67. Edmundas Šalčius — 
paštininkas, dirbo Palan
goje, šaulių organizacijos 
eilinis narys. Uolus lietu
vis, visuomenininkas. Bol
ševikams užėjus greitai 
buvo suimtas. Areštuotas 
savo bute 1940 m. liepos 13 
dieną.

68. Jonas Šleinius — ūki- 
Y ninkas, malūnininkas. Gi-

męs ir gyvenęs Veitovėnų 
X kaime. Plungės valse. Gi- 
X męs 1905 m. Šaulys. Suim- 
Tl------------- ---  - —- - -

|

žai dalyvavęs. Suimtas 
----- — gegužės 9 d. po 
smulkios kratos, per kurią

VISI TĖVAI LIETUVIAI YRA MALONIAI 
PRAŠOMI SAVO VAIKUS LEISTI 

MOKYTIS Į

Marianapolio Kolegiją
THOMPSON, CONN.

Tai vienintelė mokykla lietuviams 
berniukams šiame krašte. Ji buvo 
įsteigta 1923 metais ir jau yra išlei
dusi daugiau kaip 1100 mokinių.

Marianapolio Kolegijoj studijuo
dami vaikai drauge turi progos gy
venti sveikoje, gražioje gamtoje, rū
pestingai Tėvų Marijonų prižiūrimi 
ir auklėjami.

Marianapolio Kolegijoj veikia 
Aukštesnioji Mokykla (High School) 
ir dveji kolegijos metai (Junior 
College).

Mokslas šiais metais bus pradė
tas rugsėjo 11 dieną.

Tėvai lietuviai kviečiami jau dabar užrašyti savo vaikus į Mariana
polio High School ar Kolegiją. Kuriems arčiau, tie yra prašomi užvažiuo
ti, apžiūrėti mokyklą, gauti papildomų žinių.

Visų informacijų reikalais kreiptis šiuo adresu:
REGISTRAR,
MARIANAPOLIS COLLEGE 
THOMPSON, CONN.

*OO4044040000H00W0*4W*4H00W*4!i,lrt«Sa™ bute 1941

Marianapolio Kolegijos Rūmai

t 
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X 
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v
♦♦♦ tas 1941 m. sausio 14 d. sa- 
♦♦♦ vo namuose Vainaičių kai- 
♦♦♦ me, Plungės vaisė, po 
♦j* smulkios kratos, per kurią 
*1* nieko nerasta.
*X*‘ 69. Jonas Telšinskas — 
*t* kilęs iš Kvietinių kaimo, ’ 
X Gargždų vaisė. Vilmiškės 
X dvaro ūkvedis. Susipratęs 
X lietuvis, anksčiau daugiau- 
«£♦ šia dirbęs jaunųjų ūkinin- 
♦j* kų rateliuose. Prieš, vadi- 
*|* namuosius, rinkimus plėšė 
y bolševikų atsišaukimus ir 

žmonėms kalbėjo nebal- 
& suoti. Jį rusai kariai suė- 
X mė 1941 m. sausio 10 d. Po 
X jo nužudymo liko našlai- 
♦♦♦ čiais du vaikai ir žmona.
♦j* 70. Juozas Truska — bu-
Y vęs policininkas, kilęs iš
Y Ežaičių km., Gargždų vals-
Y čiuje. Tarnavo ir pasta- 
*t* ruoju metu gyveno Luo- 
X kėj. Susipratęs lietuvis,'

Į šaulių sąjungos narys. Su-j

i

ffis patriotism is written in \
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Yours is written on every Bond you buy

in the
TH WAR LOAN I

THE stepping stones to victory 
are red with blood of Ameri
can heroes. Tarawa . .. Salerno 

.. . Cassino. Their patriotism is 
vritten in blood.

Your patriotism is vritten on 
every Bond you buy in this vital 
5th War Loan. Your name on a 
War Bond means you’re behind 
our invasion troops.

Help hasten the day of Vic
tory by investing in txlra War

Bonds now. Invest in tnore than 
you’ve ever purchased before.
Invest $100, $200, $300, $400. 
Those who can, mušt invest 
thoustnds of dollars.

For this is the biggest job 
we’ve ever had to do. We can’t 
fail our fighting men as they 
plunge into the biggest and 
bloodiest struggle of all.
WELCOME THE VICTOKY VOLUNTEEIS . 
wh«n they coli to toli you obout Wor tomis

o



Antradienis, Birželio 20, 1944 DARBTNTNKAS t

VIETINES ŽINIOSl
n

ŽINUTES

Birž. 15 d., mirė, keturis mė
nesius sirgęs, Carney ligoninė
je, Mačeslovas Berniunas, 52

Birželio 17 d., tapo pakrikšty
tas Ronaldas Petras Juozapo- 
Valerijos (Dravinskaitės) Leš
činskų.

Kareivis Mikas *M. Poškus 
i apsivedė su Alena O. Ambrozai- 

metų amžiaus, gyv. 18 Romsey tė> gyv 15 Chase St>> Dorches- 
St. Paėjo Dusetų parapijos. A- Į ter Mass.t birž. 18 d. 
merikoje pragyveno 31 metą.! 
Paliko žmoną Veroniką (Būro-; 
kaitę), du brolių ir dvi seseri. i 
Palaidotas iš Šv. Petro par. baž
nyčios, birželio 19 d., 9 vai. r., 
Naujos Kalvarijos kapuose.

Naujos Anglijos Dėtuvių 
Konferencija ■* r <

Antradienį, Liepos-July 4 d., 1944

So. Boston High School Svetainėje
( --------- ------ 1 ------------------------- ------

____ __ _ ,i—,------ ------- -------
! Tą pačią dieną Pranas Nor
kus apsivedė su Valerija Mic
kevičiūte, gyv. 391 W. 4th St.,!

' So. Bostone.
_________

Tą dieną tapo pakrikštytas I 
Antanas Mykolas Antano - Ju-J 
zefinos Bernatavičių;

i Patricija Ona Ivan - Alenos 
į (Rudzinskaitės) Brener.

----------- i
Birž. 18 d., mirė, ' po operaci

jos, Šv. Elzbietos ligoninėje, 
Marijona Airošienė (Žilinskai
tė), 49 metų amžiaus, gyv. 34 
Catherine St., Roslindale. Paė
jo Triškių parapijos. Ameriko
je pragyveno 30 metų. Paliko

I vyrą Kazimierą, du kareivių 
sūnų, dvi seseri ir brolį. Laido
jama, iš Šv. Petro parapijos 
bažnyčios, birž. 21, 10 v. r., Šv. 
Mykolo kapuose. Yra pašarvota 
pas grobirių D. A. Zaletską.

Birž. 16 d., Šv. Petro par. baž
nyčioje, gražiai apvaikščiojo ■ 
Saldžiausios Širdies šventę. Ry-| 
te, buvo aukojama daug šv. mi-: 
šių, kuriose dalyvavo būriai 
žmonių. Vakare, žmonėms su
sirinkus bažnyčion. Maldos A- 
paštalavimo draugija suėjo pas
kui Saldžiausios Širdies stovy- 
los ir apėjo sykį bažnyčioje. 
Procesijai einant po bažnyčia., 
choras ir visi žmonės giedojo 
giesmes. Po tam Tėvas Pr. Auk
štikalnis. S. J., pasakė pamoks
lą ir vedė dienos ir introniza- 
cijos pamaldas. Jis taip pat sa
kė pamokslus dvi dienį prieš 
šią šventę.

Penktasis Karo Bonų vajus eina visu smarkumu. Šis karo bonų vajus yra 
specialiai taikomas, kad paremti invaziją į nacių okukuotus kraštus, kad iš
laisvinti tautas, jų,skaičiuje ir Lietuvą, iš po diktatoriško nacių rėžimo. Pirk ir 
Tamsta karo bonus, tuomi prisidėsi prie Pergalės ir išlaisvinimo tautų. Prie 
to, dar investuosi saugiai savo pinigą ir ateityj turėsi gražaus pelno.

DAKTARAI LANKĖSI PRELATAS 
AMBOTAS

Tel. TROtvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 Ir 8—8.

dr.
South

Ambotas, 
parapijos

KPenktadienį, su kun.
Urbonavičių atvažiavo 
Bostonan prelatas 
Hartfordo lietuvių 
klebonas.

Pirmadienį, grįžo 
nan su kun. dr. K. Urbonavičių 
automobiliu.

I

Thompso-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
---------------------------------------- ,
IŠSIRENDAVOJA “Darbinin
ko” name ant pirmo aukšto 5 
šviesūs, garu apšildomi kamba
riai. Renda pigi. Atsišaukite 
tuojau: Darbininkas, 366 West 
Broadway, So. Boston, Mass.

Prelatas tapo užkviestas ir pa
sižadėjo atgiedoti šv. mišias 
pradedant Mass., R. I., N. H., 
ir Maine Valstybių Lietuvių 
Konferenciją, liepos 4 d., 9 vai. 
ryte, Šv. Petro par. bažnyčioje.

i —I

OWI IR POLITIKA
Elmer Davis, Office of 

War Information direkto-'
• rius, davė tokį pareiškimą: 

“Nors Office of War In
formation pirmoje eilėje 

i yra naujienų organizacija, 
■visuomenė gal būt bus su
interesuota žinoti kokios 
politikos ši įstaiga laikosi, 
ryšium su prezidento rin
kimine kompanija.

“Mes esame karo agen- 
i tūra, prigrūsta abiejų par
tijų nariais ir bepartyviais 
žmonėmis, ir egzistuoja,

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkvvay 1233-W

Atvažiuoja misionierius Ki
dykas. Tėvas Jonas Kidykas. 
S. J., atvažiuoja South Bosto
nan. į kun Prano Jakimavičiaus, 
S. J., primicijas, kurios įvyksta. 
Šv. Petro par. bažnyčioje, birž. 
25 d.. 11 vai. ryte.

jos Anglijos Lietuvių Konferen
cijoj.

Konferencija prasidės iškil
mingomis pamaldomis Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčioje, 
W. Fifth St., So. Boston, 9 vai. 
rytą. Šv. mišias atnašaus prela
tas J. Ambotas iš Hartford, 
Conn. Pamokslą sakys kun. P. 
Juras iš Lawrence.

karo informacijos agentū- 
tai. Reiškia, mes sekėme ir 
seksime politiką, kuri bu
vo nustatyta 1943 m. ge
gužės mėn., su pilnu Ro- 
bert E. Sherwood, Užjūrių 
Šakos direktorius prita
rimu. I 
kuri mano žiniomis 
niekad nėra buvus spaus
dinta, yra sekanti:

“Mes turime garsinti ir 
dramatizuoti kampanijos 
ir laisvų rinkimų faktą, 
kaipo demonstraciją Ame- 

Mūsų užjūrio šaka at- rikos demokratijos, kuri 
lieka tas pačias funkcijas laisvai tęsiama vidury ka- 
užsieniuose -ir dėlto turi ro. Turi būti dedamos vi- 
daugiau bendrų naujienų; sos pastangos sudaryti ge- 
agentūros pobūdį. Jos tik- riausią įspūdį apie abu 
slas nėra teikti žinias A- kandidatus, be jokio šališ- 
merikos piliečiams užjū- kūmo; nes vienas ar kitas 
riuose, ar tai militariniems iš jų taps Jungtinių Vals- 
ar civiliams, bet teikti sve- tybių, prezidentu, ir tuo- 
timšaliams žinias, kurios met tai bus mūsų pareiga 
patarnaus mūsų tikslams.; įtikinti pasaulį apie jo ge- 
Šitie tikslai gi yra: priešo 
valstybėse— palaužti prie
šo gyventojų moralę ir tuo 
trukdyti priešo karo pas- 

i tangoms; priešo užimtuo
se kraštuose — palaikyti

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- 
terbury 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.

LIEPOS 4
Jung. Valstybių nepriklauso

mybės šventėje, liepos 4 d., į So. 
Bostoną suvažiuos draugijų ir 
kuopų atstovai dalyvauti Nau-

j Pristatome Alų ir Toniką
IMes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 

toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

228 E SU Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

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

GREITAS ir PUIKUS 
PATARNAVIMAS 

Naujame Elegantiškame 
Grožio Žavėjančiame 
CASPER BEAUTY 

SALONE 
SPECIALIAI 

Dėl 
PERMANENT WAVE 

ir 
PLAUKU DAŽYMO

kad patarnauti visuome
nės interesams, pateikiant 
žinias tiksliai ir nepartijų 
tikslais. Mūsų vidaus ša
ka visiškai nesirūpina po
litinėmis naujienomis; jos 
vienintelis tikslas yra su
teikti informacijų Ameri
kos visuomenei apie stovį 
ir progresą karo pastangų, 
karo politikos, veiklos ir 
vyriausybės tikslų.

|

ĮVAIRŪS skelbimai'Connally ir Fulbrighto re- 
I zoliucijų parėmimas, ir 
. respublikonų Mackinac‘o 

Šioji deklaracija, deklaracija, ir administra- 
dar cijos politikos pareiškimas 

įgalina mus apie tą antrą
jį punktą kalbėti su visiš
ku tikrumu.

“Be to, daugelis žinių, 
kurios yra labai svarbios 
Amerikos visuomenei, ne
turi jokio įdomumo užjū
riuose. Tai teisybė apie 
daugumą vidaus žinių; 
nors save - valdančios Bri
tų Commonwealth, ir neu
traliųjų Šveicarijos ir Šve-, gatvekarių, tik 8 minutės nuva- 
dijos valstybių demokrati- Į žiuoti Park St. Puiki vieta ant 
jos turi didelio intereso Broadvvay. Atsišaukite — 
Amerkos demokratijos SOu 1529. (9-13-16)
veikimui, ir mūsų proble
mos primena jųjų proble
mas. Tokiais atvejais mū-

PARSIDUODA 2-jų šeimynų 
namas CITY POINTE. 11 kam
barių, su visais improvementais, 
naujos grindys ir šiluma. Kaina 
$3500. Dėl susitarimo šaukite— 
ŠOU 4682.

$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

rą vaiią, jo valstybingumą
ir jo išmintį rišant kompli- 3X šta.b?s instruktuojamas 

nnkari pranešti tokias zmias ob-kuotas šio karo ir 
nes problemas”.

“Prisilaikant tos politi
kos, ir siekiant aukščiau 
apibrėžtų tikslų, mes tvar-

Konferencijos rengimo komi
tetas kviečia visas draugijas ir 
kuopas išrinkti atstovus, pas
kirti aukų Lietuvos vadavimo išvadavimo viltį ir tuo sti- 
reikalams. Jeigu kuri draugija printi pasipriešinimą oku- kome mūsų užsienių žinių 
negavo laiško, tai vistiek turėtų ‘ ' ' ' ' ' ’ T‘ ’ " ’
išrinktį atstovus ir dalyvauti 
konferencijoj, nes komitetas ne
turi visų draugijų adresų.

Draugijų • ir kuopų valdybos 
ir atstovai ir pavieniai asme
nys renkasi tą dieną, 8:30 vai. ninku valstybėse — atlai- 
rytą į Stepono Dariaus Ameri- jkyti propagandai, kuria 
kos Legiono posto namą, 265 j priešai siekia išskirti
C St., iš kur susigrupavę ir le ) Jungtines Tautas, sustip- 
gionui vadovaujant, eis į bažny- rinti mūsų sąjungininkų 
čią. Po pamaldų paradas, benui 
grojant, eis gatvėmis į So. Bos
ton Hi£h School svetainę, kur 
įvyks J. V. nepriklausomybės 
minėjimas. Lietuvos spaudos at
gavimo ir Lietuvos Steigiamojo 
Seimo susirinkimo sukaktis.
Toks tai yra N. A. Konferenci
jos tikslas.

Referentais bus svečiai, bū
tent. p. L. Šimutis iš Chicagos. 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas. ir Dr. P. Vileišis iš 
Waterbury, Conn. Bus priimtos 
svarbios rezoliucijos. Visi kvie
čiami dalyvauti tos dienos iš
kilmėse ir konferencijoj.

pantų priespaudai; neutra-Tarnybą. Ji yra kiek tik 
liuose kraštuose — įtikinti galima tiksli ir teisinga, 
jų gyventojus apie mūsų tačiau jos turinys yra iš 
pergalės būtinumą ir tuo .dalies nustatomas sveti- 
laimėti jų moralinį mūsų j mos publikos, kurios dau- 
tikslų parėmimą; sąjungi-įt.

tą paskutinįjį

jektyviai be jokio šališku
mo. Šiaip mes mažai kal
bame apie vidaus reikalus- 
užsienių visuomenei. Mes 
stengiamės palaikyti ba
lansą tarp respublikonų ir 
demokratų pareiškimų, 
kad duoti pasauliui teisin
gą įspūdį apie abiejų pu
sių principus, bet mes ne
sirūpiname matematiška 
lygybe; mes sudarome kuo 
plačiausias iškarpas iš a- 
biejų partijų vadų pareiš
kimų, ir mes naudojame 
ką tik randame jų pareiš
kimuose, kas galėtų patar
nauti karo agentūros pa
stangoms pakelti susido
mėjimą mūsų tauta užsie
niuose.

“Viršuj aprašyta politika 
paskutiniais mėnesiais bu
vo smulkiai nurodyta ke
liomis direktyvomis mūsų 
Užjūrių šakos štabui. Pil
nas šių direktyvų tekstas

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU• Kuomet kankinatės vidurių užkietėjimu — žarnos neveiklios, skauda galva, 
nėra energijos — palengvinsite sau Šiuo modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- MINT. Si skoninga kramtoma guma vl- 

■ dūrius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- I nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik j pakramtykite FEkN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant j pakelio. Sekantį ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

10c

GRABORIAI
guma mažai domisi Ame
rikos politikos smulkme
nomis. Bendrai' kalbant, 
apie ateinančius rinkimus 
jiems terūpi: ar tas, kuris 
bus išrinktas bus apsi
sprendęs vesti karą iki ga
lutinos pergalės, ir ar sėk
mingas kandidatas ir lai
mėjusi partija norės koo
peruoti su kitomis valsty
bėmis, kurioje nors ben
drų pastangų formoje pa
laikyti taiką vėliau?

“Abejais atvejais Karo; 
Informacijos Įstaiga gaiij 
užtikrinti pasaulio žmo-( 
nes. Bet koks galimas iš-, bus atidengtas mūsų neuž
rinktasis prezidentas nuoiiigo būsimam Atstovų Rū- 
bet kurios partijos bus pa-! mų Appropriations Komi- 
siruošęs tęsti karą iki ga-Įtetui pranešimui, kuris

pasitikėjimą mumis, pa
remti jų pasiryžimą, ir į- 
kvėpti geresnį Jungtinių 
Amerikos Valstybių su
pratimą...
tam, kad juo geriau musj 
svetimieji pažins, juo ge
riau jie apie mus galvos iri 
juo pasėkmingesni mes, 
būsime už taikos stalo.

“Tokie tai yra Amerikos; 
ros tikslai, nežiūrint kokia, 
administracija valdo; tie 
tikslai bus tie patys ir va
sario 21 d., 1945 m., nežiū
rint kas būtų inauguruo- lutino mūsų priešų sumu-jbus greit atspausdintas”, 
tas prezidentu dieną prieš Šimo; ir didžiulis Congresoi

'POC

»
I

730 E. Broadway So. Boston 27, Mass
Tel. ŠOU 4645

Atidaryta nuo 8:30 vai. ryto iki 6 vai. vakare. yJu. l<0Ltk.

'tzr

O. W. I.
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Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South 8oston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

1564 East Broadvvay
SOITH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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* KRISTAUS VYNUOGYNE *
Die

Didelis yra pasaulis su milijonais žvaigždžių. Gal
va ima suktis, gilinantis į astronomijos (žvaigždžių ty
rinėjimo) mokslą. O tačiau tam visam pasauliui, ku
riame mūsų žemė yra tik mažytė dalelė, atsirasti užte
ko vieno dieviško žodžio “tepasidaro”.

Visai kitoks yra dvasinio pasaulio vaizdas. Kai 
žmogus per pirmąją nuodėmę pražudė savo sielą ir kai į 
Dievas pasiryžo pražuvusį žmogų gelbėti, jau nebeuž
teko vieno galingo Dievo žodžio. Čia Dievo darbas pa
siekė to, kad Jis pats tampa žmogumi. Ir to negana. 
Dievas miršta už pražuvusį žfnogų.

Sugretinkime tą vieną žodį “tepasidaro” su tikra 
Dievo Sūnaus mirtimi. Skirtumas yra begalinis. Ir tas 
begalinis skirtumas mums turi parodyti begalinę sie
los vertę. Iš to mes galime suprasti ir Kristaus pasa
kymą: “Ką padės žmogui, jei jis ir visą pasaulį laimėtų, 
savo gi sielai padarytų nuostolį”?

Nieko nėra brangesnio šiame pasaulyje už žmo
gaus sieią. Dėl tos brangenybės vyksta aštriausia ko
va tarp pragaro ir dangaus.

Nors Dievas visagalis, nors Jis be jokios žmogaus 
pagalbos galėjo geros valios žmones nuvesti į dangų, 
tačiau Jis tame svarbiame darbe leidžia dalyvauti ir 
žmonėms. Jis taip sutvarkė, kad patys žmonės vieni ki
tus vestų į dangų.

Tą vadovavimą mes vadiname apaštalavimu, apie 
kurį šiais laikais mes daug girdime ir nemažai skaito
me. ypač apie pasauliečių apaštalavimą.

Tai yra gražiausias ir kilniausias darbas. Jau šv. 
Laurynas Justiniani pasakė, jog nieko nėra Dievui 
taip malonaus, kaip mūsų trūsas ir pastangos padaryti 
žmones geresniais.

Šv. Gregorius Didysis rašo: “Tiek garbės vainikų 
danguje įsigysi, kiek sielų būsi laimėjęs Dievui”.

Didžiausias teologijos mokslo žinovas šv. Tomas 
Akvinietis apie apaštalavimą sako: “Iš visų dieviškų! 
darbų pats dieviškiausias darbas yra padėti Dievui gel
bėti sielas.

Šv. Arso klebonas daug melsdavosi į šv. Filomeną. 
Ji jam kartą pasirodė ir pasakė: “Tavo darbai yra geri, ; 
nes nieko nėra vertesnio už sielų gelbėjimą”. Tikrai ga
lima sutikti su pasakymu: “Laimėti Dievui sielą yra 
daugiau, negu stebuklą padaryti”.

Suprasdamas sielos vertę Šv. Ignacas, kai pažiū
rėdavo į žemėlapį .imdavo verkti? Kodėl Todėl, kad joj 
laikais apie 800 milijonų tebebuvo pagonų.Mūsų lai
kais, padidėjus žmonių skaičiui, nepažįstančių Kris
taus mokslo pagonų yra apie milijardas. O kas yra mi
lijardas? Milijardas minučių nuo Kristaus gimimo pa
sibaigė tik 1902 m. bal. 18 d. vak. 6 vai. Milijardas pa
gonų. stovėdami po 4 eilėje ir kas sekundė prabėgda
mi. truktų 8 metus ir 56 dienas, kol visi praeitų. O be 
jų kiek dar nepavyzdingų krikščionių, kiek krikštytų 
pagonų? Koks be galo platus apaštalavimo laukas. Ar
gi mes galime pasilikti abejingi? Ne! Tikra Dievo mei
lė yra apaštališka, veikli. Vieno didelio vyro žodžiais 
tariant, tas labiau myli Dievą, kas daugiau kitų prie 
tos meilės patraukia.

Mūsų amžius yra visuotinio apaštalavimo amžius.; 
Apaštalas turi būti kiekvienas susipratęs katalikas.! 
Katalikiškoji Akcija, į kurią pop. Pijus XI visus tikin
čiuosius kvietė ir dabartinis pop. Pijus XII kviečia, yra! 
ne kas kitas, kaip pasauliečių apaštalavimas. Čia Šv. 
Pranciškaus šeimos nariai turėtų būti pirmieji, nes 
šiais laikais būti kataliku ir nebūti apaštalu reiškia 
būti nepilnu kataliku.

Kartą pop. X paklausė savo kardinolų, kas šiais 
laikais yra reikalingiausia parapijoje? Vieni jų sakė, 
reikią daugiau katalikiškų mokyklų; kiti — bažnyčių: 
dar kiti — kunigų. Tada popiežius pasakė: "Daugiau
siai šiais laikais trūksta parapijoms dorų, prasilavinu
siu ir drąsių pasauliečių, kurie būtų tikri apaštalai”.

Tą trūkumą pirmiausiai turėtų užpildyti tretinin-

t

Žmogus, kuris neužmiršo badaujančių kiniečių 
pabėgėlių tai Pijus XII.

Mūsų Amžių Kankinys
Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

Atsisveikinimas
(Tęsinys)

ordenų misijonie-Kitų 
riai iš visų apylinkių sku
biai pareiškė savo užuo
jautą Maryknoll’ų draugi
jai Mančūkoje. Iš Švento 
Tėvo Atstovo Tokyjoje a- 
tėjo šie paguodos žodžiai: 
“Gerasis Kunigas Gerar
das Donovan pridėjo savo 
vardą prie tų garbingų 
kankinių, kurie praliejo 
savo kraują šioje žemėje. 
Teilsisi pas Dievą jo siela. 
Mes visi esame įsitikinę, 
kad jo didis pasiaukojimas 
atneš Bažnyčiai gausios 
Dievo palaimos

nės.”
Pirmadienio rytą dvide

šimt penki kareiviai at
vyko ir palydėjo kunigo 
Gerardo karstą į kareivių 
stovyklą, kur kariuomenės 
ir valdžios viršininkai ati
tinkamai jį pagerbė kalbo
mis ir gėlėmis. Kareiviai ir 
viršininkai asmeniškai 
priėjo ir nusilenkė prieš 
karstą, išreikšdami pa
garbą. Paskui prasidėjo 
procesija ir visi nulydėjo 
karstą į misijos stotį.

Diena praslinko ir nak-
ir malo- tis atėjo. Varpas tykiai pa-

skleidė savo balsą per lau
kus. “Teskamba trisde
šimt trys,” vyriausias ku
nigas tarė, “vienas sus- 
kambėjimas kiekvienam 
jo gyvenimo metui.”

Prelatas Lane ir misijo- 
nieriai laukė su žvakėmis 
prie koplyčios. Karstas bu
vo pašventintas ir įneštas 
i koplyčią.

Nuo pirmadienio vakaro 
ligi trečiadienio ryto,' 
žmonės sėdėjo prie grabo. 
Kunigai, Broliai ir Seselės! 
pagerbė jį savo maldomis.; 
Būriai tikinčiųjų giedojo į 
-savo maldas. Taip daug: 
kunigų susirinko, kad kas 
rytą Šventos Mišios prasi
dėjo nuo pirmos valandos 
oo vidurnakčio ir tęsėsi lig 
vidurdienio.

Aplink visą misijos sto
tį žmonės kalbėjo vien tik 
anie Kunigą Gerardą. Mi
lijonieriai kalbėjo apie jų 
bendradarbiavima su ku
nigėliu, apie bendrus nuo
tykius ir jo patarimus ki
tiems. Seselės susirinko iš 
visų Mančūkos vienuolynų 
ir taip pat kalbėjo apie mi
rusį misijonierių.

Seselės, rašydamos mi
rusio kunigėlio broliui, 
kunigui Juozui Donovan, 
taip jį aprašinėjo: “Mus 
ypatingai stebina ta gili 
meilė, kurią visi kunigai 
turėjo kunigui Gerardui. 
Jis jiems buvo daugiau ne
gu bendradarbis, jis jiems 
buvo mylimas brolis. Jie 
taip apie jį kalbėjo, nes 
jis buvo ištikimas Kris
taus sekėjas”.

Iškilmingose
Mišiose,• V •

Pirmieji Žodžiai Kristui
Kasryt, o Dieve .aplankau Tave,
Kasryt galva žemai nusvyra.
Kasryt širdis paskęsta maldoje 
Su pagarba ir meile yra.
Maža lemputė mirga prieš altorių, 
Altoriuj Žodis, tapęs kūnu.
Širdy aš nieko, nieko nebenoriu.
Kaip tik pagarbint Dievo Sūnų.
Tamsos šešėliai slapstosi išblyškę,
Saldi ramybė gaubia sielą.
Tau, kaip geriausiam draugui, viską 
Pasisakau, o Jėzau mielas.
Kasryt Tave, o Dieve, aplankau,
Tau savo širdį paaukoju.
Užkurk joj meilės ugnį dar labiau,
Kad ji sugrįžtų vėl į rojų. A. V.

Pvjdr žius Pijus XII ii Kardinolai Sikstino koplyčioje meldžiasi

kai. Kokiu būdu? Geriausią būdą yra nurodęs popie
žius Pijus XI, primindamas Šv. Kiprijono žodžius: — 

. “Mes daug nekalbame, bet gyvename, ir štai pažiūrė
kite, kaip mes gyvename”. O kad mes galėtume taip 
pasakyti, mes jau būtume apaštalai.

Be to, kas moka melstis ir su meile kentėti, tas yra 
tikras apaštalas, sako tėvas Mateo. Ypač ši apaštala- 

i vimo priemonė yra prieinama be išimties visiems.
O kiek gero galima padaryti platinant katalikišką 

I spaudą!
Meilė yra didelė išradėja. Tad turėkime tos mei

lės. o tikrai mokėsime dirbti dieviškąjį apaštalavimo 
darbą. “P. P.

11 Dvasiškių Motina
Žymaus Anglijos kardinolo Vanghan (t 1903) 

(VVestminsterio vyskupo) motina 30 metų karštai 
meldėsi, ypač prie Švč. Sakramento, kad Dievas pa
šauktų jos vaikus savo tarnystėn. Motinos malda bu
vo išklausyta. Penkios jos dukterys įstojo į vienuoly
ną, o iš 8 sūnų šeši buvo dvasiškiai, kurių vienas buvo 

j kardinolas ir du arkivyskupai.

I

I

Kinietis Vyskupas Yu-Pin, įžymus mokslininkas 
ir laikraštininkas.

Pranašystes Dovana
Priešpaskutinis ostgotų 

karalius Totilas užgirdo a- 
pie šv. Benedikto stebuk
lus ir nutarė jį aplankyti 
(542 mt.). Pirma pasiuntė 
pas šventąjį savo kariuo
menės vadą Riggo. Šis ap
sivilko karališkais drabu
žiais ir nuvyko pas šv. Be-

bloga daryti, nes užsi
trauksi sunkią bausmę. Tu 
paimsi Romą, perplauksi 
jūrą ir dar 9 metus viešpa
tausi. Po 10 metų tu mirsi 
ir turėsi stoti Dievo teis
man”. Karalius tikrai pa
būgo šv. Benedikto prana
šystės ir kurį laiką buvoAldlo 11 11 vi V y IV U JJCLO <3 V. j

. nediktą. Pamatęs Riggo I daug žmoniškesnis. Šv. Be- 
; j i*_____ _T_ _ i______*•_______ y.__ ' viziri i Ir f nmnnoirofn

Benediktas sušuko: “

Šventose
Vyskupas Gas-

karaliaus drabužiuose, šv. įnedikto pranašyste išsipil- 
Nusi- dė. Totilas užėmė Romą, o, 

į Siciliją, 
Sardiniją ir Korsiką, plau
kė ir per jūrą. Mirė Totilas 
552 mt. — Šv. Benediktas 
nusakė ir savo mirties 
dieną ir prieš 6 dienas 
prieš mirtį liepė padirb
dinti jam karstą. “K. P.”

vilk, sūnau, ne savo drabu- užkariaudamas 
jžius!” Riggo susigėdo ir ° 
! atsiprašė šventąjį. Tada 
!pas šv. Benediktą nuvyko 
pats Totilas. Šv. Benedik
tas jam pasakė: “O kara
liau! Kiek bloga tu esi pa
daręs; liaukis bent dabar

Vyskupas Cuthbert O’Gara drąsina belaisvius misi- 
jonierius Japonų kalėjime.

pais atstovavo šventą Sos
tą ir daugybė Prelatų bei 
kunigų atstovavo Maryk- 
noll’ų bendradarbius kuni
gus iš kitų ordenų Kinijo
je. Taipogi atsilankė Ame
rikos konsulas ir apie dvi
dešimt vadų, atstovaujan
čių Japonijos ir Mančiū- 
kos valdžią, kariuomenę, 
ir policiją. Įvairios drau
gystės, moterų ir vyrų, 
pripildė koplyčią. Minios 
žmonių stovėjo gatvėse.

Prelatas Lane pasakė pa
mokslą japonų ir kinų kal
bose, imdamas Švento 
Rašto žodžius, “Tas, kuris 
myli savo artimą, išpildo

įstatymus”. Nors jis pats 
buvo nuliūdęs dėl kunigo 
mirties, bet panaudojo šią 
progą pamokinti netikin
čiuosius, kurie šį rytą pir
mą kartą atsilankė į kata
likiškas iškilmes, apie mir
tį ir amžiną gyvenimą dan
guje.

Kelionė nuo misijos iki 
kapinių buvo trijų mylių 
tolio ir vėl miesto valdovai 
parodė savo geraširdystę, 
viešai pagerbdami velionį. 
Ilga eilė automobilių ty
kiai važiavo per miestą, 
sekdami kareivius palydo
vus.

(Bus daugiau )

“Niekas negali mūsų pa
čių pažeminti, išskyrus mus 
pačius”. Hollcmd.

Garbė yra brangus tur
tas; ji reikia įgyti, sergėti 
ir neleisti save pažeminti.

Dažniausiai manoma, 
kad tik kiti gali mus paže
minti, paniekinti ir mūsų 
šlovę nuplėšti.

Taip, blogi žmonės gali 
daug mūsų garbei skriau
dos padaryti, bet mes už
mirštame, kad mūsų paže
minimo kaltininkais daž
nai esame mes patys. Jei 
mūsų kalbos ir poelgiai 
bus tvarkingi, jei mes kuo 
geriausiai eisime savo pa
reigas, jei su visais steng
simės kuo gražiausiai su
gyventi, — kas gali mus 
pažeminti, mūsų garbę į- 
žeisti.

Įgvk išminties, nes ji ge
resnė už auksą, ir įgyk 
gudrybės, nes ji brangesnė 
už sidabrą. Ptr. 16.

dabar Japonų rankose.




