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(LKFSB) Vasario mė
nuo yra paskelbtas kaip 
katalikiškos spaudos pla
tinimo mėnuo. Ir USA lie
tuviams katalikams ta 
proga vasario mėnesyje 
laikas patikrinti, ar kiek
viena lietuvių katalikų šei
ma gauna lietuvišką kata
likišką laikraštį. Būkime 
snaudos apaštalais. Paska
tinkime ir kitus skaityti 
gerąją spaudą. Radę ką 
gero lietuviškame katali
kų laikraštyje, papasako
kime ir kitiems, pažymė
dami iš kur sužinojome. 
Perskaitę savo laikraštį 
nenumeskime, bet perduo
kime šeimai, kuri dar nė
ra įpratusi pati, užsisakyti 
sau lietuvišką laikraštį.
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Vokiečiai Gerinasi Baltijos 
Tautoms
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(LKFSB) Jausdami pa
vojų, vokiečiai nori pelny
tis daugiau prielankumo 
Baltijos tautų žmonėse ir 
greitesniu tempu ėmė pri- 
vačiams savininkams grą
žinti bolševikų nusavintas 
žemes Estijoje, Latvijoje 
ir Lietuvoje. Kaskart dau
giau kalbama ir apie vo
kiečių planus, neva, grą
žinti Baltijos valstybėms 
nepriklausomybę.

Šiltinė Dzūkijoje

PENKTADIENIS (Friday) VASARIS (February) 1S D.. 1944 M. TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

Tremtinių Malda Už Lietuvą

■v*** *
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(LKFSB) Mus pasiekė viena įdomi maldaknygė, ku
rią sau pasidarė lietuviai, gyvenantieji ištrėmime Vo
kietijoje. Ji yra tik 22 puslapių, rašyta mašynėle ir 
paskiau mulitiplikuota. Pačioje pradžioje yra jų pačių 
sukurtoji graži malda už Lietuvą:

— Dieve, kurs leidai tautas ir Įdiegei joms laisvės 
troškimą, grąžink, prašome Tave, ir mūsų tėvynei lais
vės dienas. Tegul tie bandymai, kuriuos Tu skyrei mū
sų šaliai, nebūna jos pražūčiai, bet greitesniam jos pri
sikėlimui ir didesnei gerovei.

Laimink, Viešpatie, mus, kurie priversti buvome 
palikti savo gimtąją žemę. Duok mums jėgų ryžtingai 
pakelti sunkią tremtinio dalią. Padaryk, kad visi mes 
liktume ištikimi savo tėvynei ir grįžtume i ją, nešdami 
naują atgimimo ugnį.

Siųsk, Viešpatie, išminties ir stiprybės dvasios
“Mes esame išleidę dau

giau bilijono dolerių kur
dami savo katalikiškų mo
kyklų tinklą, bet mes, pa
lyginamai, mažai tesame 
investavę į mūsų katali
kišką Amerikos spaudą. Ir 
mes galime greitai visko 
netekti, jei apsigynimui 
neturėsime kovojančios, į- 
takingos katalikų spau
dos.” Vysk. Gannon.

“Dabarties žmonės yra 
daugiau laikraščių skaity
tojai, kaip knygų, štai iš 
kur reikalinga katalikiškų 
laikraščių, kurie gintų ka
talikų tiesas ir plėstų ti
kėjimą.” Phiiadelphijos 
arkv. kard. Dougherty.

“Mes žinome, kad para
pijų fondai yra šventi ir 
turi būti tvarkomi su 
skrupulatišku tikslumu, 
tačiau jie negali būti pa
vartoti šventesniam reika
lui, kaip katalikiškai spau
dai paremti”.

E. J. Fitzmaurice.
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pra- EKONOMINIS Lietuvos gyvenimas žydėte žydėjo jos nepriklausomo gyvenimo tiems, kurie dirba mūsų tautai ir aukojasi jos labui. 
Kad ir šis vaizdas parodo gan smarkiai išsivysščiusias Maisto įmones ir. Padėk savo tėviška meile ir globa pasitikusiems

. grąžui nutukus penlmlų stodg._Dabamrnu.metu UetuvojeUs^kas uz paša- ( # mQsų poliams ir sesėms, stiprink dėl Tavo
r ’ i vardo ir tautos laisvės kalinamus ir persekiojamus,

guosk liūdinčius ir nuskriaustuosius; amžiną šviesą 
suteik, Viešpatie, tiems, kurie jau yra mirę.

Švenčiausioji Mergelė Marija, Aušros Vartų Gai- 
: savo dieviškajam Sūnui

(LKFSB) Gaunami j— 
nešimai apie naujus susir- 
gimus dėmėtąja šiltine A- įr sapnaS- Nes kas buvo gero,
lovės ir Alytaus apylinkė-i
se. Nuotaikos Lietuve je

I
i j 
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Londonas, vas. 17 —Pre-| 
mieras Churchill pareiškė 
savo gyventojams, kad 
tarp rugsėjo 3, 1943, kada 
Britų kariuomenė įėjo į 
Italijos žemę, ir vasario 12 
d. š. m. prarado 36,626 ka
reivius, iš kurių 7,635 ka
reivius užmušė, 23,283 su
žeidė, ir 5,708 kareiviai 
dingo, greičiausia pateko į 
nelaisvę.

Į tą skaičių neįeina jū-
^alsty&ių marinai puolė 
nepasiruošusius japonus 
gintis ir užėmė nedidelę 
Rooke (Umboi) salą, kuri 
randasi tarp didžiųjų Nau
jos Gvinėjos ir New Bri
tain salų. Ši sala turi dide
lės strateginės reikšmės, 
nes dabar sąjungininkai 
gali kontroliuoti visą Vi- 
tiaz sąsiaurį.

Britai Prarado 36,626 
Kareivius

reiviai ir^akūnai.

Naciai Stato Tvirtoves 
Danijoj

Japonų Gibraltaru
Iš J. V. Pacifiko Laivyno: p.), kuriame jautriai nu-

— Ameri- pasakojama lietuvių kata
likų kančios nacių ir sovie
tų okupacijoje. Ir dar po
roje vietų prisimenama 
Lietuva. Almanachas, tu-

Centro, vas. 17
kiečių sunkieji bombane
šiai puolė Ponape, taip va
dinamą japonų Gibraltarą, 
kuris yra Caroline salose.
Tame puolime neprarado rintis net 800 puslapių ir 
nei vieno savo lėktuvo. .tekainuojantis (popierio

Amerikiečiai suardė ja- apdarais) tik 1 dolerį, ver- 
ponų pastatus ir taip pat ta turėti kiekvienoj inteli- 
nuskandino kelius japonų gentiškoj šeimoj, 
laivelius.
- Šiomis dienomis jung. Štai inasAj metė Churchill Pasiūlymą

ilstvmii marinai niinip ✓ .

Lenkijos Klausimu
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(LKFSB) Kaip praneša |estjngumo Motina, pavesk savo dieviškajam Sūnui 
Lietuvos pasiuntinybe Va- jgZuj Kristui mūsų Lietuva, kuri taip nuoširdžiai Tave 
singtone, sausio pradžioje --- - - -.................. — — •
į Pietų Ameriką atvyko 
vienas buvęs aukštas Lie
tuvos valdininkas. Iš jo 
gauta žinių, kad “Lietuvos 
žmonės yra persiėmę pa
triotine dvasia. Jie yra 
nusistatę kovoti visomis ‘ 
jėgomis dėl nepriklauso- i 
mybės atstatymo. Jie nu-* 
sistatę kaip prieš rusų, 
taip ir prieš vokiečių oku
pacijas”.

I

myli ir garbina. Neleisk, kad Tavo Sūnaus vardas būtų 
išrautas iš lietuvių širdies.

Šventasis Kazimierai, mūsų tautos Globėjau, va
dovauk mūsų kovoje dėl laisvės, kaip kitados stebuk
lingu būdu vadovavai mūsų tėvams.

Per Kristų, mūsų Viešpati, kuri tiki, išpažįsta ir 
myli kiekvienas taurus lietuvis. Amen.“

VATIKANAS PROTESTUOJA 
ŽYDŲ PERSEKIOJIMĄ

“Veltui statysite bažny
čias, veltui ruošite misijas, 
veltui steigsite mokyklas 
ir darysite gerus darbus— 
visos jūsų pastangos bus 
sunaikintos, jei tuo pačiu 
metu nemokėsite pasinau
doti tuo apsigynimo gink
lu, kokiuo yra katalikiš
koji spauda.” Pijus X.

Londonas, vas. 17 —Pra
nešama, kad Vokietijos 
naciai stato tvirtoves, pri
tvirtina didžiules priešlėk
tuvines kanuolės Danijoj. 
Visa tai daroma, kad sulai
kyti alijantų įsiveržimą į 
tą kraštą.

Naciai turį ten dabar 7 
savo kariuomenės divizi
jas.

Londonas, vas. 17 —Per 
pastarąsias kelias savaites 
apie 2,000 žydų buvo išva
ryta iš Romos miesto.

Vatikano laikraštis, Os- 
servatore Romano, pareiš
kė griežtą protestą Vokie
tijos naciams už tokius 
darbus.

Rusų • Suomių Taikos 
Pasitarimai

“Ką sakytum apie tautą, 
kuri iki šiol atsisakytų 
naudotis garlaiviu? Taip 
pat yra lygiai neprotinga, 
dar labiau smerktina, ne
sinaudoti ta didele Apvaiz
dos dovana, būtent, spau
da.” Abbe Vereyve.

VVashington, D. C., vas.'pradėti derybas su Lenki- 
17 — Pasak diplomatinių jos valdžia ištremime. 
pranešimų, Anglijos pre- Lenkijos - Rusijos sienų 
mieras Churchill savo laiš- klausimas gali būti laips- 
ke Maskvos maršalui Sta- niškai išspręstas, 
linui ragino Rusijos vy-Į šis Anglijos premiero 
riausybę tartis su Lenki- Churchill tarpininkavimas 
jos vyriausybę išrtemime gali išaiškinti kokios san-

. . . . p . . *. . . sienų klausimu. Praneši- tvarkos siekia Europoj
JdUTnai r riSimenS Lietuvis mas sako, kad tas pasiūly- Rusija. Taigi Lenkija yra

Kančias mas buvo “visiškai” at-įstatoma kaip tyrinėjimui
_______  mestas.

(LKFSB) Neseniai išėjo' 
iš spaudos plačiai Ameri
koje paplitęs “The Natio
nal Catholic Almanac”. 
Jame Lietuvai paskirtas 
specialus skirsnelis (78(LKFSB) šiemet sueina----------------------------------

mirties dvipin vilnipeiii lip- RUSAI VERŽIASI LINK PSKOVO^,:

Tragiška Dviejų Lietuvių 
Mirtį Prisimenant

dėl pokarines santvarkos 
Tačiau Churchill nenusi- Europoj. Jeigu Rusija ne

minė. Jis dar kartą atsi- norės visai skaitytis 
šauksiąs į Maskvą tuo pa-' premieru Churchill, 
čiu reikalu. ' Įbus aisku, kad ji no£i

Churchill norįs tik, kad,—------ .7:.: —

Stockhofm, Švedija, vas. 
17 — Suomijos vvriausy- 
bės asmenys Švedijoje pa
siekę sovietų Rusijos at-

“Šiuose laikuose tie. ku
rie skaito ir platina kata
likiškus laikraščius, daug 
daugiau daro naudos ir 
sielai, ir Bažnyčiai, ir tėvy
nei, negu, kad statytų baž
nyčias, ar puoštų alto
rius.” Pijus XI.

mirties dviejų vilniečių lie
tuvių: Guberto Rukšėno ir; 
Simo Jakučionio. Juodu 
abu buvo susipratę lietu
viai ir lenkų persekiojami; 
už savo lietuvišką veiklą.: 
Gubertas Rukšėnas buvo ■ 
lenkų nužudytas 1934 m. 
vasario 20 d., o Simas Ja
kučionis taipgi nužudytas 
tame pačiame mėnesyje.

“Pasaulinės spaudos su
judime ir įvairių nuomo
nių skleidime, katalikiš
ki laikraščiai yra kaip tie 
pranašai, tiesos ir dorovės 
skleidėjai.”

su 
tai 
sa- 

" Churchill norįs tik, kad' varankiškai diktuoti Euro- 
Rusijos valdžia sutiktų 'PaL Jung. Valstybės aty- 
---------------------------------jdžiai seka Anglijos poiiti- 

I ką ir Sovietų Rusijos 
—--------------- - kryptį.

Londonas, vas. 17 — Ru
sijos raudonoji armija ver
žiasi pirmyn link Pskovo, 
kur yra svarbus geležinke
lis. Smarkios kautynės ei
na su naciais Peipus ežero 
pakraščiuose.

Kita Rusijos armijos da- pastarąsias dienas rusai 
lis, užėmus Lugą, veržiasi atsiėmė nemažai kaimelių,!

i

tolyn. Čerkassų apsupime 
rusai dar labiau suspaudė 
Vokietijos nacių kariuo
menės likučius. Toje apy
linkėje rusai buvo apsupę 
dešimt nacių divizijų.

Maskvos žiniomis per 
pastarąsias dienas rusai

Paliaubos Alijanty-Naciy 
Fronte

I

Berlynas Paverstas Griuvėsiais
Londonas, vas. 17 —An

glijos bombanešiai į dvi- 
Pijus XII. dešimtį minučių paleido 
----  (2800 tonų bombas. Tai bu- 

Katalikas, kurs nepalai- vo žiauriausias Berlyno 
ko gerosios katalikų spau-' bombardavimas, 
dos, kiek yra galima joj Apie 1000 Anglijos bom- 
spėkoms, kurs nė žodžiu, j banešių dalyvavo bombar- 
nė darbu tosios spaudos davime; keturiosdešimts 
neremia ir neplatina, kurs trys iš jų negrįžo. Padary- 
nesidarbuoja, kad pašali- ta didžiausių nuostolių, 
nūs blogąją spaudą, tokis, Degančio Berlyno liepsnos 
katalikas neturi teisės va-j siekė 4 mylių aukštį, 
dintis ištikimu Bažnyčios’ Berlynas paverstas į
vaiku”. Vysk. Ketteleris. griuvėsius.

Senato Komisija Priėmė 
Pokarinį Fondą

užgrobė daug įvairių nacių 
ginklų, sunkvežimių ir ar
klių. Taipgi užmušė ir pa
ėmė į nelaisvę nemažai 

■ Vokiečių kareivių.
I

Nuteisė Tris Lietuvos 
Moteris

Pranešama, kad Cassino 
apylinkėje, Italijoje. Ame
rikos karo vadovybė priė
mė vokiečių prašymą per
traukti kautynes, kad jie 
galėtų palaidoti 200 už-

, muštus savo kareivius. 
Tas buvo padaryta.

(LKFSB) Specialus Kau
no teismas trims metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo 
nuteisė Mariją Zakaitę ir 
Stasę Duchauskaitę, kai-

VVashington, D. C., vas. 
17 — šiomis dienomis J. V. 
Senato užsienių reikalų 

; komisija 16 balsų prieš 
i vieną priėmė sumanymą 
skirti iš valstybės iždo
$1,350,000,000 kaipo šios tindamas jas vagyste, —ir 
šalies dalį nuteriotų ir iš- Leną Abucevičienę už ar- 
laisvintų kraštų atstaty- mijos uniformų pardavi
mui. jnėjimą juodojoje rinkoje.

Arkliena—Suomiion, 
Žąsys—Vokietijon

stovus ir pradėjo pasitari
mus anie Rusijos - Suomi
jos taiką. ___

Suomija nori sudaryti 
taiką su Rusija pirm negu 
sovietų kariuomenės įsi
verš į ją.

Sovietu Rusija, keli me
tai atgal pradėjo karą 
prieš Suomiją.

Naciai Iškrausto Estijos 
Gyventojus

So-Maskva, vas. 17 
vietų Rusijos radio prane
ša, kad naciai pradėjo iš
vežti Estijos gyventojus.

POPIEŽIUS ATSISAKĖ KAL
BĖTIS SU HITLERIU

Londonas, vas. 17 —Thejmą, bet Popiežius jo pra- 
London Daily Mail laikraš-lšymo nepriėmė, 
tis praneša, kad Hitleris; KT . .v Naciai pareiškė Popie-prase šventojo Tėvo Po-.. - , .................. ..
r. .. t-. - vtt •• • ziui, kad jie uzimsią Vati-pieziaus Pijaus XII jj pri- J .. . x .
imti pasikalbėjimui. |kano geležinkelio stotj

Hitleris buvo pasirengęs | “militar i n i a m s reika- 
skristi iš Vokietijos į Ro-;lams”.

Darbininku Radio Programa
Šeštadienį, vasario 19 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa. Prašome pasukti savo radio 
rodyklę ant 1150 kilocvcles ir klausytis gražios lietu
viškos programos iš WCOP stoties, Boston, Mass.

RADIO KONCERTAS NE 14, BET 21
Dėl svarbių priežaščių Darbininkų Radio koncer

tą, kuris buvo numatytas ruošti gegužės 14 d. š. m., tu
rėjome nukelti į gegužės-May 21 d. š. m., Jordan Hali, 
Bostone. Programą išpildys Metropolitan Operos ar
tistė, mūsų įžymioji dainininkė Anna Kaskas. Prašome 
visų tą dieną neruošti kitokių parengimų, bet dalyvauti 

i šiame koncerte.
Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenyg 

prašomi priduoti skelbimus, pranešimus ir sveikini
mus ne vėliau penkiadieny j, jeigu norite, kad būtų 
paskelbta šeštadienį.

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449

i
(LKFSB) Slaptasis Lie

tuvos laikraštis “Nepri
klausoma Lietuva” nusis
kundžia: “Arkliena skiria
ma mums ir vokiečių tal
kininkams, šauniai ginan
tiems savo tėvynę — suo
miams. Suomijon arklieną 
veža per Liepojų, o mūs 
žąsis per Rygos uostą veža 
Vokietijon, Berlyno rud- 
marškiniams prišerti”.

I



Penktadienis. Vasario 18, 1944 DARBININKAS
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ĮVAIRIOS žinios
U

RAPOLO JUŠKOS KONCERTAS Nevalia Klausyti Užsienio 
- - - - - - - - - -  i Radijo Lietuvoje 
kvėpimas. Galima tarti, ----------
kad Rapolas Juška prieš (LKFSB) Nacių kontro-. 
savo publiką stovėjo ne tik liuojamoji Lietuvos spau-^ 
kaip plačių' akiračių daini- da paskelbė įspėjimą, kad 
ninkas, bet ir kaip dainos visi, kurie bus sugauti be-

\ asario 9 d. Bostone. 
Jordan salėje. Rapolas 
Juška atliko dainų kon
certą. Po savo didelio pasi
sekimo pereitą rudenį Chi- 
cagoj. dabar įžymus lietu- jausmų ir žodžių atvaidin- klausant lenkų radijo iš 
vių dainininkas su nema
žesniu gabumu ir meniš
kumu pasirodė savo mies
te. senos kultūros centre 
ir Amerikos meno viename 
iš svarbiausių židinių — 
Bostone.

Rapolas Juška šiam kon
certe dar kartą paliudijo 
esąs šaunus dainininkas, 
turįs stiprų. įvairų ir lank
stų balsą, pritaikytą viso
kiems dainavimo meno ir 
sielos išgyvenimų atspal
viams. Tas balsas buvo čia 
jautrus, čia dramatiškas, 
čia visa jėga besiveržiąs, 
čia vėl tyliai bedvelkiąs ir 
raminąs.

Kiekvienu kartu jautei, 
kad toji Juškos daina eina 
iš pačių širdies gelmių. 
Buvo tai ne vien tik daina
vimas, bet ir gilus, nuošir
dus sielos pasisakymas, 
dainos žodžių ir minčių iš- F 
gyvenimas, ir to išgyvento buvo pilna Jordan salė, 
jausmo klausytojams į-1 A. V.

tojas — artistas psicholo- Londono, ar Maskvos radi- 
gas ir gilių pajautimų jo pranešimų lietuvių kal- 
žmogus. ba, bus atleisti nuo darbo,

„ , . _ nežiūrint kokį jie turėtų.Programa buvo aukštos 
vertės ir skonio, ir neleng
va atlikti. Kai kuriuos to
kios programos numerius 
retas dainininkas pajėgtų 
išpildyti, i 
“Išdavimą”. 
Carissimi, 
^Vagneris. — tai 
stipriausiai ir įspūdingiau
siai praskambėjusių daly
kų. Gražios, malonios ir 
nuoširdžios buvo taip pat 
ir lietuviškos dainos.

| Kadangi koncerto pelnas tos miesto dalies vyresnie- 
ėjo misijų tikslams, tad ji- Numatytos lengvatos 
ta proga į klausytojus pra- gauti nuolatinius leidimus 
bilo vyskupas Cushing, kiemsargiams, kareivių 
drauge išreikšdamas pade- namų ir kariškių viešbučių 
ką dainininkui Rapolui 
Juškai.

Entuziastiškos publikos Jjg T(|rj Jgjję Gyyenf|?
nrn nilna Inrrian *

Leidimai Vaikščioti Nakčia

kaip Brahmso 
Haendelis, 

Schubertas, 
vieni iš

(LKFSB) Kaune yra už
drausta gyventojams gat
vėse rodytis tarp 10 v. va
karo ir 5 vai. ryto. Turin
tieji kokį ypatingą reikalą 
— privalo iš anksto apsi
rūpinti leidimu. Leidimus 
išduoda Kauno miesto ko
misariatas. Oro puolimų 
metu leidimus gali išduoti

I

tarnautojams.

rr

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
MINERS MILLS, PA.

Ar girdėjote? Visi kviečia
mi atsilankyti ir pasigerė
ti mūsų lietuvių jaunimo 

darbštumu.
Sekmadienį, vasario 20-tą die

ną. parapijos svetainėje, Šv. 
Pranciškaus parapijos choras 
rengia gražią operetę ‘'Gyveni
mo Kova”. Narės sudėjo daug 
pasiaukojimo ir pastangų, kad 
kuogeriausiai visus atsilanku- 
sius patenkintų. Veikalas susi
deda iš dainų, šokių ir paįvairi
nimų. Žinome visi bus paten
kinti ir gal iš kurio akių net

- Iašarėlę išspaus.
Po vaidinimo galėsite pamik-; 

linti kojas, pašokdami polkučių.! 
Nepasilikite nė vienas namie. 
Visi, o visi eime į teatrą. Kurie 
neturi tikieto. galės prie durų 
įsigyti. Rap.

biau užakcentuoti anglų laikraš
čiuose, kad mes lietuviai visi 
reikalaujame, kad po karui Lie
tuva taptų laisva ir nepriklau
soma. Mes privalome visus vie
šai tą viešą opiniją skleisti ame
rikiečių tarpe, kad mūsų jauni
mas kovoja Europoje ir Pacifi- 
ke už laisvę netik vienos tautos, 
bet ir už Lietuvą. Todėl kas gy
vas vykite visi į tas iškilmes, į 
Girardville, Pa. minėtoj dienoj. 
Kviečiu visus lietuvius skaitlin
gai dalyvauti tose priruoštose 
iškilmėse.

Kun. M. F. Daumantas,
Šv. Vincento Lietuvių parap., 

Klebonas.

PHILADELPHIA. PA

GIRARDVILLE, PA.

Atidarius ketvirtąją Karo Bonų pardavimo vajų, 
Brigados Generolas William R. Nichols, chief of staff, 
Fourth Service Command, demonstruoja nacišką hel- 
met’ą vaikučiui ant galvos, kur buvo minios žmonių 
prisirinkę pirkti bonų. Tas įvyko Atlanta, Ga.

KAS TAS MILTON STARK?

18 Išvažiavo į Vokietiją

(LKFSB) Vokiečiai

Ir
yra 

tai na- 
su-

i
I

(LKFSB) Šitokia antraš
te knygą išleido Baltijos; 
komitetas Švedijoje. Kny- 
goję svarstomas Baltijos 
tautų likimo klausimas.

Prie tos knygos išleidi
mo prisidėjo buv. Estijos 
prezidentas Rei, buv. Lie
tuvos min. Šeinius ir Lat
vijos prof. Balodis.

grįžęs iš

Šįmet visos Lietuvių parapijos 
Schuylkill apskričio rengia iš
kilmingas pamaldas Šv. Vin- 

■ cento Lietuvių bažnyčioj, Gi
rardville, Pa. sekmadienį, va- 

jsario 20 d., 10:30 vai. rytą. Šios 

pamaldos yra rengiamos tam 
j tikslui, kad pasimelsti už Lie- 
jtuvą ir visi, kad galėtų bendrai 
paminėti 16 d. Vasario Lietuvos 

' Nepriklausomybės. Be to, to
mis pamaldomis galėsime la-j

CARD PARTY

Sekmadienį, vasario-Feb. 20, 
1944, 4 vai. po pietų įvyks Šv. 
Andriejaus parapijos Choro 
kortavimo vakaras, ir kitoki 
žaidimai, parapijos svetainėje, 
1123 Lemon St., Phila., Pa. Pel
nas skiriamas parapijai.

Rengėjos choristės daug dar
bavosi, prikolektavo ir pripirko 
daug įvairių gražių ir brangių 
dovanų tiems, kurie ateis į šį 
Choro parengimą. Prie to bus 
skanių užkandžių ir gėrimų. 
Kas ateis nesigailės.

Tad visus širdingai kviečia ir 
laukia daug svečių.

Šv. Andriejaus parap. choras.

perspausdintas neilgam, nes Dėdė Šamas jį pa-
■ šaukė savo tarnybon. Miltonas 
K. Starkus tarnauja Jung. Val
stybių Laivyne, ir eina devy
nioliktus metus amžiaus.

LOS ANGELES, CALIFORNIA

______z _____ iš
Lietuvos fabrikų išsiuntė; 
18 delegatų, daugiausia iš. 
jaunųjų darbininkų tarpoj 
kad jie susipažintų su vo
kiečių labdarybės veikla ir 
su vokiečių jaunimo orga
nizacijomis, bei kultūrinė- 

j mis įstaigomis.

Visuotinė Darbininkų 
Mobilizacija

Naples, Italija, vas. 17— sutrukdžius nacių susisie- 
Du šimtai penkios dešim- kimą. 
tys Amerikos lėktuvų su-! 
bombardavo seną Bene
diktinų vienuolyną, kurį 
naciai buvo užgrobę ir pa
vertę į tvirtovę. Iš vienuo
lyno naciai šaudydavo į A- 
merikos kariuomenes, 
kadangi vienuolynas 
ant aukšto kalno,
ciams buvo paranku 
laikyti Amerikos kariuo
menės žygius pirmyn.

Pirm bombardavimo A- -----------------
merikos lėktuvai skrido Priešlėktuvinės Apsaugos 
virš vienuolyno, išmėtė la- i ¥«■■»■■penus, kuriuose buvo pa- Įsakymai Kaunui 
sakyta vienuoliams ir pri- (LKFSB) Jau prieš porą 
siglaudusiems pabėgę- mėnesių Kaune buvo iš- 
liams apleisti tą vietą. Se- leistas priešlėktuvinės ap

saugos atsišaukimas į gy-j 
ventojus. Visiems primena 
pareigą davus signalą sku- j

nasis vienuolynas visiškai 
sugriautas ir Amerikos 
kariuomenėms palengvin
tas kelias varytis pirmyn, bėti į slėptuves ir nepra-

Tuo pačiu metu Ameri
kos bombanešiai suardė
Romoje Tiburtina ir Os- 
tiense geležinkelius, kad

(LKFSB) Kaip praneša 
“Svenska Dagbladet”, ka
ro darbams Baltijos kraš
tuose šaukiami visi vyrai 
ir visos dirbti galinčios 
moterys. Nedaroma išim
ties nė invalidams vyrams, 
jei jie dar gali kokį darbą 
dirbti.

Mobilizuoja Letuvos 
Vokiečius

randant galvų — save kon
troliuoti. Matyt vokiečiai 
tikėjosi sulaukti didesnių 
lėktuvų puolimų Kaune.

(LKFSB) Kaune gyve
nantiems vokiečiams, gi- 
musiems 1889 m. ir jau
nesniems įsakyta regis
truotis karinio apmokymo 
pamokoms.

usrjž
Enlsrter.Er

Pradedant Naujus Metus,' 
mūsų kolonijos lietuviai turėjo 
surengę net tris šokių vakarus 
ir visi jie puikiai nusisekė. Pas
kutinis jų buvo rengtas sausio 
30 d. Tai buvo Šv. Kazimiero 
parapijos pastangomis suruoš
tas ir, žinoma jos naudai.

Nepaprastai puikiai pavyko. 
Publikos atsilankė daug, įvai
rios ir gražios. Ypatingai jauni
mo staiga užplūdo ir vietinio ir 
svečių. Gražiausioje nuotaikoje 
žmones linksminosi, dainavo, 
šoko, valgė ir gėrė.

Tai pirmas tokis pasisekimas 
kaip mūsų parapija gyvuoja. 
Mūsų kolonijai tai yra labai ge
ras ženklas, nes publika savo 
pažiūromis buvo marga iki 
kraštutinumo. Nuotaika pas vi
sus buvo drauginga ir jaukumo 
netrūko, visi susikalbėjo... Pa
rapijai nuo šio parengimo liks 
gražaus pelno.

Jaunimas suvažiavęs iš rytų 
kartu su vietiniais linksmino 
mus lietuviškomis dainomis. 
Vaikinai daugiausia Dėdės Ša
mo uniformose.

Kalbėjo pats misijonierius, prel. 
J. Maciejauskas, Kapitonas P. 
Labanauskas ir konsulas J. 
Bielskis. Kap. Labanauskas 
tarp kitko ypatingai pabrėžė 
kokį gražų ir svarbų darbą dir
ba mūsų dvasiški ja tėvynei Lie
tuvai ir bendrai lietuvybei šia
me krašte per savo parapijas, 
bažnyčias, laikraštiją, o ypatin
gai per mokyklas.Čia pat pavyz
džiu rodydamas jaunuolio M. 
Starkaus asmenyse, p. J. K. Mi
lius visus fotografavo keliomis 
eilėmis. Mums tai bus graži at
mintis kun. Kidyko lankymosi 
mūsų kolonijoje. Atsisveiki
nant, parapijiečiai įteikė misio
nieriui dovaną vieną šimtą 
lerių.

Dabar stropiai rengiamės 
nėti 16 vasario. Pas mus
vaikščiojimo diena įvyks 19 d. 
vasario. Labai džiugu, kad jau
čiasi vieningumo ieškojimas lie
tuviškoje dirvoje. Daug ta link
me dirba tarpe jaunimo p. P. 
Zaunius, irgi jaunas Amerikos 
lietuvis, sėkmingas mūsų kolo
nijos biznierius ir energingas 
organizatorius. Taipgi yra susi
organizavęs A. L. T. skyrius iš 
keletos draugijų, ir svarbesni 
parengimai bus ruošiami ben
drai. Korespondentas.

Kiek laiko atgal Hearsto laik- Lankėsi Lietuvoje 1936-37 me- 
raščiuose tilpo labai geras tais, ir ten išgyveno vienus me- 
straipsnis apie Lietuvą antras- tus. Pereitą vasarą, 
te: “Lithuania’s Fight for Marianapolio, tuoj įstojo į Ka-
Freedora”, kurio autorius buvo lifomijos Universitetą studijuo- 
p. Milton Stark. Tas straipsnis ti literatūrą ir žurnalistiką. Bet 
buvo ištisai 
“Darbininke”.

Garb. mūsų literatas, kun. Dr. 
Kazimieras Urbonavičius savo 
straipsnyj, įvertinęs p. Milton 
Stark straipsnį, pastebėjo, kad 
Milton Stark ar tik nebus tas 
pats Miltonas' Starkus, kuris 
mokėsi Marianapolio Kolegijoj.

Tikrai, tas pats. Šiomis dieno
mis gavome daugiau žinių apie 
p. Miltoną Starkų. Praneša, kad 
gruodžio 5 d., 1943 m., važiuo
jant bažnyčion, jaunuolis Milto-' 
nas Starkus -
adresuotą 
miner” redakcijai, įmetė jį paš- Įima padaryti savo tautai ir sa- 
to dėžėn, ir paskui sako savo vo tėvų tėvynei Lietuvai, kuri 
motinai: “Mama, I hope they .dabar neša žiaurią svetimųjų 
vnU be interested in v:hat /jvergiją .tokiais straipsniais, ko- 

■ have to say about the country kį yra parašęs anglų spaudai 
I love as much, 
country of my birth.”

Miltonas K. Starkus yra Ma-'mės. bet gal labiausia džiaugia- 
rianapolio Kolegijos auklėtinis.1 si Marianapolio Kolegija, ku- 
Ten mokėsi ir gyveno per 4 me- rios Miltonas K. Starkus yra 
tus. Vasaros metu grįždavo pas auklėtinis. Garbė jo mamytei, 
savo motinėlę pailsėti ir Kali- * p- Bronei Starkienei, išauklėju- 
fornijos vandenynuose pasimau- šiai tokį patriotingą sūnų, ku- 
dyti. Jis keletą savo vaikystės ris gina Lietuvos teisę į nepri- 
metų yra praleidęs Lietuvoje, klausomybę.

Miltono Starkaus motinėlė gy
vena Hollywood, Califomia, ir 
yra veikli Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos. Los Angeles. Cal., 
parapijietė. Tos parapijos kle
bonu yra Prelatas Julius Macie- 
jauskas.

Miltonas K. Starkus yra gra- 
;, pabučiavęs voką, žiausias pavyzdys mūsų profe- 
“Los Angeles Exa- sijonalams. kiek daug gera ga-

i

do-

I

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

Kun. Pr. Juskaitis
I

----- IR------

STACIJOS
Paraše

Kiekvieno Įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai žo
džiai yra reikšmingiausi. Jėzus buvo Žmogus ir Dievas. Todėl Jo žodžiai 
daug reikšmingesni. Juose tartum taipinasi visas Jo mokslas. Ką Jis žo
džiais mokino, tą mirdamas - kentėdamas patvirtino.

Šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam Įsigyti. Taipgi 
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.
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as I love this patriotingas lietuvis jaunuolis. 
Mes jį sveikiname ir džiaugia-

Raudonieji Vėl Bombardavo
Įi 

lyra pavojingas. Rusai, jei—į 
' gu tik jie pajėgs, beabejo, | 
;užgrobs Suomiją, kaip bu-' 
vo užgrobę ir kaip dabar 
taikosi užgrobti Pabaltijo 
valstybes.

Nei Suomija, nei Pabal
tijo valstybės, nei kitos 
mažos tautos nenori karo. 
Tačiau jos nenori nei sve
timiems vergauti. Mažo
sios tautos tik gina savo 
žemę ir savo nepriklauso-

Stockholm, Švedija, vas. 
17 — Gal būti, kad privers
ti Suomijos vyriausybę 
greičiau pasiduoti, Rusijos 
lėktuvai vėl bombardavo 
Suomijos sostinę Helsin
kį. Šis bombardavimas bu- 
vo antras laike pastarųjų 
dviejų savaičių.

Londone ir kitur labai 
skeptiškai atsiliepiama, 
kad tarp Suomijos ir Ru
sijos būtų daromos taikos 
derybos. Suomija gali bū- mybės teises, 
ti ir negali dabar daryti 
kokių derybų su rusais, 
nes tame krašte gal būti 
yra gana daug Vokietijos, 
kariuomenės. ■

MISIONIERIAUS KUN.
KIDYKO, S. J. IŠLEISTUVĖS

Vasario 6 d., Šv. Kazimiero 
parapijiečiai suruošė išleistu
vių pietus Kun. Kidykui. S. J. 
Gaila, kad kun. Kidykas mus 
taip greitai apleido. Trumpą 
laiką čia būdamas įsigijo prie
lankumo ir visiškai ataušusių 
nuo bažnyčios žmonių. Į misijas 
žmonės lankėsi net vakarais, o 
sekmadieniais mūsų bažnytėlė 
buvo visuomet pilna.

Minėtuose pietuose dalyvavo 
gana skaitlingas būrys žmonių. 
Pasakyta keletas gražių kalbų.

40 Lietuvaičių Į Vokietiją

(LKFSB) Pereitų 
pabaigoje iš Kauno 

Suomijos, kaip ir kitų išvežta 40 mergaičių 
mažųjų valstybių likimas bams į Vokietiją.

metų 
buvo 
dar-

mi- 
ap-

"Kūrybą"- Žurnalas 
Lietuvoje

(LKFSB) Lietuvių vals
tybinė leidykla buvo nusi
stačiusi nuo šių metų pra
džios leisti naują žurnalą 
— “Kūryba”. Kaipo ne 
slaptasai laikraštis, aišku, 
“Kūryba” — nacių cenzo
rių kontroliuojama.

♦

Boston Edison Company 
sako... jei jūs skalbynėj 
atsiras keistų garsų, pa
šaukit taisytoją. Elek
triškos skalbynės dabar 
brangios.

BOSTON EDISON
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KAIP TAUPYTI KURUI 
ALIEJŲ

3

kalavimai išteklių yra žy
miai didesni. Ir niekas ne
gali numatyti kiek dides
ni bus tie pareikalavimai 
ateinančiais mėnesiais.

Didėjantys pareikalavi-

Mums minint 23-tą Lietuvos nepriklausomybė 
sukaktį, politinis akiratis vis tamsiau niaukiasi. Sovic 
tų Rusija, tarsi koks jūrų aštuonkojis (octopus), vi 
soros keturioms skerečioja po Europos žemėlapį, ruoš
dama artimoms tautoms pavergimo prietaisus. Krem
liuje pagaminta ištisa litanija “liaudies vyriausybių 
(skaityk sovietų): Pabaltės valstybėms, Lenkijai, Če
koslovakijai, Vengrijai, Rumunijai ir tt. Suomija mė
gina išsiderėti bet kokias pakenčiamas taikos sąlygas, 
bet iš Maskvos jai atsakyta: pirmutinė ir paskutinė 
sąlyga — nesąlyginis pasidavimas. Reiškia, nauja so
vietų “respublika”. Vienas komunistų laikraštis (New 
Masses) paduoda šitokį kartūną: tarp daugelio komu
nistinių Naujiems Metams pageidavimų nupiešta pa
kartas suomių vadas gen. Mannerheim, su parašu: 
“Suomija pilnai savo skolas atmoka”. Pigu įsivaizduo
ti, kokie įvykiai sukratys suomių kraštą, raudonajai 
armijai ten įsibrovus. Nepamiršta ir Graikija. Ten, ly
giai kaip Jugoslavijoj, eina savytarpinė kova tarp 
“liaudies fronto” (bolševikų) ir patriotinių Graikijos Į sunkius darbus bei

Žiemos metu labai mėgiamas yra pačiuožų sportas. Lietuvoje irgi tas sportas 
turėjo savo mėgėjus. Štai šios iškilos čiuožimui iš aukšto šokti ir padarytos, kad 
išbandžius akimirką malonumo...

galvoja octane’ gazui iš aliejaus 
“O, aliejaus si- žaliavos, tai lieka mažiau 

kuro aliejui ir kerosinui. 
Tačiau tuo pat metu mū
sų karo pareikalavimai 
kuro aliejaus nuolat didė
ja ir vis daugiau ir dau- 

alie-

Paskutiniu laiku tiek’ 
daug kalbama apie anglių 
trūkumą, kad daugumas 
gyventojų pamiršo, kad 
kuro aliejaus taip pat 
trūksta. Aliejaus vartoto
jai, skaitydami apie nau- mai kuro aliejaus veikia 
lają vamzdžių liniją ir gir- dviem atvejais į aliejaus 
dėdami apie šiokius tokius žaliavą. Kadangi mes dau- 
kitus pagerinimus aliejaus giau sunaudojame ‘high 
ransportacijoje, 

■>au šiaip:
uacija taisosi. Dabar mes 
eturime anglių trūkumą, 
’erai, kad aš kūrenu alie- 
įmi”. Ir taip jie nieko ne- 
aisydami toliau degina a-
ejų, taip sakant iš kito giau kuro ir dieselio 
alo. Tai reiškia, kad dau- jaus reikalinga varyti mū- 

gelis jų galiau įsitikino, sų industriją pilnam pajė- 
kad aliejaus ištekliai yra 
labai ir labai žemi.

Kuro aliejaus yra vis dar 
retas reikmuo. Toks atsie- 
kimas, kaip užbaigimas 
“Big Inch” vamzdžių - li
nijos patarnauja tiktai pa
brėžimui tikrojo trūkumo. 
Tai rodo, kaip rimtai vy
riausybės valdininkai 
traktuoja šį trūkumą ir 
kokias išlaidas valdžia da
ro, kad pagydžius šį reiš
kinį. Tačiau vis dar yra di
delis trūkumas. Faktinai,

gume. Paprastai sakant, 
mes, namų frontas, esa
me pagauti plyšyje. Mums 
nebus daugiau aliejaus. 
Mes turime ištęsėti su tu
rimais racionavimo kie
kiais. Kad sutaupius kurą 
ir tuo pačiu turėti pakan
kamai šilimos, reikia tik
rinti savo pečius regulia
riai, ir žiūrėti, kad jie bū
tų tinkamai išvalyti bei 
nustatyti. Šilimos ir vary
mo kontrolės įtaisymai tu
ri būti inspektuojami, kad 
būti tikrais, kad jie tinka
mai kontroliuoja aliejaus 
vartojimą. Jeigu reikia 
dažnai atidarinėti langus, 
kad pravėdinus per šiltus 
kambarius, reiškia, kad 
jūsų šidymo mašina aik- 
voja kurą.

Nevien kaip mes degina
me racionuojamą kurą, 
bet lygiai svarbu yra tai, 
ką mes darome su šilima, 

7000 amerikiečių ir 5000 dėjo, kada tūkstančiai be- supažindinti su tam tikros po to kai mes ją gauname, 
filipinų gavo pirmąjį vai- laisvių buvo suvaryti į rūšies kankinimu, 
gį — vieną indą ryžių ir krūvą Mariveles oro aero- buvo pažįstamas, 
skardinę sardinkų.

Visus šiuos faktus su
teikė comdr. Melvyn H. 
McCoy, U. S. Laivyno, iš 
1126 Lasalle St., Indiana- 
polio, Ind.; pik. Įeit. S: M. 
Mellnik, Coast Artillery 
Corps, iš Dunmore, Pa., ir

Kaip Japonai Kankino, Badu Marino Ir Žudė 
Batan'o Ir Corregidor'o Vyrus

dienas be uždengimo ir Shofner iš Shelbyville, 
vandens. Tenn., maj. Jack Hawkins

Kuomet jie buvo sugrūs- iš Roxton, Tex.; ir corpl. 
ti į “Buliaus palapinę” — Reid Carlos Chamberlain 
be vietos prigulti, japonų iš EI Cajone, Calif. Visi jie 
kareiviai juos per visą yra Jung. Valstybių Mari- mūsų tautiniai kuro alie- 

nų korpuso. jaus ištekliai šiandien yra
Iškalkuliuota japonų mažesni, negu šiuo pat lai- 

buvo visą brutališkumo kampanija ku prieš metus.
savaitę laikomi be maisto, prieš kovos nukamuotus, Nevien kad dabartiniai 

Vienas iš išsigelbėjusių ant cemento grindų 100 alkanus amerikiečius ir fi- ištekliai maži. Militarinės 
: karininkų pareiškė, kad 
japonų brutališkumas bu- 

ivo tiek žiaurus, kad “nors 
sumušti, alkani ir pavargę 
per paskutiniąsias Bataa- 

’ n'o kovos dienas, nors toli- 
[mesnis spyrimasis ir buvo 
visiškai beviltis, mūsų a- 

imerikiečiai kareiviai ir jų 
ginklo draugai filipinai 
būtų gyvi nepasidavę, jei 
būtų žinoję kas jų laukia”.

Karininkai ir kareiviai— 
i netgi kapelionai — buvo 
taip beširdiškai kankina
mi dažnai aukštųjų japo
nų karininkų akivaizdoje, 

:kad tūkstančiai jų vietoje pik. Įeit, (tuomet kapito- 
,____ nas) William E. Dyess, oro

Karo ir Laivyno Depar
tamentai bendrame rapor
te atidengė, kad japonai 
žiauriai kankino, badu 
marino, prievarta vertė

partizanų. Maskvos ranka siekia visus Balkanus pasi- žvėriškai žudė suimtus į naktį badė bajonetais. 
imti. “Ješčio by” — ir dar kaip. Jai kvepia “prolyvai” i nelaisvę Bataan’e ir Cor- 12,000 belaisvių suiimu. jescio oy — ir uar Kaip, jai Kvepia pioiyvai nelaisvę Bataan’e ir Cor- 12,000 belaisvių suimtų 
(sąsmaukos tarp Juodųjų ir Viduržemes jurų). Car-;regidor’e amerikiečius bei Corregidor’e, 
gradas - Konstantinopolis vėl tampa rusų imperijos' fiiipįnus kareivius 
siekiniu. Jau nebesityčiojama iš Miliukovo “prolyvų”. i

Iš viso, Maskvos politika šoka kažkokį vingiuotą' 
kazoką. Tai daro keistus priekaištus Britanijai, tai ne-j 
teisingai ir nelogingai puola Popiežių, tai vėl kaišioja: 
pasauliui žinias apie kažkokias “lengvatas autonomi
nėms respublikoms” ir tuo pačiu laiku siunčia “auto-j 
nominei” Ukrainai Maskvos komisarą — žodžiu, ver-; 
da neįmanomą šiupinį, kuriam išaiškinti sovietų agen-f 
tai užsienyje tampo lyg armonikas savo suvargusias 
smegenis. Nelengva jiems to keisto kazoko muziką pa-' 
sekti. Ypačiai sunku sugrumuliuoti naujausią žinią, Į 
kad sovietija atmetė “Internacijonalą” kaipo tautos: 
himną ir pasigamino naują. Paduotoji atmetimo prie
žastis gana reikšminga, būk tai “Internacijonalas” jau 
nebeatatinkąs tas esmines atmainas, kurios įvyko so
vietų gyvenimo sistemoj, pasidėkojant kautynių lai-' 
mėjimams, ir neišreiškia socialistinio tūrinio sovietų) 
valstybėje. Tą pareiškimą “New York Times” supra-! 
to kaipo naujos epokos pra giedrulį, būtent, kad Rusi-; 
ja žygiuojanti į kapitalistinę ar nacionalistinę kryptį, i mirė. 
Maskvos agentėliai tai užginčyja, sakydami, kad so-; _ 
vietija kaip tiktai siekianti socializmą pagyvinti. Bet^ar^0-? 
normaliai galvojant, čia kažkas nesiriša. Atmesdama 
internacijonalinį tautos himną, Rusija lyg būtų ko
munizmo išsižadėjusi. Tad socializmas be komunizmo? 
Tai atrodo lyg kūnas be galvos. Ir vėl: pradėta nuo ko
munizmo, per 26 metus eita prie socializmo (socialis
tus žiauriai persekiojant ir žudant) ir kuomet jau prie 
socializmo prieita (karo metu — keistas supuolimas), 
komunizmas metama per langą kaip nudėvėta piršti
nė. Kuris čia soviečijos tikslas — komunizmas, ar so
cializmas? Kur galva, o kur uodega? Kaip išnarplioti 
tą keistą pinklę?

Bet kokia ten bebūtų sovietijos politika ---komu
nistinė. socialistinė, kapitalistinė, nacionalistinė, im
perialistinė ar paprasta žandariškai bolševistinė, vis 
vien ji pasauliui nieko gero nežada. Groboniški jos už
simojimai tai patvirtina. Anot nabašniko liordo Bea- 
consfield - D’ Išradi, Rusija tai lyg milžiniškas ledų 
kalnas, amžinai gręsiąs Vakarų civilizacijai. K.

kvadr. jardų. Tenai tebu- lipinus kareivius Bataan’e ir karo industrijos parei- 
vo vos 1 vandens kriauk- prasidėjo kai tik jie pasi- ---------------------------------
lys ir kiekvienas turėdavo davė, tuo, ką vėliau tai iš- jais atsitiko. Jie niekad 
laukti po 12 valandų, kad gyvenusieji vadino, kaipo nebuvo nei vienoj belais-
prieiti eilę pripildyti savo “Mirties Maršas”, 
indą. Po septynių dienų “Mirties Maršas” prasi-

vių stovykloje...
“Dvyliktąją mes buvome

kuris Daugelis jūsų, be abejo, 
kaipo daug kreipėte dėmesio į 

drome Bataan’e po jų pa- saulės vonios. Mus priver- savo namų insuliaciją. Tai 
sidavimo 1942 m. 
džio 10 dienos metu.

Pik. Dyess, kuris buvo karštą saulę, 
vidurinėje grupėje to bai- me labai 
saus žygiavimo Bataan’o mūsų troškulys buvo mil- 
plentu, aprašo “Mirties žiniškas. Daugelis iš mū- 
Maršą” savo raporte. — sų pamišo ir keli mirė. Ja-

“Japonų kareivis atėmė 
mano vandens butelį, van-

Laike 85 mylių “Mirties korpuso, iš Albany, Texas; denį atidavė savo arkliui,
, kuris prasidėjo jie visi pabėgo iš Philipi- gi patį butelį numetė ša- 

Bataan’o pasidavimo die- nų, išbuvę beveik metus lin. Mes pražygiavome pro 
ną, įvyko šie dalykai: japonų nelaisvėje. Jų pri- filipiną belaisvį, kuris bu-

Amerikiečiams bei filipi- saikdinti pranešimai susi- vo nudurtas su bajonetais. 
nams buvo uždrausta vai- dėjo tiktai iš faktų, ku- Dažnai nužudyti vyrai gu- 
gyti maistą, kurį jie ture- riuos tie karininkai asme- Įėjo pakelėj, daugelis jų 
jo su savim. niškai išgyveno, o jokiu buvo ]

PRANAIČIŲ JULĘ į KAPUS 
PALYDĖJUS

balan- tė neuždengtus visą dieną yra puiku, sveikai protau- 
sėdėti prieš verdančiai jama, žinoma, nes jūsų 

Mes turėjo- namai, ir faktinai visi pa- 
mažai vandens; statai, — yra “šilimos lai

kytojai”. Jeigu jūs leidžia
te šilimai nereikalingai iš
sprukti, jūs visam laikui 
nustopate tos šilimos kar
tu su kuru, kurį jūs su- 
vartojojote tai šilimai 
gauti. Jeigu jūs galvojate, 
ka.d šį sezoną jau per vėlu 
išleisti tiek pinigų insu- 
liacijai, padarykite tai pa
tys naminiu būdu — už- 
kimšdami visus plyšius bei 
skyles.

Pavyzdžiui, gerai apieš- 
kckit aplink langus ir du
ris plyšių, ir apkamšykit 
juos gerai. Uždengkite 
langus, kada tik nereikia 
šviesos iš lauko. Kamba
riuose, kuriuos nevartoja- 
te, laikykite langus visą 
laiką uždarytus. Iš viso, 
uždarykite sunkiai apšil
domus kambarius ir ne
naudokite jų. Laikykit in
dus su vandeniu ant radia
torių ar kitų šildytojų, ka
dangi drėgnas oras atrodo 
šiltesnis.

Čia yra tik keli iš dau
gelio dalykų, kuriuos kiek- 

i vienas namų šeimininkas 
12,000Pats sau padaryti, kad 

ištekti su kuru.

ponai ištempė sergančiuo
sius bei kliedinčius. Trys 
filipinų ir trys amerikie
čių kareiviai buvo užkasti 
dar gyvi...

“Aš tąjį 85 mylių maršą 
padariau per šešias dienas 
su vienu indu ryžių. Kiti 
amerikiečiai tąjį “Mirties 

pervažiuoti ir išly- Maršą” žygiavo 12 dienų, 
Tiems, kurie turėjo japo- būdu ne tai ką “girdėjo iš ginti japonų trokų. Toks ir tai be jokio maisto. Ži- 

............ ...................... ‘ ■ ’ ■ • ” jie 
tas

nų pinigų ar ženklų, buvo kitų”. Jų pareiškimai bu- elgesys ir 
nukirstos galvos. ' .

Ligonys, kurie buvo iš- nnj- 
bombarduoti iš ligoninių, 1 
buvo suvaryti į to maršo reiškė, 
eiles, o kurie sugriuvo — 
buvo nušauti.

Kai troškulio marinami 
kareiviai bėgdavo prie šu
linių, jie buvo žudomi.

Visi buvo paliekami lau
ke karštoje saulėje ištisas

noma, per visą kelią 
nuolatos gaudavo 
‘Saulės Vonias’.”

Belaisviai, suimti Corre- 
gidor, tarp kurių buvo 
comdr. McCoy ir pik. Mell- 

paža- nik, nieko panašaus kaip 
“Mirties Maršas” neišgy
veno. Bet po pasidavimo,

(LKFSB) Spauda jau savo 1908 m. išleistais ge- 
paskelbė, kad sausio 29 d. Į gūžės mėn. skaitymais a- 
5 vai. ryto Philadelphijoje) 
mirė a. a. Julė Pranaitytė, 
ar kaip Amerikos lietuvių 
visuomenei buvo daugiau 
žinoma Pranaičių Julė, tu
rėjusi 62 m. amžiaus. Tai 
buvo viena 
pasitarnavusių moterų A--ke ji nusiskundė: 
merikos lietuvių kultūrai.! —Neturėdama iš ko mai- 
Ji yra išleidusi, parašiusi tintis iki kas ką iš mūs 
keletą veikalų, kaip: “Iš• spaustuvės nupirks, pa- 
Kelionės Po Europą ir Azi-; samdys ar nupirks mūs sa- 
ją" ir kt. Ji buvo viena iš i vastį, šį ateinantį šeštadie- 
pirmųjų tarp USA lietuvių J nį išvažiuoju į darbą.” 
populiarizavusių Liurdą, Toliau ji sielojasi, kad

traktavimas 
vo patikrinti iš kitų šalti- atnešė mirtį vienam mano 

eskadrono seržantui, iš 
Šitie trys karininkai pa- dvidešimts pirmojo dali-Į 

kad kelis kartus nio. Ligoniai, išbombar- 
daugiau amerikiečių karo duoti iš artimos ligoninės 
belaisvių mirė dėl priver- pusiau apsvaiginti, 
čiamo sunkaus darbo, ben- mose buvo įstumti į žy
dro brutališkumo ir dau- giuojančias belaisvių 
giausia iš bado, negu japo- les. Koks jų likimas — ne- 7000 amerikiečių ir 5000 
nai bet kada padavė. Vie- žinau... 
noje belaisvių stovykloje, 
Camp O’Donnell, vien tik- prieš saulėtekį mes buvo- 
tai balandžio ir 
iinėn., 1942 m.,
amerikiečių belaisvių. Ca- ko praskubėdavo japonų tai kvadratinės 100 jardų 
banatuan’o stovykloje iki trokai. Vienas pravažiuo- 
1942 m. spalių pabaigos jantis japonų kareivis iš
mirė apie 3.000 amerikie- plėšė iš žygiuojančio a-

“ “.‘čių. Tačiau tarp filipinų merikiečio šautuvą ir su 
prarasti belaisvių O’Donnell stovy- juo pritrenkė ant žemės

Miluko spaudos svarbią spaudos medžiagą kloję mirtingumas buvo vieną belaisvį.
r__ _______ 1_ ■ ieškant duonos kąsnio. J 1 “Dz'"

Po kun. Miluko mirties

jei sveikata po sunkių ligų 
neleis ilgai dirbti ir niekas . 
iš Lietuvos patriotinių 
draugijų ar kunigų neatsi
ras. kad išnuomotų dalį ar 
visą, ar nupirktų spaustu-pie Liurdo įvykius. Tačiau 

didžiausis jos darbas buvo vės namus, gal būt reikė- 
— talkinimas svarbiame šią už niekus ] 
kun. A. 
veikime. Jo mirtis labai su
krėtė tą spaudos prietelę.

iš labiausiai i Viename privačiame laiš-

ei-

• filipinų buvo sukoncen
truoti į anksčiau buvusį 
“Balloon Station”, žinomą 

gegužės me pažadinti ir žygiavome kaipo Kindley lauko gara- 
mirė 2,200 keliu tolyn. Laiks nuo lai- žo vietą — tuo metu tik-

“Kitą rytą, vienuoliktą,

cemento grindys, kurių 
vienas šonas nusitiesė į 
vandenį įlankoje, 
belaisvių, įskaitant visus! 
sužeistuosius, kurie dar 
pajėgė eiti, buvo laikomi 

daug didesnis. Į “Per dulkių debesis ir ant tų cementinių grindų
Nors šis pranešimas re- deginančius karščius mes be jokio maisto ištisą sa-

buvo kilusi mintis įsteigti • miasi duomenimis, suteik- žygiavome visą dieną be vaitę. Tenai tebuvo vienas 
muziejų, kur būtų saugo-tais comdr. McCoy, pulki- maisto. Apie vidudienį kriauklys 12.000-čių vyrui 
ma jo surinktoji vertinga ninku Mellnik ir Dyess, mums buvo leista gerti ir reikėjo eilėje laukti 121 
medžiaga. Spaudos gar- tačiau yra daugiau pabė- drumzliną vandenį iš vieno valandų, kad gavus prisi-

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

FRONT RAGE 
EARS

bingosios darbininkės — gūsių iš japonų belaisvių pakelės upokšnio. Kiek vė- 
Pranaičių Julės — mirtis stovyklų Philipinuose a- liau iš mūsų eilių buvo iš
yra paskutinis signalas ne- merikiečių: maj. Michiel imti trys karininkai, su- 
atidėliojant ką nors ta Dobervitch iš Ironton., mesti į troką ir nuvešti. Aš . . .
kryptimi daryti. |Minn.; maj. Austin C. niekad nesužinojau, kas su mę sardinkų.

pildyti savo butelį. Po sep
tynių dienų vyrai gavo sa
vo pirmąjį maisto davinį— 
vieną indą ryžių ir skardi- 

O.VV.L
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d.. 1 vai. po pietų 
susirinkimas. Na- 
malonėkite daly- 

Rašt. d. J. P.

ANTRAS TOKS APVAIKŠ- 
ČIOJIMAS

PRANEŠIMAS LDS 6-tos 
KUOPOS NARIAMS 

Vasario 20 
Įvyks kuopos 
riai ir narės 
vauti.

ryt™ 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

lės pavyzdingos choristės, 
riausios kloties jubiliatams 
kartu linkėtina, kad jie sulauk
tų auksinio vedybų jubiliejaus.

C. BROOKLYN, N. Y.
DU ŽUVO UŽ TĖVYNĘ

Tur būt nebus kampelio, kad 
šiame kare nebūt žuvę po kele
tą. ar net keliolika asmenų. 
Štai ir mūs parapija susilaukė 
tokių nemalonių žinių. Neseniai 
gavo žinią mūsų parapijiečiai 
Gečai (Goets). gyvenanti 149 
Sullivan St.. kad jų sūnus Pra
nas kur tai Australijoj žuvo 
karo lauke.

Rūpestingi ir sujaudinti žu
vusio kareivio tėvai, tuoj užpra
šė šv. mišias, kurios buvo iškil
mingos. su trimis kunigais at
laikytos. Visos maldos buvo at
laikytos. kaip numirėlį laido
jant.

Prie katafelio buvo Amerikos 
vėliava, kaipo ženklas, kad gin
damas šios šalies laisvę ir ne
priklausomybę didvyriškai jis 
žuvo.

Žmonės buvo sujaudinti šio
mis pamaldomis.

Pereitą penktadienį gauta to
kia pat žinia kad tado ir Pauli
nos Gudeikų sūnus Julius žuvo 
kur tai Italijoj; 
prie Amerikos 5-tos armijos. 
Už šio žuvusio kario vėlę pa
maldos įvyko šį pirmadienį.

Tesutelkia žuvusių karių vė
lėms amžiną ramybę Aukščiau
sias danguje, nes jų kapų nie
kas nežino ir nebus progos 
viškiams jų atlankyti.

Teko sužinoti, kad ir antra 
tos rūšies, tai yra 25 m. vedybų 
sukaktis įvyko Prano ir Onos 
Babrauskų, gyvenančių 331 
Ashford St. Jie savo vedybų 
sukakties dienoj buvo užprašę 
šv. mišias ir priėmė šv. Komu
niją, tai buvo vasario 8 d. Šie 
garbingi parapijiečiai augino 
net 6 vaikus. Trys jų sūnai tar
nauja kariuomenėj. Geriausios 
kloties bei laimės jubilietams.

BROOKLYN, N. Y

jis priklausė

__ ___ • _ 4
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Lietuvos Nepriklausomybės 26 
Mėty Sukakties Minėjimas

PAMALDOS UŽ LIETUVOS
LAISVĘ

Nevc Britain, Conn. — Vasa-1 
rio 13, sekmadienį, 4 vai. po pie
tų, šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos auditorijoje susirinko 
žmonės paminėti Lietuvos Ne
priklausomybės 26 metų sukak- gomis, vasario šešioliktąją, 9 

j vai. ryte. Šv. Andriejaus lietu
vių parapijos bažnyčioje laiky
tos iškilmingos pamaldos už mi
rusius šios parapijos klebonus 
ir už visus dabartinėje okupaci
joje nukentėjusius ir mirusius 
už Lietuvos laisvę. Ta proga 
buvo skelbtas ir pritaikintas pa
mokslas. ,

Tai buvo atitinkamos ir gar
bingos pamaldos. Susirinkusieji 
maldininkai meldėsi už buvu
sius, bet jau mirusius klebonus, 
kurie darbavosi lietuvių naudai, 
parapijos gerovei ir pačiai Lie
tuvai; juo uoliau meldėsi už 

j tuos visus, kurie okupacijos me- 
' tu nukentėjo arba žuvo, ginda
mi Lietuvos laisvę ir nepriklau- 

' somybę; tuo pačiu karštesnes 
maldas siuntė galingąjam auk
štybių Dievui, maldaudami, kad 
Gerasai Dievas kuo skubiausiai 
užbaigtų šį žiauriausią karą, 
kad pasigailėtų Tėvynės Lietu
vos, kad po karo įvyktų teisin- 

’ ga taika ir Lietuva su kitomis 
{pavergtomis tautomis laimėtų 
priklalsomą laisvę ir suverenu
mą.

Baigiant, mano dvasia sutam
pa su nepaprastu lietuvių pa
maldumu, ir iš širdies versmių 
bendrai su jais visais veržiasi 
TAUTOS MALDA, plačiai ir 
garsiai nuskambėdama:

“Laimink Tėvynę mūs.
Dieve brangus!

Lai Lietuva laisva būna:

Kleb. kun. M. A. Pankaus tė- 
vynainišku rūpesčiu ir pastan-

Vasario šešioliktoji kadaise 
minėta šaunia ir linksma prog
rama. Nūngi, kai Lietuva pa
vergta, linksmumas dingęs: 
nors lietuvis nenuliūdęs, bet .a. ^..A. V -B- A. a IkVlAMUVl KJUV4AVT, MVMVIVVM Vz vi* W į *^V*\**V». X*U**«V~ • '

lės, žolynai! Sudiev, malonios mūs mergaitės, palikit sveikos amžinai... Nors aš budrus ir tikįs į Dievo Apvaiz- 
- V dą, guodžia save, pamaldžiai į-

sigilindamas: — Kas bus. kas 
nebus, bet Lietuva su Dievo pa
galba niekada nepražus!

> Štai, scenoje pasirodo gražus 
i čia gimusių mokyklinio amžiaus 
mergaičių būrys, ir lietuviš- 

. koms kanklėms skambinant, tė- 

. vynainiškomis dainomis suža
dina žiūrovų jausmus.

i Publika tampa įkvėpta ir su- I V w
Į žavėta, kai mato įsirėdžiusias 
tautiškais rūbais tris lietuvai
tes, iš kurių Eleonora Sakalaus
kaitė su trispalve vėliava vaiz
davo Tėvynę Lietuvą, o Petro
nėlė Šilingaitė ir Ona Valinėiū- 
tė parinktais tėvynainiškais ei
lėraščiais išreiškė pavergtosios 
Lietuvos skausmą ir kančias.

KAI Iš TĖVYNĖS rengiausi keliauti —Sudiev, sesutės lietuvaitės, sudiev daine-

šalelėj tolimiausioj dainuosiu vien tarp svetimų, Tėvynei Lietuvai brangiausiai 
vainiką pinsiu iš dainų.

da buvo paaiškinta apie vakarė
lio tinklą.

Svetingos šeimininkės Z. 
Markunienė ir S. Tamulienė pri
ruošė karališką vakarienę ir pa
puošė stalą spalvuotom gėlėm 
ir servetėlėms. Sudėti valgiai ir 
įvairūs gardumynai, didelis tor
tas, ant kurio buvo užrašyta 
“Linkim Linksmo Gimtadie
nio”. darė malonų vaizdą. Šei
mininkės pakviestos visos susė- 

o-erai Tarnvba *^° Pr*e sta^° *r sotinosi skaniai 
ir kom-

VAIBNRY, CONN.pastangas, kad viską priruošus' 
kuogeriausiai. ir galima tikėtis, 
kad vakarienė bus šauni, nes 
kas dalyvavo praeitų metų va
karienėje atsimena su dideliu 
pasigerėjimu. Šį metą komisija 
yra pasiryžus, nežiūrint maisto 
gavimo apsunkinimo, dar ge- 

: riau ir šauniau visus pavaišinti. 
' Kadangi ši vakarienė bus pas- 
1 kutinis pasilinksminimo vaka- 
! ras prieš užgavėnes, taigi visi,
kurie norite skaniai pavalgyti svečiai artistai iš New York’o. 
ir linksmai laiką praleisti, ruoš
kitės dalyvauti vakarienėje. 
Dėl geresnės tvarkos, visi yra 
komisijos prašomi įsigyti įžan
gos bei vakarienės bilietėlius iš pasižymėjusi scenoje ir per ra- 
anksto. kuriuos galima gauti dija, ir pagarsėjęs jaunas gabus 

kalboje klebonijoj.
1

i

ATOSTOGAVO
Buvo parvykęs 10 d. atosto

goms corp. Vincas Vencevičius. 
Jis randasi Michigan valstybė
je. Nusiteikęs 
patenkintas ir pilnas energijos, pagamintais valgiais............ —
Jo du broliai irgi kariuomenėj, piūnentavo šeimininkes. Sąjun- į 
—• • —- — - - - *•* /Tn t T* o 111IZJVI <* o O i o Ir 1 *Pranas randasi 1

pirmadienį jį išlydėjo į tarny
bą. Į stotį palydėjo jo žmona, 
sesuo Bronė Brundzienė ir 
Geriausio pasisekimo.

JUBILIEJINIS KONCERTAS
Sekmadienį, vasario 20, 1944. 

mokyklos auditorijoj, 7 vai. va
kare, įvyksta nepaprastai gra
žus ir įdomus Užgavėnių metinis 
koncertas. Rengia Šv. Juozapo 
parapijos chorai, vadovybėje 
komp. A. Aleksio.

Programoj dalyvauja įžymūs

Barbora Darlys (dramatinis so
pranas) Chicago’s ir Lietuvos 
Valstybinės opeYos žvaigždė; 
Marijona Kižis (kontraltas)

1

Italijoj Šį S. Tamulienė paaiškino
vakaro tikslą ir pakvietė kuo
pos pirmininkę M. Jokubaitę 
kalbėti ir toliaus vesti progra-: 
mą. Pirmininkė savo

■ prisiminė abiejų raštininkių nu-| 
veiktus darbus, sveikino 33-čios 
kuopos ir savo vardu ir linkėjo 
Onutei, pailsėjus, vėl stoti į vei
kimą. Marijonai palinkėta links
mo gimtadienio, kuopos vardu 
įteikta dovanėlės. Taipgi 'Įteik
ta dovanėlė šeimininkei Z. Mar- 
kunienei, kuri daug sykių yra 
maloniai užleidus savo namus 
dėl kortavimų vakarėlių ir kitų 
parengimų: taipgi yri daug pa-Į 
sidarbavus dėl 33-čios kuopos' raštis 
parengimų. Sveikinimo kalbas • 
pasakė sekančios sąjungietės: 
M. Danusienė, J. Dičkienė. A. 
Dėkas. S. Tamulienė, Z. Marku
nienė ir Kazys Dėkas; taipgi O. 
Norkūnaitė ir M. Ramanaus
kienė susijaudinusios dėkojo vi
soms už dovanas ir šeiminin
kėms už priruoštą skanią vaka
rienę ir visoms už atsilankymą.

į Padainuota lietuviškų gražių; 
dainelių, maloniai pasikalbėta ir} 
su gražiais įspūdžiais išsiskirs-' 
tyta namų link.

Labai gaila, kad dėl ligos ne
galėjo bendrai šiame vakarėly
je dalyvauti kuopos ilgametė 
narė ir iždininkė Ona Čirvins- i 
kienė. Visos narės linki jai grei
tai pasveikti ir grįšti į mūsų 

i tarpą.
Širdingai ačiū šeimininkėms 

už pasidarbavimą ir priruošimą 
šio linksmo vakarėlio; ačiū ir 

' Onutei Markūnaitei. kuri malo- 
, 1 

niai patarnavo prie stalo ir pa
gelbėjo savo motinėlei. Ačiū 
ponioms D. Bakaitienei ir P. 
Mačiulaitienei. kurios atsilan- 

1 kė į šį vakarėli ir gausiai parė
mė.

kiti.

METŲ SUKAKTIS
Vasario 12 d. Stela (Vencevi- 

čaitė) ir Antanas Mikaliūnai, 
surengė savo vienturčiui sūne
liui Richardui metų sukakties 
gražią puotą. į kurią atsilankė 
Mikaliūnienės brolis Vincas, ka
rys, ir daug giminių bei pažįs
tamų. Mikaliūnai gyvena 
Elderts Lane.
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Lietuvių komisija dėl parda
vinėjimo Karo Bonų energingai 
darbuojasi ir kviečia visus lie
tuvius, kurie dar nepirko bonų, 

} nusipirkti per šią komisiją.

Žuvo Marinas Jonas F 
Bagdonas

M.

pianistas, Tadas Šidlauskas. Pa
sirodys ir vietiniai Vyčių, Mo
terų Sąjungos ir Studentų cho
rai ir šokėjų grupė. Po progra
mos bus šokiai. Gros Kazio 
Gluodenio orkestras.

Žymėtina patrijotinga tėvy
nainio kleb. kun. M. A. Pankaus 
kalba, kurioje nušvietė didingą 
Lietuvos praeitį, skaudžią da
bartį, pareikšdamas, kad Ceza
riai, Napoleonas ir Mussolini 
negarbingai pragaišo, taip pat 
Stalinas ir Hitleris su panieka 

iš galingų sostų, gi 
Dievo

NEW HAVEN, CONN
Sąjungietės Šauniai Pagerbė 

Savo Raštininkes
Vasario 6 d., erdvioj ir jau

kioj sąjungietės Zofijos Marku- 
nienės rezidencijoj. įvyko šau
nus vakarėlis, pagerbimui bū- 

nutarimų raštininkės

Nev Britain, Conn. — Dien-
“New Britain Herald” 

vasario 14 dienos laidoje pir
mame puslapyje nuo viršaus pa
talpino herojingai žuvusio ma
rino Jono F. Bagdono paveiks
lą su antrašte viršuje —

MERCHANT MARINE DIES 
AFTER SHIP IS BOMBED

Į šią pirmąją Šv. Juozapo pa
rapijos auksinio jubiliejaus iš- nugrius 
kilmių pramogą bei meno pui- Lietuva, reikia tikėtis 
klausią puotą, prašome mūsų Apvaizda, nežus, bet garbingai 
g< 
lyvauti. Visi džiaugsitės, gėrė- 
sitės ir tikrai būsite sužavėti

erb. visuomenę skaitlingai da-l kelsis laisva ir nepriklausoma gy jai žviočL sanlnt? ir dangui

sa-
1
I

Parapijos kunigai užbaigė pa-i 
rapijiečių lankymą. Daug sura
do karių, kurių vardai nebuvo 
priduoti į parapijos karių sąra
šą. Nuotaika buvo smagi, nes
pasitaikė gražus oras. Parapi- vusios 
jiečiai laukė ir sutiko svečius p-lės Onos Norkūnaitės. ir dėl 
gražioj nuotaikoj, neužmiršda- finansų raštininkės Marijonos 
mi lietuviško papročio, kuo kas Ramanauskienės, 
galėjo, pavaišinti.

SIDABRINIS VEDYBŲ
JUBILIEJUS

Per daug metų p-iė O. Norkū- 
naitė ėjo raštininkės pareigas 
sėkmingai, ir savo algą yra pa
aukavus kuopos reikalams.

Vinco ir Marijonos Tamošai- taipgi yra daug kartų patarna- 
čių. gyvenančių 83 Concora St..ivus kuopai nuveždama atstoves 
sukanka 25 m. vedybinio gyve- į į suvažiavimus, ir dalyvavus 
nimo sukaktis. Tąja proga yra į vaidinimuose ir kituose paren- 
užprašytos šv. mišios, kurias į-!gimuose. Taigi sąjungietės jos 
vyks vasario 22 d-, 10 vai. ry-' gražios darbuotės neužmiršo, 
tą. Tamošaičiai yra pavyzdingi Finansų raštininkė M. Rama- 
parapijiečiai ir susipratę kata- jnauskienė. kuri rūpestingai ir 
likai. remdami katalikišką į sumaniai eina savo pareigas ir 
spaudą ir nesigaili aukų prakil
niems tikslams. Nėra, rodos, 
buvę parapijoj parengimo, kad 
Tamošaičių šeima nebūt į jį at
silankius.

Gaila, kad nedaug tokių šei
mų parapijoj randasi. Jų dukre

daug darbuojasi dėl kuopos, mi
nėjo savo gimtadienj. Taigi ta 
proga tapo pagerbta.

Abidvi buvo gudriai prigau
tos ir nežinojo, kad tai dėl jųjų 
buvo viskas priruošta. Taigi a- 
bidvi turėjo didelį surprizą, ka

Navai Air Cadets from Lenoir Rhyne eollege navai trafaing school at 
Hiekory. North Carolina. are shonn herc helping to pick cotton on the 
A. W. Hilton farm. The Hilton*-. unablc to get help, are javine their ertrt) 
to put the proceeda in " ar Bonda.

Jonas ir Stasė Tamuliai minė
jo 22 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį vasario 14 d. Ta proga 
susilaikė daug sveikinimų nuo 
savo sūnelių, draugų ir giminių. 
P-nia Tamulienė yra Moterų 
Sąjungos 33-čios kuopos vice
pirmininkė ir darbšti narė. Tai
gi šia proga kuopos valdyba ir 
narės širdingai sveikina pp. Ta
mulius. sulaukusius šios sukak
ties. ir linki sveikiems sulaukti 
sidabrinio jubiliejaus.

Šv. Kazimiero parapijos meti
nė vakarienė įvyks vasario 20 
d., 6 valandą vakare. Klebonas 
ir rengimo komisija, kuriai va
dovauja p. Kazys Dėkas, deda

demokratinė respublika. j
Iš eilės sekė muzikalis veika- Nuo Palangos lig Seinų, [niaus, 

kraštą 
I dainų! 

“Tauta mūs nepražus, vėl lais- 
[va bus,

“Nuo Klaipėdos, lig pat Vil-

dainos ir muzikos grožiu, galy- j-lig jęUrįo> visiems sustojus Laimink Tėvynę mūs. 
Lyra. -r patariant, sugiedotas Lietu-be.

BRIDGEPORT, CONN.

- ""
vos himnas ir “The Star Span- 
gled Banner”. Pagaliau sekė 
pramogėlė su dovanėlių laimė- Jei tarp mūs visų lietuvių, 
jimais. ; Karšta Tėvynės meilė nežus!

Patrijotingo programo priruo- | “Tat, į kovą, broliai, stokim, 
Šimu ir pramogėlės parengimu O. Tėvynė laisva bus! 
daug rūpinosi Seselė M. Urbanaj Dieve, laimink mus ir mūsų na- 

j ir Seselė M. Aleksandra, ku- 
rioms parapijiečiai dėkingi.

i -----------------------------------------------------------
' I 

I į

Vasario 20 d., 10 vai. rytą 
Šv. Jurgio parapijos choro yra 
užprašytos iškilmingos šv. mi
šios už Bridgeporto kolonijos 
kareivius lietuvius, kurie šiuo 
laiku kariauja tolimose šalyse. 
Choras dalyvauja savo mišiose 
ir atgieda šv. mišias. Visi tėvai 
motinos kareivių, sesutės, bro
liukai, turėtų tą valandą užpil
dyti šv. Jurgio bažnyčią ir pasi
melsti už savo sūnus ir dukte
ris. Atminkite visi, kad tą die
ną, taipgi vakare švęsime Lietu
vos brangią Lietuvos nepriklau
somybės šventę. Viskas įvyks 
parapijos svetainėje, 7-tą vai. 
vakare. Parapijos choras ir vie
tiniai solistai išpildys progra-, 
mą, o taipgi dar yra garbingas! 
svečias dainininkas art. Alek
sandras Vasiliauskas. Dainos j 
bus visos gražios ir patrijotinės. j

Po paveikslu paduoda sekantį 
aprašymą:

“John Francis Bagdonas, or- 
dinary seaman in the United 
Statės Merchant Marine, died on 
December 6. 1943. from wounds 
sustained on December 4 when 
the ship on which he was serv- 
ing was bombed in the Italian 
theater. News of the death was 
contained in a letter sent to his 
brother, Michael Bagdonas, a 
resident of the Hotel Elmain at 
31 Main street, 1 
Farinholt of the 
Guard. The letter 
details vvhich are

“Bagdonas was 
and vvould have observed his 
20th birthday in April. He is the 
first member of the Merchant Choro mergaitės rengiasi pui- 
Marine from this city known to kiai formališkai pasipuošti tą 
have been killed in action.

“Seaman Bagdonas was born 
in New York City. He lived in 
New Britain for two years 
before he enlisted in the service. 
He was employd by the Com- 
mercial Tire & Battery Co. on 
Arch street. He enlisted in the 
Merchant Marine early in 1942 
a couple of months after Pearl 
Harbor. He made two trips 
across the Atlantic and was on. 
his third when he was fatallyj 
wounded.

“Besides his brother Michael, j 
he has another brother, Sgt. 
Joseph Bagdonas, a member of 
a tank battalion stationed at 
Fort Knox. Ky., and a sister, 
Mrs. Victoria Beleckas of Mas- 
peth, L .1.” A. T.

by Lt. R. H.
U. S. Coast 

• gavę other 
confidential.
19 years oid

{vakarą. Taipgi pelno dalis bus 
skiriama Lietuvos reikalams. 
Bus puiki orkestrą, kur jauni
mas galės pasišokti, nes tai pa
skutinis sekmadienis prieš už
gavėnes. Atminkite visi tą sek
madienį.

Taipgi teko matyti lietuviškų 
; pavardžių kitose bažnyčiose 
j Bridgeporte, kurie yra karo tar
nyboj. Kodėl nepridavėte tų pa

vardžių pas mus, kur yra įtai- 
isyta graži iškaba, kur puošia 
| lietuvių kareivių pavardės. O. 
i—-----  -

AMERICAN 
RED CROSS

imus!” 
Samata.

Užsiprenumeruokite įdomiausi 
Du Kart Savaitinį Laikraštį 

"DARBININKĄ"tt

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

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

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

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

$4.00
2.00

$2.00
1.00

Užsisakykite Tenike Pas Mns 
Pristatom gericrusį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos. 

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERUL8KIS, Namų Tel. Dedham 1301,-R

i

Ž



Penktadienis, Vasario 18, 1944

LDS Studijų Rateliams
Pijus XII ir Taika

RAŠTAS AMERIKOS VYSKUPAMS
Lapkričio 1 d., 1939 m.

Trokšdami praturtinti jūsų šventojo džiaugsmo 
vainiką, Mes persikeliame dvasioje per platųjį vande
nyną, kad būti jūsų tarpe, kada jūs švenčiate, drauge 
su savo šalies tikintiesiais, 150 metų sukaktį nuo įstei
gimo Jungtinėse Amerikos valstybėse Bažnytinės vys
kupijos. Ir Mes tai darome su didžiu malonumu, nes 
tai yra Mums proga, tiek džiuginanti, kiek iškilminga, 
viešai pareikšti Mūsų pagarbą ir meilę uoliems ir gar
bingiems Amerikos žmonėms.

Kas skaito jūsų istorijos lapus ir apsvarsto kiek 
naudingų darbų buvo nuveikta, tas supranta, kiek 
daug Dieviškojo tikėjimo išplatinimas prisidėjo prie1 
gerovės ir garbės, kuria jūsų šalis dabar džiaugiasi. Iš 
tikrųjų* tiesa yra, kad tikyba turi savo įstatymus ir 
palaiko įstaigas amžinajai laimei žmonėms pasiekti, 
bet taip pat yra neužginčijama, kad ji ir šį žemiškąjį 
gyvenimą taip savo palaimomis apkrauna, kad rodos 
ir negalėtų daugiau nieko padaryti, jei jos pagrindinis 
tikslas ir būtų šiame gyvenime žmones padaryti lai
mingais.

Pirmas Amerikos Vyskupas
Malonu Mums prisiminti gerai žinomą praeities 

istoriją. Kada Popiežius Pijus VI paskyrė jums pirmą 
Amerikos Vyskupą, asmenyje John Carroll, ir pavedė 
jam Baltimorės dieceziją, tada buvo mažas ir nežymus 
Katalikų skaičius jūsų šalyje. Tuo metu, taip pat, 
Jungtinių Amerikos valstybių padėtis buvo tiek pavo
jinga, kad jos tvarkai ir pačiai politinei vienybei gręsė 
rimtas krizis. Ilgas ir varginantis karas išsėmė valsty
bės turtą ir dar užtraukė sunkias paskolas: industrija 
sumažėjo, o piliečiai, nelaimių išvarginti, buvo pasida
linę į priešingas partijas.

Tą pragaištingą ir kritišką valstybių padėtį tinka- i 
mai sutvarkė garbingasis Jurgis Washingtonas, vy
ras, atsižymėjęs savo drąsa ir protiniais gabumais. Jis 
buvo artimas draugas Baltimorės Vyskupo.

Ir štai, savo šalies tėvas ir pionierius su Bažny
čios Ganytojo, toje žemėje buvo susirišę draugiškumo 
ryšiais ir, taip sakant, padavę vienas antram ranką: 
jie tai sudaro gražiausi vaizdą savo ainiams, pamoką 
visoms ateities kartoms ir įrodymą, kad pagarba Jė
zaus Kristaus Tikėjimui yra šventas ir įsigalėjęs A- 
merikos gyventojų principas, nes iš tikrųjų, tai yra 
dorovės ir padorumo pagrindas, todėl visos gerovės iri 
pažangos šaltinis.

Daug yra priežasčių dėl kurių Katalikų Bažnyčia; 
jūsų šalyje išsiplatino ir įsigalėjo. Viena jų Mes neno- i 
rime čia priminti. Daugelis kunigų, dėl persekiojimų, 
buvo priversti savo tėvynęs apleisti; atvykę į Ameriką, 
jie buvo didi pagalba Vyskupui Carroll. Tie kunigai, 
uoliai pildydami savo šventos Kunigystės pareigas, 
sėjo brangias Tikėjimo sėklas, kurios atnešė gausius 
dorybių vaisius. Kai kurie jų vėliau buvo paskirti Vys
kupais ir taip turėjo garbingesne dalį Bažnyčios pa
žangoje Amerikoje. Ir tikrai, kaip istorija mums pa
kartotinai moko, apaštalo uolumas, degąs jo širdyje 
tvirtu tikėjimu ir nuoširdžia meile, neužgniaužiama 
persekiojimo audrų, bet perkeliama į kitas pasaulio 
žemes ir tautas.

Katalikų Veikimas
Kada jūs minėjote šimtmetį nuo Bažnytinės Vys

kupijos įkūrimo savo šalyje, tada laimingos atminties 
Popiežius Leonas XIII sAvo laiške, Longinąua Oceani, 
priminė jums Bažnyčios padarytą pažangą Amerikoje 
ir pateikė jums įspėjimų ir didžiai vertingų tėviškų 
nurodymų.

Ką Mūsų garbingas pirmtakūnas Leonas XIII ra
šė apie Bažnyčios stovį Jungtinėse Amerikos valsty
bės yra verta tai pakartoti. Per pastaruosius penkios 
dešimties metus Bažnyčia jūsų šalyje nenusilpnėjo, 
bet padidino savo įtaką, įsikūrė naujoje vietose ir savo 
narių skaičiumi žymiai padidėjo. Nes jūsų šalyje gyvai 
pasireiškia tvirtas tikėjimas ir uolus katalikiškas vei
kimas. Tikintieji skaitlingai renkasi į bažnyčias, tan
kiai eina prie Šventojo Stalo priimti Angelų Duoną ir 
Stiprųjų Maistą; Šventojo Ignaco Dvasinės Pratybos 
maldingai atliekamos uždarose rekolekcijose; dauge
lis išgirdę Dievišką Balsą, kuris juos šaukia į aukštes
nį ir tobulesnį gyvenimą, priėmė kunigystės Sakra
mentą ar vienuolišką luomą.

Šiuo metu Jungtinėse Amerikos valstybės yra 19 
bažnytinių provincijų, 115 diecezijų, apie 200 dvasinių 
seminarijų, nesuskaitoma daugybė bažnyčių, pradinių 
ir aukštesniųjų mokyklų, kolegijų, ligoninių, prieglau
dos namų ir vienuolynų.

Taigi nestebėtina, kad žmonės atsilankę į jūsų 
šalį gerėjasi jūsų organizacija ir mokyklų tvarka, ku
riose įvairūs skyriai vedami; katalikų duosnumu, nuo 
ko priklauso mokyklų išlaikymas ir direktorių pasi
šventimu, kurie mokyklų tvarką prižiūri. Iš tų mokyk
lų išeina daugybė tvirtos valios piliečių, kurie išmokę 
gerbti Dieviškus ir valdiškus įstatymus, teisingai yra 
laikomi Bažnyčios ir tėvynės stiprybe, žiedu ir garbe.

I

SODALIEČIŲ SEKMADIENIS
Kas metą pirmas vasario mėn. 

sekmadienis yra begalo svarbus 
mūsų parapijos sodalietėms, nes 
tą sekmadienį jau per daugel 
metų mūsų ištikimosios sodalie-

LIETUVOS bažnytkaimis. Kai būdavo einam, važiuojam, klegam... net girios aidi, tės gauna dovanas už savo išti-
O lzoi ___  Tvlziln rzY ro i rrrzrl bimvhp iŽkllmPS lVVko V2 -O kai uždainuojam — Tykus vakars, gražus, žvaigždžių pilnas dangus, mėnuo 
šviečia, vaikščiot kviečia po Nemuno krantus...
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LAWREHCE, MASS.
Pereitą pirmadienį kleb. kun. 

P. M. Juras buvo išvykęs į New 
Yorką ir dalyvavo ALRK Fede
racijos Centro Valdybos susi
rinkime. Grįžo antradienį, 
sario 15 d.

CAMBRIDGE, MASS

va-

ir
Če-

MILLINOCKET, MAINE
Mirė Senas Lietuvis 

Gyventojas
Vasario 5 d. po sunkios 

trumpos ligos mirė Pranas
piitis, 68 metų amžiaus. Velio
nis buvo pašarvotas savo na- 

;muose. Palaidotas iškilmingai. 
. Velionio kūnas buvo išvežtas ir 
; palaidotas Lowell kapuose.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną. : 
metus. Išauklėjo tris 
ir tris sūnus. Duktė

. driušaitienė gyvena 
i Mass.. sūnus Jonas I t
!
i i

i

vaite Miliauskiūtė. Ona Nage- 
liūtė, Marijona Nemuraitė, Bro
nislova Norkiūtė. Marijona Nor- 
kiūtė. Mrs. Ona North. Dolora 
Pečiuliutė, Eleanora Pečiuliutė, 
Pranciška Petkiūtė. Ona Pet- 
kiūtė. Eleanora Petrikaitė. Flo
rencija Petrikaitė, Uršulė Pet
rikaitė. Mrs. Anelė Pietsch, El
zbieta Preibiūtė. Magdalena Ra
manauskienė, Mrs. Philomena 
Rėkus, Marijona Ružinskiūtė, 
Viktorija Šilinskiūtė. Darata 
Rimkevičiūtė. Eleanora Rimke
vičiūtė. Leoną Rimkevičiūtė, 
Marijona Stalioniūtė. Mrs. Eve- 
lyn Straus. Marcelė Strazdaus- 
kaitė. Stasė Strazdauskaitė. A- 
nastazija Streimikiūtė. Lilija 
Valčeskaitė, Mrs. Lilian Wool- 
iey, Marijona Akelaitytė. Mari
jona Nauyalienė, Adelė Budely
tė. Albina Vyšnauskaitė. Jani
na Biežiūtė.

kimybę. Tos iškilmės įvyko va
sario 6 d. per mišias 8:30 vai. 
rytą. Dr-jos dvasios vadas, kun. 
Antanas Dubinskas atnašavo 
šv. mišias, pasakė iškilmėms 
pritaikintą pamokslą ir pašven- 

i tino devocijonalus, kuriuos išti- 
I kimos narės turėjo gauti. Para- 
i pi jos Sodalicijon priklauso 111 
narių. Iš tų 66 neapleido mėne
sinės Komunijos nei vieną kar
tą per 1943 metus. Tas reikala
vo daug pasišventimo, nes di
džiumoj visos dr-jos narės gy- 

j vena gan toli nuo savo parapiji
nės bažnyčios.

Kun. Dubinskas sveikino ir 
girė ištikimąsias. Primindamas 
dienos evangelijos žodžius jis 
sakė, ištikrųjų mūsų parapijoj 
galėtų būti 600 sodaliečių. Tiek 
yra pašauktų priklausyti šion 
draugijon. tačiau dėl priežas
čių. žinomų tik nepriklausan
čioms. 111 tėra išrinktų. Valio 
tos. ką priklauso ir kurios, ne
žiūrint karo sunkenybių, daly- 

j vauja dr-jos bendroj Kcmuni- 
Į joj-

racijos skyriaus surengtas Va
sario 16-tos Minėjimas. Kalbė
tojais buvo šie: pulk. K. Gri
nius. adv. J. Cūnys, adv. K. Ka
linauskas. A. F .Kneizys ir kun. 
P. J. Juškaitis. Adv. K. Kali
nauskas perskaitė šios dienos 
progai prirengtą rezoliuciją, ku
ri liko vienbalsiai priimta ir 
bus pasiųsta Suvienytų Tautų 
atstovams ir taipgi Rusijos am
basadoriui. Muzikalę programos 
dalį išpildė parapijos choras, 
vadovaujant muzikui p. M. Kar
bauskui. p. M. Grybaitė sudai
navo keletą dainelių solo, ir p. 
K. Samalis ir p. M. Karbauskas 
išpildė porą duetų. Karo bonų 
išparduota už $3.000. Taipgi 
daug jų užregistruota. Lietuvos 
reikalams surinkta $79.85. Rin- 

I kėjos buvo šios: p. V. Jankaus
kaitė, p. M .Grybaitė, p. A. Am-

Vasario 12 d. mirė Juozas Ai- brozaitienė ir E. Daukantienė, 
tutis iš Somerville. V elionis va- Lietuvos reikalams aukavo 
sario 15 d. iš N. P. bažnyčios šie: po $10.00 — pp. Jankaus- 
palaidotas Cambridge kapuose, kai ir p. M. Norbutas: kun. P. 
Velionis paliko nuliūdime žmo- juškaitis $5.00: po $2.00 —.A.
ną — Agniešką. 3 sūnus ir dūk- Radaitienė. p. Monkienė, p. Pii-■ 

sukuria išgyveno 48 terį’ Reiškiame velionio šeimai konienė. pp. Jakučiai.

I

Šiomis dienomis, pp A. O. 
Giedraičiai šventė savo 30 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį, 
pp. Giedraičių du sūnūs tarnau
ja karo tarnyboje, būtent, jū
reivis Antanas, kuris jau pora 
kartų išvengė mirties kovose, ir 
Kazys viršyla Marinuose. Svei
kiname pp. Giedraičius ir linki
me laimingai sulaukus švęsti 
auksinį jubiliejų.

<

i

užuojautą.dukteris 
Julė An- 

Lowell.
Čepaitis 

! taip pat gyvena Lowell. duktė 
• Ona Hali gyvena Cambridge. 
; sūnus Vladas gyv. Dorchester, 
sūnus Stasys dirba valdišką 
darbą aviacijoj, kaipo inžinie
rius. jauniausioji duktė Elzbieta 
gyvena su savo mamyte.

A. a. Pranas Čepaitis atvyko 
iš Lietuvos 1904 m. Visą laiką 
gyveno Millinocket, Me. Dirbo 
popieriaus dirbtuvėje. Kilęs iš 
Šiaulių apskričio. Kurtavenų 
par., Gervėnų kaimo.

Mirus tėveliui, visa šeima su- 
I važiavo ir dalyvavo savo myli
mo tėvelio laidotuvėse. Labai 

■daug gėlių vainikų buvo prie 
į karsto nuo šeimos, giminių ir 
'pažįstamų draugų, 
į Nuliūdusiai a. a. Prano Čepai- 
; čio žmonai ir jo šeimai reiškia
me gilią užuojautą, o velioniui 

. lai būna lengva šios šalies že
melė! Lai ilsisi amžinybėje.

V. Makauskas.
Šiame miestelyje yra dvide

šimt penkios lietuvių šeimynos. 
Į karo tarnybą yra išėję 18 lie
tuvių jaunuolių.

p. VI. Makauskas iš Mil
linocket, Maine, rašo:

“Tariu širdingą padėkos žodį 
p. Elzbietai Čfepaitytei. kad ji
nai man užprenumeravo laikraš
tį “Darbininką" metams, kaipo 
Kalėdų dovaną. Skaitau 
džiaugiuos. Man patinka. Ačiū Ka(j gautu pelnu apmokėjus ka- 
už prisiųstą Kalendorių. ~ 
siunčiu $1.00.”

Tikrai malonu sužinoti. 
“Darbininkas” • žiniomis 
straipsniais patenkina 
skaitytojus.

Prašome pakalbinti 
lietuvius užsiprenumeruoti lai-lrinta laimėtojam*.

<<
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"Geras katalikiškas laikraštis yra nuolati
nė misija". Leonas XIII.

l

i

vakare, 
įvyksta

PARAPUOS METINIS 
B Aa KIETAS

Vasario 20 d.. 6 vai. 
parapijos svetainėje
šaunus bankietas parapijos nau
dai. Šiais metais bankietą ruo
šia jaunosios kartos šeiminin
kės. Šeimininkės pasižadėjo sve
čius pavaišinti kalakutų vaka
riene. Taipgi bus išpildyta ir 
smulki programos dalis. Daly
vaukime visi ir paremkime pa
rapiją.

I

Sekmadienį, vasario 13 d. Lie
tuvių svetainėje, Hollins St., 2 
vai. po pietų įvyko bendros pra
kalbos Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį paminėti.

Trečiadienį, vasario 16 d. 8 v. 
rytą įvyko šv. mišios už mūsų 
karius ir nelaimingus pavergtos 
Lietuvos žmones. Taipgi buvo 
daromas atminimas visų tų, 
kurie žuvo šiam kare Lietuvos 
gerovei. Šios mišios buvo užpra
šytos Baltimorės Lietuvių Drau
gijų Tarybos.

Maldos Apaštalavimo Direkto
riaus kun. Aukštikalnio prane
šimu skiriama penktadienis, va
sario 18 d. kaipo pirmutinė mū
sų parapijai NENUTRŪKS
TANČIŲ ŠV. MIŠIŲ UŽ LIE
TUVOS LAISVĘ eilėje. Tos Mi
šios atnašautos 8 vai. rytą. Me
tų bėgyje kitos mišios bus au
kojamos ta pačia intencija, geg. 
18 d., rugsėjo 18 d., ir sausio 2 
d. 1945 m. Visi Baltimorės lie
tuviai kviečiami dalyvauti šv. 
Mišiose ir pasimelsti už Lietu
vos Laisvę.

Vasario 20 d. SUMA 11 vai. 
rytą įvyks su trimis kunigais. 
Mišios bus aukojamos Pergalei 
ir Taikai išprašyti Amerikai ir 
Laisvę Lietuvai. Tą rytą bus pa
sakytas Lietuvos Nepriklauso
mybės atsiminimui tinkamas 
pamokslas.

PUSRYČIAI IR SUSIRINKI
MAS

Po mišių Sodalicijos narės su
sirinko į parapijos kambarius, 
kur gavo užkąsti. Laikytame 
metiniam susirinkime buvo iš
rinkta nauja valdyba: pirmi
ninkė. Magdalena Budelytė; vi- 
ce-pirmininke. Anelė Keidošiū- 
tė; raštininkės — Valerija Ma- 
karauskaitė ir Eleanora Pečiu
lytė: Iždininkė — Marijona Ne- 
muraitė. Kun. Dubinskas dėko
jo pereitų metų valdybai už jų 
ištikimybę ir bendradarbiavimą 
ir kiekvienai valdybos narei į- 
teikė ypatingą atminimą nuo 
savęs. Bažnyčios prieangyje bu- 
vo pakabintas naujas Sodalici
jos Garbės Sąrašas su puikiu 
paveikslu Marijos. Dievo ir 
žmonių Motinos. Nors ir ne
skaitlinga vra mūsų Sodalicija. 
tačiau teikia didelį džiaugsmą 
kaip mūsų klebonui kun. dr. 
Mendeliui. taip mūsų parapijos 
šeimoms. Kun. dr. Mendelis tik 
vieną teturi troškimą, būtent, 
kad visos mergaitės ir čia gi
musios vedusios moterys pri
klausytų prie Sodalicijos ir to
kiu būdu sektų Marijos pavyz
dį ir turėtų Ją už ypatingą Glo
bėją.

p. Mali
nauskas, p. Puzinas ir pp. Po- 
tembergai: po $1.00: N.N., A.
Zaveckas. J. Morkūnas. A. Vin- 
ciunas, J. Tamaliunas, P. Ra- 
dzukynas, A. Burokienė, A. Re
meikienė, J. Rameika, p. Sarge
lis, p. Baranauskas, p. Jakavi- 
čienė, G. Bakaveckas, J. Moc
kevičius. V. Četkauskas. B. Šim
kus. J. Laugalis. M. Klevienė, 
S. Luinis. A. Ambrozaitienė. A. 
Daukantas, adv. J. Cunys, A. 
Kneižys, pulk. K. Grinius, adv. 
K. Kalinauskas. J. Bukšys. A. 
Markavich. N. Versinckas. M. 
Skirienė. M. Zaveckienė, J. Ja- 
sinskas. p. Bardauskienė. p. 
Mockevich, J. Tebėra, A. Ple- 
kavičius. ir O. Lukošiūnienč. 
Aukota ir kiek smulkiais. Publi
kos dalyvavo neperdaugiausiai, 
mat apie trečioji dalis Cambri- 
džiečių. norėdami girdėti p. A. 

i Devenienės kalbos, dalyvavo 
South Bostone. Vakaro vedėju 
buvo Federacijos skyriaus pirm, 
p. A. Zaveckas. Kurie pirko bo
nus ir registravosi, vardai bus 

i skelbiami kįtuose “Darbininko” 
' numeriuose.

1
I

Vasario 8 d. išėjo karo tarny
bon jaunuolis J Janiūnas, sū
nus p.p. P- K. Janiūnų, pp. Ja
niūnai augina keturis sūnus, 
kurių vienas, būtent. Albinas, 
lanko seminariją, pp. Janiūnai 
yra •ilgamečiai LDS 8 kps. na
riai ir “Darbininko" radio pro
gramos rėmėjai. Linkime jau
nuoliui J. Janiūnui geriausių 
sėkmių ir Dievo palaimos karo 
tarnyboje.

i

Vasario 17 d. išėjo karo tar
nybon p. J. Gilis. Jis paliko na
muose jauną žmonelę ir jauna- 
metę dukrelę, p. J. Gilis tarny
bos šakoje pasirinko laivyną. 
Sveikiname!

KORTAVIMO VAKARAS
Vasario 21 d.. 8 vai. vakare, 

parapijos svetainėje įvyksta 
kortavimo vakaras, kurį rengia

ir. Federacijos 16 skyrius, tikslu.

1 rl", talikiškų draugijų duokles Fe- 
ideracijos Centrui ir Apskričiui, 

kad; Draugijos raginamos šį pa- 
ir j rengimą remti, nes čia daroma 

savo vigų draugijų naudai. Dalyvau- 
; kitę visi ir linksmai praleiskite 

ir kitus į vakarą. Gražių dovanų užtik- 
’rirrin himnfnianu.

kraštį “Darbininką". Jeigu I _________
kiekvienas “Darbininko” skai
tytojas gautų nors po vieną nau
ją skaitytoją, tai jo šeima pasi 
dvigubintų. Pabandykime tai 
padaryti I

Vasario 16-tos Minėjimas
Sekmadienį, vasario 13 d.. 

Robert’s mokyklos auditorijoje, 
j įvyko Cambridge lietuvių Fede-

Sekmadienį, vasario 20 d., 
tuoj po paskutinių mišių, para
pijos svetainėje įvyksta Federa
cijos 16 skyriaus susirinkimas 
ir taipgi karo bonų komisijos 
susirinkimas. Norintieji tą die
ną galės užregistruoti turimus 
karo bonus. A. D.

Infliacija yra priešas, 
Nugalėk ją Karo Bonų 
su taupomis.

Rcmk sius šalies apsigynimų! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

i

> < *
; Juozas Kasinskas
) Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

' Patarnavimas Dieną ir Naktį

! 602 VVashington Blvd.
į BALTIMORE 30. Ma.

Tel. Lexington 8595
• Limosinai dėl visokių reikalų
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SODALIEČIŲ GARBES 
SĄRAŠAS

Alesė Adomaitytė. Eugenija 
Adomaitytė, Juozapina Augai- 
tytė. Kotryna Bagdonaitė. Mag
dalena Budelytė. Ona Čaplins- 
kaitė. Marijona Cavaselis. Eve
lina Česnaitė, Darata Cučuiytė. 
Stasė Dubauskaitė. Veronika 
Dubauskaitė. Aldona Garpštie- 
nė. Lucilė Geisey, Marijona I- 
voškaitė. Regina Jončaitė, Al- 
verta Jovaišaitė. Anelė Keido- 
šiūtė. Marija Teresė Keidošiūtė. 
Marijona Keidošiūtė. Dolora 
Keidošiūtė. Mrs. Ona King. Mrs. 
Blanche Komisar. lelija Let- 
kausk&itė. Zofija Lietuvnikienė. 
Magdalena Lukošaičiūtė, 'Vale
rija Makarauskaitė. Juozapina 
Mašinskaitė. Agota Maskevi- 
čiūtė. Anelė Maskevičiūtė. Ona 
Maskevičiūtė, Olga Matulioniū- 
tė. Marijona Mažeikiūtė. Geno-

SVEIKINAME PONUS 
AKELAIČIUS

Vasario 15 d. Kazimieras ir 
Ieva Akelaičiai nuo Belair Rd. 
minėjo 35 metus savo vedybi
nio gyvenimo. Kadangi abudu 
yra susipratę katalikai ir išti
kimi nariai šv. Alfonso parapi
jos. tad užprašė padėkos šv. mi
šias. kurios buvo atnašautos jų
jų intencija tą rytą. Sveikiname 
ponus Akelaičius ir 
Linkime laimingai 
auksinio jubiliejaus, 
metų abiem!

jų šeimą, 
sulaukti 
Ilgiausių

LAUKLA AUKSINIO 
JUBILIEJAUS

Visiems gerai pažįstamas Sta
sys Gabrilevičius. įžymus vei
kėjas mūsų kolonijoj praeityje, 
rengiasi su savo žmona minėti 
auksinį jubiliejų savo vedybi
nio gyvenimo, kurs įvyks sek
madienį. vasario 27 d. Per pas
taruosius kelius metus Stasys 
randasi Maryland Statė Sanato
rijoj- gydosi, tačiau mano par
vykti į Baltimore į savo sukak
tuves. Girdėjau, kad parašė 
Klebonui laišką, kuriame prašė 
sutvarkyti bažnytines apeigas, 
per kurias jis nori su savo žmo
na panaujinti įžadus, padarytus 
50 metų atgal. Duok Dieve lai
mingai abiem sulaukti tos link
smos dienos.
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i menys. Visi norėjo netik išgirs-. skubino pasisavinti 
ti, bet ir pamatyti tą įdomų ku- Pasidžiaugė. I ‘ ‘ 
nigą.

Jo žodžiai buvo patraukianti, stangas L 
nes kalbėjo faktais iš savo 26 išlaisvinimu, 
metų vaikų mieste darbuotės. ( Padaryta pertrauka, laike ku- 

“Nėra berniuko nei mergaitės rios rinkta aukos Lietuvos gy- 
blogo. kaipo tokio”, prabilo nimo reikalams. Surinkta $47.- 
Father Flanagan. Sako, blogi 20. Kadangi karo bonų masinis 
tie. kurie išauklėjo blogai, todėl pardavimas įvyko sausio 23 d., 
reikėtų ne tiek vaikus, kiek jų1 tai šį kartą nebuvo bonų parda- 
artimiausius auklėtojus bausti, vėjo. Jis buvo užimtas bonų 
už negeistinus jų darbus. i pardavimu sirijonų masiniame i

Pasmerkė taip pat tuos, kurie susirinkime. Tačiau buvo atė- Į 
verčia ar leidžia motinoms dirb- jusiu pirkti karo bonus, ir jie, 

Br ,< kton. Mass. — Sekmadie- išvyko pereito mėnesio pabai- ti dirbtuvėse. ‘‘Motinų vieta na- kaip girdėjau nupirko pirmadie
nį. vasario 20 d.. 2:30 vai. po goję, 
pietų. Šv. Roko lietuvių parapi- ■
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i svetimieji, 
kad lietuviai gau

siai remia šios šalies karo pa- 
ir rūpinasi Lietuvos

Juozas yra Amerikos Marine skas, V. Ramanauskas, D. No- 
tarnyboje.

Pranas Kudirka daug dirbo 
l katalikiškose ir tautiškose orga- 
1 nizacijose. Norwoode, kovai 
prasidėjus katalikų su laisva
maniais. pradėjus katalikiškos 
organizacijos organizuotis. Pra
nas Kudirka stojo į pirmųjų ei
les. Jis yra vienas iš pirmųjų 
organizatorių Šv. Jurgio pašal- 
pinės draugijos, Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos, LRKSA 81-mos 
kuopei, LDS organizacijos ir 
LC2 3?-čios kuopos, LRK 
1 ederae jos skyriaus ir kitų or- 
ganizac'jų. Priklauso . prie Šv. 
Vardo Vyrų draugijos ir jų bu
vo valdybose, jis ir dabar jose 
priklauso ir kiek galėdamas jo- 

įse dirba.
! p. V. Kudirkienė taip pat pri
klauso prie katalikiškų draugi
jų: moterų pašalpinės draugi
jos. Maldos Apaštalavimo drau
gijos, Gyvojo Rožančiaus ir ki
tose.

Ponai Kudirkai yra geri kata
likai, Amerikos ir Lietuvos pa- 
trijotai. Visuomet remia visus 
kataiikiškus ir tautiškus reika-j 
lūs

R. Sanutienė,
V. Kulkauskas, M.
E. Vatetskienė,

>♦

J.

II.

rinkevičius, 
Jusevičius.
Peletskas, 
Zenkevičius, O. Jaruševičius, O.
Kraučiūnienė, S. Buja, E. Sa
baliauskas, J. Zumka, M. Jan
kevičius. E. Kulišienė, H. Sau- 
lenaitė, A. Kučinskas, S. Saulė- 
nas, H. Kazlauskas. H. Baumi- 
lienė, E. Adomavičienė, E. Kaz
lauskienė, S. Bujienė, O. Saule- 
nienė, E. Perednienė, J. Versat- 
skas, E. Blažonlcaė, E. Selukie- 
nė, S. 
čienė, J. Slaičiūnas, M. Žul 
kienė, A. Janulienė, 
čionis, J. Sabaliauskas,'C. Dro- 
vinskas, B. Andusaitis, A. Vil- 
kišius, K. Bandzevičius, M. Ma
linauskas, O. Grigienė, J. Bale- 
vičienė, J. Bujienė, S. Kondro
tas, J. Ramanetskas, J. Praka- 
pas, A. Paškauskas, T. Barsiūtė.

Nuolankiai prašiau atleisti, 
jei keno pavardė praleista arba 

' neteisingai užrašyta.
Vytautas Ramanauskas.

Blaževičienė, M. Pctkevi-
’ukaus-

A. Sven-muose. o *ne dirbtuvėje”, sako nį ir antradienį pas vaistininką 
Father Flanagan. Mašinų, girdi, Antaną Mickūną, Lietuvių Ka- 
bildesys ir varginantis darbas ro Bonų Komiteto iždininką, 
išplėšė iš motinos motinišką Stambiausiu pirkėju buvo p. 
širdį vaikams ir tuo būdu mo- Jonas Gudelis iš Roslindale, 
tina neatlieka ir negali atlikti Monarch Bakery savininkas.' 

Kas ir [ 
tos pareigas. už kiek kiti nupirko prieš pasi- I

Kalba begalo buvo įdomi, tik baigiant ketvirtajam karo bo- | 
ypatingai nų vajui neteko sužinoti.

Programos vedėju buvo p. A. 
B. F. Kneižys, kuris baigiantis 

programai perskaitė rezoliuci
ją Lietuvos nepriklausomybės 

mirė šio reikalu, kuri buvo vienbalsiai 
su priimta.

Pažymėtina, kad Šv. Jurgio 
B.1 lietuvių parapija Lietuvos ne

priklausomybę minėjo ir bažny
čioje atitinkamomis pamaldo
mis. Taipgi maldos buvo auko
jamos ir už mūsų jaunuolius, 
kurie yra karo tarnyboje.

Prieš išvykstant. Bronio Bart- 
jos svetainėje. Sawtelle Avė. ir kevičiaus draugai suruošė šau

nias išleistuves. Gavo daug 
ir sveikinimų, linkėjimų ir dova

nų. Dalyvavo išleistuvėse gydy
tojai. biznieriai, kunigai ir įžy- savo pirmaeilės Dievo jai skir- Jis pirko už $4,800.00. 
mesnieji veikėjai.

Bronius Bartkevičius 
jauniausias LDS 2 kuopos 
rys. gabus vaidintojas Šv. Ro
ko lietuvių parapijoj. Jo tėve
liui mirus, jis liko biznio vedė
ju. Prieš išvykstant į Jung. Val-

Monroe St.. įvyks Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas ir 
Karo bonų pardavimas, kurį 
ruošia Lietuvių Bendras Komi
tetas.

Kalbės Brocktono miesto ma
yoras p. Downey. p. A. Devcnie- 
nė iš Waterbury. Conn.. kon- 
gresmanas Wigglesworth iš 
VVashington. D. C. ir vietinis 
kleb. kun. Jonas Švagždys.

Parapijos choras padainuos stybiiį Laivyno tarnybą, turėjo 
kelias patriotines dainas.

Komitetas nuoširdžiai kviečia 
visus vietinius ir iš apylinkės 
lietuvius dalyvauti šiame iškil
mingame Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime, 
vauti, bet ir gausiai pirkti karo jis sugrįš praleisti atostogas 
bonus šiame masiniame lietuvių pas 
susirinkime.

buvo
na- gaila, kad lietuvių, 

senesniųjų, tėvų ir motinų ma
žai atsilankė.

i

parduoti biznį, nes jo mamytė, 
p. Marijona Bartkevičienė ne
galėjo viena to biznio vesti.

Kaip girdėt, Bronius Bartke
vičius yra patenkintas Laivyno

Ne tik daly- tarnyba. Gal būti greitu laiku

i

MIRĖ
Jonas Stanislovas 

mėnesio 10 d. Iškilmingai 
bažnyčios apeigomis palaidotas 
Šv. Marijos kapinėse.

NORWOOD, MASS

—
šios savaitės pradžioje kun. 

Jonas Švagždys. Amerikos Lie
tuvių Tarybos narys ir ALRK 
Federacijas dvasios vadas, bu
vo išvykęs į New Yorką daly
vauti Federacijos Centro Valdy
bos posėdyje.

savo mamytę. Turėsime 
progą su juo pasimatyti ir pasi
kalbėti.

WESTFIELD, MASS
MISIJOS

Mūsų par. bažnyčioj šiais 
tais prasidės misijos 23 dieną 
vasario. Pelenų dienos 7:30 v. 
vakare. Baigsis kovo 5. Misijas 
ves pagarsėjęs misionierius Tė
vas Geraidas, Pasijonistas. Pra
šom visų pasinaudoti misijose 
ypatingai teikiamomis Dievo 
malonėmis.

Kun. V. Puidokas.

me-

Dr. Mykolas F. Grendelis,
gydytojas ir chirurgas.
Šiomis dienomis Dr. Mykolas 

F. Grendelis atidarė savo ofisą 
adresu 491 Commonwealth 
Avė., Boston, Mass. Tel. KEN- 

■ more 2265. Jis yra baigęs medi
cinos ir chirurgijos mokslus 
Jefferson Medical College, Phi
ladelphia, Pa. Pabaigęs moks- 

| lūs, grįžo į Bostoną ir prakti- 
j kavo chirurgiją Bostono Miesto 
. ligoninėje. Vėliau buvo įstojęs 
Armijon, bet susirgus, jis buvo 
garbingai atleistas iš tarnybos.

Dabar Dr. Grendelis ne tik 
atidarė ofisą, bet jis yra pa
kviestas į Bostono Miesto ligo
ninės štabo narius, kaipo jau
nesnysis chirurgas.

Dr. Mykolas F. Grendelis yra 
L. Vyčių 17 kuopos narys, pasi
žymėjęs sporte ir įvairiuose ki
tuose veikimuose.

Jaunam gydytojui - chirurgui 
linkime geriausių sėkmių!

ir katalikišką spaudą.
Kaimietis.

PADĖKA

Tėvų Jėzuitų Misijos
Worcester, Mass. — Aušros

. Vartų par., Vas. 24 — Kovo 5 d. 
I T. Antanas Mešlis, S. J.
: Cambridge, Mass. — Nekalto 
! Prasidėjimo par. Vas. 27 — Ko- 
: vo 12 d. T. Pr. Aukštikalnis,
S. J.

i Elizabeth, N. J. — Šv. Petro 
I ir Povilo par., Vas. 27 — Kovo
12 d. T. Jonas Kidykas, S. J.

Bayonne, N. J. — Šv. Mykolo 
par., Kovo 11 — 19 d. T. Anta
nas Mešlis, S. J.

Providence, R. I. — Šv. Kazi
miero par., Kovo 12 —19 d. T. 
Pr. Aukštikalnis. S. J.

Scranton, Pa. — Šv. Mykolo 
par., Kovo 12—19 d. T. Jonas 
Kidykas. S. J.

Philadelphia, Pa. — Šv. Jur
gio par., Kovo 19 — Bal. 2 d.
T. Pr. Aukštikalnis, S. J.

Brooklyn, N. Y. — Apreiški
mo par.. Kovo 19 — 
T. Jonas Kidykas, S.

Athol,
kaus par.. Kovo 26 — 
T. Antanas Mešlis, S. J.

Philadelphia, Pa. — šv. An
driejaus par., Geg. 14—21 d. 
T. Pr. Aukštikalnis, S. J.

Neirarfc, N. J. — šv. Trejybės 
par., Geg. 21 — 30 d. T. Anta
nas Mešlis. S. J.

Tariame visiems nuoširdžiai 
ačiū už surengimą mums pui
kios puotos vasario 5 d.. 35 me
tų mūsų vedybinio gyvenimo su
kakties proga. Ačiū visiems 
rengėjams, giminėms ir drau
gams už gerus linkėjimus ir 
gražias dovanas.

Pranas ir Veronika Kudirkai.

Lietuvos Nepriklauso
mybės Minėjimas

Sekmadienį, vasario 13 dieną,
Šv. Jurgio lietuvių 
svetainėje įvyko Lietuvos nepri- jr baigsis 19 d. Misijų pamoks- 
klausomybės paskelbimo sukak- [ sakys tun. Dr. Antanas 
ties minėjimas Federacijos sky- 1 — - - - - ■
riaus vadovybėje.

Pirmiausia vietinis kleb. kun.
S. P. Kneižis apie Lietuvą ir jos 
pavergėjus kalbėjo ir tikrino, 
jog po karo Lietuva, kaip ir ki-J je, St. James Avė. 
tos tautos, atgaus laisvę, nes to! 
reikalauja teisingumas. Primi
nė lietuvių tremtinių Sibire ir 
Vokietijoj sunkų gyvenimą ir jų 
kančias. Ragino remti mūsų 
tautos kovą dėl Lietuvos nepri- , 
klausomybės ir laisvės.

Parapijos merginų choras ir 
solistės, vadovaujant muzikui' 
A. Šlapeliui, sudainavo keletą; 
patriotinių ir liaudies dainelių.

Principaliu kalbėtoju buvo,' 
adv. A. O. Shallna, Lietuvos-! 
garbės konsulas, kuris labai 
vaizdžiai apibūdino mūsų tau-, 
tos kovas dėl laisvės, mūsų iš
eivijos jaunosios kartos prasi- tė), kuri yra išvykus į Floridą 
mušimą į viršūnes sporto srity- pas savo vyrą karį praleisti a- 
je. moksle. Taipgi priminė gen. tostogas, rašo, kad oras šiltas

f ——————

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
parapijos misijos prasidės kovo 13 dieną

Sodalicijos “Food Whist Par
ty” įvyks vasario 22 dieną, 8 
vai. vakare, parapijos svetainė-

LOWELL, MASS

Kaip žinoma. Dr. Juozas P. 
Kvaraciejus šiomis dienomis a- 
tidarė savo ofisą adresu 196 
Main St.. Brocktone, kaipo me
dicinos gydytojas ir chirurgas. 
Dr. Kvaraciejus nėra naujas 
gydytojas. Jis yra baigęs Tufts 
Medical Mokyklą 1932 m. ir 
praktikavo mediciną ir chirur
giją per dešimtį metų. Jis. no- Praeitą savaitę atsilankė žino-! 
rėdamas pagilinti chirurgijos mas visoj Amerikoj, kaipo vai- 
mokslą. savo ofisą buvo uždaręs kų miesto įkūrėjas, Father Fla- 
ir per apie metus laiko turėjo nagan. Tai įdomus asmuo kaipo 
specialų chirurgijos kursą Bos- kunigas, mokytojas ir prityręs 
tono Miesto ligoninėje, kurį už- vaikų auklėtojas, 
baigė šių metų pradžioje. ; Kuomet paskelbė vietiniai ir

Sveikiname Dr. Kvaraciejų ir Springfieldo laikraščiai apie jo 
linkime geriausių sėkmių! , atsilankymą su paskaita į vieti- 

------------- Į nę High School, prisirinko į tą
Bronius P. Bartkevičius, gyv. didžiausią visame mieste salę, _ _ _ _ . _ .

680 North Main St.. su savo tiek, kad jau vėliau atėję nebe-į Tadą Kosciušką, kuris atvykęs, ir kasdien “kepinasi saulės 
mamyte ir buvęs biznierius, da- galėjo vietų gauti. Susirinkusių į šią šalį, kovojo dėl šios šalies spinduliuose”. Ji yra apsistoju- 
bar yra J. V. Laivyne, kur jis tarpe matėsi įvairių pažiūrų as-' laisvės, jo kilmę, ir kad jį pasi- įsi Clermont, Florida.
 

—
Pereitos savaitės pabaigoje 

buvo parvykęs praleisti atosto
gas iš 
liūnas, 
James

FATHER FLANAGAN 
V’ESTFIELDE

V asario -February 
CLEARANCE!
I. J. Fox, didžiausia moteriškų kailinių fir

ma šį mėnesį turi taip vadinamą CLEA- 
RANCE. Taigi dabar yra patogiausias laikas 
įsigyti kailinius, nes prasideda žiemos šalčiai. 
Mūsų krautuvėje kailinių pasirinkimas yra 
platus ir įvairus. Kainos labai prieinamos. 
Duodame ilgam terminui išsimokėti.

Senus kailinius išmainome į naujus ir už 
juos duodame gerą kainą. Tai kam vilkėti 
nudėvėtus ir aptrušusiais kailiniais, kad su 

mažu depozitu galite įsigyti nauju, elegantiškus ir madnus kailinius. A- 
teikite į mūsų krautuvę ir persitikrinkite kokių turime puikių kailinių ir 
kaip lengva juos įsigyti.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad jums patarnautų šios 
krautuvės lietuvis atstovas p-nas Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių 
specialistas — ekspertas. Per jį pirkdamos gausite 10% nuolaidos.

* Have you 
B0U6HTY0UR 
^BONDS

BOSTON, MASS.
V K

karo tarnybos 
pp. Vasiliūnų. 
Avė., sūnus.

V. Vasi- 
gyv. St.

adv. Ben-

muose surengė, jų pagerbimui, 
bankietą. Bankiete dalyvavo a- 
pie 70 svečių ir viešnių, giminių, 
draugų ir pažįstamų. Apart vie
tinių, buvo atvykę ir iš kitų 
miestų: iš Waterbury, Conn. —
J. Dubauskas su žmona, P. Lau- 
rynaitienė, A. Krivinskienė ir
K. Dubauskas su žmona; iš 
Cambridge, Dorchester, So.

Readville,
Pereitą sekmadienį 

jaminas ir p. Estela Sykes išvy- Boston, Roslindale, 
ko į New York praleisti žiemos Dedham, Walpole ir iš kitų mie- 
atostogas. Kartu su jais vyko [stelių. Visi nuoširdžiai linkėjo 
Dr. Antanas ir ponia Gasson iš 
Mansfield, ir muzikas Rapolas 
ir ponia Juškai iš Dorchester.

p. Blanche Rainienė (Dalely-

pp. Kudirkam ilgiausių metų ir 
laimės jų gyvenime, pp. Kudir
kai daug gavo sveikinimų laiš
kais ir daug gražių dovanų nuo 
sūnų, dukterų, žento , marčių, 
anūkų ir nuo giminių ir draugų. 
Taip pat p. A. Kurienė įteikė 
gražią dovaną nuo visų bankie- 
to dalyvių. Sūnūs, dukteris, žen
tas ir marčios sveikino savo tė
velius ir linkėjo ilgiausių metų, 
širdingai dėkoja visiems atsi
lankiusiems į jų tėvelių pager
bimą. Kalba patys jubiliatai 
pp. Kudirkai, širdingai dėkoja 
sūnums, dukterims, žentui, 
marčiomis ir visiems dalyviams 
už surengimą bankieto. sveiki
nimus, linkėjimus ir gražias do
vanas.

Vedybinio gyvenimo sukak
ties proga reikėjo svoto ir svo-

Pereitą savaitę susirgo p. Va
lerija Rakauskienė, gyv. 4 St. 
George St. Linkime pasveikti.

j Sekmadienį, vasario 13 d. tuoj 
po sumos įvyko Moterų Sąjun
gos 27 kp. susirinkimas. Išrink
ta valdyba šiem metam: pirm. 
Ieva Tvaskienė; vice-pirm. — 
O. Červokienė; fin. rašt. A. No-
vikienė; prot. raštininkę išrinks j čios. Svotas buvo p. M. Trečio- 
kitame susirinkime, nes dabar- i kas, o svočia p. Dubauskienė. 
tinė raštininkė p. B. Adomaitie- i Toastmasteriu buvo p. A. F. 

1 nė tebeserga; ižd. O. Navickie
nė. Iždo globėjos — O. Docar ir 
A. Lyons. Ligonių aprūpinimo 
komisija — O. Navickienė ir A. 
Kneižienė. Atstovės į Federaci
ją — I. Tvaskienė ir B. Adomai
tienė.

Susirinkimai įvyks trečią

Kneižys. “Darbininko” redakto
rius. Puota buvo graži. Visi 
linksmai praleido laiką. Pranas 
Kudirka yra kilęs iš Lietuvos, 
Šakių apskričio. Barzdų parapi
jos, Žilių kaimo. Į Ameriką at
vyko 1904 metais, ir visą laiką 
gyveno Norwoode. Apsivedė su

Lowellio lietuviai iškilmingai 
minėjo Lietuvos nepriklauso
mybės 26 metų sukaktį. Turėta 
labai geras kalbėtojas, tai kuni
gas Vaitekūnas iš Providence. 
Rhode Island. kuris gražiai nu
piešė Lietuvos nepriklausomy
bę ir kartu ragino daugiau Lie
tuvius vienybėm

Anglų kalba kalbėjo p. Bart 
Callery, kuris sustiprino lietu
vių pasiryžimą padėti atgauti 
Lietuvai nepriklausomybę.

Programos vedėju buvo vieti
nis klebonas kun. P. Strakaus- 
kas.

Meno dalį išpildė vietinis Šv. 
Juozapo parapijos choras, va
dovaujant p. Veronikai Dzedu- 
lionytei, kuris labai gražiai su
dainavo dainas, ir mažasis cho-, 
ras išpildė lietuviškus tautiškus; 
šokius. Daug kredito duodame] 
p. Veronikai Dzedulionytei, kadi 
ji taip gražiai išlavino jaunimą. !

Lovvellio lietuviai labai gra- 
žiai pasirodė nupirkdami Karo 
Bonų už 815,250.00.

Buvo renkamos aukos dėl Lie
tuvos Tautinės Tarybos. Viso 
surinkta $95.00.

AUKOTOJAI —
Kunigas Vaitekūnas $3.00; p. 

A. Jaruševičius — $10.00. Po 
$1.00 — J. Sadauskas, R. Aino- 
rius, J. Narankevieius, J. Ku
činskas. E. Bomilienė, J. Bomi- 
la. J. Kazlauskas. W. Galubits- 
kas, S. Balkus, V. Paulauskas, 
R. Stanulonis. Kun. P. Strakau-

i

i

!

sekmadienį kiekvieno mėnesio, Veronika Surviliūte iš Lietuvos, 
tuoj po sumos, parapijos sve
tainėje.

VEDYBINIS SUKAKTIS
Vasario 13 dieną, pp. Pranas 

ir Veronika Kudirkai minėjo 35 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Kleb. kun. S. Kneižis at
laikė jųjų intencijai šv. mišias. 
Ta proga jų sūnūs, dukteris, 
žentas, marčios, giminės ir 
draugai vasario 5 dieną jų na-

Raseinių apskričio. Batakių pa
rapijos, Balčiškių kaimo. Šliū- 
bą suteikė kun. T. Žilinskas Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje, So. Boston, Mass. Vasario 
13 d., 1909 m.

pp. Kudirkai išauklėjo gražią, 
katalikišką šeimynėlę: 3 sūnus 
ir 2 dukteri. Du sūnus ir viena 
duktė yra vedę ir auklėja šei
mynėles. Viena duktė gyvena 
su tėveliais, o jauniausis sūnus

Bal. 2 d. 
J.

Mass. — Šv. Pranciš-
Bal. 2 d.

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

i

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

!Kada Jums reikalingi akiniai leis-
' kitę mums išegzaminuoti akis ir
I pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass..J
I

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
-’lrmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnlenė,
8 Winfield St.. So. Boston, Masa. 

ProL RaSt. — Ona IvaSkienė,
440 E. Sixth SL. So. Boston, Mass 

Fin. RaSt. — B. Cunienė.
29 Gould St.. W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway—1864-VV.
Odininke — Ona Staniuliūtė.

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

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

110 H St., So. Boston. Mass 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Alsais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

787 E. Eroadway. So. Boston. Mass.

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



Penktadienis, Vasario 18, 1944 DARBTNTN KAS 7

t;
r B ^^R B . B ■

» M B I k. ■ B B

i
Dieve, gink tėvynę mūsų 
Nuo pavojų ir nuo priešų, 
Aušros Vartų Motinėlė, 
Laimink jos rytojų šviesų.

Išvyko Karo Tarnybon

I
I

ŽINUTES
Juozapas ir Teklė Sloninai 

‘užsakė labai brangius auksinius 
rūbus — arnotą, dalmatikus, 
kapą ir velioną, Šv. Petro par. 
bažnyčiai, prie progos jos 40 
metų sukakties. Bus tai bran
giausi ir gražiausi rūbai, ko
kius šioji bažnyčia yra turėju
si ar mačiusi.

St. Paliko dukterį ir sūnų. Tapo 
palaidotas, iš Šv. Petro par. baž
nyčios, vas. 17 d., 9 vai. ryte, 
Naujos Kalvarijos kapuose.

Vincentas ir Katrė Ripolai už
sakė puikius baltus dalmatikus 
ir kapą, pritaikomus prie arno
to, padovanoto Karolio ir Pet
ronėlės Vasiliauskų.

Vas. 14 d., mirė Jonas Stama- 
rakas. 67 metų, gyv. 780 E. 4th

DAKTARAI

Tel. TROivbridge 6330

J. Repshts, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE. MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

I

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
, So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

I -
TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
i DR.AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

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

Kapitonas Wm. Duserick 
Dusevičius

Vasario 11 d., 12 vai. naktį, 
lydimas savo žmonos, giminių 
ir daugybės draugų išvyko Dė
dės Šamo tarnybon Dr. Dusevi
čius. Pirmiausia jis išvažiavo 
Carlyle, Pa. šešioms savaitėms, 
o paskui baigęs pagrindinę pra
tybų, bus kur nors kitur paskir
tas.

Dr. Wm. Dusevičius iš syk ga
vo kapitono laipsnį.

Prieš išvyksiant į karo tarny
bą jojo draugai, vadovaujant 
adv. J. Grigaliui, dr. A. L. Ka
počiui.-V. Skudriui, 
rui ir Ad. Druzdžiui, 
viešbutyje surengė 
leistuvių bankietą, kuriame da
lyvavo 120 svečių bei viešnių. 
Dr. Dusevičiui. vykstančiam 
karo tarnybon, buvo pasakyta 
daug kalbų ir linkėjimų, taipgi 
įteikta gražus čemodanas, ir So. 
Bostono daktarų draugijos var
du įteikta graži fontaninė 
plunksna.

Dr-as Dusevičius augina tris 
sūnelius.

Linkime kapitonui dr. Dusevi
čiui geriausios kloties.

J. Caspe- 
Vendome 
gražų iš-

t

Tel. ŠOU 2712

Dr.J.C.Seymair 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė — Akių, Vidurių ligų. 

Ausų, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius

Vai. nuo 2—4 ir 7—8
534 Broadway

So. Boston. Mass.

LANKĖSI
Antradienį “Darbininke” 

kėši p-lė Viola V. Grecius iš E. 
Peperell, Mass. Atsilankymo 
proga, atnaujino ‘Darbininko’ 
prenumeratą ir savo tėvelius į- 
rašė į Liurdo knygos rėmėjus, 
aukodama $5.00 knygos fondan. 
Tai pavyzdinga duktė, kuri 
taip gerbia savo tėvelius.

lan-

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

Ši taip labai svarbi ir Įdomi knyga 
pirmame leidime pasirodė prieš 34 
metus, Lietuvoje. Ji turėjo pelnyti di
delį pasisekimą mūsų skaitančios vi-' 
suomenės tarpe. Joje moksliškai __ ,___ j_______
svarstomi stebuklai, aiškiai apsako- ^oje 94 jaunimo kp. pirminin- 
ma visi ŠVč. P. MARIJOS APSIREIŠ- ięas Kaip žinote ši kuopa vasa- 
KIMAI mažai Bernadetai ir aprašoma rjo 20 d., rengia savo metinį 
daug įvykusių stebuklų. Knyga taip bankietą, todė°l adv. Jonas Gri- 
įdomi, kad sunku apsakyti, reikia tik gajus visus nuoširdžiai kviečia 
pačiam ją skaityti. .dalyvauti.

• Antras tos knygos leidimas buvo papildytas žinio-1----------------------------------
mis iš įvairių rašytojų ir iš naujų paties autoriaus ty- Į 
-rinėjimų Liurde, 1930 metais. Šitą antrą leidimą “Dar
bininkas” perspausdina, sutinkant pačiam autoriui 
Vyskupui P. Bučiui ir neužilgo su didžiausiu džiaugs
mu galės visuomenė skaityti.

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

Aukojusieji $5.00 ar daugiau bus įrašyti į žios 
svarbios knygos rėmėjus, jie gaus knygą ir jų vardas 
bus atspausdintas — įamžintas pačioje Liurdo knygo
je.
Šią savaitę į Liurdo knygos rėmėjus įstojo sekantieji:

Miss Amelia Vaitekūnas, Chicago, III....................... 6.00
Jonas ir Marcelė Jakštai, So. Boston, Mass.............. 5.00
M. Šipalienė, Phila., Pa....................................
Domule Sasnauskienė, Dorchester, Mass. .. 
Mrs. B. Čiuderkis, N. Randolph, Mass...........
Juozas B. Sadnikis, Dorchester, Mass...........
J. J. Aukštakalnis, Gary, Ind......................... .
Ona Kurpalienė, Gary, Ind.............................. .
Juozas ir Kostanc. Karpus, Brooklyn, N, Y. 
Mrs. M. Lukauskas, Cicero, III......................„
Mrs. A. Vaznis, Chicago 9, III......................... ,
Clare Petkus, Chicago, III...............................
Ona Marcinkevičienė, N. S. Pittsburgh (12), Pa....5.00
Marijona Steponavičienė, Gary, Ind..............

• Miss Ona Zdanis, Chicago, III..........................
Ona Sadauskienė, Chicago 32, III........... .

’ Mr. & Mrs. D. Grecius, E. Peperell, Mass......
; V. J. Kudirka, Nonvood, Mass....................

Elzbieta Kiaršis, Mills, Mass.......................... .
. Ona Staniuliūtė, So. Boston, Mass................

Mrs. F. Ukackis, Chicago 32, III..................... .
Ona Kalzonauskienė, So. Chicago 171, III. ..
K. Žukas, Cambridge, Mass...........................
George Palionis, Shenandoah, Pa..................
Mrs. M. Puišis, Chicago 16, III. .................... 
Ralph Dūdas, Amsterdam, N. Y....................
Mrs. E. Lomer, No. Easter, Pa.......................

, Simon Blaskevičius, Detroit 16, Mich...........
• K. Palaimienė, Mattapan, Mass......................

Jurgis Gudekauskas, Cranston, R. I..............
M. Zurauskienė, S. Boston, Mass..................
Mrs. Anna Mocknis, Ansonia, Conn..............

i Mrs. Šikšnius, Hillside, N. J..........................
Antanina Rudaitis, Maspeth, N. Y...............

< Nuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už

Adv. Jonas J. Grigalus,
Liet. R. K. Susivienymo Ameri-

kas. Kaip žinote ši kuopa vasa- 
, rengia

Nuoširdžiai Kviečiu

gi dėkoju visiems ir visoms už 
sveikinimus, linkėjimus ir do
vanas ir dalyvavimą tame pa
rengime.

■J u lijyna Kaziu.t s':te n ė,

Dorchester, Mass.

'V,MEGS SKELBIMĄ

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

... 5.00 

... 5.00

... 5.00
... 5.00

LRK Susivienymo Amerikoje 
94 jaunimo kp. So. Bostone ren- 

’gia didžiulį metinį bankietą va
sario 20 d., 6 vai. vakare, Strand 
salėje. Man tenka garbė, būti 
rengimo komiteto pirmininku, 
todėl drįstu visus nuoširdžiai 
kviesti šiame bankiete dalyvau
ti ir linksmai praleisti kartu lai
ką.

Vakarienė bus puiki, nes šei
mininkės jau prisiruošę, taip- 

!pat ir, šeimininkas neapleis, ti
kiu, kad ir jis maloniai svečius 

! priims. Vakarienės laiku Šve
nčius linksmins ponios Ivaškie-i 
įneš vaikučių grupė. Kalbės Lie
tuvos garbės konsulas adv. An
tanas Šalna ir kiti. Po vakarie- 
' nės, bus puiki orkestrą, kur bus 
) galima pasilinksminti. Gavėnia 
jau čia pat, todėl nepraleiskite 
šios progos.

Ligi malonaus pasimatymo — 
Pr. Razvadauskas,

Komiteto Pirmininkas.
t

| PRISTATOME ALŲ IR | 
į TONIKĄ I
3 Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir »
8 toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems a
8 ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: a

BOJUS BEVERAGE CO. |
| 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. |

raasuTū TuSTKic
!|

"Ji L51

i CASPER’S BEAUTY SALON 
Exclusive Būt Not Expensive 

"Victoria 
curl-cuts" 

and luzurious 
cool waves 

sėt while you 
relax in 

glamorous 
surroundings

J
UL
Ir?

y-

IL

■y“ ■ '

Appointments 
8:30 AM—6 PM

. — —

Tel. Šou—4645

CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. Broadvvay South Boston, Mass.

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 j 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 i 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
nuo

širdumą ir aukas. Kaip tik knyga bus atspausdinta, 
tuojau bus išsiųsta kiekvienam knygos Rėmėjui.

“Darbininko” Adm.j 
Norintieji tapti Liurdo knygos rėmėjais, 

kreipkitės:
DARBININKAS,

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

r

Lietuvis Jūreivis 
Atostogose

p. Pranas Razvadauskas, 
Lietuvos Vyčių Centro pirmi
ninkas ir LRKSA 94 jaunimo 
kuopos metinio bankieto ruoši
mo Komiteto pirmininkas.

p. Razvadauskas yra 94 kuo
pos, jeigu taip galima pasakyti, 
tėvas. Jis yra taip pat LRKSA 
Naujos Anglijos apskričio orga
nizatorius. Jaunimas Pranui y- 
ra arčiausia širdies, nes jis aiš
kiai supranta, kad jaunimas — 
mūsų išeivijos ateitis. Todėl jis 
visa širdimi yra atsidavęs dar
bui jaunimo tarpe — Vyčiams 
ir Susivienymui.

Tvirtai tikime, kad p. Razva- 
dausko vadovaujamo komiteto 
ruošiamas bankietas sekmadie
nį, vasario 20 d. pilnai paten
kins visus dalyvius.

Paremkime jaunimo ir jo va
dų gražų darbą! Gausiai daly
vaukime jų ruošiamame ban- 
kiete Strand salėje. So. Bostone, i

Padėka

IŠSIRĖKDAVO  J A 436 Dod- 
ley St., Roxbury 7 kambariai 
steam heat su visais įrengimais. 
Taipgi turiu vienam karui ga- 
radžių parendavimui. 
tės: V. Brazauskas. 
St.. So. Boston. Mass.

Kreipki-
11 Story

REIKALINGA
vedusi pora, užlaikyti ūkį. Re
komendacijos reikalinga. Sąly
gos geros. Kreipkitės pas:

Mathev.- A. Civinskas
340 Harding Street 
Worcester, Mass.

(2—29)

REIKALINGA VYRAI 
IR MOTERYS

Moterys stitchers ant Singer 
mašinų, su patyrimu ir be paty
rimo. Mes išmokinsime. Vyrai 

| reikalingi prie abelnų darbų. 
' Švari apylinkė. Geriausios dar- 
: bo sąlygos, geras atlyginimas, 
lengvas ir nuolatinis darbas.
Franco American Corporation 
99 Bedford St., Boston, Mass.

Šio mėnesio pradžioje sugrįžo 
iš Jung. Valstybių Laivyno tar
nybos jūreivis Vincas Kohans- 
kas, gyv. Dorchester, Mass., 
praleisti atostogas pas savo 
žmoną ir savo tėvelius.

Jūreivio Vinco Kohansko ato
stogos baigiasi. Pirmadienį, va- 
j sario 21 d. jis grįžta į karo tar
nybą.

Prieš išėjimą tarnybon, Vin
cas Kohanskas dirbo S.S. Pierce 
krautuvėje. Bostone. Laivyno 
tarnybos pradžia buvo Samp- 
son. N .Y.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų1 
dukteriai Elenai ir žentui Pra
nui Yuškauskams už surengtą 
mums “surprize party”, mūsų 
25 metų vedybinio gyvenimo 
proga. Taipgi dėkojame už do
vanas, ypač dukrelei ir žentui, 
sesutei Uršuliai Mrs. Krasko. I 
tetai Mortai, ir Izidoriui Kač-1 
kauskams, p. Anna Colpitts, pp. j 
Kraskam, Marcinkam, Airio-' 
šiams, Valiams. Kohanskiams,! 
Yuškauskams, Karčiauskams, j 
Ančiukaičiams, Moliams, Goze-; 
lin, p. O’Brein, Martusevičienei ■ 
ir dukrelei, Neuroniams ir vi-j 
siems, kurie tik dalyvavo, svei- 
kino ar suteikė dovanas. Ačiū ' 
ačiū visiems!

Juozas ir J Ulijona Petrauskai.;

BALLAST TUBES
POPULAR XQC EACH 

NUMBERS T/
Also limited supply of OZ4. 

6SQ7. 12K7. 12AŽ. 6SK7. 6K3. 7F7, 
1LN5, 27. 26. 24A. 77.

73, 6C6. 35, 51. 25Z5, 25Z5 
WILI. ALSO SUPPLY DEALEP.S 
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TU3ES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction quaranteed or your 
money back. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL S'JPPLY CO 

19 H.^jh St.. Boston

i

Res. Šou 3729 Šou 4618

lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local <i Long 

Distance 

Moving

326-323 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

I

f

LANKĖSI

Lietuvis Pakeltas 
Leitenantu

i

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

753 Broadway
• Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

GRABORIAIKaip žinoma, sausio mėnesyj i 
buvo sugrįžęs pas savo tėvelius 
praleisti atostogas antras leite
nantas Vytautas Pastelis, bu
vęs orkestros vedėjas, daug 
kartų grojęs “Darbininko” pa
rengimuose ir radio programo
je. Jo tėveliai gyvena W. Broad- 
way, So. Bostone.

Jaunuolis Vytautas Pastelis 
sugrįžęs į tarnybą, sausio 24 d., 
gavo pranešimą, kad jis pakel
tas pirmuoju leitenantu. Tiesa, 
Įeit. Vytautas dabar turi sun
kiau dirbti, bet jis turi progą 
dar aukščiau pakilti.

Sveikiname Įeit. Vytautą 
linkime geriausių sėkmių!

Trečiadienį, ‘Darbininke’ lan- 
i kėši biznierius Jonas Jakštas. 
Atsilankymo proga atnaujino 
LDS narystės mokestį ir įstojo 
į Liurdo knygos rėmėjus, auko
damas $5.00 knygos fondan.

Tą dieną lankėsi Julijona 
Kazlauskienė iš Dorchester, 
Mass. Atsilankymo proga užsi
prenumeravo laikraštį ‘Darbi- 

fninką’ ir įstojo į Liurdo knygos 
; Aveiurjua, aukodama knygos 
■An

i
r

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKė

Lietuvių Graborius ir 
Baisamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

VALSTYBĖS SARGY- • Man teko kelis kartus per mū- 
BOS REIKALU sų spaudą raginti lietuvius sto

ti į Massachusetts Statė Guard 
taip skaitlingai, kad mes lietu
viai sudarytume nors vieną ■ Rėmėjus, 
kuopą iš 61 vyro. Atsiliepė: f oncjan $5.00. 
penki lietuviai, du iš jų vėliau J 
buvo pašaukti reguliarėn ka
riuomenėn ir džiaugiasi, kad 
jie daug išmoko būdami atsar- i 
gos kariai. Mūsų kuopoje da-Į 
bar tarnauja lietuviai: Frederi-Į 
kas Daugas, Jonas Lemezis ir' dienyj. vasario 22 d., 4 vai. po 
Jonas Zaikonas. Mums reikia piehfc savo patalpose. 265 C St., 

įSo. Boston, įvyks Stepono Da
riaus Amerikos Legiono posto 
pasilinksminimo vakaras. Bus 
skanių valgių, gėrimų ir įdomi 
programa. Be to, įvyks Kum- 
picko - Kanapicko ristynės. Ka
dangi Kumpickas pastaraisiais 
laikais mažai kur pasirodo, tai 
dauguma spėja, kad Kanapic- 

rkas laimės.
Kviečia visus dalyvauti. Įžan

ga dykai. Rengimo Komisija.
i7/

Kiekviena valstybė, Jungtinė
se Valstybėse, ypatingai karo 
metu turi atsargos kariuomenę, 
vadinama Statė Guard. Šie at
sargos kariai dirbo savo papra
stą darbą dirbtuvėse, krautuvė
se, raštinėse ar ūkyse. Vieną 
vakarą savaitėje jie susirenka 
tam tikron vieton kariniams 
pratimams.

Valstybė teikia jiems nemo
kamai uniformas, gurius, ki- Jaugiau lietuvių nuo 17 iki 50 
tas reikmenis ir patalpas jų 
kariniams pratimams. Šie atsar
gos kariai yra iššaukiami akty- 
vion tarnybon tiktai pasiro
džius pavojui jų apylinkėje ir 
tada jiems mokama ta pati al
ga, kaip kitiems kariams. Jie 
yra savanoriai ir pašvenčia savo 
laiką dėl to, kad jie myli savo 
šalį ir, reikalui esant, jie nori I
būti pasiruošę ją ginti. Leitenantas John J~ Roman.

metų amžiaus.
Patriotingi lietuviai kviečia

mi ateiti bet kurio antradienio 
vakarą tarp 8 ir 10 valandos įsi
rašyti savanoriais į 6-th Com- 
pany, Massachusetts Statė 
Guard, South Armory, Irving-' 
ton Street, arti Copley Square, 
Bostone.

i

Užgavėnių Gūžinės ir 
Šurum-Burum

Jurgio Washingtono gimta- PADĖKA

ir

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Baisamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

iš Dor

Nuoširdžiai dėkoju pp. Paža- 
sienei, Kavaliauskienei, Capli- 
kienei, Volungevičienei, Sasnau
skienei, Gudavičienei
chester, p. Čaplikienei iš So., 
Boston už suruošimą “surprisej 
party” mano gimtadienio ir var-' 
dadienio proga pp. Pažasių na
muose. 12 Althea St.. Dorches
ter. ir taipgi už sveikinimus, 
linkėjimus ir dovanas. Dėkoju 
savo dukrelei ir žentui White ir 
dukrelei Julei už dovanas. Taip-

D.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2809



myli Mariją.

8

Kun. J. Prunskio Kalba Per Radio
Vasario 11 dieną, 1858 

metais. Masabielio urve, 
Liurde. Prancūzijoje, apsi
reiškė švč. Panelė Marija. 
Vasario 25 dieną, devintą 
sykį apsireiškusioji liepė 
Bernadetai prakasti žemę 
iš kur pradėjo bėgti ste
buklingas vandens šalti
nis. Kitą sykį Bernadeta 
klausė Apsireiškusios Mo
teriškės pasakyti kas ji 
esą. švenčiausioji Panelė 
Marija atsakė: “Aš esu 
Nekaltas Prasidėjimas”. 
Paskutinį sykį švč. Panelė 
jai apsireiškė Liepos 16 
dieną. Bernadeta daugiau 
Marijos šioje žemėje ne
matė.

Praėjo 86 metais nuo 
Marijos apsireiškimo Liur
de. bet Liurdo garbė ir ste
bėtini įvykiai stipriai len
kia žmonių širdis prie sa
vęs. Amžių bėgyje, pamal
dumai prie įvairių šventų
jų kilo ir vėl mažėjo, arba 
pasiliko tik viename kraš
te. bet ne taip yra su Liur- 
du. Pamaldumas prie Liur
do švč. Panelės yra visuo
tinis ir pastovus. Į kokį 
pasaulio kraštą nevažiuo
si, ten 
Liurdo 
minias 
džiant,
ir žemiškų malonių. Įvai
riuose pasaulio kraštuose 
naujos bažnyčios stato
mos Švč. Panelės Liurdo 
vardu. Per visą tą laiką, 
kas met milijonai žmonių, 
iš viso pasaulio kraštų va
žiuodavo į Liurdą ieškoti 
kūno sveikatos, ar dvasios 
atnaujinimo. Dabartinis 
karas sutrukdė maldinin
kų minias, bet šiomis die
nomis, nuo 1940 metų, 
Liurdas pasidarė visų pa
bėgėlių prieglauda. Karo 
metu Liurdas pasidarė ar
timo meilės vieta ir sielos 
suraminimas. Pranešama, 
kad vienu metu Liurde bu
vo 80,000 karo pabėgėlių 
ir jie visi buvo aprūpinti 
maistu, drabužiais ir pas
toge. Išvargę, išbadėję, 
pergyvenę didžiausias kū
no ir dvasios kančias, jie 
prie Liurdo švč. Panelės 
Mariios atrado neapsako
mą džiaugsmą ir ramybę.
LIURDO STEBUKLAI

žmonės t’ebesimeldžia 
prie Liurdo Švč.

atrasi švč. Panelės 
statulas, matysi 
žmonių besimel- 

beprašant kūniškų

juos nežiną, tik ką girdė
jus nuo kitų. O ji taip my
lėjo tą šventą vietą.

švč. Panelė Marija apsi
reiškė Liurde tais metais, 
kada žmonės buvo labai 
pradėję kritikuoti paties 
Jėzaus Kristaus stebuk
lus; su pasityčiojimu kal
bėti apie visus stebuklin
gus įvykius. Už tat, kada 
Bernadeta pasakė, kad 
Masabielio urve jai apsi
reiškė Gražioji Moteriškė, 
ji buvo apšaukta pamišėle, 
policijos tardoma, išjuok
ta persekiojama. Vyriau
sybė ir policija buvo nusi
stačiusi, kaip ir daugelis 
žmonių, kad visuomeninis 
gyvenimas, politika ir 
mokslas nebūtų jokiu bū
du jungiama su Dievo var
du. Už tai apie Masabielio 
urvą buvo apstatyta aukš
ta medine tvora ir žmo
nėms griežtai uždrausta 
ten eiti. Iki kol buvo gali
ma visus stebuklingus į- 
vvkius jie aiškino “nežino
mais gamtos įstatymais”, 
visus stebuklingus ligonių 
išgijimus “įsivaizdavimu”. 
Pvacicnalistai ir bedieviai 
kitaip ir negalėjo pasielg
ti, nes Liurdo apsireiški
mas ir stebuklai buvo aiš
kiausias Dievo galybės, 
per Marijos užtarimą, įro
dymas. Nestebėtina už 
tad, kad Švč. Panelė Mari
ja sakė Bernadetai: “At
gailos, Atgailos. Atgailos”. 
“Bernadeta, ar sutinki 
melstis už nusikaltėlius?” 

Marijos apsireiškimas 
Liurde taip patraukė ti
kinčiuosius, kad vyriausy
bė turėjo nusileisti ir pri
pažinti Dievo galybę.

Didelė daugybė stebuklų 
įvyko ir dabar vyksta 
Liurde. Masabielio urve, 
kur Marija apsireiškė, sto
vi graži švč. Panelės sta
tula, o aplink ją ir visą uo
lą prikabinta daugybė 
ramščių, kuriuos paliko 
Jai stebuklingai išgiję li
gonys.

Nėra 
vardyti 
buklus,
skupo Bučio knygą: 
Panelės Marijos Apsireiš
kimas Liurde”, kurią 
“Darbininkas” išleidžia, 
atrasite daugybę įvykusių 
stebuklų. Aš čia noriu tik

Panelės vieną kitą 
ir stebuklai nesustoja vy- kyti. 
kę. Stebuklai. Ir kas nėra Kunigas 
dėkingas Dievui ir dangiš- buklingai 
kajai Motinai. Marijai, už rugpiūčio 15 d.,
juos? Tačiau Marija nieko jis pats šitaip apsakė: 
Bernadetai apie juos ne
sakė. Pati Bernadeta, iki 
paskutinės savo gyvenimo 
dienos, sakė nieko apie

~ K '
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Apvainikuotoji švč. Panelė Marija, 
Liurdo Šventovės aikštėje.

— Kartą automobiliu į je negauna paliesti grab- fotografines nuotraukas, 
Šiluvą atvyko viena inteli- nyčios. Bet Mariją mai- gydytojų paliudijimus ir 
gentų šeima. Su dėmesiu dauti bei ją pagerbti gali- kitus dokumentus, kalban- 
aplankė Šventas vietas, su me ne vien maldomis, o ir čius apie gausius čia įvyk- 
nuoširdumu pasimeldė. Tų platinimu garso apie Jos stančius nepaprastus išgi- 
maldininkų jauna duktė didžius darbus bei rėmimų jimus. Prie apsireiškimo________v_______ _____ _ ____ . „
atlikusi išpažintį ir giliai įstaigų, kurios savo darbu grotos mačiau tūkstančius 

į susijaudinusi į vietinį ku
nigą prabilo:

i — Tėve, aš taip esu
minga, jaučiuosi taip

' stiprinta,
norėčiau

nuo rankos 
paliko jį prie

vvftdo meilę nrie tos Dan- lazdų, kriukių, kuriais na- 
giškos Mergelės.

Štai mes lietuviai, lietu
viškos knygos mylėtojai 
džiaugiamės laikraščio 
“Darbininko” sumanymu 
dar kartą išleisti moksli
ninko. buvusio Liet, uni
versiteto rektoriaus vys- 
kuno Bučio knygą apie 
Švč. Panelės Mariios aDsi- 
reiškimus Liurde. Prieš 
pat karą lankiau Liurdą. 
Mačiau tris ant kits kitos 
išmūrytas bažnyčias, liū- j 
dijančias apie čia atplau-ij- • 
kianČias žmonių minias, ypač, kad jo įmasi mūsų 
Liurdo muziejuje mačiau mieloji darbininkija.

siramsčiuodami čionai a- 
tėjo vargingi ligonys, bet 
jie išgijo ir tuos ramsčius 
paliko čia, nes jie liko 
sveiki ir lazdos jau oasida- 
rė nebereikalingos. Tai vis 
dideli, įdomūs dalykai, ku
riuos stebi tūkstančiai gy
dytojų ir bus labai gerai, 
kad ir mes jais 
susidomė s i m e. 
mums pagelbės 
“Darbininko”

; knyga apie Liurdą ir gar- 
, kurie šį gražų 

lietuvišką darbą parems,

daugiau 
Tame 
naujai 

leidžiama

Lietuviai Matė, Kaip Liurde Išgija 
Mirštantį Moteris

, Tas buvo 1930 metais, ta. Moteris buvo baisesnė 
Lietuvių ekskursija, savo už vyrą..-. Koks didelis vis 
kelionėje į Kartagos Eu- dėl to žmonių naivumas— 
charistinį kongresą, buvo galvoju — kokie naivūs 
sustojusi Liurde. Gegužės šių dviejų invalidų slau- 
mėn. 17 d. lietuviai meldė- gytojai, jei jie dar tiki pa
si prie grotos. Įvyko nepa- gydysią ligonius... Vėl kar- 
prastas stebuklas, lietuvių tojau su visais “šventa 
akivaizdoje. Tą gražiai ap- Marija, Dievo Motina...” 
rašė savo akimis matęs, a-į 
merikiečiams pažįstamas 
V. Uždavinys.
— Prie pat mano sulenk-; 

tų, klūpančio žmogaus, ko
jų padų priveža du lopšiu 
su dviemis ligoniais... Vie
name lopšyje buvo vyras, 
kitame moteris; abu gal 
vienodo amžiaus, gal 35— 
40 metų. Vyras buvo išver
tęs dideles baisias akis ir 
smarkiai išsižiojęs. Akys, 
rodės, visai nemirksėjo, 
žiūrėjo kažin kur į vieną 
tašką, perkreiptos lūpos ir 
visas veidas mane baugi
no. Moteris buvo juoda, 
lyg žemė; jei jos akys bū
tų nemirksėjusios ir nese
kusios Liurdietės statulos, 

7, jei ji būtų užsimerkusi, aš 
būčiau sakęs, kad lopšyje 
guli lavonas. Ji buvo nepa
prastai išsekusi, jokio rau-

lai- 
su- 

kad kaip nors 
pareikšti savo 

dėkingumą Marijai. Aš
nieko brangesnio neturiu, 
kaip šį sužieduotuvių žen
klą — žiedą ir jį noriu Ma
rijos garbei paaukoti.

— Bet gi ar su tuo sutiks 
sužieduotinis, — pratarė į 
ją kunigas.

— Jis tik džiaugsis ta 
auka, — kalbėjo lietuvaitė 
ir numovusi 
savo žiedą, 
Marijos.

Lietuviai
Tik prisiminkime gegužės 
mėnesį. Kaip gausiai ren
kasi Lietuvos žmonės į 
berželiais nukaišytas sek
lyčias, kaip jie pamaldžiai 
suneria savo pūslėtas ran
kas ir kaip iš jų saule nu
degusių krūtinių veržiasi
nuoširdi giesmė į Mariją, i 

Jei kada mums reikėjo 
šauktis Dangaus pagalbos, 
tai labiausia dabar, kai na
cių šnipai šniukštinėja ir 
po Marijos šventoves Lie
tuvoje, kai tūkstančiai lie
tuvių amžinai užmerkia 
akis šaltame Sibire, kur 
jų nuo bado patinusios 
rankos nė mirties valando-

Tik ūmai sujudėjo prie 
mano padų lopšio ratelis, 
ir sukliko moteriškas, 
džiaugsmingas balsas. Lyg 
smailios ylos įdurtas atsi
sukau ir atsisukęs žiūrėti 
nebegalėjau... Nustebime 
suakmenėjau... Trupan
čios žemės gabalas, mote
ris buvo gyva... Ji atsisė
dusi lopšyje kalbėjo itališ
kus žodžius, jos veidai bu
vo raudoni, akys gyvos, 
rankomis gaudė aplinką, 
vaikiškai siuntė Liurdie- 
tei statulai oro bučkius, 
veržėsi iš lopšio išlipti, tik 
nustebęs, lyg sukvailėjęs, 
slaugytojas neleido iš lop
šio išlipti. — Kas buvo tai 
moteriškei? — paklausiau 
priėjęs slaugytojos vyrą...
— Septynerius metus pa- 

raližuota iš vietos nepaju-

Taip Liurdo Švč. Panelė j 
gailisi ir myli visus žmo-l 
nes.
KNYGOS APIE 
LIURDĄ

Apie Švč. Panelės Mari
jos apsireiškimą Liurde 
visose kalbose yra prira
šyta be galo daug knygų. 
Katalikai ir protestantai 
aprašė Liurdą ir pripažino 
įvykusius stebuklus. Kele
tas bedievių parašė kny
gas norėdami užginčyti 
Liurdo stebuklus. Vienas 
jų buvo Zola, kuris pats 
matė stebuklą: matė, kaip 
viena mergaitė išgijo, gy
dytojai patvirtino jos išgi
jimą, bet Zola pasakė ne
tikįs į stebuklus. Vysku
pas Būčys, savo knygoje: 
“Švč. Panelės Marijos Ap
sireiškimas Liurde”, tiks
liai įrodinėja Zolos atkak
lumą. Gydytojui Boissarie, 

Ir taip, Liurdo Švč. Pa- kuris patvirtino stebuk- 
nelė Marija, kuri išgydė lingą mergaitės išgijimą 
mano kūną, norėjo, kad aš Zola atsakė: “Aš netikiu į 
gydyčiau sielas iš nuode- stebuklus. Jei ir visi Liur- 
mių ligos”.

Bet Liurdas yra garsus 
ne tik kūniškų ligų stebuk
lingu išgijimu, bet dar 
daugiau sielos atnaujini
mu. Daugelis žmonių, ku- yra parašęs labai gražią 
rie važiavo į Liurdą tik iš knygą: 
žingeidumo tapo karštais Lourdes”. 
katalikais. Pruvost, savo kalboje yra: 
knygoje: “The Wonders of Bernadette”, parašyta žy- siųs S5.00 ar daugiau, tas 
Masabielle at 
aprašo, kaip 
protestantas 
Dr. Bull,

Aš buvau sveikas, 
aš 
ir 
aš 
iš

Just. Dikontas Buortas
Jį mažą, dar nevaikščiojantį, 

bet marinamą kūdikį motina pa
laikė kelioliką minučių šalta- 
me Liurdo vandens šaltinyje 
lauke 1858 m. vasario mėnesyje 
ir jis staiga išgijo.

siau mišių. Konsekracijos tikrojo tikėjimo malonės, 
metu, vidujinė jėga vertė ji tapo pamaldi ir pavyz- 
mane klauptis, aš žinojau, dingą katalikė.
kad negaliu atsiklaupti, už Von Grey, žydas, ligos 
tat abejojau valandėlę, suimtas nuvažiavo į Liur- 
Tačiau, tarsi kieno verčia- dą. Ilgai jis žiūrėjo į Mari- 
mas, atsistojau ir puoliau jos statulą urve, uždegė 
ant kelių. Tuo metu Švč. žvakę, paskui puolė ant 
Panelė Marija, su pasigai- kelių ir tarė: “Nuo dabar 
Įėjimu ir meile pažvelgė į aš esu Marijos vaikas”, 
mane.
Tik valandėlę prieš tai 
buvau aklas, nebylys 
raišas; dabar aš regiu, 
kalbu, aš vaikštau. Aš
ėjau iš bažnyčios ir nuė
jau prie urvo. Žmonės, ku
rie mane pirma matė ne
galėjo tikėti savo akimis 
ir iš jų širdžių išsiveržė 
Marijai padėkos gięsmė 
“Magnificat”. Niekas ne
galėjo abejoti apie mano 
stebuklingą išgijimą.

“Tą patį vakarą Marija 
man suteikė kitą paguodos 
malonę, šešiosdešimts me
tų vyras atėjo į mano kam
barį ir sakė: “Tėve, aš visą 
šiandien mačiau ir esu di
džiai sujaudintas. Jau ke- 
turiosdešimts metų, kaip 
nebuvau išpažinties ir ne
galiu iš čia išvažiuoti iki 
mano siela nebus išgydy
ta.

u

I

galimybės čia iš- 
visus Liurdo ste- 
Beskaitydami Vy- 

“Švč.

trumpai apsa-

de Musy, ste- 
Liurde išgijo, 

1873 m.,

v •

i

Vyskupo Bučio vardas ga
rantuoja knygos vertę ir 
naudingumą. Ta knyga 
jau susilaukė trečios lai
dos. “Darbininkas” užsi
mojo atlikti didžių išlaidų, 
bet lygiai ir didžios nau
dos darbą. Marijos mylė
tojai su džiaugsmu skai
tys tą knygą ir garbins 
dangiškąją Motiną.

“Švč. Panelės Marijos 
Apsireiškimas Liurde” jau 
spausdinama. Kas norėtų 
dar prisidėti prie Marijos 
garbės išplatinimo, turėtų 

“The Wonders of tuojau rašyti “Darbinin- 
Vėliau anglų kui” ir įstoti į knygos lei- 
“The Song of dejų rėmėjus. Jei kas pri- f-nn —

traukoje buvo leidžiama dejų eiles ir jo vardas bus 
per “Darbininką”. į pačioje knygoje įamžintas.

Savo kalboje apie Liurdą Liurdo Švč. Panelės Ma- 
mes turime tikrai vertingą rijos meilės spinduliai 
knygą. Vyskupas Būčys plinta po visą pasaulį, nes

donumo veide ir lūpose. dėjo, septynerius metus
Gulėjo išsitempusi, išdžiū- niekam žodžio nepratarė, 
vusi, lyg lenta lopšin įmes- o dabar juda ir kalba.” —

de ligoniai išgytų aš vis- 
tiek netikėčiau”.

Bet tokių rašytejų ir už
sispyrėlių mažai tėra. Pro
testantas John Oxenham

Lourdes”, do Franz Werfel, kuri su- bus įrašytas į knygos lei-

gydytojas,
nuvažiavęs į

E. DELIOTAITĖ,

“Aš sirgau dvidešimtį 
metų ir visiškai negalėjau 
savo kunigiškų pareigų 
atlikti. Mano regėjimas 
buvo toks silpnas, kad aš 
negalėjau brėvioriaus atsi
skaityti. Per dešimtį metų 
iš net šv. mišių negalėjau 
atnašauti, ir per paskutinį 
metą nebegalėjau kalbėti. 
Aš sirgau nugarkaulio li
ga, taip kad beveik negalė
jau rankų bei kojų paju
dinti. Aš turėjau geriau- 
riausius Prancūzijos, Vo
kietijos ir Šveicarijos gy- Liurdą ne tik stebuklingai 
dytojus, nieko negelbėjo, išgijo iš kūno ligos, bet 
Dievo Motina man įkvėpė priėmė Katalikų tikėjimą pats važiavo į Liurdą, kad “nėra girdėta, kad kas bū

tų ieškojęs Jos užtarimo ir 
' prašęs Jos pagalbos, o bū
tų likęs apleistas”. Ir šia
me baisaus karo metu mi
lijonai žmonių šaukia:

“Po tavo apgynimu puo
lame, Šventoji Dievo Gim- stebuklingai išgijusi Liurde iš baisios vėžio neišgydo- 
dytoja, mūsų maldų neat- mos ligos. Jo Eksc. Vyskupas P- Bučys plačiai savo 
mesk mūsų reikaluose”, knygoje “'Švč: P. Marijos Apsireiškimai Liurde” šį nuo- 

T.atikį aprašo.

tiksliai visą ištirti ir nuo
dugniai surašyti. Jo kny
ga: “Švč. Panelės Marijos 
Apsireiškimas Liurde”, y- 
ra didžios vertės katali
kams ir nekatalikams. Jo
je smulkmeniškai aprašy
ta Bernadetos gyvenimas, 
Marijos apsireiškimai ir į- 
vykusieji stebuklai. Pats

minti važiuoti i Liurdą. ir paskiau su apaštališku 
Mane atvežė j Liurdą, kaip uolumu, daug protestantų 
bejėgi kūdikį, rugpiūčio 8 ir žydų atvedė į tikrąjį ti- 

j dieną. Kasdien mane nu- kėjimą. ,
nešdavo į bažnyčią, kur aš Mrs. John May, plačiai 

šv. mišių, žinomas Chicago. III. šei- 
rrde išgijo. Pia- nuo penktos valandos iki mos, sako, kad pirmą sykį

Gabrielius Gargamus,
kari'; sul: ažyta. pūvanti koja, klausydavau 
stebuklingai I

• ta aprašyta Vyskupo;dešimtos.
P. Būrio knygoje “švč. P. Mari-j 
jos Apsireiškimai Liurde“.

S t
nuvažiavo į Liurdą tik iš

“Ėmimo į dangų Panelės žingeidumo. Švč. Panelė 
Marijos šventėje aš klau-1 Marija išprašė iš Dievo jai




