
E O > -.. ' ° * C -i 
p’ • r n n v 4. c r 
E E

pu£Lic 
bcok 

~ I v I s
s

DARBININKAS I

;> 366AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNCOS ORGANAS„

DARBININKAS
Lithuanian Semi-VVeekly

Newspaper
Published every 

TT’ESDAV and FRIDAY 
366 Broaway, S. Boston 27, Mass.

------------------------------------

DABARTIES 
BILDESIUOS
ALRK. Federacijos H. A.

ęaimalic Oviniviib

įvyks balandžio 23 d., 1 
vai. p. p., South Bostone, 
Šv. Petro lietuvių parapi
jos svetainėje, W. Fiftli St. 
Iškilmingos šv. mišios 10 
vai. rytą Šv. Petro par. 
bažnyčioje, specialus pa
mokslas. Skyriai ir drau
gijos raginamos prisiųsti 
skaitlingai atstovą. Taip
gi kviečiame dvasiškiją ir 
inteligentiją dalyvauti.

Pirm
Rašt. B. Jakutis.

MAKE EVERY 
PAY DAY 

BOND DAY
Join The Pay-Roll 

» SAVINGS PLAN »

VOL. XXIX — No. 19.

Mirė Suomijos Buvęs 
Prezidentas

TEL. SOUth Boston 2680

I 
INacių DNB radio, kurį 

užrekordavo Federalė Su
sisiekimo Komisija, prane
šė, kad mirė Pehr Evind 
Svinhufvud., buvęs Suomi
jos (Finlandijos) prezi
dentas. Jis buvo 82 metų 

. A. Daukantas amžiaus, buvęs prezidentu 
nuo 1931 iki 1943. Prieš tai 
jis buvo Suomijos prcmie-

I 
Pehr Evmd Svinhufvud 

buvo vienas Suomijos my
limiausių didvyrių, kuris 
užėmė vadovaujamą rolę į 
kovoje dėl Suomijos nepri
klausomybes po pirmojo ; 
pasaulinio karo. Iš profesi
jos buvo advokatas. Rusi
jos carų laikais buvo pas
kirtas teisėju. Tačiau kilus į 
ginčui dėl militarės tarny-į 
bos, jis buvo nuo teisėjo. 
pareigų atleistas. Jis kovo- ‘ 
jo už savo tautiečių teises. į 
1914 metais jis buvo areš- į 
tuotas ir ištremtas į Sibi-j 
rą.

Griuvus Rusijos caro re- j 
žimui, Svinhufvud atgavo! 
laisvę ir grįžo į savo gimti- ■ 
nę šalį — Suomiją, kur jis 
buvo entuziastiškai sutik
tas. Jis buvo vienas tų, Gerbiamas ir brangus Tėveli: — 
kurie paskelbė Suomijos > 
nepriklausomybę.

Brooklyno ir Chicagos 
lietuvių kvislingų laikraš
čiai diena iš dienos rašo, 
kad kai raudonoji armija 
vėl okupuos Lietuvą, tai į 
ją grįš Paleckio valdžia. 
Bet kas Lietuvoje laukia 
Paleckio? Sau jale parsida
vėlių — kvislingų.

Lietuvos gyventojai ne
nori Vokietijos nacių oku
pacijos, nei jų kvislingų, 
taip pat nenori Rusijos o- 
kupacijos, nei jos kvislin
gų. Lietuvos patriotai, gin
klu išviję raudonarmie
čius bolševikus kai tik pra
sidėjo Vokietijos - Rusijos 
karas, sudarė savo valdžią, 
kurios priešakyj pastatė 
p. Ambrozevičių. Tai buvo 
aiškus įrodymas, kad Lie
tuvos gyventojai nenori 
vergauti nei bolševikams, 
nei naciams.

ru.
«

Bolševikų pastatyta Pa
leckio valdžia neturi jokio 
mūsų tautos įgaliojimo at
stovauti Lietuvą. Ji yra 
pastatyta Sovietų Rusijos 
komisarų ir ji tik jų įsaky
mus pildo. Taigi Paleckis 
ir jo valdžia yra Rusijos 
vergai.

I
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Po invazijos Dėdės Šamo karių ant Roi salos, Marshall salų grupėj, tai 
taip atrodo japonų lizdai, kuriuos išardė mūsų kariai. Išvijus japonus iš 
Marshalls salų pradedama daryti tvarką.
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Londonas, kovo 6 — Pra- los, kuri yra paskyrusi 
neša, kad Britai sustabdė stambią pinigų sumą rin- 
siuntimą karo reikmenų kimų kampanijai. 
Turkijai dėlto, kad turkai Amerikos Darbo Federa- 
neduoda britams reikalin- cija laikosi neitralumo. 
gos pagalbos. Iš tų pačių Rinkimų metu palieka sa
vaitinių pranešama, jog ir vo unijų nariams balsuoti 
Amerikos lend-lease pa- už tuos kandidatus, kurie 

' galba Turkijai sustabdyta, remia darbininkų reikalus.
Alijantai su Turkija, CIO virsta politine orga- 

kaip matyt, elgiasi pana- nizacija. Tas gali pakenkti 
šiai, kaip su Ispanija. darbininkų kovai už būvį, 

į Turkija, pagal Anglijos- 
, Turkijos sutarties, turėjo 
i įstoti karan Anglijos pusė
je tuoj po to, kaip Mussoli- 
ni 1940 m. puolė palaužtą 
Prancūziją. Vadinasi, Tur-

Alijantai Tariasi Su 
Michailoviau

Jo Eminencijos Kardinolo Laiškas $200'000 000

______ _ ______ ____ Istanbul, Turkija, kovo 
kija neišlaikė susitarimo. 6 — Praneša, kad Jung. 
Tačiau britai iki šiol tylė- Valstybių strateginės tar- 
jo. Jie tikėjosi, kad turkai nybos gen. Donovan yra 
pagelbės kovoti nacius, pasitarimuose su Jugosla- 
bct iki šiol tos pagalbos vijos partizanų vadu gen. 
Tesulaukė. mMichailovičiu. Tuose pasi

tarimuose dalyvauja ir ki- 
ti Amerikos ir Anglijos ka
rininkai.

i ----------------
ADF Pirmininkas Prieš CK) 

Politinę Veikląi Amerikos Raudonasis ' 
Kryžius užsibrėžė sukelti Į 
$200,000,000. Tokios su- j 
mos Raudonasis Kryžiaus 
niekuomet savo veikimo 
eigoje nereikalavo. Bet 
reikia žinoti, kad karo me- ■ 
tu yra daug daugiau rei-ičioms ie 
kalavimų is Raudonojo; areiškimus> 
Kryžiaus. . ----

Karas eina visuose kon- 
tinentuose. Amerikos Rau
donasis Kryžius veikia vi
suose karo frontuose. Rau
donojo Kryžiaus gydyto-

JAPONAI RUOŠIASI PUOLIMUI kai rūpinasi sužeistaisiais'
ADMIRALTY SALŲ Š

------------ karo nuteriotais ir nuvar- 
Tačiau Amerikiečiai, kaip gintais žmonėmis įvairiose 
praneša gen. MacArthur šalyse, kur tik jis gali pri- 
centras, sutraukia dau- eiti, 
giau kariuomenės ginti už-, Prezidentas RooseVeltas' _ ____
imtas salas nuo priešų ja- ra^ atsišaulda įau bai;iamos.

Amerikiečiai bombar- jus ir ragina aukoti Rau- 
duoja japonų pastatus ant donajam Kryžiui. 
Lorengau ir lėktuvai bom- 

j barduoja japonų koncen
tracijas ant Los Negros.

Pasiruošiama ne tik ap
ginti užimtas pozicijas, bet 
ir ištrenkti priešą iš kitų 

pa- pozicijų Pacifike.
_ _ kitu __________
davo ir nuskandino japonų' puolimu nuskandino vidu- 
7,000 tonų lėktuvnešį Ma- i tinio didumo reikmenų Sužeistas Jurgeliūnų Sūnus 
lacca pratakoje, kuri ski-į transportą. “ *
ria Malaya nuo Sumatros į ___

Lietuvoje Surenka 
Žemėlapius

- -- ■ b

(LKFSB) Kauno gen. ko
misaras įsakė sunešti vi
sus sovietų žemėlapius su 
rusiškais parašais. Vil
niaus srityje buvo paskelb
tas ir terminas: žemėla
pius sunešti prieš sausio 
15 d.

Eksplizi jo je Žuvo 7 Kariai

I

vyriau-

Vyskupijos Klebonams
Pasiremdamas suteiktų man Šventojo Sosto leidi- 

I mu, aš šiuomi paliuosuoju mūsų Vyskupijos katalikus 
nuo pasninko ir abstinencijos Šv. Patriko dienoje, 
penktadieny, kovo 17.

Būkite malonus tinkamai tą dispensą paskelbti 
visose jūsų bažnyčios Mišiose per du Sekmadieniu, ko
vo 5 ir 12.

VVILLIAM CARDINAL O’CONNELL,
Bostono Arkivyskupas.

Kovo 1, 1944.

VVashington, D. C. — A- 
merikos Darbo Federaci
jos pirmininkas William 

išsiuntinėjo vi-’

HKiųPropogamfos Biuras 
Kaune

(LKFSB) Nacių kontro-Green
r įsoms unijoms, priklausan-i liuojama spauda praneša, 
i-'-'---- —** Federacijos, kad Kaune įsteigtas pro-

kad jos ne- pogandos biuras, kurio
• remtų CIO politinės veik- vadovu paskirtas Wellems.

RUSIJA NORI GAUTI TREČ 
DALĮ ITALIJOS LAIVŲ

Camp White, Ore. — Ofi
cialiai praneša, kad perei
tą trečiadienį dinamito 
sprogime žuvo septyni ka
riai.

%

Iš Alijantų Centro, Piet- 
vakarinįąme Pacifike, ko
vo 6 — Pranešama, kad 
Japonija ruošiasi puoli
mui Amerikiečių Admiral- 
ty salose, kurias Ameri
kiečiai neseniai užėmė.V —

Britai Nuskandino Japonų
Lėktuvnešį

VVashington, D. C. — So-į paleista į namus dalis dar- 
, vietų Rusijos maršalas į bininkų, kurie buvo še- 
Stalinas per savo ambasa- j šiems mėnesiams išvykę 
dorių Washingtone iškėlęs' darbams į Vokietiją, 
reikalavimą Italijos laivų.

Prezidentas Rooseveltas 
sako, kad diskusijos dėl 
pervedimą trečdalio Itali
jos laivų Sovietų Rusijai

Stimson Prašo Pratęsti 
"Lend-lease"

Aukokime Amer i k o s—

VVashington, D. C. —
Kaip žinoma, Lend-Lease 
galiojimas išsibaigia bir
želio 30 d. Karo sekreto^- 
rius Stimson Lend-Lease 
įstatymo pratęsimo reika
lu kreipėsi į Kongresą, nes 
jeigu tas įstatymas nebū
tų pratęstas “užiigilūų ką
rą ir padidintų pergalės 

(LKFSB) Sausio mėn. kainą vyrais ir pinigais”, 
( buvo sako Stimson.

Taigi galimas dalykas, i 
kad tokiam pervedimui 
bus susitarta, ir Rusija 
gaus ki,ek tų laivų, kuriuos

Raudonajam Kryžiui pa- (jabar vartoja Alijantai. 
gal išgalės ir mes, lietu- *________

Sovietų Rusijos komisa
rų pastatyta tūla Wanda 
Wasilewska atstovauti 
lenkus kvislingus Maskvo
je leidžia net ir laikraštį. 
Šiomis dienomis Wasilew- 
skos laikraštis skelbia, jog 
Lenkijoj įsikūrė “Lenkų 
Tautinė Taryba”, kuri no
ri bendrai veikti su Rusi
jos valdžia. Toji “Lenkų 
Tautinė Taryba” paskyrė 
“generolą Rolą”
siuoju visų ginkluotų len
kų jėgų vadu ne tik Lenki
joj, bet. ir užsienyj.

Tai naujas Rusijos komi
sarų skymas dumti pasau
liui akis, kad būk ir Lenki
jos žmonės, kurie yra Vo
kietijos nacių vergijoje, 
nenori skaitytis su Lenki
jos valdžia Londone.

Rusijoj skelbiamas “ge
nerolas Rola” lenkams nė- salos. Per tą prataką japo-Į 
ra žinomas nei girdėtas, nai siunčia karo reikmenis 
kad toks asmuo ta pavarde savo kariams Burmoje. 
būtų kada nors gyvenęs Pranešimas sako, kad ki- 
Lenkijoj. Daugelis mano, ti submarinai bombardavo 
kad tai grynas prasimany- --------------------------------- ’
mas. j kų okupacijos, ir “išrink-į praneša, kad Štampas 18 nų, gyv. Brockton, Mass., Iš Alijantų Centro, Al-

Nesistebėkime, kad So-t tieji” nutars “prijungti” į batų pirkimui išsibaigs sūnus, aviacijos kadetas giers, kovo 6— Specialis
vietų Rusijos raudonajai, Lenkiją prie Sovietų Rusi- į balandžio 30 d. Lėktuvo Albertas A. Jurgeliūnas. militaris tribunolas nutei-
armijai užėmus Lenkiją, i jos. Tai bus “septvniolik-' štampas trečioje knygutė- Jis tik esą lengvai sužeis- sė 10 Vichy koncentracijos
toji “Lenkų Tautinė Tary-.toji sovietų Rusijos i 
ba” paskelbs “rinkimus”, j publika”, 
panagius į Pabaltijo “rin-; Bus paskelbta, kad “bal- 
kimus” laike rusų bolševi-1 savo 99 nuošimtis”.

Londonas, kovo 6 — An-( japonų kruiserį toje 
glijos submarinas torpe-;čioje apylinkėje, ir

Batų Pirkėjų Dėmesiui

t

Kadetas

Middleton, Pa. — Armi
jos treniravimo lėktuvui 
susidaužius, trys iš ketu- 

Išli-

viai, nes Raudonasis Kry
žius yra pasiruošęs ir ka
ro nualintai Lietuvai teikti 
pagalbą. Jau buvo praneš
ta, kad Lietuvių Kunigų 
Vienybė išrūpino iš Am. 
Raudonojo Kryžiaus $10,- 
000. už kuriuos pasiuntė 
medikamentų į Lietuvą.
Aukoti Raudonajam Kry

žiui yra krikščioniška pa-l 
reiga!

Grįžo Iš Darbų Į Kauną

pradžioje iš Kauno

kovo 6 — A-
VVashington, D. C.—Kai- rių lakūnai užmušta, 

nų Administracijos Ofisas ko gyvas tik pp. Jurgeliū- 
“išrink-' praneša, kad štampas 18 nų, gyv. Brockton, Mass.,

- ■ - ----- ... -

Nuteisė 10 Vichy Viršininką
Londonas, 

merikiečių sunkieji bom 
banešiai pirmą kartą 
bombardavo Berlyną. 
Bombanešius lydėjo lėk
tuvai kovotojai. Lengvieji 
Amerikos lėktuvai nušovė 
devynius nacių lėktuvus.

Amerikiečiai prarado 14

Specialūs Teismai Lietuvos 
Gydytojams

• - - „ „JĮres- je pasilieka galioje neribo- tas, ir dabar randasi To- stovyklos viršininkus už 
tam laikui. byhanna, Pa., armijos oro žmogžudystę ir brutališ-

Pasinaudokite štampu 18 jėgų treniravimo ligoninė- kūmą. Keturis jų nuteisė bombanešių ir 26 “kovoto- 
prieš balandžio 30 d. Įje. mirties bausme. Ijus”..

(LKFSB) Lietuvoje į- 
steigiamas specialus teis
mas, kuris spręs bylas me
dicinos personalo, kaltina
mo nusižengimais prieš 
savo profesijos dorovę (e- 
tiką) ir drausmę.
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ĮVAIRIOS žinios
I

SUOMIJOS SPAUDA SMERKIA 
RUSIJOS TAIKOS SĄLYGAS

Dr. A. Gylio 50-tas 
Gimtadienis

(LKFSB) Vienas žymes-
___  t „ nių Lietuvos kultūrininkų 

spauda Atmesdami reikalavimą ir gydytojų yra Dr. A. Gy
lys. Jisai turi gerą moksli
nį pasiruošimą: Miunche
no universitete baigęs filo
sofijos ir medicinos moks
lus, įsigydamas net du 
daktaratu. Buvo docentu 
Lietuvos universitete. Di
delis blaivybės ir abstinen
cijos sąjūdžių rėmėjas. 
Kadangi jo specialybė bu
vo ir nervų ligos, tai dar 
bolševikų okupacijos me
tu susitikusiems drau
gams pasakojo, kad sveti
miems atvykus į kraštą 
žymiai padidėjęs skaičius 
sergančių nervais.

Stockholm, Švedija, kovo tai būtų aiški saužudystė.” 
6 — Suomijos i _ 
smarkiai puola Sovietų 
Rusijos taikos sąlygas.

Švedų kalba laikraštis 
“Nyland” pareiškia, “kad 
mūsų nesumušamos armi
jos. kuri dabar atlaiko pa
tenkinančiai 
pozicijas už mūsų rytinės 
sienos, pasitraukimas už seimas taip pat 
1940 m. sienos, kurią būtų Rusijos dvi sąlygas, 
neįmanoma apginti, yra tent, internuoti vokiečių 
nonsensas ir net negali kariuomenę ir priimti 1940 
būti diskusuojamas. nes m. sieną.

internuoti vokiečių ka
riuomenę, "Nyland” pri
deda: "Mes neprisiimsime 
negarbingos mirties. Jeigu 
mes turime mirti, mes mir
sime nesuteptomis ranko- 

strategines mis ir nesuteršta garbe”.
Kaip praneša, Suomijos 

atmetė 
bū-

Naciai Planuoja Kitę Kary 1970
ruošimus ir apie juos, bea- 
bejo, per savo diplomati
nius kanalus raportuoja.

Alijantai jau pareiškė 
Ispanijos gen.

Minist. K. Stalčiui 50 Meili
I

f $ ii
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RUSAI LAIMI 112-MYUŲ
• FRONTE

Maskva, kovo 6 — Rau- kinti juodąją biržą, reika- 
donoji armija pc-r dvi pa- lauja kooperacijos iš visų 
starasias dienas sutriuški- automobilių savininkų, — 
no dvylika vokiečių divizi- pasakė toliau Bowles. Jis 
jų Ukrainos fronte ir atsi- ragina užžymėti visą ga- 
ėmė daugiau kaip 500 kai- žoliną esantį be kuponų, ir 
mėlių toje apylinkėje. atsisakyti patiems pirktis 

Rusijos kariuomenė ver- kuponus.
žiasi link Tarnopolio, per 
kurį eina svarbus geležin
kelių junginys. Jeigu ru-

. sams pavyktų užimti Ode- 
ssos - Lwowo geležinkelį, 
tai vokiečių armijai, kuri 
yra Krivoj - Rog - Nikola
jevo srityj, sudarytų rimtą 
pavojų.

Pskovo srityj turi būti 
nėra permainų ,nes iš ten 
nepaduoda jokių svarbes
nių žinių.

Tėvų Jėzuitų Misijos

Londonas, kovo 6—Pran
cūzų požemių laikraštis 
“Combat”. kurio žinias pa
duoda “London Sunday 
Chronicle”, sako, kad vo- protestą
kiečių generolai, kurie jau Franco apie Vokietijos šni- 
dabar esą įsitikinę, kad pus, veikiančius Ispanijoj 
Vokietija pralaimėjo karą, ir reikalavo, kad uždarytų 
planuoja kitą karą už 25 vokiečių konsulatą tarp- 
metų, ir kurioj Jung. Vai- tautinėje zonoje — Tan- 
stybės bus principaliu o- gier. Galima dalykas, kad 
ponentu. Alijantai 

ir kitos 
uždarytų 
sulatus.

I
i

pareikalaus, kad 
neitralios šalys 
Vokietijos kon-

(LKFSB) Brig. gener. 
Kazys Skučas yra gimęs 
1894 m. kovo 3 d., taigi šie
met švęstų 50 metų sukak
tį jei dar jisai yra gyvas. Į 
Kaip žinome, jisai buvo! 
Lietuvos Vidaus Reikalų! 
ministeriu bolševikams 
1940 metais okupuojant 
Lietuvą. Bolševikų buvo 
išgabentas į Rusiją, kur jo

Karo fronte nereikia specialaus susitarimo su gro
žio saliono vedėjoms. Štai, kaip Lt. Gene Cornish ture- ■ 
jo išplauti savo galvą tai Lt. Helen Zasodil suteikė pa
tarnavimą taip, kaip ir grožio salione.

Juodoji Rinka Apvagia Auto* 
mobilių Savininkus Kuo 

Brangaus Alkoholio

PULK. PETRUIČIO NETEKUS

Lietuvis Laikraštininkas 
Prancūzų Kariuomenėje
*(LKFSB) Prancūzų ka- žmonių aukota ir Ameri- 

riuomenėje tarnaująs lie
tuvių rašytojas ir žurna
listas Vyt. Gedgaudas, 
šiuo metu esąs “kažkurioj 
vietoj”, pranešė, kad gerai 
tebesilaikąs. Jis buvo suė
jęs Amerikos lietuvį ka
reivi Valterį Giedri iš Či
kagos, kuris buvo sužeis
tas į koją Sicilijoje.

Kraujo plazma milijonų

kos Raudonojo Kryžiaus 
pristatyta Laivynui ir Ar
mijai išgelbėjo daug ka
reivių ir jūreivių, šie cent
rai turi vėliausius įrengi
mus, ir darbą užlaiko Rau
donojo Kryžiaus pinigais. 
Remkite 1944 m. Raudo
nojo Kryžiaus Fondą ir 
padėkite išgelbėti gyvybes 
mūsų kareivių ir jūreivių.

Alijantai Prisibijo Šnipų 
Heitraliose Šalyse

Londonas, kovo 6 — Ali
jantai, kurie ruošiasi inva
zijai į Vokietijos okupuo
tus kraštus, prisibijo Vo
kietijos šnipų, kurie veikia 
neitraliose šalyse.

Vokietija turi savo at
stovus Ispanijoj, Portuga
lijoj. Tangier. Švedijoj, 
Airijoj, kurie atydžiai se
ka Alijantų karinius pasi-

(LKFSB) Su dideliu liū- Vienas buvęs jo pulko ka- 
dėsiu sutikome žinią apie rys, o dabar kalėjimo tar- 
mirtį pulk. J. Petraičio, nautojas, jo pasigailėjęs 
Tai buvo žmogus, kurs su- atnešė čiužinį. Kalėti teko 
gebėjo valdyti plunksną, tame pat name su prof. 

laukė gal net dar sunkės- Jo yra parašyta du tomai Bistru, M. Lipčiumi, Kur- 
knygos “Mūsų Žygiai”, ku- kausku, su studentais ir 
riuose nupasakojama atsi- gimnazistais. Prasidėjus 
minimai iš kovų su bolše- rasų vokiečių karui Pulk, 
vikais, bermontininkais ir Petraitį su kitais kaliniais 
lenkais. Taipgi su įdomu- autobusu išgabeno į Mins- 
mu buvo skaitomas jo ki- ką. Iš čia pėsčius varė to
tas trijų tomų veikalas lyn į rytus. Ties Červene 
“Didysis Karas”, kur ap- juos jau apšaudė vokie- 
rašytos karo priežastys, čiai. Bolševikai iš pradžių 
kautynių eiga, diplomatų liepė visiems sugulti, o vė- 
intrygos, 1918-1920 m. į- liau — bėgti į mišką, tuo 
vykiai. Pulk. Petruitis bu- gi pačiu metu į juos bolše- 

v vo artimas katalikų dien
raščio “Ryto”, vėliau — 
“XX Amžiaus” — bendra
darbis. Be abejo, jo amžių 
sutrumpino baisūs pergy- 

'venimai bolševikų arešte.
; Jį bolševikai areštavo 1940 
m. gruodžio 24 d., Alytuje. 
Buvo uždarytas Kauno 

kad kalėjime, kur jį tardė Ra-

nis likimas, negu kitų 
tremtinių.

Pasibaigė Graikų Civilis 
Karas

I
<
I

Tarp 
būrių 
karas.

Cairo. kovo 6 — 
graikų ir andartės 
buvo kilęs civilis 
Šiomis dienomis abi kovo
jančios pusės susitarė ir 
pasirašė sutartį visas savo 
jėgas panaudoti prieš 
bendrą priešą — vokiečius.

Komunistai Darbuojasi 
Indijoje

I į
Prityrę Amerikos Rau

donojo Kryžiaus darbinin
kai padeda šeimoms ka
reivių ir jūreivių. Kiti ats

tovai dirba su pulkais sto- ---- „u*vjxxxx^, .kui JJ taiuL iva 
vykiose ir uzjury. Gerove komunistai uoliai darbuo- zauskas ir Dunkovas. Pul- 
musų vyrų ir jų šeimų yra jasi Indijoje, ir ne be pa- Į kininkui Petraičiui per 
pirmos svarbos Raudona- sėkmių, užimti vadovybės: tardymus baisiai sumušė 

■ vietas.

j
i
Į jam Kryžiui. Tas patarna- 
; vimas tęsis tik su jūsų pa- 
igalba. Remkite 1944 m. 
! Karo Fondą.

Madras, Indija, kovo 2— 
Žurnalas, Clergy Magazi
ne, paduoda žinias,

Lietuvis, Kurs Paskaito 
Egipto Jeroglifus

\Vorcester, Mass. — Aušros 
Vartų par., Vas. 24— Kovo 5 d. 
T. Antanas Mešiis,.S. J.

Cambridge, Mass. — Nekalto 
Prasidėjimo par. Vas. 27 — Ko
vo 12 d. T. Pr. Aukštikalnis,
S. J.

Elizabeth, N. J. — Šv. Petro 
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 Mešiis, S. J.

Providence, R. 1. — 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 — Bal. 2 d. 
T. Jonas Kidykas, S. J.

Athol, Mass. — šv. Pranciš
kaus par., Kovo 26 — Bal. 2 d. 
T. Antanas Mešiis. S. J.

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

Nevcark, N. J. — Šv. Trejybės 
par.. Geg. 21 — 30 d. T. Anta-

_______
VVashingtonas — Ches- 

ter Bowles, OPA viršinin
kas pareiškė, kad du su 
pusė milijonų galionų ga
zolino nuteka Juodosios 
Rinkos vamzdžiais kas
dien.

Kitoje savo savaitinėje 
radijo transliacijoje Ches- 
ter Bowles pasakė: “Gazo
lino Juodoji Rinka dau
giau negu paskatina nusi
kaltimus. Tai yra aktualus 
apvogimas dorųjų auto
mobilių savininkų jiems 
priklausomos dalies iš ir 
taip jau ribotų išteklių.

“Racionavimą tvarką asJįas Mešiis. S. J. 
menys man pareiškė, kad 
kiekvieną dieną apie du su 
puse milijonų galionų ga
zolino yra iššmugliuojama 
iš mūsų ribotų išteklių 
Juodosios Rinkos parazitų, 
kurie vagia, perka, par
duoda ir padirbinėja gazo
lino kuponus.”

Bowles toliau pareiškė, 
kad visa tai reiškia, jog 
individualas vairuotojas 
nustoja maždaug 45 mylių 

įvažiavimo kiekvieną mė- 
’ nesį, kas yra 25% “A” ku
ponų vertės padidinimo. ■

OPA pastangos sunai-

I

vikai pradėjo pliekti iš 
šautuvų ir kulkosvaidžių.' 
Kas galėjo, krito į griovį,; 
kas kėlės — krito pašau
tas. Apstojus šaudymui 
pulk. Petraitis pabėgo į 
mišką, kur susitiko kuni
gus brolius Petraičius ir 
dar šešetą laimingųjų, ki
ti buvo bolševikų sušaudy
ti. Likusieji gyvi miškuose 
besislapstydami maitinosi 
šaknimis ir varlėmis, 

galvą su gumine lazda. Pa- Frontui pasistūmus, jiems 
I kartotinai sumuštas jis pasisekė įsisprausti į trau- 
jautėsi taip blogai, jog bol- kinį ir pasiekti Baranovi- 
ševikų sargybinių net pra- čius, o iš ten — pėstiems į 
šė jį nušauti. Tačiau tar- Lydą, kurią pasiekė 1941 
dymo žiaurumai jam dar į m. liepos 28 d., toliau jau 
net augo. Ėmė jo nugarą; traukiniu vyko į Vilnių, o 
deginti su geležiniu prosu., iš čia pulk. Petruitis po 
Baisiai sumuštas ir iškan-! baisių nuotykių grįžo į sa
kintas pulk. Petruitis jau vo Alytų.
turėjo pagundų kalėjime; 
nusižudyti, bet jam prisi-i 
sapnavo bolš. kalėjime mi-l Vyskupą O’Garą per Va
ręs maj. Tomkus ir paties tikano vyriausybę Japonai 
pulkininko žmona, kurie jį išlaisvino. Jo Ekscelencija 

, sudraudę. Nubudęs pasi- dabar lankosi Amerikoje 
i meldė, pasijuto stipriau ir laukdamas progos grįžti į 
atstūmė baisiąją mintį, savo misijų provinciją.

I
I

(LKFSB) Clevelando Šv. I 
Jurgio parapijos klebonas 
kun. V. Vilkutaitis šiemet 
švenčia sidabrinį jubiliejų; 
savo klebonavimo toj pa
rapijoj. Tai nusipelnęs lie
tuvis. Jo rūpesčiu pastaty
ta mūrinis mokyklos na
mas, kuriame yra 12 kam
barių ir salė, * o taipgi ir 
laikina bažnyčia. Šalia 
gražaus parapijos darbo 
jubilijatas mėgsta moks
lą. Atsisakydamas nuo ne
vaisingų pramogų jisai 
daug laiko praleidžia prie 
knygos. Moka daug sveti
mų kalbų. Pas jį daug kny
gų prancūzų, vokiečių ir 
kitomis kalbomis. Don Ki- 

; chotą yra perskaitęs lat
vių, slovėnų ir ispanų kal- 

I bomis.
graikų, koptų, net kinų 

į kalbas.
lankytis Egipte pramoko 
net kaikuriuos jeroglifų 
ženklus. Yra išvertęs į lie-

Yra studijavęs

Besirengdamas
!i

Raudonasis Kryžius turi suorganizavęs Berniukų tuvių kalbą vieną Šilerio 
klubą, su apie ketvirčiu miliono narių. Jie sumeta sa- veikalą. Taipgi myli muzi- 
vo lentines duokles ir štai du “trokai” centų siunčia- 1"‘ “ "‘r:'1"" I 
ma į National Red Cross headąuarters. Washington.į Aušros Vartų Mariją.

v •

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vtce-PIrmininkė — B. Gailiūnien®, 
8 Winfield SL, So. Boston, Mase 

tTot. Rašt. — Ona IvaSkienė, 
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass 

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

Tel. Parkuay—1864-VV.
iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

948 E. Broadvay, S. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

antrą antradien) mėnesio, 7:30 vai 
vakare. Parapijos salėje. 492 E.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ką ir tapybą, yra nutapęs “S

«

Johnsons 
Red Cross Plaster 

padeda atliuosuot nu
garos skausmus ir kitus 
raumenų skausmus ir gė
limus, dėl šių priežasčių—
• Palaiko ir priduoda kūnui 

šilumos.
• Suteikia spaudimo ir atramos.
• Patiekia s>ehuus vaisto be 

dsoko ar drabužių sutepimo.
• Duodu nuolatinį nejuntamą 

masažą.

•V. JONO EV. BL. PASALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

' Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleiku
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass

' Prot. RašL — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk„ So. Boston. Mass 

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

i Iždininkas Stasys K. Griganavičius. 
j 699 E. Seventh SL, So. Boston. Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis.

787 E. Broadvvay. So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trt 
čia sekmadienj kiekvieno mėnesi< ' 
2 vai. po pietų. Parapijos salė I 

492 E. 7th SL, So. Boston, Mass.

JOHNSON’S 
RED CROSS PLASTER

Šios ponios ar panelės tikrai turi turėti gero apeti
to, kad tą puošnią tortą pradėti dalintis.
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$v. Tarnas Akvinietis
Kiekvieną kartą, kai nugirstama šv. Tarno Akvi

niečio vardą, mūsų vaizduotėj iškyla visoj savo grožy
bėj tas krikščioniškos minties milžinas, nusipelnęs 
Angeliško Daktaro vardą. Iš tiesų, Šv. Tarno Akvinie
čio protas ir darbingumas yra viršžmogiškas. Antgam
tinis to Bažnyčios Daktaro genijus sėkmingai siekia 
sumušti ne tik esamas, bet ir būsimas klaidas. Dau
gelis užmetimų prieš tikėjimą, iškilusių mūsų dieno
se ir dar negirdėtų Šv. Tarno laikais, buvo jo numatyta 
ir nuodugniai atsakyta. Ir šiais moderniniais laikais, 
praslinkus jau beveik 700 metų nuo Šv. Tarno mirties, 
katalikų seminarijose ir kolegijose jo filosofijos dėsty
mo metodą tebevartojama.

Šv. Tarnas gyveno XIII šimtmetyje, į kurį dabar 
jau žiūrima kaipo į vieną šviesiausiųjų istorijos laiko
tarpių. Didingas genijus - filosofas Albertas Didysis, 
taip pat jau šventuoju paskelbtas, buvo šv. Tarno Ak
viniečio mokytojas. Tarnas buvo stambus, kiek nepa
slankus ir labai tykus studentas - vienuolis, visuomet 
giliai susimąstęs. Draugai nieko ypatingo jame neįžiū
rėjo. Net manė, kad jam gal trūksta gabumų, o jeigu 
ir turi, tai nemoka jų parodyti. Jam pranašavo prastą 
ateitį, nes kas iš tokio mokslininko, kuris mokslą vien 
sau teturi ir nesugeba su kitais juo pasidalyti? Jį net 
“jaučiu” pašiepiančiai vadino. Bet jo mokytojas Al
bertas Didysis geriau žinojo. “Tik palūkėkite — saky
davo — ir pamatysite, kai tas jautis užbaubs, tai jį 
girdės visas pasaulis”. Alberto žodžiai išsipildė. Kai 
Tarnas pabaigė universitetą ir iš mokinio virto moky
toju, tai jo gilus, visapusiškas dėstymas tuojau visoj 
Europoj pagarsėjo. Bet Tarnas garbės netroško. Jis 
buvo labai pasižeminęs ir pamaldus vienuolis. Jam tik 
vienas dalykas terūpėjo: tiksliai, aiškiai ir nuodugniai 
išdėstyti Kristaus mokslą. Prirašė tiek stambių tomų, 
kad atidžiai jiems perskaityti prireiktų ilgamečio triū
so, o jau nuodugniai juos išstudijuoti tai būtų darbo 
visam gyvenimui.

Kadangi Šv. Tarnas Akvinietis yra vien katalikiš
ko mokslo skelbėjas ir dar gi šventasis, tai protestan- 
tija ir laisvamanija jį boikotuoja bei ignoruoja. Enci
klopedijos negali gi tokį proto genijų tylomis apeiti ir 
gana plačiai apie jį rašo, bet šiaip jau indiferentinės 
apšvietos srityje jį paliekama nuošaliai. Tačiau pasta
raisiais laikais, kuomet užsimota religiją visiškai iš
rauti ir dorovę paneigti, lyg ir pradėta pasiilgti tikros 
krikščioniškos filosofijos, kurioje šv. Tarnas Akvinie
tis neužginčyjamai vyrauja. Nukamuota ir pavergta 
žmogaus mintis natūraliai grįžta prie protinės ir doro
vinės sveikatos. K.

Narių Ir Bolševikų Siautėjimas Japonų Agresija Pradėta Prieš 50 Metų
Latvijoje

(LKFSB) Latvijos pa- žmonės apėjo kiekvienus 
siuntinybės spaudos biu- namus, kiekvieną miestelį 
ras neseniai išleido L. El- 
kio knygelę: “The Truth 
about Bolshevik and Nazi 
Atrocities in Latvia”. Šio 
veikalo autorius yra buvęs 
Latvijos finansų ministe
ris ir pasiuntinys Lietuvo
je, Rumunijoje, Vengrijo- drą didelę duobę ar užkas- 
je ir Turkijoje. Veikale pa- ti pavieniui, buvo surasti 
duodama daug reikšmingų Latvijoje. Manoma, kad 
faktų. i

Latviai Turi Kelius 
“Miliūnus"

Nacių okupacija Latvijai 
taip pat sunki, kaip ir Lie
tuvai. Ir Latvijoje naciai 
už pasipriešinimą yra su
naikinę net keletą kaimų. 
Taip 1942 m. sausio 4 die
ną Rezoknė aikštėje buvo 
sušaudyta 30 vyrų Audri
nęs kaimo, ir visi kaimo 

į trobesiai išgriauti ar sude
ginti. Keletą dienų vėliau: 
sausio 9 d. Ludzos turga
vietėje naciai sušaudė 47 
vyrus Mordukų kaimo. Ir 

i Latvijos gyventojai turi o- 
kupantams vokiečiams 
mokėti didelese duokles, 
bei atlikti priverčiamuo
sius darbus. Suprantama,1 

i nemažai yra areštuotų. j ra išžudę armijos karinin-
Tie visi liūdni faktai yra kų, policijos valdininkų ir 

tiriami ir kaip tik bus iš- šaulių. Taikos meto armi- 
tirti su tokiu pat rūpestin- ja Latvijoje siekė 20,000. 
gurnu, kaip jau dabar ištir- Iš to skaičiaus bolševikai 

žiaurumai, išžudė 1,084 karininkus. 
Netoli Latvijos - Lietuvos 
sienos, Vainodėje masinia-

Kairo Konferencijoje nu- užkariavimui Pacifiko. Ir 1905 m. pavedė Japonijai 
tarta atimti nuo Japonijos per tą laiką Japonija sekė Korea kaip ir pietinę dalį 
visą teritoriją, kurią ji bu- Jung. Valstybes kaipo pa- Sakhalin salos, kurią ji pa- 
vo pasisavinusi nuo 1895 vyzdį.
m. kaipo bausmę už visiš-

ir surado,^ kad per trumpą netiketą užpuolimą ki- 
savo viešpatavimo metą f x n 
Latvijoje bolševikai nužu
dė, areštavo ar ištrėmė i
ėiaus nužudytųjų yra 1,3551kos letarguos ir pneme ją 
ir jų kūnai suversti į ben- 'vaKarln' Pasau\ Ja' at!‘ J * darė prekybos ir komerci

jos duris, per ilgą laiką jai 
pristatė reikalingą aliejų, 

; geležį ir aluminą, kurie bu- 
! vo būtinai reikalingi pa
statyti jos karo mašiną 
aziatiškam pergalėjimui ir

Jung. Valstybės pabudi- 
; no Japoniją iš jos feudališ-

nužudyta daug daugiau, I 
nes raudonojo teroro au-| 
kos buvo užkasamos kur 
miškuose, nežymiose vie- į 
tose, pasistengiant, kad vieškelius, pav., aukšto 
žole užaugusi juos paslep- valdininko o. Cielens. Jo 
tu. Sovietu okuDacnos me-itų. Sovietų okupacijos me
tu Latvija išviso neteko a- 
pie 60,000 gyventojų, ir tai 
labiausiai išauklėtų, patri- 
jotiškosios visuomenės va
dų. Kaikurie iš jų, matyda
mi tokius bolševikų žiau
rumus, nebepergyveno tė
vynės nelaimės, patys sau 
atimdami gyvastį, kaip tai 
atsitiko su gen. L. Bols- 
teins, kiti kankinami bol
ševikų tortūromis išėjo iš 
proto.

kūne buvo žaizdos septy
nių kulkų, 
nužudytųjų

Ivonai turėjo 
į kankinimų 
! rastieji

Latvijos Karininkų Žudymas
Daugiausia raudonieji y-

įsisavino prieš 30 metų. Ki
ta dalis Sakhalin salos bu
vo Rusijos. Galima tą dalį 
lyginti su Vermont ir Con- 
necticut didumu. Žvejoji
mas, medžio ir anglies in
dustrijos, buvo svarbiausi 
užsiėmimai.

1910 m. Japonija aneksa
vo Koreą ir pakeitė jos 
vardą į Chosen. Korea yra 
pussalis, Minnesotos vals
tybės didumo, gyventojų 

salų, kada turi apie 23 milijonus. Ko
riečiai yra ūkininkai, bet 
pusė milijono japonų, ku
rie įsikraustė po pasisavi
nimu, kontroliuoja ūkis.

Pavėlindama savo karo 
ponams pakeisti gražiai iš
sivysiančią civilizaciją į 
brutalę agresijos mašiną 
prieš savo kaimynus, net 
savo geriausią užtarėją, 
Jung. Valstybes, Japonija 
bus priversta gryžti prie 
labai susiaurintų rubežių.

Japonija, pagal biuletiną 
iš National Geographic So- 
ciety, susidėjo iš grupelių 
mažai žinomų 
prezidentas Fillmore ir 
Commodore Perry atidarė 
jos uostus pasauliui 1854 
m. Per 223 metus, nei vie
nas japonietis negalėjo iš- Jie irgi paėmė šilko ir be
vykti iš salų. Ir tik po 1870 
m. garsusis Ishin, arba 
“atnaujinimas” įvykdin- 
tas, tas sunaikino feuda- 
liškas luomas. Japonai pir
mą kartą galėjo vartoti 
savo šeimos vardus, ne sa
vo ponų vardus. Kariai ga
lėjo nukirpti savo ilgus 
plaukus ir vaikščioti be 
kardų gatvėse. Japonija 
sekė visus vakarinio pa
saulio įpročius.

Japonijos pirmas žemės resus Tolimuose Rytuose, 
pasisavinimas buvo po Si- bet kada Anglija kovojo, 
no - japonų karo. Tada ji Japonija pradėjo savinti 
paėmė kinų salą Formosą, visą vokiečių kontroliuotą 
kuri buvo didesnė negu teritoriją Tolimuose Ry- 
New Jersey valstybė. For- tuose į šiaurę nuo ekvato- 
mosa sala, apart mineralų, riaus. Vokietijos salos Pa- 
arbatos, cukraus ir ryžių, cifike — Marshalls, Maria- 
produkavo pasaulio kom- nas ir Carolinas — papuo- 
parą. Nors saloje gyvena lė į Japonų rankas ir po 
trys milijonai žmonių, tik Versailles Sutarties 1919 
5 G buvo japonai.

Kada ji paėmė Formosa 
Salą, Japonija irgi pasisa
vino Pescadores nuo Kini- 600 koralų salelės, apėmė

vilnės fabrikus ir aukso 
kasyklas. Japonai virto 
ponais, o koriečiai tapo 
vergais.

Japonijos sekamas išsi
vystymo žygis buvo po 
pirmo pasaulinio karo, ka
da ji kovojo alijantų pusė
je. Mažai ji prisidėjo prie 
to karo, bet greitai stvėrė 
ką tik galėjo. Anglija ir 
Japonija, kaipo alijantai, 
saugoja savo abelnus inte-

Beveik visų 
karininkų la- 

nežmoniškų 
ženklus. At- 

dokumentai —
mirties sprendimai — kal
ba, kad žudymo įsakymus, 
net dažnai be jokio teismo, 
duodavo bolševikų slapto
sios policijos valdininkai, 
atvykę iš Sovietijos, jų pa
vardės: šustin, Novik, Cit
rom
Baisusis Kalėjimo Pogrindis

Buvusiame Latvijos Vi
daus Reikalų ministerijos 
namo pogrindyje bolševi
kai buvo įtaisę tortūrų ce
les. Čia buvo įtaisymai šu- 
tinimui areštuotųjų baisiu 
karščiu, buvo rastas kam
barys su guma išklotomis 
sienomis, kur, turbūt, bu
vo vykdomos egzekucijos. 
Netgi įtaisyti vamzdžiai 
kraujui nubėgti. Ant sienų 
rasta išrėžti vardai pulk. 
Celmins ir policijos vado J. 
Ausmanio, kurie matyt jos. 64 salos sudaro šią tik 830 ketvirtainių mylių, 
dar spėjo palikti nors tokį grupę iš 50 ketvirtainių bet strategiškai svarbios 
ženklą prieš savo egzeku- mylių. Žmonės gyvena tik laivyno atžvilgiu. Nuo pat 
ciją. Iš atrastųjų lavonų ant 21 salos. Žmones žve- 
patirta, kad čia bolševikai joja. Japonams Pescadores 
daugiausia mėgo savo au- uostas yra labai svarbus, 
kas pribaigti šūviu į 
sprandą, iš užpakalio.

; Latvijoje Bolševikai Nužudė 
Ar Ištrėmė 41 Kunigą

Per metus raudonosios 
okupacijos, bolševikai Lat- Dairen ir Port Arthur. Bet mylių nuo Guam), prisidė- 
vijoje nužudė ar ištrėmė 
41 dvasininką. Buvo nužu
dyti šie katalikų kunigai: 
Indros dek. V. Litaunieks, 
41 m. amžiaus, jo krūtinė
je rasta karšta geležimi iš- 
degiintas kryžius, o ant jo 
galvos — spygliuotos vie
los vainikas; nužudė Ok- 
ros dekaną E. Bekers, 46 
m. amžiaus, kankinę prieš 
mirtį vėliau nužudė Zos- 
nos dekaną Kapcį, taipgi 

' nužudė lietuvių kilmės ku
nigą Paškevičių, kurs jau 
kartą buvo išvaduotas iš 
GPU rankų, išmainant jį į 
areštuotus komunistus; 
nrieš mirtį tą lietuvi sun
kiai 
tais

ta bolševikų 
bus paskelbti.

U . . |» v. . ♦ vamuueje musiuia-
Kaudonasis Kryžius Apie me kape rasta apie 300-400

Raudonąją Okupaciją ■■ Latvijos ir Lietuvos kari- 
ninku lavonų. Daugelio iš 
jų rankos ir kojos buvo su
rištos spygliuotomis vielo
mis. Kai bolševikai perėmė 
į savo rankas latvių armi
ją, kaikurie jiems nepati
kimi karininkai buvo pa- 
liuosuojami. Kai jie grįž
dami į namus parodydavo 
bolševikų policijai savo at
leidimo liūdymus, GPU 
patruliai juos nužudydavo 
vietoje, be jokių tolimes-į 
nių tyrinėjimų. Gulbenės 
aerodrome rasta 120 lavo
nų Latvijos karininkų. Ry
gos centralinio kalėjime 
kieme surasta 98 lavonai 
bolševikų nužudytųjų 
žmonių. Tik mažas skai
čius iš jų bebuvo galima 
atpažinti. Jų tarpe rasta 
lavonas pulkininko M. 
Lukins, pulk. Muižulio, 
pulk. Fogelmanio, švieti
mo minist. vieno depart- 
mento direktoriaus Čui- 
bės ir jo sūnaus. Išlikusie
ji gyvi vėliau papasakojo, 
kad Rygos kalėjime bolše
vikai per tardymus ilgo
mis adatomis badydavo 
galvą, panages.

Rygos priemiestyje Bal- 
tezers atkasta 13 bendrų 
kapų, kuriuose rasta 43 
raudonųjų nužudyti žmo
nės. Jų tarpe atpažintas, 
lavonas pulk. J. Erglio, 
latvių gelžk. policijos virš. 
J. Ozolinš, pastoriaus D. 
Zemits, rašytojas E. Ego.

Ką Kalba Atkastieji 
Grabai

Kitame Rygos priemies- 
są už laisvos nepriklauso- tyje, Dreilinėje, atkastas 
mos ir demokratinės L i e- bendras kapas su 39 lavo- 
tuvos atsteigimą ir tvir- nais. Tarp jų atpažinta la- 
čiau susiorganizuos toles- vonai administracijos de
niam darbui, kad tas tiks- partamento direktoriaus 
las būtų pasiektas. IJ. Anšmito, pulk. J. Strei-

AMERIKOS LIETUVIŲ pos. Kaikurios raudonojo 
TARYBA.
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Raudonąjį Okupaciją
Latvijos Raudonasis Kry

žius jau turėjo galimybės 
atlikti nuodugnų tyrinėji
mą bolševikų okupacijos 
Latvijoje. Raud. Kryžiaus

m. pasiliko po jos manda
tu.

Šios salų grupės, apie

Rusijos caro valdžia at
šaukė draudimą spausdin
ti lietuvių raštus lotynų 
raidėmis.

Amerikos Lietuvių Tary
ba nutarė, tų sukaktuvių 
proga, sušaukti draugijų 
atstovų konferencijas 
stambesniuose lietuvių ju
dėjimo centruose: Chica- 
goje, New Yorke, Bostone, 
Pittsburghe, Wilkes-Bar- 
re, ir tt. Jose galės daly
vauti delegatai ne tiktai iš 
vietinių draugijų, bet ir iš 
aplinkinių miestų, kad to- 

' kiu būdu būtų apimtas 
kiek galint didesnis skai
čius kolonijų.

Konferencijų suorgani
zavimu kiekvienoje srityje 
rūpinsis Organizacinis Ko
mitetas, sudarytas iš vieti
nių veikėjų. Jisai paims 

, išsiuntinės arba 
noje Lietuvos sostinėje, Svarbu yra tai prisiminti paskelbs spaudoje kvieti- 
Kaune, pirmas laisvos Lie- ne tiktai lietuviams, kurie mus draugijoms ir nusta- 
tuvos parlamentas, išrink- trokšta padėti savo gimta- tys konferencijos tvarką, 
tas visuotinu žmonių bal- jam kraštui, bet yra svar- 
savimu. Tai buvo Lietuvos 
Steigi amasis Seimas.

Pirmame savo posėdyje 
jisai patvirtino Lietuvos, 
kaipo nepriklausomos Val
stybės atsistatymą, pa
reikštą 1918 metų vasario merikos lietuvių visuome- 
16-os deklaracijoje, ir pas- nė yra kviečiama tas Stei- minėtas sukaktuves, tose 
kui davė jai demokratinę giamojo Seimo sukaktu- konferencijose Amerikos 
konstituciją. ves iškilmingai paminėti: lietuviai per savo organi

nis didžiai svarbus lietu- straipsniais spaudoje, vie-, zacijų atstovus pakels bal- 
vių tautos istorijoje įvykis žais susirinkimais, paskai-| 
įgyja ypatingos reikšmės tomis svetainėse ir per, 
dabar, kai Lietuvos žmo- radio ir atitinkamomis re-' 
nės patekę po žiauria vo- zcliucijomis. 
kiečių letena, grumiasi dėl Pravartu bus tuo pačiu 
savo gyvybės ir ateities, žygiu paminėti ir lietuvių 
Jie nori atgauti laisvę ir spaudos laisvės atgavimą, 
valdytis savo valstybėje nes ateinantį gegužės me
tais demokratybės pagrin- nesį sukanka 40 metų, kai

pradžios buvo manyta, kad 
Japonija iš jų padarys sti
prias laivyno bazes. Nelei
do kitų šalių laivus prieiti 

,prie šių salelių. Kitos tau
tos Japonijai nepasitikėjo. 

Laivyno bazės ant salų 
— , Jaluit Mar-

nente. Tai buvo Korea, arti shaluose, ir Rote (tik 50

Japonija tuoj pakeitė uos
tą į svarbią laivyno bazę.

Tuom pat laiku, Japoni
jai pavesta mažas žemės 
plotas aziatiškame konti- Yap ir Truk,

PRANEŠIMAS VISUOMENEI
Šiemet, gegužės mėnesio dais, kuriuos Steigiamasis

15 dieną, sukaks lygiai 24 Seimas įdėjo į Lietuvos 
metai, kai susirinko laiki- Respublikos Konstituciją. 1 svetainę,

Rusija, vartodama Port J° prie pasekmingo užpuo- 
Arthur kaipo šilto vandens limo Perlų Uosto.
uostą, tuomi nepatenkinta, Bet Kairo Konferencijos 
ir Japonija išsigandusi vėl sutartis sunaikins Japoni- 
atidavė Kinijai. jos svajones tapti pasauli-

Dešimt metų vėliau, Ja- ne jega-________________
ponija kariavo su Rusija 
tik dėlto, kad Rusija nepa
tenkinta Japonijos išsivys
tymu. Taikos sutartis, po 
kuria pasirašyta Ports- 
mouth, New Hampshire. Leis Al! BackThe Attack

★ POINTS for FATS ★

Suprantamas dalykas, 
bu taip pat atkreipti į tai kad tose konferencijose 
viso demokratinio pasaulio bus pareikštas lietuvių pa- 
dėmesį, nes, gal būt, dar siryžimas remti karo pa- 
šiemet bus sprendžiamas stangas, nes laimėti karą 
Lietuvos likimas.

Tad visa sąmoningoji A- visų mūsų uždavinys.
tai pirmas ir vyriausias

Minėdami aukščiaus pa-

I teroro aukos buvo rastos
I grioviuose paliai Latvijos

kankino, ištisais plo- 
nulupdami odą.
Liūdnasai Sąrašas

Bolševikų GPU Latvijo
je nužudė 102 moteris ir 18 
vaikų, jaunesnių kaip 16 
metų. Tarp nužudytųjų 
buvo: 226 farmeriai, 162 
pramonės ir prekybos dar
bininkai bei savininkai, 59 
transporto darbininkai, 77 
valdininkai, 44 laisvųjų 
profesijų žmonės, 12 namų 
savininkų ir pensininkų, 
49 studentai, 3 tarnaitės ir 
550 nežinomo užsiėmimo 
žmonės, bei, kaip jau bu
vo minėta, 1,084 karinin
kai. . I
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ĮSPODNGIAUSIAS

Nepriklausomybės Minėjimas
Montreal, Canada

i Kalba p. Stankienė — Angli- 
lietuvių parapijos' jos lietuvaitė, jauno žuvusio 

iškilmingai minėta i Kanados kario našlė, kuri su 
Nepriklausomybės 26 ■ mažu kūdikiu neseniai atvyko 

pas vyro tėvus į Montrealą. Po
nios Stankienės kalba labai su
įdomino publiką, ir iš publikos 
kilo klausimų. Ypatingai daug 
klausimų davė mok. p. Juškevi
čienė. p. Jakuvienė ir keletas 
vyrų. P. Stankienės kalbos ke
letą bruožų, jos pačios žodžiais 
— čia išreiškiu: —

Šių metų 20 dieną vasario. Šv. į 
Kazimiero 
svetainėj. 
Lietuvos 
metų sukakties šventė.

Šventę suruošė Kanados Lie
tuvių Taryba, pritariant visoms 
parapijinėms draugijoms. Ka
nados Lietuvių Sąjungai, ir kle
bonui kun. J. Bobinui.

Kalbėtoju buvo atkviestas iš 
Jung. Valstybių kalbėtojas adv. 
Bagočius; kalbėjo draugijų at
stovai bei atstovės, meninę dalį 
išpildė vietiniai chorai ir kitos 
meno jėgos.

Publikos prisirinko pilnutė sa
lė, ar tik ne virš 400, kuriuos į- 
einančius į salę papuošė tris
palviais ženkleliais p. O. Kupre- 
vičienė ir p. Skudienė.

Sceną puošė Lietuvos ir Di-.jus visus.

STANKIENĖS KALBA

svečiai,
Ka-

“Aukštai gerbiami 
brangūs draugai ir draugės 
nadiečiai:

Jaučiu didelį džiaugsmą. 
Kanados Lietuvių Taryba 

Į kvietė mane tarti porą žodžių į 
i jus visus.

džiosios Britanijos vėliavos, ei-j “Tiek daug teko praleisti ir 
lė patriotinių paveikslų ir deko-! matyti visokių atsitikimų Ang-

44,278 k. m., — 1,106,000 g.: nės, o ji apsivynios aplink tavo 
Nicaragua — 60.000 k. m., — kaklą ir tave pasmaugs”. Todėl 
1,106.000 g.; Panama — 33,667 Vokietiją, kaipo tokią, reik iš 
k. m., — 636.000 g.; Salvador— pamatų išgriaut. išdraskyt, kad 
13,176 k. m., — 1,830,000 g. jos neliktų nei žymės”.

Pasirodo, kad tik vienoje A- Paliečia Lietuvos susijungi- 
merikoje yra 14 mažučių taute- mą su Lenkija — Jogailos lai- 
lių, bet jos nebus pavergtos, kus, ir netolimą praeitį kai lie- 
Lietuva nors ir maža, su 33,937 tuviai tikėjo lenkais, kaipo prie- 
ketvirt. myliomis ir su 3.000,000 teliais. Bet Lenkija padarė Lie- 
gyventojų skaičiumi, bet mūsų tuvai tiek daug žalų, kurių lie- 
širdyse ji didelė ir brangi, (sa- tuvis niekados negalės pamiršti, 
lėj didžiausi aplodismentai). Pagaliau, išplėšė Vilnių, ir po

Kas kas sako, ar nebūtų gera Didž. karo prie taikos stalo — 
mums susidėti su Lenkija. Ru- jie pareikalavo net visos Lietu
si ja. ar Vokietija? “O, ne. bro- vos. Tad su lenkais bičiuliautis, 
liai!” — pabrėžė kalbėtojas, tai tiesiog ieškoti savo tautai 
“Mes vilkom jungą carizmo, bet grabo.
išaugom ir progresavom. Lietu- Toliau kalbėtojas prieina ir 
viai nors ir skurdo, vargo, bet prie “maskolių”. “Gai verta 
mokėjo augt, kultūrėt. Lietuva Lietuvai prisidėti prie Rusijos? 
mūsų geriausioji, saviausioji Juk Rusija valdo net 200 mil. 
motina, ir dėlto mes jos neišsi- gyventojų!” 
žadėsim. neužmiršim, ir 
dirbsim, kol mūs trispalvė 
vai neplevėsuos Gedimino 
ne!” (salėj plojimas).

Priminė iš istorijos, kad

tol 
lais- 
kal-

Lie-

lijoj. kad nežinau nei iš kur pra- į 
dėt kalbėt, bet vistiek šį tą pa-. 
sakysiu: Pirmiausia, kaip vo-' 
kiečiai pradėjo bombarduot Bri- i 
tani ją rugsėjo mėn. 1940 me
tais. tai dieną ir naktį bombar
davo be perstojimo iki gegužės 
1941 metų. Dabar bombarduo- dar daug metų, dėlto, 
ja. bet ne taip dažnai, tik kai dirba daug pinigų. Motinų. Blo
kada. žodžiais negaliu apsakyti terų ir giminių širdys plyšta iš 

kenčiančia žmonių kentėjimų. Man teko ne gailesčio, kuomet išskirti 
perstatė Vytauto ■ vienam žaizdos raišioti ir pagab- mylimų asmenų

racijų.
Minėjimo šventę atidarė Ta

rybos pirmininkas p. A. Navic
kas pasakydamas įžanginę kal
bą. ir programai vesti — pa
kvietė p. A. Sakalą, Kanados 
Lietuvių Sąjungos pirmininką.

Programos vedėjas trumpoj 
kalboj paaiškino minėjimo die
nos svarbą, 
jausmu su 
Lietuva, ir r-------- . ------ ( _ _ .
klūbo chorą, kurs diriguojamas bą teikti. V isos gražiausios Lon- 
p. Morkio, 
“Laisvės 
Drąsus".
Broli”. Po to. merginos vienos nusipirkt, bet tenai reik viską 
žavėtinai gražiai sudainavo — pirkti su kortelėmis. Duoda 2 
“Pavasarį” — p. K. žižiūno su- ouncu sviesto. 4 ouncus marga- 
kompozuotą. Šiam chorui pianu rino. 4 ouncus taukų — į savai- 
akompanavo jauna lietuvaitė tę- 3 ouncus lašinukų, ir vieną 
p-lė Jokubauskaitė.

Po šių dainų, vietinis 1___
nas kun. J. Bobinas. sveikina' Mėsos, 
susirinkusius, ir atsiprašo pra- pirkti 
nešdamas, kad yra pakviestas 
nas 2 ligonius, ir linkėdamas: 
Lietuvai laisvės, apleidžia salę.

Kalba draugijų atstovės: p. 
Baltrušaitienė Šv. Onos dr-jos 
pirmininkė, sveikina visus ir 
užgiria Kan. Liet. Tarybos veik
ią. P. Motuzienė. Šv. Elzbietos 
di-jos pirmininkė, sveikina at
silankiusius. ir sako, kad per 
bendrą darbą ir kovą — Lietu
vą atvaduosime.

surišdamas giliu
dabar

Šie Bougainville salos, Salamonų salyne, jaunuoliai, pasprukę iš ja
ponų valdomos teritorijos ir atvykę pas mūsų karius, priimti su valgiais 
ir nuoširdumu. Laivyno Lt. Robert Sarnoff iš New Yorko, bando susi
kalbėti ir užvesti draugiškumą.

-Čia žmonės nejaučiate karo. MIRTIS ANT AKMENS 
Tik tie jaučia, kurių sūnūs, tė
vai, broliai išvežti iš namų už į 
vandenų. Kanadoje yra tokių, 
kurie nori, kad karas tęstųsi

kad už-

Kur nueisiu, vai. kur 
Nulinguosiu linu?.. 
Ir gyvent ir kurt 
Iš namų išeinu.

puikiai sudainavo: dono miesto dalys — sunaikin- 
Varpas". “Jaunime: tos.
“Ar Tu Žinai Mano! “Pas jus kai kas sunkiau gaut 

merginos vienos nusipirkt, bet tenai reik viską 
ai sudainavo — pirkti su kortelėmis. Duoda 2

kiaušinį į 3 mėnesius (ir tas ne- 
klebo- šviežias! kitą sykį ir to nelieka, 

taip kaip ir nėra. Gali 
už šilingą ir du penu 

(kanadiškais pinigais 28 cen-
! tai) į savaitę mėsos. 1
biedni žmonės negali nusipirkti, 
■nes perbrangu. Vaisių visai ne
galima gauti. Kai atvažiavom į 
Halifax‘ą. Raudonojo Kryžiaus 
moterys atnešė mums obuolių,

, kurių 3 metai nebuvome matę, i 
i Nežinojome ką daryti. Paėmę į

■ rankas, džiaugėmės ir verkėm.
. Drabužiai, apsiavimas. irgi per-' 

karna kuponais.

i nuo 
arba sužino,!i 

kad jau neteko savojo.
“Neužilgo, prasidės Raudonojo 

Kryžiaus vajus, visi paremkite. 
kiek kas galėdami, ir kaip ga- j 
lėdami. Netiesa, kad Raudonasis 
Kryžius duoda pagalbą tik tur
tuoliams. Jis gelbsti visus: ka
reivius ir žmones nukentėjusius 
ir vargstančius.

“Nepamirškite, savo kareivių. 
Rašykite laiškus labai dažnai, 
nes tai jų didžiausia ramybė.”

P. Stankienei baigus kalbėti,

Gal suklupsiu kely
Ant kiečiausio akmens, 
Bet šitam sopuly 
Karštas kraujas sruvens.
Nepakels, neparves 
Niekas niekas namo — 
Tiktai kraujo srovės 
Sudrėkintas akmuo...
Tik akmuo tesupras. 
Ko ėjau iš namų, 
Kaip sunku laimę rast. 
Kaip numirus ramu...

RAITOK BOOSTER

Mente Cerio Chef Poleymirou shows Nare/ Kelty exactly how much 
*«lvaae fat he gete from h s famou* recipe for Lamb Kidney TurbifO. 
Hm recipe »« a perfect w»rtime dioh for it'a eaay on retion pomta, 
easy to prepare a«d af» exceilent source of fat to tu r n In for cash 
and extra ration point*,

Ii

' ka palydėjus Rūtelę gausiais ap
dainuoja p. K. žižiūno vedami lodismentais, žvalgosi kur yra 

Paukščių du chorai: vienas jaunučių ma-’ svarbiausia šio parengimo figū- 
žamečių mergaičių, antras jau- ra, būtent kalbėtojas p. Bago- 
nimo—mišrus choras. Mažame- C1US- 
tės mergaitės žavėtinai sudai
nuoja: “Ak nežus Lietuva”, j 
mišrus choras puikiai banguo-

■ ja: “Lietuviais esam mes gimę”, 
j “Žalioj girelėj”, “Šlama šilko 
I vėjai”. Šiuos abu chorus lydi 
stropi p. žižiūno priežiūra, diri- 
gacija ir muzika. 

Pasako trumpą kalbą p. A. Sa
kalas. Aiškina Lietuvos trispal
vės vėliavos garbingumą, ir tri- 

I jų spalvų reikšmę, surišdamas 
su lietuvio kovinga, drąsia ir 
narsia siela, pro kurią visuomet 
privalo verstis 
sinama liepsna, 

j kalboje ragina, 
lietuviai remtų 
“Nepriklausomą 
po vienintelį lietuvių 
Kanadoje.

Po kalbos, išeina į sceną mūs 
visų my’lima jaunutė šokėja Rū
telė Kilimonytė, kuri moka ne 
tik gražiai šokti, bet ir dainuo
ti. Šį kartą ji dainuoja grakš
čiomis gestūromis gestuodama. 
ir jos dainos bent vieną posmelį 
išgirskime: —

į “Aš jums padainuosiu
vieną dainužėlę,

Apie vien’ tautelę
labai mažutėlę.'

I
I

I

(“A. D.”)

Pasirodo ir Bagočius. lydimas 
per salę p. Kilimonio. Išeina jis 
į estradą, jau kiek kitoks, negu 
matėme jį prieš keletą metų. 
Rodos labiau išvargęs, prakal
bų nualsintas. Pritaiko ir žo
džius...

vilties neužge-!
Taipgi, savo 

kad Kanados 
kiek galėdami 
Lietuvą”, kai- 

š vyturį 

f

Gyveno tautelė 
prie Ealtijos jūrų —

Ir ten jų užpuolė 
būrys raudonskūrių.”

i
Vėliau Rūtelė padainavo: “Sto
kim sesės į būrelį”, ir paskum 
pašoko. Jos kūnelis taip lanks
tus. kaip beržo šakelė; ir ji vy
niojosi ir ritosi kaip gražus tri
spalvis vijurkėlis. Rūtelės šokį 
lydėjo — p-lės Jokubauskaitės 
pritaikyta piano muzika. Publi-

LEGIONNAIRE WAC— Hon- 
orably dischargcd from the 
WAC, Caroline Rosalind Ross, 
22. is the first woman of the 
corps to join the American 
Legion. She took her oath at 
Haminond, Ind., with five malė 

veteraną of this wąr.

SIUŽETAS P. BAGOČIAUS 
KALBOS

Šis šventas pavakarys, ne 
triumfo, ne linksmybės šventė, 
bet susirūpinimo, susikaupimo 
ir pasiryžimo momentas —skir
tingas 26 metų Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas, nuo 
kitų minėjimų. Minėjimas su 
gedulą, nes Lietuva įkalinta, re
težiuose, ir jos likimas — neži
nomose svarstyklėse. Mes esam 
labai nelaiminga tauta, nuolatos 
teriojama žiaurių kaimynų, ir 
jei atsikariausime Nepriklauso
mybę, tai tik dėka Roosevelto, I • 
kurs yra pasakęs, kad “Lietuvos i 
Nepriklausomybė, tik laikinai; 
užgniaužta”. Taipgi didelės vil
tys Atlanto Čartery, kurį aptarė 
su Didžiosios Britanijos pre- 
mieru Churchillu. ir kurs yra 
skirtas visų tautų laisvei, dide
lių ar mažų.

Kai kas primeta mums, kad 
mes esame permaža tauta, ir 
dėl to negalime nepriklausomai 
gyventi. Netiesa' — pabrėžė 
kalbėtojas privesdamas ir pri- 
rodydamas faktais, kad yra 
tautų dar mažesnių už Lietuvą, 
kurios gyvena savu nepriklauso
mu gyvenimu. Tos mažos nepri
klausomai gyvenančios tautelės 
sekančios:

Europos šalys — plotas —gy
ventojų skaičius:—

Albanija — 10.629 k. m., —
l. 004,000 gyv.: Andora — 191 k.
m. , — 5.300 g.; Belgija — 11.- 
785 k. m., — 8,500.000 g.; Den- 
mark — 16.578 k. m., — 3.800.- 
000 g.: Estija — 18.343 k. m. —
l, 200.000 g.: Finlandija — 134,- 
488 k. m., — 3,900.000 g.: Ire- 
landija — 27.137 k. m., — 2,- 
990.000 g. :Latvija — 25.402 k.
m. . — 1.951.000 g.: Luxembur- 

į gas — 999 k. m.. — 302.000 g.;
Monaco — 7.99 k. m.. — 24,000 
g.; Netherlands — 12.704 k. m..
— 8,800.000 g.: Norvegija — 
124.556 k. m., — 2.940.000 g.; 
San Marino — 38 k. m.. — 14,- 
600 g.: Serbia — 18.630 k. m.,— 
2,912.000 g.; Slovakija — 14,- 
836 k. m.. — 2,490.000 g.

Šiaurės Amerikoj:
Bolivija — 737.792 k. m., — 

3.400.000 g.: Chilė — 296,717
k. m., — 5.000.000 g.: Ecuador
— 176.000 k. m.. —3,100.000 g.: 
Paraguay — 174.854 k. m., —
l. 040.000 g.: Uruguay —72.168 
k. m.. — 2,141.000 g.

Centrai Am. ir Car.
Costa Rica — 23.000 k. m., — 

657.000 g.: Guba — 44,162 k.
m. , — 4,200.000 g.; Dominicana
— 19,332 k. m., — 1.767.000 g.; 
Guatemala — 45,452 k. m., — 
3,285,000 g.: Haiti — 19,308 k. 
m., — 3.000.000 g.: Hondūras —

viniausias revoliucijas dar ir 
nesenais laikais: pirmesnę su 
Kerenskio kardais, paskesnę su 
Lenino peiliais. Bet mes nesiki- 
šam. ko jie nori. Lai jie turi 
bolševizmą, socializmą, ar kitą 
izmą. mums neapeina. Jei kas 
bus pavyzdinga ir gera. — mes 
patys į savo tautą ir šalį įsive-

Bet išaiškina, kad 
reikia atskirti rusų tautą, nuo 
“rusų”, kurie reikalauja sau 
vergų. Jau jie prieš 1000 metų 
ieškojo sau vergų. Tų laikų 3 jų 
kunigaikščiai praliejo kraujo

jtuva gyveno nepriklausomu gy- marias Europoj užgrobdami 
venimu jau anksčiau už Latviją tautas, jų turtą ir žmones. Ru- 
ir Estiją. Kad buvo plati ir ga- sai vergų ieškodami sukėlė krū
tinga. Išaugino lietuvį stipraus 
charakterio, kurs už savo tau
tą, tradicijas ir laisvę — guldo 
ir guldys galvą! Bet lietuvis ne 
grobuonis, ne gobšas. Mes neno- 

i rim svetimų žemių, bet mes ne
norim nei svetimo jungo. Jokiai 
priespaudai — mes nepasiduo- 
sim! (salėj gausus plojimas).

Kalba, apie lietuvių perkrikš- sim. Mums nereikia, kad sveti- 
, tinimą — Kryžuočių laikus. Sa- mi diktuotų! Mes nenorim Vo- 
, ko: “Šių laikų garbingi misi jo- kieti jos! Mes nenorim Rusijos! 

nieriai eina į pasaulį nešdami Mes nenorim Lenkijos! Mes ne
šviesų. kultūrą.' Eina su artimo norim kad ir visų tų didžiųjų 
meile, nešdami pagalbą ir vais- šalių, už mūsų vieną mažutę ir 
tus... Kryžuočiai ėjo kitaip: vie- brangią Lietuvą! (salėj gausin- 
noje rankoje nešėsi tikybos giausias plojimas), 
ženklą, antroje kardą, kurs pir
miausiai iškilo, 
tuvius 
ant prūsų kapų pasistatė pilis, nimo metų, 
rūmus, viską iš lietuvių užgro
bė. ir jau ilgi amžiai, kai vokie
čiai terioja lietuvius. Kalbėto
jas išsireiškė, kad vokiečių tau
ta — “bestijalė” tauta. Nesugy
venama tauta, ir kaipo tokią 
reikia sutriuškinti”.

Vokiečiai, visuomet pirmi su
kelia karus. Istorijoj buvo su
kėlę net tokį karą, kurs tęsėsi 
per šimtą metų. Buvo iššaukę 
“baksierių” karą su kinais, kur 
žuvo milijonai gyvybių. Didįjį 
karą 1914 m., taipgi sukėlė vo
kiečiai. kuriame žuvo 25 mil. 
žmonių. “Aš pats buvau Ameri
kos armijos karininkas, ir daug 
pergyvenau”. “Vokiečių tauta, 
tai tarytum nuodinga gyvatė: 
tu ją atšildy’si

Toliau kalbėtojas pasakojo 
išnaikino lie- Lietuvos progresavimą ir kili- 

- prūsus. Tada vokiečiai mą per 20 nepriklausomo gyve- 
Kad per tą laiką.

Lietuva apsijuosę visa vainiku 
mokyklų, keliais šimtais gimna
zijų. universitetais su tūkstan
čiais studentų. Įsisteigė Agri
kultūros mokyklą, savą muzi
kos Konservatoriją, prisistatė 
gražių, moderniškiausių pasta
tų ir visose šakose progresavo. 
Bet štai, užplūdo Lietuvą rau
doni šarančiai, nugraužė, nuėdė! 
O vokiečiai atėję, nučiulpė ir 
kaulukus. Rusų kardas Lietuvo
je pravedė neteisingus balsavi
mus. ištrėmė į Sibirą inteligen
tiją, kad sunaikinus geriausius 
tautos branduolius I Išskyrė, iš
taškė šeimas, sugriovė visą Lie
tuvos ramų ir pažangų gyveni-

ant savo kruti- Tęsinys 6-tame puslapyj

Quick and Easy Bread for Lunchboxes
F-r a lunchbox surprise, a dinner or luncheon treat. what could be 
morc delicious than a moist, rich Fruit Nut Bread chockful of nuts, dates 
and figs? Here’s one that really rings the bell!

Wizards in lunchbox success say: “Have f iro kinds of sandwiches- 
a meaty one and a dessert one. V-A-R-Y your breads! And don’t be stingy 
vrith the filling!” Your lur.chboxers vvili say you’re a vvizard, too, whe:i 
they find these thiek, satisfying Fruit Nut Sandrciches. Here are soir.e 
fillings they vili likę: cream cheese and olives or celery or nuts—cottagc 
cheesc and jelly-peanut butter or any nut butter—honey and nuts.

(įuickartdeaty to make v-ith creamy all-vegetable shortening, this 
recipe is one you’ll ūse over and over again because your family will keep 
asking for it. Clip now, and have for keeps:

\ rup hroTn su^ar. 
nrmly packed 

1 cjrr. bcaten IV-j rup* all- 
purpose flour 

1 tcaspoon sodu 
cup Grabam flour

Fruit Nut Bread
1 cjp dat^s. cut 

or ’į cup datCs 
and % cup fisrs 

1 _ enp nuts. chopped 
1 cup hot water 

cup Spry
44 teaspoon salt

Combine dates, nuts, and hot water and let stand. Combinr Spry anJ 
salt. Add supar gradually and cream well. Add egg and mix veli. Add data 
mizture to creamed mlsture, blcnding wdl Sift flour with -ogu Add 
white flour and Grabam flour to date mizture and mbc jrell. Bake m 
9x5»s*tacb gpry.swte4 tart wa la mftflrat* esea £-11 tou.
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Turime ir daugiau padėkos laiškų, kuriuos sunku 
visus sutalpinti. Čia paduodame kalendoriaus rėmėjų 
sąrašą ir visiems nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Pereitą savaitę į kalendoriąus rėmėjus įstojo se
kanti:
Anna Winske, Kewanee, III..................................  2.00
Vincas Greičius, Cleveland, Ohio .......................... 2.00
Petras Balavičius, Montello, Mass........... .................. 1.00
M. Brazionis, Waterbury, Conn................................1.00
Mrs. B. Verigas, Hartford, Conn. .......................... 1.00
Teklė Paprockas, Chicago, III................................  1.00
Mrs. S. Kazlauskas, Haverhill, Mass..................... 1.00
C. Guobienė, Amsterdam, N. Y................................. 1.00
Wm. Smith, Chicopee, Mass.................................... 1.00
John Vaičiulis, Westminster, Mass........................  1.00
J. Mikelsky, Peabody, Mass. .................................  1.00
Mrs. Anna Janulevičius, Barre Plains, Mass......... 1.00
A. Virbickas ......................... ..................
M. Kuodis, Norwood, Mass.....................
A. Sidaravičius, Norwood, Mass............
I. Stega, Dorchester, Mass.....................
J. Mešlis, So. Boston, Mass.....................
Mrs. Morgan, Woodbury, N. J...............
Pr. Kuzminskas, Waterbury, Conn.......
Juoz. Augys, Waterbury, Conn...............
Petras Jakubauskas, Waterbury, Conn. 
V. Kirvelevičienė, Elizabeth, N. J.
Mrs. V. Janušonis, Brooklyn, N. Y... 
C. Razauckas, Brooklyn, N. Y.......
A. Vinckus, Turner Falls, Mass.......
Mrs. Rose Kaster, Brooklyn, N. Y. 
Veronica Yuknis, W. Hazleton, Pa. 
Mary Kryalskas, Brooklyn, N. Y. .. 
Monica Gedman, Westfield, Mass. .. 
Ona Valienė, So. Boston. Mass. .....
Josephine Bronusas, Chicago, III. 
Elenore Shumskis, Cleveland, Ohio 
Magdalena Rimkus, Brooklyn, N. Y. 
Mrs. A. Jančienė, Phila., Pa............
M. Nowaisaitė, Chicago, III............
Mrs. J. Bunes, Elizabeth, N. J. ...
B. Gelusevičienė, Worcester, Mass.
Mrs. A. Besasparis, VVaterbury, Conn. 
F. Biaiga, Cambridge, Mass. ......
Geo. Stukas, So. Boston, Mass. ... 
Marcella Lukshis, Kearney, N. J. 
Nellie Degraitis, E. Orange, N. J.
K. Kaminskiūtė, Simsbury, Conn.
Mrs. G. Stemhrosky, Coaldale, Pa. 
Anna Timalonis, Plains, Pa.........
A. Ciziana, Cambridge, Mass........
J. Matečiunas, Phila., Pa..............
Mrs. Rose Zebleckas, Bayonne, N. J. 
J. Andruskevitch, Springfield, III. ... 
Mrs. J. Kissell, Gilberton, Pa........
J. Andruškevičius. Nashua, N. H. ... 
M. Šimkienė, So. Boston. Mass........
J. Malinauskas, "VVorcester, N, H.*... 
Mrs Gricius, Arlington, Mass...........
Adelė Ziburis, Waterbury, Conn. ... 
Mrs. F. Vancevičienė, Hartford, Conn. 
Petronė Grickienė, \Vestfield. Mass. .. 
Mrs. B. Scuitskas, Sugar Notch, Pa. .. 
Motiejus Abnaitis, Waterbury, Conn.
J. Kuderevičius, So. Boston, Mass. .. 
Peter Wickes, W. Pittsfield, Mass. .. 
A. Vinciunas, Somerville, Mass. ..._. 
Charies Rumski, Caryville, Mass. .. 
Tillie Žurauskienė, Brooklyn, N. Y. 
Mrs. Mary Verosky. Edvvardsville, Pa. 
Domicėlė Karauskienė, Simpson, Pa 
Juozas Vasnonis, Westfield. Mass.
K. Budrsi, Maspeth, N. Y.

Jung. Valstybių 15-tos Oro jėgų lekiančios tvirtovės užklupo nacių 
bomberius ant žemės, Kalamaki aerodrome, netoli Atėnų, Graikijoj. Pa
veikslas parodo, kaip paleistos iš bomberių bombos leidžiasi pageidauja
ma kryptimi ant nacių bomberių.

dėjo sunkėti. Užbaikalio 
kalnai irgi apgaulingais 
tapo, nes Irkutską aplei
džiant, jie mums atrodė 
visai arti. Kiek ėjome, bet 
kalnai vis lig ant vietos 
stovėjo. Kiek vėliau jau 
daugiau energijos ir kan
trybės iš mūsų reikalavo, 
nes nuovargis didėjo. Snie
go tiktai vietomis buvo, ir 
to mažai, nes šiaurės vė
jas ir sniegui nedavė ra
mybės vietoje pasilikti. 
Kliūčių keliavimui turėjo
me daug ir įvairių. Viena 
svarbi kliūtis, tai saulėta 
diena, nes ant ledo saulės 
įvairių spalvų atspindys, 
ir kaip mirganti šviesa da
rė, panašia šviesa kenks
minga ne vien tiktai a- 
kims, bet nervams per vi
są dieną ir sunku buvo at
laikyti. Kelionės užbaiga 
ypatingai pasunkėjo, nes 
apie 12 valandų ir žemės 
keliu būtų sunku keliauti, 
o kaipo ledų daug sunkiau. 
Mes keliaudami tiktai šau
tuvus su savim turėjome, 
kitus kareivių dalykus ve
žimais vežė į skirtą vietą, 
bet ir dėl kaikurie nebepa
jėgė ežero krantų pasiekti. 
Panašiame įvykyje Raudo
nojo Kryžiaus vežimai gel
bėjo silpnesniuosius ant 
kiek buvo galima. Po ilgo 
slidinėjimo ir puolimų, a- 
pie 8 valandą vakare, pa
siekėme Užbaikalį. Tuo ir 
baigėsi sunki mūsų ledinė 
kelionė, bet daug kitokių 
vargų pasiliko su mumis, 
kuriuos ateity turėjome 
nešti. Visgi pasiekus kran
tą, darėsi lengviaus, nes 
jau turėjome progą išvar
gintas kojas nors ant su
šalusios žemelės padėti. 
Tiktai nemalonu buvo, kad 
perilgas tas suvargintas 
kojas ant Sibiro sušalusios 
žemės reikėjo laikyti, ko
lei gavome karišką “Pul- 
moną” su užrašu ant abie
jų išlaukinių vagono sienų, 
“40 žmonių arba 8 arkliai“.

niai nieko visai nežinojo, 
bet šiandieną tas nelauk
tasis žiauraus gyvenimo 
likimas yra jau tikrenybė. 
Tokios pat sunkios ir ne
lauktos aplinkybės 40 me
tų atgal ir mano jaunys
tės gyvenimo dienas palie
tė. Aš irgi niekados nesva
jojau, kad kuomet nors 
tektų per Baikalo ežerą le
dais keliauti. Arba Man
džiurijos laukuose ir Korė
jos kalnuose sunkiai varg
ti, bet tikrenybėje mano 
paties gyvenime tas įvyko. 
Tiesa, praeities laikas jau 
seniai atgyventas, tiktai 
mano dar nepamirštas, nes 
panašuūs įvykiai labai 
sunkiai yra pamirštami. 
Nors ir pasenęs dalykas, 
bet 40 sukakčiai, kad ir 
trumpai noriu paminėti 
vien apie ledinę kelionę 
per Baikalo ežerą. Gal kam 
iš jaunesniųjų netikėtai 
pasitaikytų su tuo pačiu 
Baikalu susidurti, kaip ir 
man? Mes nieko nežinome 
ką žada mums ateitis. Be- 
abejonės, kiekvienas iš 
mūsų, nežiūrint į apysto- 
vas, tikimės ką nors tokio 
gero ateityje susilaukti. 
Bet ateitis dažnai spren
džia visai kitaip mūsų gy
venimo eigą, negu mes pa
tys.

i

Ibiuose atsitikimuose, nesi 
i ištikro varginga ir lėta ke
lionė esti. !

Pažvelgus į žemėlapį, 
Baikalo ežeras atrodo kaip 
upė, nes ilgas ir siauras, 
bet tikrenybėje visai kito
kį įspūdį teikia. Geografiš
ku žvilgsniu jo ilgumas 
siekia 500 varstų, platu
mas 62 varstu, vietomis

v •

!

į turi pasirinkimo,
! venimo - aplinkybių yra

■ verčiami keliauti. Kaiku-
rie keliauja vien tiktai dėl bet Baikalo ežeras Pralen-^Ug“;iatesnfe7ne^"ttek2 
žingeidumo, norėdami pa- kia visus kitus žinomus e- 

! sigerėti ir pamatyti gamta žerus, ne tai gražumu, bet 
j papuoštas vietas, arba ap- vien didumu, vandens šal- 
lankyti garsiąsias pasaulio tumu ir gilumu. Gražumo 
šventoves. Ištikro yra ma- Azijos kontinente nieks

Žmogui gyvenant dažnai Baikalo ežeras vieniems 
pasitaiko įvairios kelionės yra tiktai girdėtas, ki- 
atlikti. Vieni keliauja neva tiems gerai žinomas, bet 
laimės ieškodami. Kiti ne- iš lietuvių mažai kam teko 

nes gy- jį matyti. Tiesa, keliau
jant galima rasti įvairaus 
didumo ir gražumo ežerų,

I

j
I

kia visus kitus žinomus e- Gilusm's sieWį apie 
sieksnių. Tiesa, apie jo il
gumą ir gilumą ir man 
reikia pasitenkinti kitu 
autoritetu, bet jo platu-

Netrukus sukanka 40 
metų nuo mano ledinės ke
lionės, bet vaizdas tos sun
kios kelionės atrodo lig ir 
naujas. Ir šiandieną gerai 
atsimenu, kad kovo 23 die
ną prekiniu traukiniu pa
siekėme Irkutsko miestą. 
Žinoma, tuomet traukiniu

lonu ir naudinga, kurie tu- neieško, nes jo ten negali- žiemos laiku savo žing- aplinkui ežerą nebuvo ga
ri progos laisvai panašias ma rasti. sniais egu ~ išmieravęs, Įima važiuoti, nes geležin-
keliones atliktu tuomet j- EurOpOS važiuojant į kiek žingsnių iš viso pada- kelis keliose vietose dėl 
gyvenimo įspūdžiais pil- tolimai; Saiilpfekio krašta. riau tai negalėčiau r>asa- mums nežinomos priežas-
nai galima pasigerėti. Bet 

i jeigu kas sunkių aplinky
bių verčiamas keliauja, ži
noma iš panašios kelionės 
nieko naudingo negalima 
atsiekti, tiktai vien ieško
jimas didesnio vargo.

Aš irgi buvau į negeisti
ną gyvenimo sukurį pa
puolęs, nes 1904 metais, 
aplinkybių verčiamas, tu
rėjau pamatyti Sibiro 
snieginius tyrus, galiaus 
per Baikalo ežerą savo jė
gomis sunkią ledinę kelio
nę atlikti.

tolimąjį Saulėtekio kraštą, riau, tai negalėčiau paša- mums nežinomos priežas- 
kiėkvienam Baikalo ežeras kyti, nes laiko skaitymui akmenimis apgriuvęs, 
tenka pamatyti, nes apsi- neturėjome. Kitas dalykas Tiesa, geležinkelis buvo 
lenkimo kaip ir nėra. Tie- ir žingsniai nevienodi, pra- skersai ežero pravestas, 
sa, yra gelžkelis pravestas džioje kelionės ir žingsniai ^et kareivių , pervežimui 
iš Irkustko į pietus einan- visuometiš Irkustko į pietus einan- visuomet būna didesni.! nebuvo galimybės naudoti, 
tis pakrantėmis ežero ir Bet kuomet gerokai žmo- kadangi garvežio sunku- 
Altajaus kalnu iki Užbai- gus jau privargsta, tuomet mo ledas nepajėgė atlaiky- 

ir žingsniai žymiai prade- ti. Todėl po dviejų dienų 
de mažėti, kartu ir jėgos, poilsio, kovos 25 dieną, a- 
Kaip buvo visvien reikia pie 6 vai. rytą ledinę kelio- 
už gera priimti, bet panaši nę pradėjome. Tą dieną o- 
kelionė nebuvo lengvai at- ras buvo gražus, bet labai 
likta, nes kaikada reikėjo šaltas. Žinoma, šaltis ke- 
ir žiemos laiku prakaitą Lionės mums netrukdė, ka- 
braukti ir pavargti, vien dangi iš anksto prie to ge- 

buvome pasirengę,

Agota Glaskys, Kewanee, III......................
Mrs. Eva Shilansky, Bristol, Conn...........
Ant. Džekevičius, Providence, R. I...........
Anthony Kochunas, W. Hartford, Conn. . 
Z. Sabaliauskas, Rumford, Me..................
Elzb. Guodienė, So. Boston, Mass..............
Antanas Staknys, Lyndhurst, N. J...........
Mrs. M. Pavalonis, Kingston, Pa................
P. Blazden, Cambridge, Mass....................

1 V. Jurgelaitis, So. Boston, Mass................
Ona Aleškevičienė, Waterbury, Conn.......
Ona Vitkauskienė, Tamaąua, Pa...............
V. Svinkunienė, W. Frankford, III.............
Eva Paulauskienė, Waterbury, Conn.........

i J. Zebris, Lowell, Mass...............................
Mrs. C. Račkauskas, Amsterdam, N. Y.....
K. S. Vaisieta, D uBois, Pa........................
A. Čepienė, Nashua, N. H............................. 
J. Jakimavičius, Kaukakee, III...................

' K. Nadzeika, Nashua, N. H........................
A. Sabalis, Camden, N. J...........................
V. Justas, Bayonneą N. J...........................
Mrs. Elzb. Lumas, Butte, No. Dak............
Tekia Drazdowsky, Scranton, Pa..............

! Jurgis Kupstaitis, Windsor, Conn.............
J. Paškus, So. Boston, Mass.......................

; K. Palaimienė, Mattapan, Mass................
Ona Daugirdienė, Shenandoah, Pa..........
Mrs. P. Žemaitis, Rochester, N. Y............
Mrs. G. Laukaitis, Youngston, Ohio.........
Mrs. A. Svilas, Franklin Sq., L. I., N. Y. ... 
Chris Utinsky, Springfield, III.................

j Julia Balunas, Bayonne, N. J....................
Mrs. A. Aitches, Granville, III...................
Mr. and Mrs. Kaminskai, Vandergrift. Pa. 
Antanas Orantas, VVaterbury, Conn.......

(Bus daugiau)

I

Kai karius aplanko minutėlė laisvesnio laiko, tai jie į 
tuojaus sustoję pasidalina linksmesniais juokeliais. 
Štai Anzio sekcijoj, penktosios armijos kariai, Italijos 
fronte, sustoję pasidalina mintimis.

kalio, bet kaikada staigus 
kalnų nugruvimai geležin
keliu keliavimą sutrukdo. 
Panašiame atsitikime lai
vu galima Užbaikalį pa
siekti, bet tiktai vasaros 
laiku. Žiema kaikada ten
ka keliauti ledu skersai 

1 ežero, bet tiktai labai svar- tiktai nebuvo kam pasis- rai 
kūsti, tiktai tyliai vienam taipgi su Sibiro šalčiu ge- 

‘ __ 2. rokai apsipratę. Pradžioje
Ir nenorintiems žinoti y- viskas sekėsi kiek galima 

1.00 ra gana aišku, kad nuo lop- gerai. Po 6 kelionės valan- 
šio iki karstui labai trum- dų pasiekėme ežero vidurį, 
pas laikotarpis, bet ir per Ten mums atrodė lig ir di- 
tą taip trumpą žemiškos dėlė naujanybė, kadangi 
kelionės laikotarpį kiek pačiame ežero viduryje, 
daug vargo tenka patirti, kur po mūsų kojomis ke- 
nuliūdimų ir skriaudų, tai liolikos tūkstančių pėdų 
kaikada net sunku ir įsi- gilumas, bet visais žvilgs- 
vaizduoti kodėl taip gyve- niais buvo panašumas į 
nimo likimas skaudžiai mažą rusišką kaimą. Daug 
kažkuriuos žmones bau- įvairaus didumo laikinų 
džia? Tikrenybėje ne vi- pastatų, netoli geležinkelis 
siems tenka vienodas dau- ir keliolika su prekėmis 
gumas gyvenimo kartumų vagonų. Buvo taipgi bara- 
ragauti. Vieni perdaug kai kareiviams, kuriuose 
kenčia, kiti mažiaus, bet turėjome neblogiausius 
abelnai visiems žemiškasis pietus ir vieną valandą po- 
gyvenimas šiokius bei to- ilsio. Dar buvo ir laikinos 
kius nepasisekimus gau- krautuvėlės, kuriose už 
singai teikia. Ypatingai pinigus iš valgomųjų daly- 
kareivio padėtis kaikada kų visko buvo galima gau- 
labai būna sunki ir nepa- ti, kaip ir Irkutsko mieste.

1.00 Dievui. 
-1.00

1.00
1.00
1.00
1.00 
. .75

.50
. .50 
. .50
. .50 
. .50
. .50 
. .50
. .50 
. .50
. .50
. .50
. .50 
. .50
. .50
. .50 
: .so
• -50 stovi. Taikos metu visuo- Buvo galima įvairių stip- 

•50 met pastovesnės aplinky-,resnių už vandenį gėrimų
. .50 bės, todėl būtų gerai, kad gauti. Nežinau ar tai laimė 

.50 žmonės visados taikingai i arba nelaimė, kad prie ru-

Baikalo ežeras yra Sibiro 
rytinėje dalyje, kurs ski
ria Irkutsko gub. nuo UŽ- 
baikalio oblastės. Kelei
viams vasaros laiku gali
ma daug žingeidumo su
rasti, ypatingai aplink e- 
santi kainai daro stebėti
nai gražų vaizdą, bet kelei
viai nežingeidauja. nes jo
kių patogumų ten rasti ne
galima.

Po įvairių kelionių ir ka
ro laiko patirtų daug var
gų, 1906 m. spalių pradžio
je, grįžtant į Lietuvą, irgi 
per tą patį Baikalo ežerą 
teko keliauti, bet jau lai
vu, todėl nereikėjo tiek 
daug vargti. Parvežiau į 
Lietuvą apgriautą sveika
tą ir Mandžiurijos laukuo
se augintas utėles, tai 2 
metų ir pusės vargo ir nu
liūdimų nuopelnai. R.

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

i kaikada 
pinigai būna retenybė, to
dėl ir nupirkimas abejoti
nas, dažnai užtenka tiktai 
pamatymo. Po pietų ir 
trumpo poilsio iš naujo 
pradėjome mažinti likusią 
kelionę, bet kaikuriems li
kusioji kelionė žymiai pra-

sugyventų. Daleiskime ko- siškų kareivių 
kią mes šiandieną padėtį 
turime, gyvename didžiau
sio sugriuvimo laikais. 
Kiek išblaškytų jaunuolių 
po visus žemės kampus, 
kaikurie jų turės daug pa
tirti skausmingų įvykių, 
apie kuriuos dar taip nese-

ORN AMENTAL—Tmsel, sprigs 
of evergreen and Christdias 
tree ornaments are all part c£ 
new Hollyvood starlet Rhonda 
Fk'ming’s corsage and head- 

dress for boliday partiea.
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Įspūdingiausias Nepriklausomybes 
Minėjimas, Kanadoje

FRONT PAGE
lesi nei bankų plėšti! Lietuvių 
tauta reikalauja teisybės: lais
vos. demokratiškos ir Nepri
klausomos Lietuvos! _ (salėje 
griausmingiausias ir ilgas ran
kų plojimas).

Po to. skaitoma ir priimama 
rezoliucija. Vėliau sekė, aukų 
rinkimas. Aukas rinko sekanti 
asmenys: p. Matas Vaišnora, ir 
p. Lukošienė, p. Leonas Gudas, 
ir p-lė Baltakytė. p. Juozas 
Kuprevičius, ir p-lė Naruševi- 

Kalbėtojas beveik be abejonės ėiūtė. Aukų ir aukotojų sąrašas, 
pareiškė, kad “greitoj ateity 
rusai Lietuvą okupuos. Anglija i 
ir Amerika 
Beabejonės 
Churchillas 
prie taikos 
konferencijoje nebuvo 
Lietuvos klausimas”.

Toliau, kalbėtojas privedė. ’ 
kad nežiūrint okupantų žiauru-' 
mo ir groboniškumo. Lietuva 
kelsis! Pareiškė: “Buvo Indijos 
viešpačiai! Buvo Attillos! Buvo 
Romos Imperija valdanti visą 
pasauli! Kur gi jos dabar?... 
Jūs manot, kad pavergėjas Sta
linas ir kiti žmonių kraujo lakė
jai — amžiais gyvens? O. ne!".

Priminė senovės Amfiteatrą, 
gladijatorių kardus, 
aukas ir didžiūnų iš 
kraujo pasismaginimą. Prilygi
no prie jų Staliną su klausimu, i 
kokio jam malonumo teikia i 
žmonių pavergimas. ašaros.! 
skurdas, ir minių vergija’ “Jis 
matomai prilygsta tiems seno
vės grobikams viešpačiams, ku
rie iškėlę kardą reikalavo, kad 
mirčiai pasmerktos minios 
jiems šauktų: "Morituri te sa
liutam!" Tai buvo vergų dvasia. 
Bet lietuvių dvasia jau prieš 
Kristaus gimimą — nebuvo 
vergė! Ir dabar, lietuvis vietoj 
garbinti tironus. — suspaus 
kumštį ir sakys: 

džiugašvil

Pradžia 4-tame pusi.
mą. Išterorizavo daug aukų, iš
žudė daug gyvybių. Ir dabar, 
kai bolševikai artėja prie Lietu
vos. klausimas ar jie ateis kaip 
draugai? Gal?... Juk ir jie jau 
pakloję 12 mil. gyvasčių begin
dami savo žemę. Bet ne bolševi
kai. tai rusų tautos kariai, kurie 
pergyvenę žaizdas, gal pamatys 
ir kitų žaizdas? Gal dėl to bus 
žmoniškesni ?..

I

— to nesulaikys.
Rooseveltas ir 

galės gynti Lietuvą 
stalo, bet Teherano 

iškeltas

Al UUAl'lV'JU OUi C*.-TO!-2. 
spaudoje tilps vėliau.

Po aukų rinkimo, kalba p-nia 
Juškevičienė, apie artėjantį 
Raudonojo Kryžiaus vajų. Aiš
kina R. K. svarbą, ragina, kad 
vajaus metus lietuviai susibū
rę į tam tikrą vienetą, pasi- 

■ darbuotų aukų rinkime ir prisi- 
‘ i dėtų savo aukomis ir visapu

siška parama prie Raudonojo 
Kryžiaus, ypatingai vajaus me
tu. kurs prasidės kovo mėn. 
pradžioje.

~i Po p. Juškevičienės kalbos, vėl 
dainuoja chorai, vėl puikiai 
lankstosi ir šoka Rūtelė, impo- 

i nuojančiai ir žaviai sudainuoja 
solo p. Vaišvila “Užmiršai tėvų 

nekalbas kapus", ir Lietuvos ir Britani- 
žmonių J0S himnais — baigiama prog

rama.
l

I VAKARIENĖ
‘ Baigus programą, toje pačioje 
salėje — įvyko pasivaišinimo 
vakarienė. Sujudo vakarienės 
ruošėjai, greit sustatė stalus, ir 
gausi publika susėdo aplink 
juos. Čia pasirodė puikios, gra
žios ir darbščios šeimininkės su 
lėkštėmis pilnomis skanių deš
rų. virtų auselių, lietuviškų ko
pūstų. kavos, ir kitokio puikaus 
gėrimo. Svečiai valgė ir gar
džiavosi. kad nieks taip skaniai

• nepagamina valgių, kaip šios 
— R.... džiugašvili! Aš tau ne mūs išrinktos šaunios šeiminin- 

vergas! Tu Lietuvoj nevertas kės. kurių triūsą ir pasiaukoji- riai liepsnoja 
nei ožkų melžti! Čia ilgai nega- mą visa Montrealo lietuvi ja la- kovose.

bai Įvertina ir joms dėkoja. Kre
ditas priklauso labiausia šioms 
sesėms: p. Marijai Leknickienei, 
p. Dur.čikienei, p. Kuprevičienei, 
p. O. Sakalienei. p. Skudienei, p. 
Matulienei, p. Zabielienei, p. 
Nomeikienei. p. Vaupšienei, p. 
Kirkuvienei, ir panelėms Balta- 
kytei ir Naruševičiūtei.

Taipgi, minėjimo dienoj, uo
liai dirbo ir vyrai. Jie padėjo su
vežti valgius, sustatė stalus, kė
des ir suolus, prižiūrėjo visą sa
lės tvarką, rūpinosi vėliavomis, 
scenos uždanga, gėrymo atsar
ga, ir dirbo prie baro; tie bro
liai, buvo šie: p. Jonas Leknic- 
kas. p Dunčikas, p. Kuprevičius, 
p. Kilimonis, p. Vaišnora, p. Le
onas Gudas, p. Skuda. p. Saka
las. p. Radzevičius, p. Zabiela, 
p. Lukošius, p. Matulis, p. Pla- 
čenis, ir Tarybos pirmininkas 
p. A. Navickas.

Pasivaišinę svečiai, pradėjo 
kalbas. Kalbėjo p. Bagočius, re
daktorius Jonas Yla. mokytoja 
M. Arlauskaitė, p. Navickas, 
Leonas Gudas ir kiti.

Po kalbų, suskambėjo graži ir 
žavi lietuviška daina visoj salėj. 
Dainavo jauni, dainavo seni, bet 
nevieno akyse blizgėjo ašaros 
prisiminus pavergtą Lietuvą, 
savuosius, ir Sibire kenčiančius 
šaltį ir badą.

Šis 26 metų Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas Montre- 
ale. paliko neišdildomą Įspūdį, 
nesulaužomą testamentą, kurs 
mūsų sielose jau niekad neiš
dils. Su gedulą, bet ir su laisvės 
troškimo ryžtu, išėjome vėl Į 
naują rytojų. Tad, petis petin 
Montrealieti! Į Tarybos, Į Są
jungos eiles, nes tik šie švytu- 

Tėvynės laisvės 
Raporteris.

... knyga (s)

ir Pavardė

ir Valstija

Valandėlė Dėmesio! Skaityk ir Rašyk!

Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras

6

WFA Tikslas Yra 22 Milijo
nai ''Victory Gardens" 

1944 Metams

f
Maldaknygė turi 787 pus

lapius. Minkštas odos vir
šelis; papuoštas lietuvišku 
kryžiumi. Paauksuota. Iš
oriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. 
Joje telpa 106 paveikslė
liai. Daug jų paimti iš Mi
šiolo. Lietuvišku menu da
bintų raidžių 22.

Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnytinėms šven
tėms. Novenų 12. Litanijų 16. Vainikų maldų (Karun- 
kėlių) 7. Giesmių 9. Trejos Mišios (Vienos Liturginės 
— maldos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti šimto 
puslapių pašvęsta maldoms į Švč. Sakramentą. Nuro
doma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gy
venimo pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės 
aiškios ir įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo 
spausdinta nedaug. Paskubėk įsigyti. Kaina — $3.50.

Rašyk —
Darbininkas”, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

“Darbininko” Administracija,

Siunčiu S................... ir prašau prisiųsti .

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu: 

Vardas

Gatvė

Miestas

OPA Paaiškina Naujas Racio 
navimo Reguliacijos

Washingtonas — Kainų Štai dar tebenaudojami 
Administracijos Įstaiga ženkleliai: 

■ pareiškė, kad vasario 28 d. 
i įsigaliojo naujasis planas, 
i naudojant 10-taškų racio- 
i navimo ženklelius, gau- 
inant 1-taško “grąžą” nau
jais ženklais.

Įgyvendinti šį naują pla- B8, C8, D8 ir E8 
ną yra didžiausia racioną- ~ 
vimo problema nuo pat

Washingtonas — Karo 
Maisto Administratorius, 
teisėjas Marvin Jonės, pa
reiškė, kad sėklų pardavi
mas “Victory” daržinin
kams šiais metais pakilo 
30 procentų. Kalbėdamas 
Nacionalinio Victory Gar- 
den Instituto mitinge Det
roite, teisėjas Jonas pa
brėžė reikalą daugiau ir 
geresnių Victory daržų 
1944 metams.

“Mes neturime nuspręs
ti, kad darbas yra atliktas, 
vien dėlto, kad žmonės 
perkasi anksti sėklas. Da
lis padidėjusio sėklų par
davimo sausio ir vasario 
mėnesiais yra tiktai dėl 
ankstyvesnio sėklomis ap
sirūpinimo. Mes tikimės,” 
jis pridėjo, “kad tai taip 
pat reiškia kad šiemet 
daugiau daržų bus apso
dinta.”

' Teisėjas Jonės atidengė 
kad 1942 m. buvo 15 mili
jonų Victory daržų apso
dinta, gi 1943 m. jau 20,- 
000,000. Šių metų Victory 
daržų tikslas, kaip teisė
jas Jonės pareiškė, yra 22 
milijonai daržų su 10 mili
jonų tonų maisto.

I Karo Maisto Adminis
tratorius priskyrė mūsų 
dabartinį palyginti gerą 
maisto išteklių gerai praė
jusių metų Victory daržų 
gamybai. “Ar mes gelime 
tikėtis tokios pat geros 
sėkmės sekančiai žiemai, 
didele dalimi priklausys 
nuo to kaip tauta stengsis 
padidinti Victory daržus 
šiems. 1944 metams”.

Teisėjas Jonės pasakė, 
Taip darydamos jos su- kad šių metų šūkis yra: 
vartos visus senuosius 8, 
5, 2 ir 1 taško vertės ženk
lelius greit. Tuomet jos te
turės naudoti Karo Racio
navimo Ketvirtąją Knyge
lę, nes reguliarūs cukraus' cionavimo sistemoje — ir 
ženkleliai taip pat yra toje 
knygelėje. •

OPA pareiškė, kad pre
kybininkas gali duoti grą
žą racionavimo ženklais 
tiktai, jeigu jo pirkėjas 
perkasi prekių, nes kitaip 
žmonės suinteresuoti nau
jiena, gali ateiti vien tik

I

“Grow more in ’44.”

OPA toliau pareiškė, kad 
“Naujieji ženklai yra tik
tai mažas pakeitimas ra-

Pardavėjui smagu parduoti jums

PICKHMK
Jam malonu kada jus pasirenkate

"ALE that is ALE"
TRAMMAKK MOSTMED

MtWtD BY HAFffNBtFFBB * CO . t»C.. «o»to" BRfWE«S StNCE l»70 ■<■*((

NAUJIEJI 10-taškų žen
kleliai, kurių galiojimas 
išsibaigia maždaug už 12 
savaičių (gegužės 20) tin
ka sekančiai: 

i Mėlynieji ženkleliai A8, 
1 ™ — konser
vuotam maistui.

Raudonieji ženkleliai A8, Į keisti ženklelių, ir tokiu
1943 m. kovo 1 d. — lygiai B8 ir C8 - mėsai ir rieba- būdu bus išimta daugiau

° i _____ nnminii ra m nn a YY) nlams. 
j SENIEJI 8-taškų, 5-taš- 
; kų, 2-taškų ir 1-taško žen
kleliai, kurie visi išsibai
gia kovo 20, tinka sekan
čiai:

Žalieji ženkleliai K, L ir 
M — konservuotam mais
tui.

Rudieji ženkleliai Y ir Z 
— mėsai ir riebalams.

Naujieji ženklai gali bū
ti duodami grąžai tiek už 
senuosius, tiek už naujuo
sius ženklelius. Be to, pe
reinamajam laikotarpy, 

■. pasibaigiančiam kovo 20, 
1-taško žalieji ir rudieji

prieš metus — kada įsiga- 
j liojo taškų sistema racio- 
nuotam maistui.j Naudojant 10-taškų žen
klelius ir 1-taško naujuo
sius ženklus bus žymiai 
, suprastintas darbas tiems, 
į kurie dirba ryšium su ra- 
cionavimu — visuomet, 

i prekybininkai, racionavi
mo bankai. Tokiu būdu 

: sumažės beveik 2,5 bilio- 
I nai ženklelių — 60 procen- 
jtų nuo apyvartos esančių 
keturių bilionų ženklelių 
per mėnesį pagal senąją 
programą.

Racionavimo naujieji ženkleliai gali būti varto-' 
ženklai ir 10-taškų ženkle- jami “grąžai”.
liai yra naudojami dviejo- Šitie senieji ženkleliai 8/ 
se svarbiose maisto racio- 5, 2 ir 1-taško racionavimo 

į navimo programose — mė- vertės yra išlaikomi trijų 
į lynieji ženkleliai ir nauji savaičių laikotarpiui dėlto, 

šal- kad naujieji ženklai gali 
būti netinkamai išdalinti

■ lynieji ženkleliai
i ženklai džiovintiems, 
dytiems ar skardinėse 
daržovėms ir vaisiams. Gi vasario 27, ypatingai tose 
raudonieji ženkleliai ir 
nauji ženklai — mėsai, rie- tinių racionavimo bankų, 
balams ir kepimo bei salo
tų alyvai. Tačiau senieji mos sunaudoti visus savo 
žalieji ir rudieji ženkleliai žaliuosius 
trumpam laikui 
vartojami.

vietose, kurios neturi vie-

yra svarbu, kad jie būtų 
palaikomi apyvartoje.”

naujųjų racionavimo žen
klų, negu numatyta išleis
ti vartojimui.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BODU

♦ Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skau
da galvą, nėra energijos, palengvin
kite sau šiuo modemišku 
kramtykite FEEN-A-MINT. ši sko
ninga vidurius liuosuojanti 
ma guma pagelbės švelniai, bet ti*" 
rai. išvalyti vidurius. Milionai žm< 
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pa- 
kramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti — sekantį rytą tikrai jausite 
palengvinimą ir vėl jausitės puikiai. 
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

SUB SINKER

būdu —22
kramto

To blast the deadly menace of the German aubmarine from the aeaa, 
Uncle Sam has the famous K and Y depth charge projectors, used on 
eraft doing patrol duty. The depth charge, commonly called an “ashcan," 
ręsta on a cradle which is attached to an arbor. The smoke you ase i* 
caused by the black powder propulsion charge. The “ashcan” eontalna 
from 200 to 600 pounds of TNT. The K gun, which shoots the singl* 
depth charge, is used on larger ships. The Y gun, containing the double 
depth charge, can be used on comparatively smaller ships. Used fat, aal- 
vaged by American women, produces the glycerine neceesary to flre tho 
charges used in the “ashcans.” So, come oo giria, aod taip kaaak thaj 
conscious out of a aub>

šeimininkės yra ragina-

ir ruduosius 
bebus ženklelius ir vėliau mėly

nuosius ir raudonuosius.:
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ŽINUTES
Šv. Petro parapija kilniai 

šventė Šv. Kazimiero šventę. 
Nuo kovo 1 d. iki kovo 5 d., 
kun. Juozapas Stašaitis iš Don 
Bosco Institute, Ramsey, N. J., 
vedė jaunimo metines rekolekci
jas.

Kovo 4 d., altoriai buvo Sese
lių gražiai papuošti. Vakare, pa
rapijos vaikai, seserų mokytojų 
vadovybėje, patiekė puikią pro
gramą pagerbti Lietuvos Patro
ną Šv. Kazimierą ir vietinius 
kunigus Kazimierus: Dr. Urbo
navičių ir Jenkų. Kalbėjo kun. 
Pr. Virmauskis, Tėvas Alfon
sas, C. P., kun. Al. Abračinskas, Gatės St., So. Bostone, ir ligoni- 
Tėvas Juozas Stašaitis, S. C., ir 
varduvininkai kun. Dr. K. Urbo
navičius ir kun. K. Jenkus. Pa- 
rengiman atsilankė Motina Ge
nerole Viršininkė Sesuo Bona
ventūra su kitomis seselėmis, 
ir misionierius, ką tik grįžęs iš 
Mandžiūrijos kun. Gilbert.

M. M. Šis brangus Amerikai 
misionierius laikė sumą, sakė 
pamokslą paskutinėse šv. mi
šiose ir sodaliečių pamaldose 
skaitė paskaitą. Vakare, vy
čiai turėjo parengimą Sv. Kazi
miero pagerDimui. Tegyvuoja 
sv. Kazimiero — Dievo gami
nimo dvasia šioje parapijoje!

Mirė studentas kareivis Al
fonsas Lemezis. Jis gimęs ir au
gęs So. Bostone. Čia lankė pra
dinę ir vieną metą High School. 
Keturis metus mokėsi lietuvių 
Marianapolio Kolegijoje. Tar
navo 13 mėnesių Dedei Šamui. 
Atleistas iš kariuomenes dei 
nesveikatos. Sirgo namuose, 35

DAKTARAI
Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

įvairus skelbimai

BALLAST TUBES
POPULAR 4Qc EACH 

NUMBERS T/
Also limited supply of OZ4. 

6SQ7, 12K7, 12A8. 6SK7, 6K8, 7F7. 
1LN5. 27, 26. 24A. 77.

78, 6C6. 35. 51. 2525, 2526 
W1LL ALSO SUPPLY DEALERS 
LARGEST VARIETY OF RADIO 

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

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO.

19 High St., Boston

Adv. Grigaitis Pakviestas
Bankieh Pirmininku

nėję apie 7 mėnesius.
Gražiai, dievotai mirė Šv. Ka

zimiero dieną.
Paliko liūdinčius tėvus ir jū

reivį brolį Antaną.
Iškilmingai laidojamas iš Šv. 

Petro parapijos bažnyčios, kovo 
7 d., 9 vai. ryte, Naujos Kalva
rijos kapuose. Melskimės vieni 
už kitus.

Kovo 5 d. tapo pakrikštyti 
šie kūdikiai: Cecilija Stepo ir 
Onos (Komičiūtės) Satkevičių. 
Geraldas Petras Urbonų Petro- 
Stepanijos (Rukaitės).

Karolina Enriko ir Zofijos 
Lens.

Ketvirtadienį, 7 vai. ryte, bus 
aukojamos šv. mišios gerovei 
Corporal Vytauto ir jo pusbro
lio Top 
deckų.
Agnietė

"Yra viena seniausių drau-

Šiomis dienomis So. Boston 
Piliečių draugijos pirmininkas 
pakvietė adv. Joną J. Grigalių 
metinio bankieto pirmininku, 
kuris yra ruošiamas Evakuaci
jos Lieną paminėti, Vendome 
viešbutyj, Bostone, ketvirtadie
nio vakare, kovo 16 d.

So. Boston Citizens Assocla- 
<-ion suorganizuota 1880 me
tais.
gijų Boston apylinkėje. Toji 
draugija kasmet ruošia evakua
cijos dieną paminėti. Pirmą kar
tą tos draugijos istorijoj, kad 
lietuvis yra paskirtas bankieto 
pirmininku.

Principaliu kalbėtoju bus Se
natorius David I. Walsh. Kiti 
kalbėtojai bus šie: Bostono ma- 
yoras Tobin. Kongresmanas 
John J. McCormack, Guberna
torius Leverett Saltonstall, ir 
Apskričio prokuroras William 
J. Foley. p. John E. Kerrigan, 
Bostono miesto tarybos pirmi
ninkas bus toastmasteriu.

Atsižiūrint į tą faktą, kad 
Bankieto Komiteto pirmininku 
yra jaunas mūsų tautietis, kiek
vienas lietuvis, priklausantis 
prie tos organizacijos, turėtų 
dalyvauti tame bankiete ir atsi
vesti savo draugus. Lietuviai 
galėtų rezervuoti sau stalus ir 
tuo gražiai pasirodyti.

Sąryšyj su tuo paminėjimu, 
draugija turės paradą So. Bos
tono gatvėse kovo 17 d. ir isto
rinį parengimą So. Boston High 
School.

Tą dieną, būtent, kovo 17, 
nima ir Šv. Patriko šventė.

Sargeant Antano Žar- 
Šias šv. mišias užsakė 
Žardeckienė.

“GARNYS”

t

DARBINTNKAS

Pagal

Pfc. Shue CpL Chamberlin Cpl. Frazier

Biood plasma helped save the 
Įves of these men on Tarawa, 
Bougainville and Guadaleanal. At 
right, biood plasma from the veins 
jf home-front donors is adminis
tered to a wounded Marine at 
Tarawa.

Biood Plasma Helped Save Lives at 
Taraiva, Returning Wounded Relate

AMERICAN 
RED CROSS

Skubiai Reikalinga Savano
riai Pagelbėti Farmose

Cpl. Moise Pfc. DeVille

mi-

___________ Pereitos savaitės pabaigoje.
Trečiadienį ,vakare, bus iaiko- pp. Antanas ir Nellė (Genevi- 

mos Gavėnios ir Šv. Teresės No- čiūtė) Gapučiai. susilaukė pir- 
vėnos pamaldos. mojo sūnaus.'Motina ir sūnelis

___________ stiprėja Navai ligoninėje Char- 
lestown, Mass. Sveikiname!

IT was “D” day at Tarawa, and
Pfc. Harold A. DeVille of Ope- 

lousas, La., was in the first wave 
of Marines fighting their way 
shorevard tovvard the tiny Pacific 
atoll.

He made the beach all right, būt 
ten minutes later a Jap machine- 
gunner cut him down. He lay on 
the beach with the battle raging 
around him for about an hour 
before medical corpsmen were 
able to pick him up and transfer 
him to an LST. After preliminary 
first aid tvas administered, the 
Louisiana Marine «as taken to his 
ship, and there received four biood 
plasma transfusions.

Jhose four transfusions helped 
save his life!

Offshore, Cpl. Norman Sidney 
Moise of New Orleans, La., vvas 
jockeying his landing craft 
through the hazardous vvaters to 
get more ammunition for the em- 
battled Marines, vvho held a fifty- 
foot beachhead. A Jap shell ended 
their rųn.

So intent vvas Cpl. Moise on 
saving his men, he didn’t realize 
he himself vvas badly vrounded. 
He doesn’t remember ho\v many 
transfusions of biood plasma vvere 
reąuired to pull him through, būt 
the corporal now convalescing in 
the East Bay Navai Hospital in 
San Francisco is thanking the un- 
knovvn donors vvhose biood meant 
the difference betvveen a vvhite 
cross and a Purple Heart to him.

At Tarawa, Bougainville, the 
Marshalls, Guadaleanal, Būna, in 
Burma and China and halfvvay 
around the vvorld in North Africa, 
Sicily and Itaiy, biood plasma and 
serum albumin from the biood of 
volunteer donors enrolled by the 
American Red Cross Biood Donor 
Service helped save the lives of 
countless vvounded Marines, sol- 
diers and sailors. From the thirty- 
five Red Cross Biood Donor Cen- 
ters and nearly eight hundred 
nearby cities visited by mobile 
biood donor units, more than six 
million pints of biood have already 
gone to the armed forces, and 
another five million have been re- 
ęuested by the Army and Navy 
for 1944.

N. C., knovvs how Red Cross biood 
donors are backing up the men in 
the front lines.
“It was pietty rough going,” 

he recalled vvhen telling how his 
outfit went ashore at Bougain- 
viile. “The Japs v. ere sinking our 
Higgins boats with their 77-mm. 
guns, and after going over the j 
side we had gotten only about 
twenty yards tovvard the beach 
when \ve were hit. I was hit in 
the chest būt somehovr managed 
to make the beach. Luckily for 
me, one of the doctors arrived 
very .soon and gavę me some 
plasma. I felt a lot better!”

Another Bougainville casualty, 
Marine Corporal Coral Dvvight 
Chamberlin of Belle Center, Ohio, 
is quite sure that biood plasma 
played a major part in saving his 
life.

“I was vvounded three tinęs in 
the second day’s fighting for Bou
gainville, and vvas in such a posi- 
tion I could not be removed from 
my foxhoie until about nine hours 
after I vvas vvounded—twice in the 
right leg and once in the left,” he 
related at the East Bay Navai 
Hospital.

“I vvas pretty vveak when they 
took me to the rear. They gavę 
me three pints of biood plasma 
and it perked me right up. Take 
it from me, if the people back here 
in our country fully realized the

Pirmadienį, kun. Albertas Ab
račinskas su savo tėveliais išva
žiavo į savo giminaičio a. a. 
Daukšo laidotuves, Newark, N. 
Jersey.

SUGRĮŽO Iš FLORIDOS

,r valuc of biood plasma, they
Pfc. Eddie Shuc, Jr.. of Graham, I wouldn’t hesitate to make their

ANT BALTŲ LAKŠTŲ

[uč

B

JL'ZZ> UCzluCZ,

PRISTATOME ALŲ IR 
TONIKĄ

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

BORIS BEVERAGE CO.
220 E St., Te!. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Pirmadienį, kovo 6 d-, lankėsi 
“Darbininke” p. Anna Krol, ku
rį buvo nuvykus į Floridą, kur 
buvo kokiam laikui apsistojęs 
jos vyras - karys. Anna, prieš 
išvykstant į Floridą darbavosi 
“Darbininko” administracijoje.

______ __ _____ __
i

Įgriso gyvenimas šitas — 
Niūrus ir šykštus. 
Norėtum krauju išrašyti 
Šiuos baltus lakštus. H

Arbatėlė

Norėtum pravirkt, lyg mažylis. 
Netekęs mamos,
Kaip verkia sesuo nusivylus 
Anytos namuos.

CASPER’S BEAUTY SALON
Exclusive Būt

s

Not Expensive
"Victoria 
curl-cuts" 

and luxurious 
cool waves 

sėt while you 
relaz in 

glamorous 
surroundings

Kovo 12 d., 3:30 vai. po pietų, 
parapijos salėje, 492 E. 7th St., 
įvyks Šv. Petro lietuvių parapi- 

yS jos Moterų - Merginų Karei- 
ue viams gelbėti skyriaus ARBA- 

TELŠ. Kviečiami visi dalyvauti 
2^ tame parengime, kurio pelnas 
sR] skiriamas lietuviams karei- 
anl viams. Įžanga 50 centų.

Norėtum išeit ir negrįžti, 
Nežvelgti atgal —
Tegu ir sudužtų jaunystė 
Laisvąja banga.

donations.”
And if any further evidence oi 

Red Cross biood plasma’s Iife-sav- 
ing value is needed, ask Cpl. Wil- 
liam Frederick Frazier of Water- 
town, Mass., to tell you how 
twenty pints of plasma flovred ir-to 
his veins.

Cpl. Frazier’s story dates back 
to the battle for Guadaleanal, 
when a Jap machine-gunner put 
bullets through both legs. Badly 
vvounded. he vvas dr ven in a jeep 
over eight miles of burnpy roaa 
back to a headąuarters dressing 
statior.. As soon as they reached 
the station, he vvas given the first 
of his twenty plasma transfusions.

While Navy medicos used per.i- 
oillin to save his legs. they used 
plasin?. as an aid to save his life, 
the plasma from the biood of 
twenty donors v.ho gavę their 
biood in the comfort of a Red 
Cross Bloc-d Donor Center.

Plasma and serum albumin tave 
been called the “foremost iife- 
savers of this war” by the Sur- 
geons General of the Army and 
N’avy. Every Army and Marine 
Corps medical corps unit carries 
these life-savers, as does every 
Navai and Coast Guard vessel 
large enough to include a phar- 
macists mate among its «rew. To 
keep this life-line fully supplied 
in 1944, the Red Cross mušt col- 
lect 5,000,000 pints of biood, or 
thirty-six pints every minute of 
everv tvorking day!

• l

VVashingtonas
Darbo Jėgos Komisijos ir 
Karo Maisto Administraci
jos autoritetus, milijonai 
vyrų, moterų ir jaunuolių, 
kurie paprastai nedirba 
formose ar maisto konser
vavimo dirbtuvėse, yra ra
ginami padėti nuimti ir 
konservuoti tautės 1944 
metų derlių.

Savanoriai bus reikalin
gi pilnam ar dalinam dar
bui farmose ir maistą kon
servuojančiose dirbtuvėse 
ir bus apmokami galiojan
čiom algom. Vyriausybė 
pabrėžė, kad visokie žmo
nės yra reikalingi — tiek 
vyrai, tiek moterys, seni ir 
jauni “kiekvienas, kuris 
visą savo laiką neatiduoda 
karo darbui.

Savanoriai galės dirbti 
ar tiktai savaitgaliais — 1 
ar 2 dienas savaitėje — ar 
2-3 savaites, ar ir ilgiau, 
kaip jie patys pasirinks.

Kiekvienas turįs visą va
sarą laisvą darbui farmoje 
yra prašomas atsiliepti da
bar, kai tuo tarpu tie, ku
rie tegali dirbti kelias die
nas, ar kelias savaites, yra 
prašomi sekti vietinių į- 
staigų kreipimąsi pagal- 

i bos. High school mokiniai, 
suinteresuoti darbu far- 
moso, turėtų tuo reikalu 

. pasikalbėti su mokyklos 
vyresniaisiais arba vals
čiaus agronomais (County 
Agricultural Agent). Kai 
kuriose apvlinkėse Skau
tai, YMCA" ir AWVS su
teiks reikalingas informa
cijas.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiausių 
ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. Jis iš- 

! eina du sykiu į savaitę — antradieniais ir penktadie- 
' niais. 
i I

Norėtumei širdį parodęs
Sutirpti žaroj — 
Tau šičia gyvent nusibodo,
Kaip svėrei svyruot...

(“A. D.”)
___________________________________ i

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

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

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

S4.00
2.00

S2.00
1.00

I

GRABORIAI

| Juozas Kasinskas |
> Ine.

Laidotuvių
Direktorius į

Į Patarnavimas Dieną ir Naktį J 
! 602 VVashington Blva. | 
; BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
> Limosinai dėl visokių reikalų ?

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuvių Graborius ir 
Ealsamuotojas

Turi Notaro Teises

ipi

įn)

' 1 v 1
Appointments 
8:30 AM—6 PM

Tel. Šou—4645
| CASPER’S BEAUTY SALON 
|| 738 E. Broadway South Boston, Mass. i 
RJĮįHįjHUčfĮJ čįJ EŪJEj

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Avė.* Islington Mass.

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

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tei. COI.umbia 2537

I

Atrodo per jauni, kad būtų karo fronte kovotojais, 
bet šie du jugoslavai atvyko į Maltą sužeisti iš savo tė- ( 
vų žemės kovų už laisvę. Karas visus paliečia, kur tik 
jis apsilanko.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Bcston. Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Bcston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

SO'J Bcston 2609



DARBININKASAntradienis Kovo 7 d. 1944

* KRISTAUS VYNUOGYNE *
Ištraukos iš Jo Eksc. Vyskupo Bučio 
kn\ gos - “Švč. P. M. Apsireiškimai 

Liurde”-

| spindėti, jos grožis pasidarė taip neapsakomai skals
ėtus, kad beveik visa Bernadetos gyvybė suėjo akys- 
Ina. Panelė meilingai nusišypsojo, bet nieko neatsakė. 
Ji tartum klausė iš tolo ateinančių Bažnyčios giesmių: 
“Šventoji ir skaisčioji Mergele! Nežinau kokiais žo
džiais Tave garbinti. Iš tiesų nesumanau; juk Tu savo 
viduriais apėmusi nešiojai Tą, kurio nė dangus apimti 
negali!”

Bernadeta pajuto dar karštesnį norą patirti var
dą neapsakomai gražios Mergelės ir vėl užklausė:

— Mylimoji Panele, pasakyk, kas Tu esi ir kuo var
du?

Panelė tylėjo, bet jos veido skaistumas ėmė da 
didėti ir taip patraukė Bernadetos sielą į save, kač 
mergaitės kūnas beveik apmirė. Žmonės, į ją sužiurę, 
nusigando. Bet Bernadetai dar išteko jėgų trečią kar 
tą ištarti:

— Panele, teikis pasakyti, kas esi ir kaip vadiniesi' 
Panelė kaip stovėjo, taip, nekrutindama ir neat-

lošdama galvos, tik akis pakėlė į dangų. Pirma laik> 
rankas delnais sudėjusi ant krūtinės, paskui, ištiesusi 
nuleido jas žemyn, tartum mergaitei rodydama sav< 
nekaltų rankų skaisčią malonių pilnybę, tartum išties
dama jas piemenaitei. Paskui Ji vėl jas pakėlė aukš
tyn ir pažiūrėjo į dangų su tokiu dėkingumu, kokio nė 
vienas žmogus neapsakys. Pagaliau, sudėjus rankas, 
Ji aiškiai, palengva tarė:

— Aš esu Nekaltas Prasidėjimas; — anos šalies tar
me: — Que soy era Immaculado Conception.

Bernadeta, rasi, būtų numirusi iš džiaugsmo, ga
vus patirti seniai geidžiamą vardą, bet tas vardas jai 
buvo nesuprantamas, o Panelė dar nukreipė jos mintį 
į ką kitą. Dievo Motina tarė:

— Nuėjus pasakyk kunigams, kad šičia pastatytų 
man koplyčią.

Truputį palaukus, Švenčiausioji Panelė dar pridė
jo, kad Bernadeta pastatytų savo žvakę urve ir palik
tų ją ten degti. Žvakė buvo ne Bernadetos, o jos tetos 
Liucilės. Pasilenkus prie tetos, mergaitė paklausė, ar 
leis palikti čia žvakę. Teta, pilna džiaugsmo, kad Šven
čiausioji Panelė to nori, leido. Regėtoja su žvake nuė
jo urvan, pastatė žvakę ir sugrįžo atgal.

*7

Raupsuotas vargšas “negyvųjų žemėje” ir pasišventu 
si slaugė Seselė Matilda, Jamaica, B. W. I.

Vysk. Fenelonas
Ir 3 Darbininkai

Vyskupas Fenelonas vie
nų Kalėdų išvakarėse pa
sišaukė tris darbininkus, 
kad jie padarytų jo kam
bariuose Betliejaus tvar
telį. Kūčių vakare prie Iš
ganytojo lovelio jis išda
lindavo namiškiams Kalė
dų dovanas. Vyskupas pa
dėjo ant stalo tris aukso 
gabalus ir tris knygas ir 
liepė darbininkams kurią 
nors dovaną išsirinkti. Du 
darbininkai tuojau pačiu- 
oo auksą ir tarė: “Už jį 
mes nusipirksime žiemai 
malkų”. Tretysis darbi
ninkas tik* pagalvojęs paė
mė knygą ir tarė: “Namie 
turiu aklą motiną. Žiemos 
vakarais iš šios knygos aš 
jai ką nors paskaitysiu”. 
Vyskupas nusišypsojo ir 
tarė: “Dabar atidenk savo 
knygą”. Darbininkas pra
dengė knygą ir viršelio vi
daus pusėje rado prikli- 

ijuotus tris aukso gabalus, 
j Nustebusiems dviem dar
bininkams Fenelonas at
sakė: “Kam auksas bran
gesnis už sielos reikalą, 
tas turi būti patenkintas 
ir mažais žemiškais tur
tais. O kas ieško dangiškų 
dalykų, tas gauna ir že
miškų. J. Kristus aiškiai 

l yra pasakęs: “Taigi ieško- 
; kitę visų pirma Dievo ka
ralystės ir jos teisybės, o 
visa kita bus jums pridė
ta” (Mat. 6, 33).

NERIMASsusirgęs liga, kuri graužė 
jo kaulus per kelis metus. 
Begulint lovoj, jo dešinės 
kojos kaulas lūžo ir būti
nai reikėjo nupiauti koją, 
kad išgelbėjus kunigo 
vybę. Aišku, jo darbas 
sijos dirvoje buvo 
baigtas.

Tai pirmoji nelaimė, 
rią kun. Gerardas patyrė 
___ _  __  Jam užėjo 
baisi mintis, koks nepa
kenčiamas būtų dalykas, 
jei ir jam atsitiktų tokia 
nelaimė, pat pradžioj jo 
kunigavimo misijose. Jis! 
prašė Dievo ilgos ir 'Eik
lios ateities.____________ Į

Kunigas Gerardas apsi
prato su savo nauja aplin
ka, ir viršininkas pranešė 
naujam kunigėliui, kad jis 
paskirtas tarnauti Sing 
Čing mieste.

“Su kunigu Pranu 
Bridge?” jis paklausė.

“Taip,” atsakė 
kas.

“Ačiū Dievui,” 
rardas ištarė ir 
klausėsi viršininko, kuris 
parodė žemlapį ir jam pa
aiškino būsimą kelionę į 
Sing Čing. i

Žmogus, keliaudamas iš 
šiaurės į pietus tiesia lini 

I ja, pervažiuos keturis mie- 
į stus, kuriuose randasi Ma- 
įryknoll’ių didžiosios misi- 
! jos; pavyzdžiu, iš Mukde
no už trisdešimt mylių y- 
ra misija Fušun mieste. 
Nuo šios misijos pavažia-. 

I vus devyniasdešimt mylių, j 
randasi Sing Čing, kurį 
kun. Gerardas buvo pas-; 
kirtas, aštuoniasdešimt, - 1 mylių toliau yra Tung| 

! Hua, kur kun. Jonas Kom- 
! ber dirbs, ir ketvirta misi
ja už devyniasdešimt my
lių tai Lin Kiang, Mančū- 

i kos provincijos pietų Į 
I kraštas.

Kun. Gerardas 
žiūrėjo į žemlapį, kai vir
šininkas išrodinėjo šias 
misijas, štai ir atėjo ta va
landa dirbti ir tarnauti ki
niečiams. Kunigėlis tvir
tai pasiryžo, kad jis dirbs, 
kiek tik galės su visomis 
savo išminties ir sielos jė
gomis. Net ir dabar jau
tėsi lig kokį kilnų patrau
kimą ir meilę Sing Čing 
misijai.

(Bus daugiau)

I
I

rią kuh. uera 
savo veikime.

Apsireiškusioji pasisako vardą
Šešioliktame apsireiškime Švč. P. M.

Liurde, rašo: —
Kovo 24 d., trečiadienį, apyvaka

riais mieste plito šnekos, kad rytoj, 
Švč. Panelės Apreiškimą švenčiant, 
Bernadeta eisianti pas urvą. Jau iš 
ryto žmonėse buvo jaučiama dides
nis širdžių pakilimas prie Dievo Mo
tinos, negu paprastai, o toms šne
koms prasidėjus, sujudo visas mies
tas. Kas tik buvo laisvas, bėgo iš va
karo paš urvą. Policija tą naktį nega
vo užmigti. Gaidgyste Žakometas su 
savo valdiniais jau buvo pas urvą.

Tas žmonių sujudimas buvo ne dėl Bernadetos. 
Po paskutinio apsireiškimo kovo 4 d. ji niekad nebuvo 
jautusi širdyje to didžiojo ir galingojo jausmo, kuris 
ją pirma veste vesdavo pas urvą. Jei ji ir buvo pas 
urvą keletą kartų pasimelsti, tai tik dėl to, kad malo
ni buvo jai ta vieta, kurioj buvo patyrusi nežemiškos 
laimės, švento ir saldaus džiaugsmo, kur buvo kalbė
jusi su dangaus Karaliene. Bet tai buvo tik paprastas 
laimingų dienų atminimas, o ne tas ypatingasis vidu
jinis dvasios balsas, kurs ją šaukdavo taip, kad nega
lėdavo nė panorėti jam pasipriešinti. O jis buvo be ga
lo malonus.

Naktį prieš Švenčiausiosios Panelės Apreiškimą 
Bernadeta vėl pajuto tą jausmą. Pabudusi ėmė prašy
ti tėvų, kad ją leistų eiti pas urvą. Tėvas sakė neįei
siąs dėl to, kad Bernadeta buvo nušalusi ir turėjo slo
gą, kuri dabar gali dar padidėti. Bet iš viso Bernade
tos elgesio Subirai suprato, kad su jųdviejų dukteria 
vėl prasideda tas pat, kas buvo prieš tris savaites, to
dėl pagaliau leido.

Ketvirta baigėsi, kai Bernadeta išėjo iš namų.* 
Nežinau, kur ji susitiko su teta Liucile. Turbūt, nuėjo 
pas ją į namus, prisikėlė ją, ir abidvi, pasiėmusios žva
kę, išėjo pas urvą. Dar buvo tamsu ir miestas tuščias. 
Tik kur-ne-kur tolimųjų kalnų aukščiausios viršūnės 
mėlynavo nuo nematomos aušros. Kelyje iš miesto į 
uolas jau buvo žmonių. Pas Masabielį buvo visur pilna 
maldininkų. Labiausiai ten meldėsi visi tie, kurie bu
vo patyrę stebuklų malonės: Burijetas, Buortai, Kazo- 
jienė ir kiti. Kurie skaitė iš knygų, tie galėjo įsidėmė-

^^P^^y^jn^se_majdose Švč.^ Panelės^ Apreiškimo ke]įaudamas traukiniu, ir dirbti laukai, 
žiūrėdamas kiek tik jo a- taisyti, nauja 
kys gali apimti, per išti
sas valandas matys vien 
tik plačias girias žalios 
sorghumos (panaši į mū
sų cukraus nendres, ir val
goma kaip javai), aukštai 
išaugusias lig raitelio gal
vos. Tai nemalonus daly
kas, nes kuomet sorghu- 
ma pilnai išauga, raitelis 
arba visas jų būrys gali lapį, ir daug 
per visus laukus nekliudo- vo, kad tik sužinotų kokį 
mai jodinėti ir net pasi- jiems darbą paskirs, 
slėpti nuo sekėjų.

Taigi mančių banditai 
naudojasi šios rūšies ja
vais pasislėpti nuo polici-

Mūsų Amžių Kankinys
Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

dieną, tarp kitko, yra ir šities žodžiai: “Tada bus ati
darytos aklųjų akys, ir kurtieji pradės girdėti, o rai
šas šokinės, kaip briedis, nes vandenys ėmė verstis 
tyruose ir versmės dykumose”. Šitie bažnytinės mal
dos žodžiai labiausiai tiko Liurdui 1858 metais.

Bernadeta su teta Liucile ir su kitais atėjusi atsi
stojo savo klūpomoje vietoje. Atsiklaupusi Subirūtė iš
vydo Panelę. Aplink Apsireiškusiosios stuomenį spin- 
c.’jo skaisti švelni šviesa be aiškių kraštų. Tos šviesos 
švelnumo negalima apsakyti. Ji buvo kaip amžinoji lai-

" s j begaliniu ramumu, o taip aiški, kad, jai išnykus, 
Bernadeta trindavosi akis, kaip trinasi žmogus, iš sau
lėtos dienos staiga įėjęs į visai tamsią pirkaitę. Kas 
nori tos šviesos gražumą suprasti, tas turi pirma į 
dangų patekti.

Nors ne pirmąkart šitą gražybę Bernadeta išvy
do 1858 m. Apreiškimo šventės rytą, bet jis vis dėlto 
r asijuto lyg ne žemėje esanti. Ji pajuto savyje norą 

ir paklausė:
- 1 leidžiamoji Panele! būk taip gera, pasakyk, kas ninku ir kareivių. Ne visa 

esi ir kaip tave vadinti? Mančūkos žemė, išskiriant
Panelė, klausimą išgirdus, pradėjo dar aiškiau miestus, yra išdirbta. Kai

J

Nauja Žemė
(Tęsinys)

iŠ ''
Rudens metu, žmogus kuriose vietose yra neiš- : 

keliai nepa- 
žemė dar < 

nepaliesta ir neišnaudota 
sunkiu darbu.

“Kur dabar, kunige Jo
nai?” Kun. Gerardas kar
tais paklausdavo savo į 
draugo rudens metu.

“Nežinia,” atsakydavo 
kun. Jonas Komber. Abu 
kunigai nekartą peržiūrė
jo atydžiai Mančūkos žem- 

klausinėda- j 
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Naujoji Liurdo šventovė iš šono.
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i Rudens metu atvyko še-į 
šios Maryknoll’ų seselės,' 
labai ryžtingas būrelis.I 
Apsigyvenusios paprasta
me vienuolyne, jos pradė
jo mokytis mančių kalbos.

Vieną lapkričio dieną, 
visi Maryknoll’iai persikė
lė per upę ir nuvyko į Ho
pei miestą, progai atidary
mo naujos pradinės semi
narijos. Dvidešimt trys 
nauji kandidatai įstojo į 
seminariją. Kun. Gerardas 
džiaugėsi bendrai su se- 
nesniaisiais misijonieriais, 
nes jų darbai buvo našūs. 
Taip pat įsidominęs kun. 
Gerardas pažvelgė už pla
čios upės pietų link, į vie
ną miestą, nežinodamas 
kad šeši metai nuo šios 
dienos, iš šios pačios vie
tos jis bus paimtas į ne
laisvę ir priverstas kęsV 
kalvarijos kančias.

Keturias dienas po se
minarijos atidarymo visi 
buvo nustebinti žinia iš li
goninės, jog kun. Davis, 
misijonierius, guli labai

gy- 
mi- 
jau

ku-

I
viršinin-

kun. Ge- 
atydžiai

Pasilenkiu ant stalo
Ir galvą rankom paremiu.
Iš kokio gi metalo 
Nuliedintas tu, nerime?..

Prasta lūšna prie miško. 
Prasta ir susilenkusi, 
O laimės, rods, užtiško — 
Ir tu nešei ją rankose.
Nešei džiugus pakaime. 
Lig pačio iiepto nunešei — 
Skambėjo tavo laimė 
Visų beržų viršūnėse.
Ir kas tenai, anapus, 
O kas tenai žilvičiuose?
Tik sujudėjo lapai. 
Tik vėjas pasityčiojo.
Bet. aišku, tu žinai, kas.
Žilvitį kas pajudino. 
Ko bėgai, tartum vaikas. 
Tą vasaros vidudienį.

Ir džiaugėsi, tai džiaugės 
Širdis iš meilės kliedanti!..
Ak, iš kokios gi naugės 
Tu, nerime, nuliedintas?!

(“A. D.”) yra užsilikęs ir 
miesto Fatepur - 
vadinamuosiuose 
jimo vartuose”: 

lyra tiltas; eik per jį, bet 
nestatyk ant jo pastovaus 

| gyvenimo namo”. — Net 
'pagonys suprato, kad mes 

, kad 
ar puoštų alto- į neprisirištumėm perdaug 

Pijus XI.Iprie žemės.

“Viskas Tik
Perėjimas”

Ant vieno Vokietijos se- 
jnai senai pastatyto tilto 
i (Passau mieste) tebėra 
parašyta: “Viskas yra tik 
perėjimas”. Tai primini
mas, kad žmogaus laikina
sis (žemiškasis) gyveni
mas tėra perėjimas į amži
nąjį (dangiškąjį) gyveni
mą. — Panašus į tą užrašą 

Indijos 
- Sikri 
“Laimė- 

“Pasaulis

v •

“Šiuose laikuose tie, ku
rie skaito ir platina kata-

. likiškus laikraščius, daug
■ daugiau daro naudos ir
- sielai, ir Bažnyčiai, ir tėvy- _

l? nei, negu, kad statytų baž- Į turime taip gyventi, 
nyčias,

i rius.”

įdomiai

Afrikoje tamsi gražuolė dabinasi, puošiasi vestuvėms.




