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Lietuvos ministras pulk. 

P. Žadeikis savo kalboje 
tautininkų seime, New 
Yorke, tarp kitko pasakęs: 
“yra dalis lietuvių, kurie 
norėtų katalikiškos Lietu
vos, kita — socialistiškos, 
o dar kiti — lietuviškos.”

Tas pono Ministro pasa
kymas mūsų spaudoje su
kėlė nemažai ginčų. Gali
mas < 
Yorko tautininkų seime p. 
Ministras jautė, jog to sei
mo dalyviai buvo pasiskir
stę į tris dalis ir ėjo skir
tingais keliais. Tačiau 
Pittsburgho lietuvių kon
ferencija įrodė, 
viai turi tik vieną tikslą, 
būtent, kad po karo Lietu
va atgautų demokratinę 
laisve ir n&priklausomybę.

Pulk. P. Žadeikis dalyva
vo ir Pittsburgho lietuvių 
konferencijoje ir net 
dviem atvejais kalbėjo, bet 
ten jis savo kalboje nieko 
panašaus nepasakė, kad 
dėl jo kalbos reikėtų gin-! 
čytis spaudoje. Iš p. Minis
tro kalbų Pittsburghe su
sidariau nuomonę, jog jis 
buvo pilnai patenkintas 
Pittsburgho konferencijos 
dvasia ir siekiais.

Lietuvis.
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Baltijos Komiteto Svarbus
Žodis I —

(LKFSB) Baltijos Studi- 
‘ ■ Bendradarbiavimo 

i Komitetas, kurio būstinė 
^‘iyra 15 E. 125 Str., New 
' York, N. Y. išleido studiją 

apie Sovietų dekretą, ku
riuo Rusija dar kartą pasi- 

;sako už Baltijos valstybių 
ioe lietu- PriJunZim^ Prie Sovietų, 
J 6 nors ir praplečiant kaiku-

rias autonomines teises.
' Komiteto rašte primena
ma taikos sutartys, nepuo
limo paktai su Rusija, ku- 

i riais sovietai įsipareigojo 
nesikėsinti į Baltijos kraš
tų nepriklausomybę. Pri
menamas 
pat rūšies Molotovo pa
reiškimas šeštoj sesijoj 
Aukšč. Rusijos Tarybos. 
Nupasakojama įvykių ei
ga kada buvo Baltijos val- 

s stybės okupuotos rusų. 
Vėliau, nežiūrint Molotovo 

i vaišių su Hitleriu, Goeb- 
belsu, Ribbentropu, gen. 
Keiteliu, 
Molotovas

dalykas, kad New.^ lr.

pabrėžtinas tos Kariškas lengvasis automobilis “jeep”, užkinkytas sukti plūkią. Ka
riškiai paruošia malkų ligoninei Italijos fronte.

Šv. Tėvas Pijus XII Atsišaukė j 
Kariaujančias Valstybes

Prašo Nepaversti Romos Kautynių 
Frontu

AMERIKIEČIAI BOMBARDAVO Suomija Atmetė Tris Rusijos širdžiai 
ReikalavimusPRANCŪZIJOS PAJŪRJ

Berne, Šveicarija, kovo Kaip žinoma, Jo švente- 
13 — Sekmadienį, kovo 12 nybė visuomet meldžiasi 
dieną Jo Šventenybė Pijus už pasaulio taiką ir atsi- 
XII kalbėjo susirinkusiai 
gausiai miniai šv. Petro 
kryžkelėje, Jo 5 metų ka
rūnavimo sukakties proga. 
Savo kalboje atsišaukė į 
visas kariaujančias vals
tybes, kad jos išsaugotų 
Romos miestą nuo sugrio
vimo, kad to miesto nepa
verstų karo frontu. Kaip žinoma, CIO pasky-

Popiežius Pijus XII nuo- rė didelę sumą pinigų poli
tinei veiklai Jung. Valsty
bėse. Toje organizacijoje 
yra nemažai raudonojo- 
komunistinio elemento, 
kuris norįs pasigrobti visą 
veikimą į savo rankas.

Spaudoje jau buvo rašy-

šaukia į visus tikinčiuo
sius melstis už taiką. Ir da
bar savo kalboje atsišaukė 
ir meldė teisingos taikos.

Dies Komitetas Vėl Tyrinėja 
Komunistų Veiklų

užjaučia visus 
tuos, kurie kenčia karo 
baisenybes, smerkia karo 
žiaurumus, ypatingai bom
bardavimą Romos — to 
Amžino Miesto. Prisiminęs 
dėtas pastangas sulaiky
ti pasaulį nuo to baisaus ta, kad Dies Komitetas 
sukrėtimo, pareiškė, kad pradėjo CIO politinės vei- 
viskas buvo be pasekmių, klos tyrinėjimą.

---------- Stockholm, Švedija, kovo 
susilaiko nuo didesnių 13 — šiomis dienomis 
puolimų, nes vokiečiai pra- Suomijos vyriausybė per 
rado daug savo lėktuvų.! Stockholmą įteikė Mas- 
Pereitą savaitę vokiečiai kvos atstovui savo atsa- 
prarado apie 4Q0 lėktuvų.

Londonas, kovo 13 — I 
Jung. Valstybių bombane-! 

nežiūrint, kad šiai bombardavo Prancūzi- 
vizituodamas jos Pas-de-Calais Departa- 

į Nesutiko jokio 
ringą ir Hessą nacionalso- priešo pasipriešinimo, ir

Pažymėtina, kad tik tos nacių partijos vadus Goe- meptą. ,
•/ i. AiaVXVXXCUQV~ £7X AVOV pa,OApA XVOXXXXXXXV, XX

kurių vadai nuo- cialistų partijai perdavė todėl neturėjo jokių nuos- 
širdžiai darbuojasi. Pavyz- sveikinimus nuo komunis- tolių, 
džiui, Amerikos Lietuvių;tų partijos, rusų vokiečių 
Kunigų Vienybė yra dau-, ] 
giausia sukėlusi ir išrūpi- j 
nusi Lietuvos ir tremtinių I 
šelpimui.

Yra būtinas reikalas tu
rėti stiprų ir pajėgingą 
propagandos biurą. Pitts
burgho konferencija, ro
dos, yra pageidavusi, kad 
Amerikos Lietuvių Tary
ba tokį biurą įkurtų. Ta
čiau kol kas neturime ži
nių, kad Amerikos Lietu
vių Taryba rūpintųsi tokio i 
biuro įkūrimu. Jeigu yra 
kokios kliūtis, tai, rodos, 
galėtų apie tai viešai spau
doje paskelbti. SOS.

organizacijos ką nors at-; 
siekia, 1 I

Britai bombardavo Vo- 
karas prasidėjo, bet nei to kietijos miestą Hamburgą 
karo akyvaizdoje nepatei- ir kitus miestus vakarinė- 
sinamas atėmimas laisvės je Vokietijoje. Tik vienas 
Lietuvai ir masinė depor- Britų lėktuvas negrįžo, 
tacija. 1 Vokietijos oro laivynas

Griežti Patvarkymai Lietu
vos Pramoninkams

' kymą į Rusijos valdžios
* reikalavimus. Suomiai at
metė tris Rusijos reikala
vimus, būtent, internuoti 
vokiečių kariuomenes Suo- 

imijoj, pasitraukti iki 1940 
į- m. sienos ir grąžinti civi-

i

RUSAI NUKIRTO VĖL DVI 
GELEŽINKELIŲ LINIJAS 

UKRAINOJ

Jung. Valstybės Pareikalavo, 
Kad Airija Ištremty Ašies

Airija Atmete Reikalavimą

Philadelphijos komunis
tėliai įpuolė desperacijon, 
kada jų nei vieno neišrinko 
į Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus ir Karo Pergalės Ko
miteto valdybą. Vadinasi, 
komunistėlius paliko ten, 
kur prie priklauso.

Kaip Šventė Kalėdas 
Lietuvoje

(LKFSB) Pramonės 
staigų direktoriai paskelb- liūs ir karo kalinius ir ki
ti esančiais atsakomingais tus Rusijos piliečius, kurie 
už bet kokį gamybos su- dabar yra Suomijoj. n.vw — uu-.
mažėjimą, net jei tas įvyk- Dabar, kada Suomijos sijos kariuomenės nukirto! 
tų dėl streiko, ar dėl dar- valdžia atsakė į Rusijos Proskurov - Gusyatin gele- 
bingumo sumažėjimo nuo reikalavimus, tai kalbos a- žinkelį dviejose vietose, 
nepakankamo maisto. Esą, pie taiką priklauso nuo Šis geležinkelis eina į Ru
jų pareiga prižiūrėti, kad Rusijos valdžios. Suomija muniją ir Lenkiją, 
darbininkai gautų papildo- paliko atdaras duris dery- jau tik 22 mylios ligi svar- 

imas maisto normas. boms.

i

Londonas, kovo 13 — Ru-, karinių veiksmų turi būti 
nėra, nes apie tai nepaduo
da jokių žinių. Galimas da
lykas, kad ten “generolas” 
purvas trukdo karo veiks
mus.Rusai

Japonai Spąstuose Hukawng
Belfast, šiaurės Airija, reikalavimą atmetė, ir pa- 

kovo 13—Jung. Valstybių reiškė, kad ji laikysis nei- 
vyriausybė pareikalavo, tralumo su visomis vals- 
kad Airijos vyriausybė už- tybėmis.
darytų Vokietijos ir Japo- Anglija uždraudė važi- 

j nijos atstovybes ir konsu- nėjimą į ir iš Airijos, kad 
. latus, kad tokiu būdu ap- tokiu būdu Ašies šnipai ne- 
' saugoti Amerikos ir Ang- galėtų sekti Alijantų mili- 
lijos militarinius veiks- tariu veiksmų. Tik kelių 
mus Anglijoj ir kitose Ai- specialių kategorijų asme- 
rijos apylinkėse.

.Anglijos valdžia užgyrė
Amerikos reikalavimą.

1

(LKFSB) švedų spauda' AlrlJos vyriausybė tą
praneša, kad Kalėdos Bal
tijos kraštuose praėjo liūd- metus buvo žadėta duoti

Privilegijuotų as- noje karo nuotaikoje. Tiki J„ « .. . į. ’ .

‘ nys galės gauti leidimus 
važiuoti į Airiją arba grįž
ti iš Airijos. Gali būti, kad 
ir airiai, kurie dabar yra 
Anglijoj, negalės gauti lei
dimų sugrįšti į savo šalį 
per visą karo laiką.

New Delhi, India, kovo 
1 — Amerikiečių ir Ki-13

niečių karo jėgos, lydimos 
tankų, šiaurės Burmoj, 
Hukawng srityj, nukirto 
svarbiausią japonams pa
bėgti kelią. Alijantų karo 
jėgoms beliko tik vienuo
lika mylių iki strateginio 
punkto.

Praneša, kad alijantai 
laimi Mayu srityj rytinėje 
ir vakarinėje dalyje.

Nušovė 26 Japponų 
Lėktuvus

baus Ašies punkto— Kher- 
son, kuris yra Dnieper u- 
pės vakarinėje pusėje.

i Maskvos žinios skelbia, 
kad rusu kariuomenės at
siėmė 210 apgyventų kai
melių ir eina pirmyn po 
viena mylia į valanda.

Sakoma, kad li.^i Besara
bijos beliko tik 15 mvliu.

Šiaurės Rusijoje didelių

Juna. Valstybių Karo Jėgos 
Užėmė Dar Vieną Salą

Pearl Harbor, kovo 13 — 
Jung. Valstybių karo jė
gos užėmė Wotho salą, ku
ri randasi Marshall salyne. 
Ši sala yra 67 mylios į šiau
rės - vakarus nuo Kwaja- 
lein.

Aliianfai Paėmė 15, 
Nelaisvėn Italijos Frontuose

saugumo policijos tarnau
tojai, SS nariai ir našlės, 
kurių vyrai krito fronte, 
gavo ekstra maisto porci
jas. Visų kitų Kalėdų vai-! 
šės turėjo būti skurdžios, Į 
kaip ir kasdienis valgis. 
Karo našlėms per Naujus

AMERICAN 
RED CROSS

III NaciuIš Alijantų Centro, Piet
vakariniame Pacifike, ko
vo 13 — Amerikiečių bom
banešiai ir kovos lėktuvai 
nušovė 26 japonų lėktu
vus japonų bazėje, Wewak,' 
Naujos Gvinėjos šiaurės- 
rytiniame pakraštyj.

Amerikiečiai numetė iiaį praneša, kad nuo Sa-! (LKFS 
šimtą dvidešimt tonų bom- ierno išlipimo alijantų ka-'DUOKmu 
bu ant japonų kanuolių po- riuomenės paėmė nelais- :- 
zicijų, kuro sandelių ir pa-iVėn 15,000 nacių.

________________ «-

Iš Alijantų Karo CentroJ 
Naples, kovo 13 — Oficia-; 

l. kad nuo Sa-!

Aptemdymas Katine

(LKFSB) Saugantis oro 
, Kaunas aptem

dytas. Oficialios okupantų 
įstaigos nusiskundžia, kad, 

Alijantų bombanešiai esą, padaroma nemažai 
bombardavo Italijos mies- nusikaltimų, prieš aptem
tus — Genoa, Padua, Flo- dymo taisykles ir kad nu- 
rence ir prancūzų laivyno sikaltėliai ateityje bus 
bazę Toulon. Nutrenkė 36 griežtai baudžiami, 
nacių lėktuvus.

Amerikiečių penktoji ar- 
' mija arti Cassino atmušė
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savo vyskupystės jubi-, pasiųstas aplankyti iš lie- stiprius OKietijos na
cių puolimus.

Britų destrojeriai 
bombardavo Korculą, 
riatikos jūros salą.

Pirk Defense Bonds ir Stamps!

menų vaikai turėjo gauti ( 
didesnius kiekius sūdytos 
žuvies, biskvitų. Darbi
ninkai. kaip vyrai, taip ir 
moterys, buvo nepatenkin
ti, kad karo fabrikuose jie 

[turėjo dirbti net Kūčiose 
ir Kalėdų naktį. Jie bent cija 
gi pareikalavo, kad fabri- eina 
kuose būtų įrengtos eglu- tautai jisai yra daug nusi- Skvireckas šiemet švęs 25 Birontas buvo Kubiliūno 
tės ir būtų duota valandėlė pelnęs išversdamas Šv. m. s
laisvalaikio pamokslui iš- Raštą. Gaila, kad tam tiek lieju. Vyskupu buvo nomi- tuvių sudarytuosius inži- 
klansvti. Vokiečiai turėio nusinelninsiam žmnsnii te- nnota<s 1919 m. kovo 10 d., neriios hataliionus ir susi.

Arkiv. J. Skvirecko Sidabrinis 
Vyskupystės Jubiliejus

statytų lėktuvų.

Pulk. Birentas Inspektavo 
, Inžinerijos Batalijomis 

arkivyskupas dabar (LKFSB) Jo Ekscelenci-* (LKFSB) Išgavus iš gen. 
71 metus. Lietuvių ja Kauno arkiv. Juozapas maj. Just leidimą, pulk

I

Naciai Sušaudė 40 Belgų

klausyti. Vokiečiai turėjo nusipelniusiam žmogui te- nuotas 1919 m. kovo 10 d., nerijos batalijonus ir susi- 
nusileisti ir iš bažnyčios ko daug iškentėti nuo na-į o konsekruotas — tų pat pažinti su jų gyvenimo są- 
per radiją buvo pamaldos, cių ir bolševikų. metų liepos 13 d. Ekscelen- lygomis.

vėl
Ad-

Londonas, kovo 13 — 
Praneša, kad Vokietijos 
naciai, keršydami belgams 
už sabotažavimą. sušaudė 
40 belgų.
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ĮVAIRIOS žiniosL
ŠVEDAI UŽTARIA LIETUVĄ Kairieji Kori Nuversti 

Italijos Karalių
(LKFSB) Švedų spauda, | pagalbos darbai militari- 

prisimindama neseniai iš- nėse ligoninėse, parūpini- 
i—“Ar jie turi mas pagalbos karo tarny- Alijantams užėmus dalį I- 

pabrėžia, bos vyrų šeimoms, karo talijos, įvairaus plauko

Naples. Italija, kovo 13—
leistą knygą “ 
teisę gyventi”, 
kad Baltijos valstybėms belaisviams maisto pakie- kairieji radikalai pakėlė 
negali būti ši teisė atimta, tėlių siuntimas, gamyba galvas. Pirmiausia jie puo- 
Rooseveltas ir Churchilis 
pažadėjo laisvę visoms 
tautoms. “Argi Baltijos 
valstybės būtų išskirtos ? 
Mes nenorime tam tikėti. 
Priešingai, mes manome, 
kad Baltijos tautų laisvės 
klausimas bus išbandymas 
laisvės visam pasauliui. 
Jei šis kruvinas karas gali 
kokius padarinius atnešti, 
tai visų pirmas ir svar- 
biausis dalykas bus garan
tuoti laisvę ir nepriklauso
mybę mažoms tautoms,”— 
rašo švedų laikraštis.

Gug. Saltonstall Paskelbė 
Pokarinius Darbg Planus

chirurginių bandažų, ope- lė popiežių Pijų XII, o da- 
racinių ir užjūrių klubų bar puola Italijos karalių 
laikymas, mobilizavimas ir jo vyriausybę.
slaugių kariuomenės ir Kovo 12 dieną šiame mie- 
laivyno reikalams, ir visa ste įvyko kairiųjų masinis 
kita, kas bendrai išgelbsti susirinkimas, kuriame da- 
nesuskaitomas gyvybes, lyvavę daugiau kaip 7,000 
atstato viltis ir suteikia italų. Kalbėtojai ragino 
ramybę mūsų kovojan- nuversti Italijos karalių ir 
tiems vyrams”. įsteigti kairiųjų valdžią.

---------------- Salėje buvo išstatytos
RuoŠidSlIAuddiOkllDdciioS septynios Sovietų Rusijos 
nuv’w hu"" raudonos vėliavos, viena

Dokumentus Jung. Valstybių vėliava.
-----------Bet nebuvo nė vienos An- 

(LKFSB) Studijų Biu- glijos vėliavos. Ten buvo 
ras Vilniuje plačiu mąstu išrašyti šūkiai: “Šalin su 
surinko dokumentus, lie- fašistiniu karalių”. “Lai 
čiančius bolševikų okupa- gyvuoja Raudonoji Armi- 
ciją Lietuvoje,
džiai tvarko ir pilną, su
tvarkytą jų rinkinį ruošia- lyvavo Krikščionių Demo- 
si šiais metais išleisti at- kratų partija, kurios na- 
skiru leidiniu. Sąlygoms riais daugumoje katalikai, 
pasikeitus, neabejojame, ir skaitoma kaipo konser- 
kad ir nacių okupacijos do- vatyviškiausia partija iš 
kumentai bus paskelbti.

2

transakcijoje.
Kadangi tiek žaliųjų, 

tiek rudųjų ženklelių ga
liojimas išsibaigia kovo 20, 
tai paprastųjų naujųjų 
ženklų planas pilnai įsiga
lios kovo 21 d.

Žaliųjų 1-taško ženklelių 
vartojimas “grąžai” yra 
vienas iš svarbiausių pa
keitimų, įvestų ryšium su 
naujuoju planu, praside
dančiu vasario 27. Kiti pa
keitimai yra padaryti tik
tai suderinimui racionavi- 
mo planui su naujaisiais 
ženklais.I

ii
i

juos aty- ja.”
Šiame susirinkime neda-

Šiomis dienomis Massa- 
chusetts valstybės guber
natorius Saltonstall pa
reiškė: “Jeigu karas užsi
baigtų rytoj, tai mes galė
tume pradėti 8100,000,000 
vertės darbų šioje valsty
bėje”.

Gub. Saltonstall savo pa
reiškime paminėjo praplė
timą aerodromo, kuris jau 
dabar yra pradėtas, ir kitų 
darbų, kurie būtų naudin
gi šios valstybės gyvento
jams.

Karo darbų dirbtuvėje Westinghouse’s Mansfield, 
O., tūla darbininkė dirba typiškame kampelyje dėl or
laivio kovotojo dalis. Tur būt šioje klėtkoje saugiau...

Durpės Lietuvoje

kitų šešių anti-fašistinių 
partijų.

MILŽINIŠKI VOKIETIJOS 
KATALIKŲ KUNIGŲ 

NUOSTOLIAI

Prezidentas Kovo Mėnesį 
Paskelbė "Radonojo Kry

žiaus Mėnesiu"

—————
(LKFSB) Lietuvoje stin

ga kuro. Administracija 
buvo sudariusi planą, kad ? 
kiekvienas gyventojas ap- : 
sirūpintų kuru. Tam buvo 
pastatyti 38 barakai dur
pynuose ir buvo pažadėta 
duoti ekstra maisto korte
lės, dėl einančių kasti dur
pių. Tačiau savo nustaty
tus kiekius iškasė tik įstai
gos ir kaikurie privatūs 
asmenys, bet toli gražu ne 
visi. Daugelis bevelijo 
dirbti miškuose, kaip dur
pynuose. Pereitą sezoną 
buvo iškasta 256,000 tonai 
durpių, taigi 10 procentų 
daugiau, kaip 1942 me
tais. Praktika parodė, kad 
prievarta varomi žmonės 
neperdaugiausiai teiška- 
sa, taip, kad ateityje nusi
statyta prie durpių kasimo 
statyti darbininkus, kurie 
jau nuo seniau prie to dar
bo pripratę.

Washingtonas — Kovo 
mėnesį, 1944 m., paskelb
damas “Raudonojo Kry
žiaus mėnesiu” preziden
tas Rooseveltas išleido 
proklamaciją, kviesdamas 
visus amerikiečius parem
ti Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Vajų karo fon
dui surinkti S200,000,000. į

Savo proklamacijoje pre
zidentas Raudonąjį Kry
žių vadina “pagelbiniu 
Jungtinių Valstybių karo 
jėgoms” ir pareiškė, kad 
jis “suteikia nepamaino
mą pagalbą ir patarnavi-' ...... u u*. • • 
mus mūsų pulkams per vi- LICtUVIŲ r dlUdlUOS VlIniUJC 
są pasaulį ir taip pat jų -----------
šeimoms namuose”. j (LKFSB) Prieš porą me-

Tarp kitų karo meto tų Vilniuje įsteigtasis Vil- 
Raudonojo Kryžiaus veiki- ‘ niaus katedros choras gie- 
mų. kuriuos prezidentas ' da per lietuviams skirtas 
paminėjo, yra “rinkimaspamaldas katedroje per vi- 
gyvybes gelbėjančio krau-'sus sekmadienius ir šven- 
jo sužeistiesiems, įvairūs tadienius.

Sumaniai Panaudoja Radiją
—

(LKFSB) Kun. P. M. Ju
ras, Šv. Pranciškaus par. 
klebonas, Lawrence, Mass., 
ketvirtadienių vakarais 
nuo 8:30 iki 9:00 vai. nau
dojasi WLAW radijo stoti
mi muzikalinei ir religinei 
programai. Vargonininkas 
tvarko muzikalinę dalį, o 
kun. Pr. Juras paruošia 
kalbelę 10 min. anglų kal
boje tikėjimo bei doros 
klausimais.

Lietuviai Vyksta Ir 
Į Austriją

(LKFSB) Statybos ben
drovė “Rentinys” paskelbė 
nacių kontroliuojamuose 
Kauno laikraščiuose, kad 
Vienoje, Austrijoje, yra la
bai reikalingi statybinin
kai ir technikai. Bendrovė 
imasi padengti kelionės iš
laidas, butus, maistą ir 
mokėti aukštesnius atly
ginimus, su specialiais 
priedais vedusiems. Ir kita 
statymos firma— Jankau
skas ir Norvid — ieško 
statybininkų ir technikų 
darbams Vienoje, vykstan
čius žadėdama aprūpinti 
netgi drabužiais.

i

VVashingtonas 
buvo pranešta Karo Infor
macijos Įstaigai, Britų Ra
dijo Korporacija (BBC) 
vasario 27 d. transliacijo
je Vokietijos žmonės pa
reiškė, kad Vokietijos ka
talikų kunigų ir teologijos 
studentų nuostoliai šiame 
kare, iki gegužės 1 d. 1943 
m. buvo labai dideli.

Transliacijoje sakoma, 
kad iš 16,495 sumobilizuo
tų į Vokietijos armiją ka
talikų kunigų ir teologijos 
studentų, 1,597 žuvo fron
te, 593 dingo be žinios ir 
maždaug apie 100 yra taip 
sunkiai sužeisti, kad var
giai begalės grįžti prie sa
vo pareigų atlikimo.

BBC pareiškė, kad jų in
formacija yra paremta pa
tikimais duomenimis, su-

Kaip pastatai buvo “nusavinti”. 
Visi šitie pastatai buvo 
geriausiame stovyje, bet 
tiktai 173 jų buvo paversti 
karo ligoninėmis. Iš kitų, 
215 buvo duoti taip vadi
namų repatriantų nuožiū
rai, 51 buvo naudojami 
kaipo gyvenamieji barakai 
karo darbininkams. Eva- 

įkuoti vaikai buvo apgy
vendinti 1118 pastatuose. 
Kiti 913 konfiskuoti baž
nytiniai pastatai ir naudo
jami kitiems reikalams, 
daugiausia nacių partijos 
organizacijų.

VVashingtonas — Kainų 
Administracijos įstaiga 
pranešė, kad laike trijų sa
vaičių nuo vasario 27, ka
da naujasis racionavimo 
ženklų planas įsigaliojo, 
iki kovo 20, kada užsibai
gia terminas pirktis kon
servuotą maistą žaliais, 
“grąžai” gali būti duodami 
1-taško žali ženkleliai kar
tu su naujais ženklais per
kant konservuotą maistą.

1-taško rudieji ženkleliai 
(mėsai - riebalams) anks
čiau buvo vartojami “grą
žai”, bet 1-taško žalieji 
ženkleliai iki šiol nebuvo
autorizuoti “grąžos” iždą-į 
vimui. Yra pageidautina' 
leisti jų vartojimą šiame 
trijų savaičių pereinamam1 
periode, kadangi kitokiu 
atveju naujieji ženklai ne
būtų gerai išdalinti kai 
kuriose apylinkėse. Todėl 
kuriam laikui ir kai kurio
se apylinkėse “grąžai” yra 
reikalingi vieno taško ru
dieji ir žalieji ženkleliai.

Laike šio trijų savaičių 
laikotarpio, pereinant nuo 
senosios racionavimo pro
gramos prie suprastintos 
naujosios ženklų progra
mos, bus vartojami du se
tai ženklų konservuotam 

j maistui ir du setai mėsai- 
. riebalams.

Mėlynieji 10-taškų ženk- 
: lėliai A8, B8, C8 ir E8 Karo 
! Racionavimo Ketvirtoje 
j Knygelėje gali būti naudo- 
i jami konservuotam mais
tui nuo vasario 27 d. iki 
gegužės 20 d. Žaliųjų žen
klelių K, L, ir M, toje pa
čioje racionavimo knyge
lėje gali būti naudojami 
konservuotam maistui 
pirktis nuo vasario 27 iki 
kovo 20 d. Mėlynieji nauji 
ženklai ir žalieji 1-taško

Ateiviai Ir Pilietybė

Miami,

Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du Kart Savaitinį Laikraštį 

DARBININKĄ"U

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

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

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

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

$4.00
2.00

$2.00
1.00

Išpardavė Vokiečių Armijos 
Kviečius

Naujas įsakymas, Com- 
missioner of Immigration 
and Naturalization, Earl 
G. Harrison, išleistas, pa
keičia imigacijos ir natu- 

■ ralizacijos distriktų geo
grafinius rubežius. Įsaky
mas uždarė penkis distrik- 
tinius ofisus
Cincinnati, New Orieans, 
St. Paul ir Salt Lake City 
juos įkorporavo su kitais, 
ir įsteigė vieną naują, At- 

. lanta.
Pačiu laiku, ofisai Puer- 

įto Rico ir Hawaii priskai- 
tyti prie Jung. Valstybių o- 
fisų. Atlanta apsidirbs su 
visais Puerto Rico ir Vir
gin Island reikalais ir San 
Francisco su Hawaii.

Distriktai Jung. Valsty
bėse, pagal numerius yra:

1. St. Albans, Vt.
2. Boston, Mass.
3. New York, N. Y.
4. Philadelphia, Penn.
5. Baltimore, Md.
6. Atlanta, Ga.
7. Buffalo, N. Y.
8. Detroit, Mich.
9. Chicago, III.

10. Spokane, Wash.
11. Kansas City, Mo.
12. Seattle, Wash.
13. San Francisco, Calif.
14. San Antonio, Texas
15. EI Paso, Texas
16. Los Angeles

f

f 
I

Pagal transliaciją, aukš- ženkleliai gali būti naudo- 
ciau suminėti skaitmenys, jami «grąžai- duoti
neitrauku. per karg kon- J Raut?onjejl ^iiai AS, 
fiskuo ų vienuolynų Be BgirC8Karo Raclonavi: 
vienuolynų • perimtų m0 Ketvirtojoje Knygelė- 

' prieš karų dar 1,942 buvo je ljQS mįsJai ir ^eba. 
--------------------------- ,1_ nac^konflskuot‘la;k°ta;.Iams pirktas nuo vasario, 
darytais nacių Vokietijos Pyje nuo rugsėjo 1 d. 1939 iki gegužė 20 d Raudo.

----------- muk! gegužes 1 d, 1943 m.!meJiž|nBk,eliai D8 Eg
Is jų O02 yra vartojami F8JgaIios nuo kovj 12 iki 
kaipo karo ligonines, 211-1 geg*žėg 2Q Rudieji

lėliai Y ir Z Karo Raciona- 
vimo Treečioje Knygelėje 
galios iki kovo 20 d. Rau
donieji nauji ženklai ir ru
dieji 1-taško ženkleliai ga
li būti naudojami “grą- 

■ žai”.
_______ Žalieji ženkleliai K, L ir

Daugiau negu 2,000,000' M ir rudieji ženkleliai Y ir 
žmonių— pusė iš kurių gy- ■ Z palaikys savo senąją — 

1 vena New Yorko mieste —8, 5, 2 ir 1 taško vertę, 
lankė pilietybės apvaikš-Į Naujieji ženklai bus duo- 
čiojimo ceremonijas praei- darni “grąžai” už mėlynuo
tą metą, pagal Department sius, žaliuosius, raudonuo- 
of Justice išleistą raportą, sius ir ruduosius raciona- 
Net 490 apylinkių 44 vals- vimo ženklus tiktai, kada 
tybėse rengė programas bus perkama jais. Nedaii- 
gerbti mūsų naujai natų- kiau kaip devyni naujieji 
ralizuotus piliečius ir nau- ženklai gali būti išduoda- 
jus balsuotojus. mi kaipo “grąža” vienoje

Dauguma apvaikščioji- 
mų įvyko “I Am An Ame- 
rican” Dienoje, kuri įvyko 
gegužės 16 d.

Ypatingai tautos mokyk
los prisidėjo prie pasek
mingų iškilmių. Daugiau 
negu 150 apylinkių laikė 
programas mokyklų sve
tainėse.

; Raudonieji ženkleliai A8, 
B8 ir C8 Karo Racionavi
mo Ketvirtojoje Knygelė
je galios mėsai ir rieba
lams pirktis nuo vasario 

m. iki gegužės 1 d., 1943 m. į ^^nkteSr^ES ir i I Tėvy Pranciškonu Misijos
1944 m.

sienose ir pagal kuriuos 
3,819 vyskupijos kunigų 
buvo paimti į Vokietijos 
kariuomenę karo tarnybai, j 
Iš jų 187 žuvo fronte, 138 
dingo ir 257 sužeisti — 23 
iš jų sunkiai.

Tarp teologijos studentų 
nuostoliai yra dar didesni, i 
Gegužės 1 d., 1943 m., ka-į 
ro tarnyboje buvo 4,368 te-' 
ologijos studentai. Iš jų - 
622 žuvo, 159 dingo, 779 
sužeisti — 28 iš jų sunkiai.
Kunigų ir brolių, priklau

sančių prie Katalikų Orde- 
1 no ir Kongregacijos, ir pa
šauktų į karo tarnybą 
skaičius yra nepaprastai 
aukštas. Pagal gegužės 1 
d., 1943 m. duomenis, 2,245 
iš tų kunigų buvo kariuo
menėje. Iš jų 129 žuvo, 78 
dingo ir 242 sužeisti — 10 
iš jų sunkiai.

Iš 2,047 klerikų paimtų į 
kariuomenę, 271 žuvo, 91 
dingo ir 435 sužeisti — 12 
iš jų sunkiai.

Kunigų trūkumas nacių 
Vokietijoje dar papildo
mas konfiskavimu dauge
lio bažnytinių institucijų 
bei katalikų vienuolynų, | 
po pretekstu, kad jie yra 
reikalingi nacių karo pa
stangoms.

Pagal BBC, nuo karo 
pradžios iki gegužės 1 d., 
1943 m., 1,469 bažnytiniai

kaipo karo ligoninės, 211—į 
repatriantams, 39 — karo 
darbininkams, 201 — eva
kuotiems vaikams ir 989 
“kitiems” 
partijos — reikalams.

0. W. I. I—

daugiausia

Pilietybės Programos

Chicago, III. — Visų Šventųjų 
par., kovo 13—19 d., Tėv. Ju
venalis Liauba.

Cicero, III. — Šv. Antano par., 
kovo 20—26 d., Tėv. Juvena
lis Liauba.

Rochester, N. Y. — šv. Jurgio 
par., kovo 20—26 d. Tėv. Jus
tinas Vaškys.

Schenectady, N. Y.
žiaus par.. kovo 27 — Balan
džio 2 d. Tėv. Justinas Vaš
kys.

New York, N. Y. — Aušros 
Vartų Šv. P. Marijos par., 
balandžio 3—9 d. Tėv. Justi
nas Vaškys.
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Place 
Pittaburg 10, Pa. He. 6567

šv. Kry-

(LKFSB) Panevėžio gy
ventojas P. Mažeika nu
baustas penkeriems me

lams kalėjimo už tai, kad 
pereitų metų vasarą par
davė tris vagonus kviečių, 
kurie buvo skirti vokiečių 
armijai.

Pavojingos Lempos 
Lietuvoje

(LKFSB) Kadangi Lie
tuvoje trūksta žibalo, tai 
vyksta slapta prekyba kitų 
lengvai užsidegančių alie
jų, benzino. Dažnai pasi
taiko, kad dėl to kyla gais
rai. Taip pranešama, kad 
sprogus lempai sudegė A, 
Steinbergo ūkio trobesiai.

“Mano gyvenimo pabai
ga būtų vien abejojimai, 
jei manęs nestiprintų mal
da, kuri išprašo mums ma
lonę ir pataiso kiekvieną 
nusikaltimą”. Šekspyras.

I

Užsisakykite Tonuso Pas mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave« Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namų TcL Dedham 130 į-R
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kalbas. Universitetą baigė 
1899 m. Nuo 1920 m. buvo 
Lietuvos atstovu Rusijoje, 
vėliau — drauge ir Nep. 
Pasiuntiniu ir lg. Ministe- 
riu Turkijai ir Persijai, o 
nuo 1939 m. buvo Lietuvos 
pasiuntinybės patarėju į 
Paryžiuje su Ig. Ministerio 
titulu. Jis 1926 m. dalyva-

$4.oo vo pasirašant sutartį su 
$2.oo Rusija. 1932 m. Liet, uni- 

versitetas suteikė jam
DARBININKAS '?arbts

366 West Broadvay, South Boston. Mass zy“et:nd> kad
Telephone SOUth Eoston 26R0 . galėjo laisvai skaityti grai-

------------------------------------------------------------------kų, romėnų, italų, ispanų,1 
anglų, prancūzų, vokiečių, 
švedų, norvegų, danų, len-i 
kų, rusų ir kitomis kalbo
mis.

Rašyti Baltrušaitis pra-

Sukritikavo, Bet...
Ar tai dėl leidėjų nepaslankumo, ar dėl kurios ki

tos priežasties, Noremo knyga “Timeless Lithuania”
dar nėra prenumeratoriams išsiuntinėta. Tačiau tam dėjo dar būdamas studen- 
tikras jos egzempliorių skaičius turėjo būti atspaus
dintas, nes bolševikai tą knygą pasigavo ir “sukritika
vo”. Jiems rūpėjo tai padaryti pirmiau negu knyga iš
eis ant rinkos, kad nepalankiu atsiliepimu įteiktų 
žmonėms “antidotą” (atsargą prieš nusinuodymą) ir 
užkirstų kelią knygos paplitimui. Komunistai nujuto, 
kad Noremo knyga toli gražu neatitiks jų skonį ir pa
siskubino su savo “kritika”. Bet neapsižiūrėjo, kad 
panaši kritika knygą daugiau išgarsina, negu nuo jos 
atgrasina.

Yra kritika ir “kritika”. Kritika be svetimženklių 
turi būti teisinga ir bešališka. Tai tarsi literatinė mate-' 
matika. Ji, užmerkus akis į autoriaus asmenybę, ima 
kūrinį lyg kokį bevardį dal yką ir matematiniu tikslu
mu išdėsto jos teigiamas ir neigiamas puses. Leng
viausia kritikuot jau mirusių autorių kūrinius. Nabaš- 
nikas už teisybę neįsižeis. Tačiau ne kartą tenka kriti
kuot ir gyvų, įsigijusių jau visuomeninę garbę, rašyto
jų kūrinius. Tokiems, rodos, būtų nejauku kaišioti ir 
viešai vėdinti jų neprieteklius. Bet ne. Tikras kritikas 
tiesakalbis. Jis nežiūri į žmogaus asmenybę. Kiek tai 
kartų Jakštas yra kritikavęs geriausius savo draugus 
Maironį ir Vaišgantą ir viešai išparodinėjęs kai kurias 
jų literatines silpnybes, bet drauge ir iškėlęs kas yra 
keltina ir galų gale pastatęs juos ant tinkamo pastolio. 
Jakštas nesibijojo, kad ir kritikamieji gali jo paties 
kūrinius sukritikuoti. Tegu. Jis ir jie gerai žino kriti
ko pareigą ir džentelmoniškai jo nuomonę priima. Jie 
atskiria teisėją - kritiką nuo asmeninio draugo. Tas 
sau, o tas sau, anot romėnų patarlės: draugas Platonas, 
bet didesnis draugas — tiesa.

Kas kita “kritika” 
“kritikas” nėra bešališkas teisėjas, 
vien savo sumetimais 
autorius jo draugas ar politinis vienmintis, tai jo kū
rinio apibūdinimas būna saldus kaip šaltakošė (le
dai). Neskanu darosi skaitant tą skystimavimą. Bet' 
tegu rašytojas bus asmeninis -ar politinis kritiko opo
nentas, tai jau kritika virsta negailestingu iškonevei- 
kimu. Tokia kritika bolševikai pavaišino Noremo kny
gą “Timeless Lithuania”. Ne tik nė krislelio gero joje 
nerado, bet visokiais atžvilgiais ją iškoneveikė. Pilna 
ten esą melo, prieštaravimų, nesąmonių. Pati knygos 
išvaizda esanti gramozdiška ir net susiuvimas bei ap-! 
darai taip prasti, kad beskaitant vos tik nesubyrėjo. Į 
Žodžiu, tai šlamštas nevertas į rankas paimti. Svar
biausia yda, kad ji griežtai prieštarybinė (priešsovie- 
tiška). To vieno argumento, rodos, būtų užtekę. Kam; 
dar sielotis ir kamuotis su dviem sieksniniais straips
niais, kuriems prireikė net dviejų laikraščio numarių? 
Bet ne. Ilgai iškoneveikimų litanijai sustiprinti dar 
panaudota stambiausias k ozyris, būtent, kad ją para
šęs protestantų dvasiškis. Mat, Norem esąs dvasiškio 
sūnus. Pradžioje “kritikas” jį taip pavadino, bet pas
kui tiesiog pareiškė, kad knygą parašęs “kunigas” No
rem. Tur būt, tą “kritiką” berašant, Norem taip ėmė 
ir išsišventino į “kunigus”, veikiausiai dėlto, kad “kri
tikui” būtų lengviau argumentuoti. Juokai juokais, 
bet “kritikui” matomai rimtai prireikė kunigo vardo. 
Jis savo svajonėse nuskrido į laimingus senoviškus 
Jurgių - Durnelių laikus, kuomet kunigo vardas buvo 
skaitomas atgrasinimo ženklu. Deja, tie laikai praslin
ko. Užpernykštė mada jau nebe mada. Jos prisilaiko 
tik užkampyje gyveną atsilikėliai. Dabar tas vardas 
nebeatgrasina, bet išgarsina.

Gaila, kad ta bolševikų “kritika” nepasieks pla
tesnės visuomenės. Jei visiems lietuviams tektų ją 
perskaityti, tai Noremo knyga greitu laiku antros 
laidos susilauktų. Nė negirdėjusieji apie tą knygą pa
siskubintų ją įsigyti - vien dėl bolševikų “kritikos”. K.

su svetimženkliais. Čia jau 
Jis vadovaujasi 

asmeniniais ar politiniais. Jei

tu. Daugiausia bendradar
biavo rusų žurnaluose. 
1911 m. išėjo vienas jo ei
lėraščių rinkinys, o sekan
čiais metais— kitas. Drau
ge jisai į rusų kalbą vertė 
garsiųjų rašytojų veika
lus, kaip Byrono, Ibseno, 
Hauptmano, Hamsuno 
Wilde, Strindbergo ir kitų, i 
Dar prieš Didįjį karą pra- 
dėjo rašyti eilėraščius ir 
lietuviškai, 
jo kūrinius išvertė į lietu
vių kalbą B. Sruoga.

Baltrušaitis savo kuri
niuose mielai mini Lietu
vą. Sakysime, eilėraštyje 
“Lietuvos Takeliai”, rašo:
Vingiuotas takelis 

neturi kuo girtis — 
Jį lydi tik kryžiai,

malūnai ir svirtys, 
Jis girdi tik smilgas,

ką šnabžda paparčiai, 
Kuo vargšas paklydėlis

skundžiasi karčiai. į
Jir moka jautriai kalbėti 

ir kasdieninėmis temomis.' 
Pavz., eilėraštį “Nemigas” 
pradeda:
Per dieną nesukrovęs kraičio 
Nei labui artimo, nei sau.
Aš. liūdnas, širdimi našlaičio, 
Naktovydžio bylos klausau...

Baltrušaitis ne tik poe
tas, jis drauge ir filosofas. 
Jo poezijoje apdainuoja
mas “Mūsų šviesus Dievas 
— didis troškimo Dievas”. 
Poetas gražiai nusako san
tykį tarp sielos ir pasaulio:

I

i 
I
j
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POETĄ JURGĮ BALTRUŠAITĮ 
PALAIDOJUSt
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Pagal Univ. Prof. Dr. A. M.
; o. p.

Galima neperdedant sa
kyti, kad tarp dorybių, ku
rias labiausiai krikščiony
bė skatina, yra pasiaukoji
mas viešajai gerovei. Tik 
tarp kitko galima čia pa
minėti, kad krikščionių ti
kėjimas savo išpažinėjus 
dargi įpareigoja sąžiningai 
mokėti mokesčius ir eiti 
kitas viešas pareigas. Yra 
didesnių aukų bendrajai 
gerovei negu turtas, ir 
krikščionys tų aukų nesi
gaili; ir nors labai skaudu, 
žmonijos istorijoj yra bu
vę krikščionims stabmel
diškose valstybėse, kurios 
įvairiais būdais juos 
skriaudė, atlikti savo pilie
tines pareigas, tačiau jie 
niekada nesuabejojo, jei 
tik nebuvo priešinga jų są
žinei, paaukoti net savo 
gyvybę bendrajai gerovei.

Dėdės Šamo karys Italijoje padeda italų šeimai per- Apie tai, kad krikščiony
bė kenkia pilietiniam klus
numui, ardo teisinę valsty- 
oės santvarką, negerbia 
bendrojo gero, iš viso, yra 
pavojinga valstybei, kaip 
tai skelbia Bažnyčios prie
šai, gali kalbėti tik tas, ku
ris pikta valia iškraipo 
žmonijos 
krikščionių

i* S S ’ 4*W
F M TA**' .

V v

■ sikelti per Mussolinio kanalą, kad patekus alijantų pu
sėje. Bet tie pabėgėliai jau negalės grįžti į nacių ka- 

! riaujamą pusę. Kas turi noro ten grįžt ?
kaikuriuos gi

ŠIRDIS IR JOS DRABUŽIS

kalauja pirmųjų amžių 
■ Bažnyčios ganytojai iš sa
vo priešų, kad šie nurody
tų, kur, būtent, jie nusi
žengę piliečio pareigoms.

Ištikimas buvo savo 
krikščioniškoms parei
goms Ambrozijus, kai jis, 
neatsižvelgdamas į grę
siantį sau pavojų, gelbėjo 
nuo užpuoliko nuolatinės 
savo persekiotojos karai. 
Justinos sūnaus sostą. Iš
tikimas savo krikščioniš
koms pareigoms buvo Au
gustinas, kai jis, giliai per
gyvendamas savo tėvynės 
nelaimę, ir asmeniška savo 
įtaka ir raginimais pavei
kė Romėnų Afrikos gu
bernatorių Bonifacą, ku
ris, palikęs savo sąjungi
ninkus vandalus, pradėjo 
prieš juos kovoti už savo 
valstybę. Ištikimas, ir net 
daugiau negu ištikimas, li
ko popiežius Leonas, kuris 
nepaisydamas savo gyvy
bės, išėjo prieš hunus ir 
vandalus ir dar baisesnį 
Aetijų ir stipria ranka 
saugojo Romos nepriklau
somybę tuo metu, kai visi, 
kurių tai buvo tiesioginė 
pareiga, negalėjo padėti. O 
karžygis vyskupas Epi- 
phanius?.. Ir taip toliau.

Mes gėrimės senaisiais 
amžiais, kad tiek daug 
karžygių jie paaukojo tė-

Mūsų klaikiems laikams, są kilogramą, o širdies — 
proto yra pakankamai, o tik gramą.

i gudrumo gal perdaug: iš- Kiekvienas inteligentas 
radimai gimsta valando- yra savojo krašto kultū- 
mis; senas pasaulis nauju rintojas. Pirmiausia jis y- 
keičiasi žaibo greitumu. Ir ra savo grupės, savo gyve- 
valios, atrodo, ne taip jau namosios aplinkumos kū- 
maža: negirdėtu ryžtumti rėjas ir švietėjas. Kultū- 
skelbiami karai; pasakišku ringas, švietėjas be geros 
greitumu einama į ugnį 

j žūti; tauta tautai savo gy
vybinį laisvės interesą pa
reiškia tokia valia, jog ro
dos nebėra tautos, kuri 
neitų visa mirti dėl mielo- 

įsios krašto laisvės...
i Mums ir mūsų laikams 
; trūksta širdies, ne proto ir 
Ine valios! Šiame laike pro
to ir valios gimnastika 
stačiai ant altoriaus kelia
ma, o širdis labai dažnai 
paliekama už durų. 

Širdis — mūsų tradicinė 
demokratiška dvasia, lie
tuviškas nuoširdumas. Šir
dis — noras surasti ben-

- Artinasi sutemos. vls df4 kalbą ir ten kur skiria 
ka Dasaulv iunadamos —! ldeJa ir pasauleziura... Oiv i 5i^na Tr. širdies drabužis ? Kas jis?didį ir mažą į vieną... Ir , , ,. -
vien tik tau. gimtoji mano S.lrdl.es . drabuzls - 
siela, sutapti su bekraščiu i *svlrslnls ‘arPU?avio ben- 
pasauliui nėra leista... i dravimas musų sirdięs ge- 

Vieniša smulkinimo pra- ™s ar piktos, išreiškimo 
keikime, tu vidudieny še- ,fo™a; Širdies drabužis — 
šėlis, o vidurnakty kaip musų veiksmai ir poelgiai, 
žvaigždė, visa išsiskyrimo ;k“2aif„savo sird* drau®ul 
kankynės ugny, tu ramy-j 

ibės neturi niekados.
Mūsų Dievo pasaulis — 

kaip svetima būstinė, niūri 
senų samanotų plytų šven
tovė, kurioj žmogus, lyg 
koks nykus žiūrovas, daik
tų tekmėn kankindamasis 

į veizdi”.
Poetas vaizdžiai nusako 

apie Kūrėjo žmogui palik
tas galimybes progresuoti, 
įnešti ką naujo į šį pasaulį. 
M. Gustaičio vertime taip 
skamba tie Baltrušaičio 
žodžiai:
“Mesk bakūžę savo menką;
Sapną ilstančioj krūtinė: 
Krauk krūvon uolų grandinę 
Į padangę tylią.

Dar pasaulis negynėtas. 
Dievo rūmai nebaigti; 
Vien akmuo mums duotas 

kietas
Ir galybė rankoms.”

Rašytojas A. Vaičiulaitis 
taip atsiliepia apie Baltru
šaičio kūrybą:
— Jo poezija gili, sutelk

tos ir aukštos minties,

i

istoriją. Tiek 
visuose luo

muose — nuo aukščiausio 
iki žemiausio, nuo bakūžės 
iki karališkų rūmų — įvai- vynės meilei. Jeigu užsi- 
riose įtakingiausiose mok- tarnauja pagarbos Romos 
slo, meno, visuomenės, val
stybės ir kt. gyvenimo sri
tyse ėjo ir tebeeina savo 
pareigas!

Krikščionybė įpareigoja 
tikinčiuosius ne tik dėl sa
vęs, bet ir dėl bendrojo ge- 

i atlikti savo 
Niekada, sako

. - - vienas žymiausių Dievo
timo, ir jo asmens gyveni- mokytinių, šv. Tomas Ak- 
mą, i j° širdį, o tarpusavio vinietis, nebus geras tas, 

kuris savo geru nepriside
da prie visuomenės gero. 
Taigi, pabrėžia jis, kiek
vienas privalo pavyzdingai 
gyventi ne tik dėl savęs, 
bet ir dėlto, kad nuo to pri
klauso visuomenės gerovė.

(LKFSB) Vieną po kitoj 1873 m. bal. 20 d., netoli 
kapams atiduodame vyrės-! Jurbarko. Paremtas kun. 
nes kartos kovotojus dėl i Žekevičiaus jisai stojo į 
Lietuvos laisvės, lietuviš- Kauno gimnaziją, o vėliau 
kos kultūros kūrėjus. Liū- į Maskvos universitetą, 
dėsiu mus apgaubia žinia kur studijavo matemati- 
apie mirtį poeto Jurg. Bal-, kos gamtos skyriuje ir 
trušaičio. Jis buvo gimęs , drauge gilinosi į svetimas

ir Graikų patriotizmas, tai 
nemažiau vertas ir Bažny
čios šventųjų patriotiz
mas. Reta tautos istorija 
turi tokių patriotiškumo ir 
pasiaukojimo savo tėvynei 
pavyzdžių, kaip krikščio
niškoji Europos tautų is
torija, kuomet krikščiony
bė buvo arti prie širdies 
valdovams ir jų karžy
giam. Tik atskiru straips
niu būtų galima išskai
čiuoti tų šventųjų ir tikin
čiųjų vardus, kurie ir šian
dien dar Orleano Mergelės 
karžygiškumu gaivina at
skirų tautų tėvynės meilę.

Krikščionybė iš pat pra
džios ėmėsi įprasminti 

nėj, kai juos jungs nuošir- toj, neturi būti jokia auka siaurai suprantamą, sto- 
dumas ir draugiška meilė, sunki; ne tik savo turtą, kuojančią gilesnio žmoniš- 
tokia meilė kuri padeda, bet ir gyvybę privalome jai kūmo, senųjų tautų patrio- 
paremia, supranta. Gyve- aukoti, kada ji jo reikalin- tizmą. Ji moko: mylėkime 

ga. Lygiai ir Šv. Augusti- savo tėvynę, bet toji meilė 
nas sako, tai yra pareiga, tenebūna kliūtis bendrajai 
kuri priklauso prie krikš- žmonijos gerovei. Tačiau 
čionies dorybių, kad jis šitas visuotinumas yra toli 
gyventų savo tautai (Civ. nuo nepripažįstančio tėvy- 
Dei 19, 1, 2). nės kosmopolitizmo ar mo-

Ir dėl to visų Bažnyčios derniško humanizmo. Jis 
mokytojų yra priimtas, yra tik išlyginimas iš- 
kaip tikėjimo, dėsnis, ku- kreiptos tautinės savimei- 

ir riuo pasaulinei valdžiai pa- lės, ar tai senųjų ar mūsų 
klusti yra įpareigojama ti- laikų, to patriotizmo, ku- 
kinčiojo sąžinė. Ir tokios ris valstybei aukoja žmo- 
pareigcs savo tautai ar nių sąžinę. Krikščioniškas 
valstybei yra krikščioniui mokslas įspėja, kad yra 
jo religinio gyvenimo da- dalykų, kuriems palenkta 
lis. Ir nepabando, sako Au- tėvynės meilė, tai, ypatin- 

negu su vo širdies, kiek ir jie mums gustinas. tie, kurie vadina gai. amžinoji tėvynė. Ir 
parodo savo širdies. Nau- valstybei pavojingu krikš- 
jojo, laisvojo gyvenimo 
šviesuoliai nepasižymi ko
lektyviniu nuoširdumu. 
Todėl mūsų visuomenėj 
bendrasis kultūrinio gyve
nimo ratas sukasi ne
sklandžiai, net sustoda
mas. Šį trūkumą tenka ati
taisyti. Mes turime iškelti 
senųjų laikų lietuvių nuo
širdumą, tą romantiškąją 
lietuvių širdį ir jai turime 
duoti naują kultūringą rū
bą, kultūringą pasireiški
mo formą.

Mylinti, nuoširdi gražia
me savo pasireiškimo dra
bužyje yra ypatinga gyve
nimo ypatybė... Estrellita.

Iširdies ir be meilės nėra 
švęsi kalno šviesa, šito
kios širdies ir meilės švie
sos mums labai reikia, bet 
tokios labai ir trūksta.

Neperdėdami turime pa- rJ'sąžiningai 
brėžti: atidarykim nuošir- prievoles, 
dumui platesnes duris į ar-

i

bendravimą daugiau pa- 
grįskim nuoširdumu ir 
krikščioniška meile. Tiesa, 
mus neretai skiria šeimos 
būklė, gabumai, įsitikini
mai, pasaulėžiūra, organi
zacijos. Šie skirtumai visa
da bus glaudžioj sutarti- Tėvynei, sako jis kitoj vie-

parodom.
i Jei gyvenime tevyrautų 
visas protas, dalis valios, 
ir dalelytė širdies, gyveni
mas būtų nesibaigiąs tei
singumo kalėjimas. Daug 
maloniau, jaukiau ir drą
siau draugautis su tuo, 
kurs turi gramą proto, de- 
cigramą valios, ir visą ki
logramą širdies, j---- —
tuo, kurio protas sveria vi-

i
meistriškos formos. Jis y- 
ra tylių susimąstymų, am
žinųjų klausimų poetas, 
didžiąsias problemas-klau- 
simus mokąs puikiai su
pinti su lietuviškais vaiz
dais, su kasdieniais buities 
reiškiniais, iš kurių jis su
geba išgauti giliąją pras-, 
mę . «

Ar gi ne toj nuotaikoj 
skamba ir šis posmelis: 
“Mums žemė—tik paskutinis 

laiptas.
Naktinėj jūroj, ji iškyla uola. 
Kur žmogus, kaip virpąs šešėlis. 
Sukniubo vienas su maldingu 

klausimu.”

t

nime turi būti skirtumu, 
nes be skirtumu nebūtų 
tikros pažangos, nebūtų 
kūrybos, nebūtų nė tikro 
gyvenimo.

Tačiau bet kokie skirtu
mai tik tada kūrybingi, 
naudingi ir visuomeniški, 
kai juos, lyg buketo gėlės 
raištis, jungia širdis 
nuoširdumas, kai tarp jų 
stovi krikščioniška meilė.

Vertindami gyvenamąją 
aplinkumą, savo vyres
niuosius ir jaunesniuosius, 
tiek juos jaučiame arti sa-

ea.

šitai amžinai tėvynei pa
reigas žmogus atlieka sa
vo tautinėj bendruomenėj. 
Amžinos tėvynės meilė sti
prina ir įprasmina prigim-

i

čioniškąjį mokslą, tepa
bando jie duoti mums to
kią kariuomenę, kokios; 
reikalauja Kristaus moks-; 
las, teduoda jie mums to- tąją meilę,
kius piliečius, tokius vy-i Taip aukštai krikščio- 
rus, tokius tėvus, tokius niškasis Viduramžis verti- 
vaikus, tokius darbdavius, na tėvynės meilę, taip gi- 
tokius tarnus, tokius kara- liai atjaučia jos įžeidimą, 
liūs, tokius teisėjus, tokius Didžiausią bandymą, pagal 
valdininkus ir tokius vai- šv. Augustiną, pergyvena 
dinius, kokie turėtų būti tas, kuris turi palikti savo 
pagal krikščioniškąjį mok- tėvynę, ir tik tikėjimo dva
sią. jei jis turėtų pilną lais- šia gali jam sutelkti jėgų 
vę. o tada mes pamatysi- šią auką pakelti, nes žino
me, ar jie skųsis krikščio- gaus prigimtis jį skatina 
nybe, ar pripažins, kad ji , tėvynę mylėti, ir jis nieko 
tikras valstybei išgany- malonesnio neturi šioj še

imas. Ir visai teisingai rei-'mėj už savo tėvynę. “P-is”

S.lrdl.es
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ALEK. P. KRIKSČIUNAS iš Washington Depot, 
Conn. rašo: “Aš iš gilumos širdies tariu lietuvišką 
ačiū “Darbininkui” už prisiųstą man sieninį kalendo
rių ir tiek turiu pasakyti, kaip diena be saulės neturi 
šviesos, taip lietuvių šeima be "Darbininko” kalendo
riaus ir be vieno įdomiausių laikraščių “Darbininko”. 
Siunčiu $2.00 kalendoriaus fondan ir $3.00 kaipo LDS 
nario duoklę”.

TERESĖ BALČIŪNAITĖ, Newark, N. J. — “Ačiū 
nuoširdžiai už kalendorių ir maldaknygę — Didysis 
Ramybės Šaltinis”. Kaip kalendorius, taip ir malda
knygė labai puikūs. Patarčiau kiekvienam įsigyti. Pra
šau priimti mano aukelę”.

MAGDALENA RIMKUS, Brooklyn, N. Y. — Ap
turėjau gražų kalendorių už kurį širdingai dėkoju ir 
sykiu prašau ir kitais metais nepamiršti. Siunčiu 
$1.00”.

Turime ir daugiau gražių atsiliepimų, kuriuos pa
talpinsime kituose “Darbininko” numeriuose.

Pereitą savaitę į kalendoriaus rėmėjus įstojo se
kanti: 
Mi. Pr. Elseika, Neuark. N. J.......................
Juozapina Buzaitė. Chicago, III.......................
A. F. Krikščiūnas. VVashington Depot, Conn. 
Mrs. Annie Oksas, Brockton, Mass................
Mrs. Martha Litvinas, Ansonia, Conn............
P. Pribušauskienė, Montello, Mass................
Mary Bulat ...................................................
Joseph Zidanovich, Brooklyn .........................
P. J. Butvidas. Nutley, N. J...........................
F. Dubauskas. Montreal, Canada .................
Frances Yasas, Norristovvn. Pa.......................
Mrs. W. Gonis. Schenectady, N. Y................
Mrs. \ . Jasevičienė, Arlington, N. J..............
M. ^Valiukevičienė, \V. Lvnn, Mass................
V. Burlienė, Edwardsville. Pa........................
Martha Kazemekas. Gilbertville, Mass...........
Mrs. A. Sluzis, Kearney, N. J..........................
K. Klimkaitis, VVorcester, Mass......................
Julia Buikienė, Glastonbury, Conn................
Mrs. J. Pivarunas, So. Boston, Mass...............
M. Ekuconis, Gilberton, Pa............................
Mrs. A. Petkevich, No. Woburn, Mass...........
J. Kačinskas, Elizabeth, N. J..........................
M. Kauklis, Kearney, N. J..............................
L. Gedrim. E. Pepperell, Mass.......................
Mrs. Charles Kupstas, Alderson, Pa...............
Mrs. Katauskienė, Chicago, III......................
Teodora Atroska, Chicago, III.......................
Mrs. M. Slanina, Perth Amboy, N. J...............
K. Pranulis, Waterbury, Conn.......................
M. Protosh, Maspeth, N. Y............... . ............
P. Lutkevich, Roxbury, Mass..........................
Mrs. M. Ambrozas, Allston, Mass...................
W. Golulusky, No. Chelmsford, Mass. ........
Mike Gudaitis, Wilkes-Barre, Pa...................
Mrs. M. Chess, Hillside, N. J..........................
Mrs. U. Martinaitienė, Harrison, N. J...........
A. Ramanoski, Bridgeport, Conn...................
Kaz. Baltramaitis, Elizabeth, N. J...............
Angele Černauskienė, Jersey City, N. J.......
P. Umarkis, Brighton, Mass..........................
Peter Geležinis, So. Boston. Mass..................
M. Volungevičienė, So. Boston, Mass...........
Teofilia Akstinienė, Montello, Mass..............
Kaz. Drevenskas. Lowell, Mass......................
Julijona Budrevičius, Chicago, III..................
Mrs. A. Jakutis, Brighton, Mass..................
T. Paltan, Cleveland, Ohio ...........................
Petrus Tamašauskas, Lawrence, Mass..........
S. J. Povilaitis, Watertown. Conn.................
E. Kvedaravičienė, Athol, Mass.....................
M. Kalušaitis, Athol, Mass. ...........................
J. Stačiokas, Athol, Mass. .........................
B. Mičiūnienė, New Brita.in, Conn. ...........
A. Neviera, Dorchester, Mass.........................
Mrs. C. E. Leago, Detroit, Mich....................
Simonas Macy, Malden, Mass. ...................
E. Janunienė, Willkes-Barre, Pa..................
Mrs. Nellie Chaponis, Harvey, III.................
V. Heasala, Norwood, Mass.........................
Kaz. Kureiša, Worcester, Mass....................
Mrs. Anna Slick, Forest City, Pa.................
Mrs. J. Laukaitis, Brooklyn, N. Y................
Ignas Umpa, Methuen, Mass........................
Mrs. M. Galkauskienė, Cleveland, Ohio 
Ant. Matulavičius, Pittsburgh, Pa.
Ona Kadišienė, Brooklyn, N. Y....................
Frank Razvadauskas, So. Boston, Mass. 
VJilliam Mencunas, Providence, R. I. .........
M- A. Pocius, Brockton, Mass......................
Anna Sheputis, Woodhaven, N. Y. 
M. Stokna, Watertown, Conn......................
Mrs. M. Klem, Gilberton, Pa.
B. Znotinienė, Dorchester, Mass. 
Mrs. A. Milašienė, Cicero, III.
Antanas Gedraitis, Cambridge, Mass...........
Ona Puišienė, St. Clair, Pa..........................
Antanas Lengvinis, So. Boston, Mass.
Alb. Metinis, Cleveland, Ohio ....................F. Tamulionis, So. Boston ...........................
Juozas ir Stella Kontrimai, Cambridge, Mass. .50

{Bus daugiau)

Du kareiviai veda derybas, kad nupirkus drabužėlį

i
į

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE '

3.50
2.00
2.00
1.50
1.50
1.25
1.25
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 buotę Amerikoje,
1.00 laikais. Marianapolio Kolegijo-
1.00 Je Per Pereh4 TT- Marijonų sei-
1.00 mą išrinktas šitam tikslui orga-
1.00 nizatorius. kun. dr. Vincas An- užmegstą darbą
1.00 driuška. MIC., skyrių atnauji-'
1.00 no-
1.00 I valdybą išrinkti šie asme-
1.00 nFs: Dvasios Vadas: kun. Pr.
1.00įJuškaitis, pirmininkas: Bene-
1.00 . diktas Jakutis, vice-pirm.: Mo-I
i.oo! nika Kiršlienė. raštininkas:1
1.00 -Juozas Mockevičius, iždininkas:
1.00 Mateušas Norbutas.
1.00 į susirinkusius kalbėjo ir sve- ■ 
į.oo: čias, dėkodamas klebonui už j
1.00 I prielankumą, parodytą Maria-
1.00 napolio Kolegijai, ir baigė, lin-
1.00 kėdamas naujai valdybai gra-1

CAMBRIDGE, MASS

Atgiję Veikimas
Sekmadienį, vasar io 27 dieną, 

Nekalto Prasidėjimo parapijoje, 
Cambridge. Mass.. kur nenuils
tamai darbuojasi kun. Pr. Juš- 
kaitis. buvo atgaivintas a. a. 
kun. Jono Navicko įsteigtas TT. 
Marijonų Rėmėjų skyrius.

Žmonių susirinko nemažai, iš 
viso apie 25. Ko nevisi entu
ziastiškai prisirašė prie šio sky
riaus norėdami padėti lietuviš
kai - kultūriškai įstaigai gyvuo
ti ir ją vienokiu ar kitokių bū
du remti. Klebonas kun. Pr. 
Juškaitis parodė daug nuošir
dumo. leisdamas savo parapijoj 
atgaivinti skyrių nušviesdamas 

I susirinkime TT. Marijonų dar- 
dabartiniais

i

žiai darbuotis, kad per ateinan
tį seimą Nekalto Prasidėjimo 
parapija galėtų savo nuopelnais 
pasirodyti, o ypač, kad ji būtų 
viena iš veikliausių Naujoje An
glijoje esamų skyrių.

Susirinkimas tuomi baigėsi. 
Maldą sukalbėjo parapijos kle
bonas.

PHILADELPHIA, PA.

i

ATGARSIS TOLIMOS 
KALIFORNIJOS

F.

1 bažnyčia buvo pilnutėlė pašalie
čių.

Nusifotografavus prie bažny- 
jčios, draugijos nariai ir į pa-
■ maldas atsilankę lietuviai sve
čiai buvo Draugijos vadovybės I 
pakviesti pusryčių į Lafayette 
viešbutį. Specialiai rezervuota
me kambaryje pobūvis praėjo 
jaukioje nuotaikoje. Į susirlnku- 

' sius prabilo Draugijos pirminin
kė p. O. Gavelytė. Ji išsamiai

■ atvaizdavo Dienos reikšmę ir 
Lietuvos atgimimo raidą faktų

; šviesoje. Pakviestas kalbėti p.
1 J. Rajeckas tarp kita pabrėžė, 
' kad Nepriklausomybės paskel
bimas nebuvęs vokiečių pada
ras, kaip šiandieną kai kas drįs- 
tąs tvirtinti. Jis nurodė lietuvių 
tautos teises į nepriklausomą

i valstybę ir pagrindus, kuriais 
, lietuviai savo viltis remia. Jis 
j pabrėžė, kad Lietuvos žmonės jautriai ir gražiai prabilo į susi- 
, supranta laisvės ir nepriklauso- 
;mybės sąvokas taip, kaip jos 
i čia Amerikoje suprantamos o ne 
' kamufliažuota. kai kurių paša- 
j liečiu, iškreipiama prasme. Kun.
Dr. K. Širvaitis nurodė savo 
kalboje, pasiremdamas, jo studi
juojamos socialogijos duomeni
mis, kad geras lietuvis yra ir 
geras amerikietis, kad tos sąvo
kos viena antrai neprieštarau
jančios ir kad moralinė pareiga 
diktuojanti, kad lietuvis negalįs 
būti abejingas dėl skriaudų tė-

Vienas vietinių viengenčių sa
vo vardadienio proga — švento 
Kazimiero šventės iš tolimos 
Kalifornijos nuo Prelato Juliaus 
Maciejausko dabar gavo linkė
jimo laišką, kuriame, tarp kitą 
ko, ir tokie, ve, žingeidūs randa
si žodeliai:

...“Ačiū Viešpačiui Dievui, aš 
esu sveikas, tiktai esu susirūpi
nęs surasti sau įpėdinį, kuris 

toliau tęstų.
Man labai gaila, kad numirė 
mano geriausis prietelius. a. a. 
kun. Alek. Baltutis. Dabar tu
riu pas save brangų svečią. Pre
latą Krušą.

Pridedu nuotrauką, padarytą 
per Kalėdas. Pažymėta Nr. 1. 
kapitonas Povilas Labanauskas, 
kurs užbaigė dabar Californijos 
universitetą su magistro laips
niu ir Nr. 2. Milton Starkus, 
kurs parašė svarbų straipsnį A- 
merikos laikraščiams apie Lie
tuvą”. Pranešėjas.

Vašingtono Lietuvių Draugja Ir 
Vasario 16 d. Minėjimas

±.vuj Vašingtoniškė Amerikos Lie-I 
L00 tuvių Draugija neteko eilės vei- 
1 OO , kkų narių, vyrų, kurie įstojo 
1.00 Dėdės Šamo kariuomenėn, tame 
1 00 . tarpe poros buvusių draugijos 
1-00 | pirmininkų: šupienio ir Vaicie- 
1.00 kausko. Nežiūrint to. Draugija 
^'^9 toliau tęsė savo gyvavimą. 
L00 Draugijos pirmininkė dabarti- 
^‘99 niu metu yra Ona Gavelytė, vie- 

no senatoriaus sekretorė, kilmės 
^ 00 iš Scranton- ^a- Draugijai ji 

rodo daug sielos ir pašvenčia ■ fili IYY nemaža laiko. Kitais draugijos 
1”" nariais yra: seserys Čepulytės 

iš Pitstono ir J. Gabrilevičius,
‘ vienas draugijos steigėjų. Drau-

i nn gij055 nenuilstama ašimi yra 
" kun. J. Giedra. Draugijos veikla
' paskirstyta sekcijomis: studijų,

sporto, dainavimo, spaudos etc.
. .50

šios valdybos metu sukelta 
50 karo paskolos bonas, dėta pa- 
50 stangų įvesti lietuvių kalbos 
-0 paskaitas į vietinį universitetą. 
50 ' padaryta iškila už miesto ir 
^0I sporto sekcijos tradicinė vaka- 
^0 rienė. Įvyko eilė mėnesinių su- 
^0 sirinkimų. neskaitant sekcijų 
50 veiklos. Daugiausia veiklumo 
50 parodė studijų ir sporto sekci- 

’sn J08-

Neseniai, vasario 16 d. minė-

Įjimas buvo draugijos iškilmin
gai apvaikščiotas. Minėjimas į- 
vyko vasario 20 d. Specialios 
pamaldos, draugijos iniciatyva, 
įvyko Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Jas celebravo kun. 
J. Giedra. Įspūdingą pamokslą 

, pasakė kun. J. Carrivright. tos 
parapijos klebonas. Jis, be to. 
Katalikų Universiteto profeso
rius, visuomeninkas. Critics 
Forum ir Catholic Hour įsteigė
jas. žymus kalbėtojas. Jo palan
kumas Lietuvai didelis ir siekia 
pp. Balučio ir Bagdono laikus. 
Savo pamoksle Lietuvos Nepri
klausomybės proga jis pabrėžė 
lietuvių tautos laisvės, nepri
klausomybės siekimus ir jos 
kančias. Jis užakcentavo, kad 
Lietuva remia savo viltis tais 
principais dėl kurių šioji šalis 
išėjusi karan ir kad Amerika 
turinti atsakomybę dėl Lietuvos 
ir kitų Europos mažesnių vals
tybių likimo.

Bažnyčioje matėsi, be Draugi
jos vadovybės ir skaitlingai at
silankiusių narių, Lietuvos Pa
siuntinybės personalo, kun. K. 
Širvaitis iš Katalikų Universi
teto ir pora lietuvių domininko
nų iš čionykščio Domininkonų 

'Centro. Be to, kaip sekmadienį’

i
<■

N. A. Federacijos Apskričio valdybos posėdis į- 
vyksta kovo 16 d., 6 vai. vakare, Cąmbridžiuje, P. šv. 
N. P. parapijos svetainėje. Kviečiama visą valdybą da
lyvauti, o ypatingai dvasiškiją. Taipgi pageidaujama, 
kad dalyvautų skyrių pirmininkai. Reikalinga prisi
rengti prie besiartinančio seimelio. Aptarti bėgamuo
sius reikalus, prirengti rezoliucijas, nustatyti dieno
tvarkę ir iškelti klausimus, kurie bus seimelyje disku- 
suojami.

Pirm. A. Daukantas, 
Rašt. B. Jakutis.

vų žemei ir negalįs neužjausti 
lietuvių tautos siekimui gyventi 
laisvu, nepriklausomu gyveni
mu. Domininkonąi lietuviai, 
Jurgelaitis ir Gailevičius, irgi

i 
rinkusius. Kalbėjo dar p. Jur-j 
kienė, p. Borisas ir pagaliaus' 
kun. J. Giedra.

Visi susirinkusieji buvo vaka
rui užkviesti pas p. Petkevičiūtę ; 
iš Pittstono. Ten praleista vaka- '! 
ras lietuviškų dainų ir muzikos - t 
nuotaikoje.

Po Nepriklausomybės ap- 
vaikščiojimo iškilmių Draugija 
tikisi didesnio narių padidėjimo. 
Tėvai ir suintersuoti lietuviai 
prašomi pranešti saviesiems gy
venantiems Vašingtone kontak-

J

tuoti Amerikos Lietuvių Drau
gijos šiame mieste valdybą tiks
lu tapti tos organizacijos na
riais. Kreiptis galima telefonu, 
geriausia po darbo metu, į 
Draugijos pirmininkę, p. Gave- 
lytę (Michigan 3172) arba į se
kretorę p. Eleną Čepuolytę (NO 
8554. Extention 101) arba į 
Kun. Giedrą (Hobart 1434).

1
 Juozas Kasinskas į

Ine.

Laidotuvių

{
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį ®

602 VVashington Blva. I
BALTIMOP.E 30, Md.
Tel. Lexington 8595

i i Limosinai dėl visokių reikalų S

Atmink
prieš telefonuosiant pažiūrėti

i Directory numerio

Tuo atžvilgiu jūs galėsite

1 sutaupyti sau laiką, išvengiant

šaukimą klaidingų numerių

2 leisti “Informacijų” tarnau-

tojai, atlikti daugiau karui

reikalingo darbo

3 pagreitinti karinių laikų tele

fono patarnavimą visiems.

NEW ENGIAND TELEPHONE & TELEGttPH CO



Antradienis, Kovo 14 d., 1944

J. Butkevičius.

Judas Iškąri jotas,-
Jėzaus Išdavėjas

nytojas, šias svarbias ma- 
terijales pareigas atlikti, 
nepavedė nė šv. Petrui, — 
Apaštalų Vadui, nė Šv. 
Matui, — buvusiąjam mo-

Judo Iškąri joto asmuo ir lių sušelpimui. Čia, Išga- 
jo gyvenimo istorija, — y- 
ra didžiausia, koks tik 
kuomet nors galėjo būti, 
žmogaus nupuolimo istori
jos tragedija, kuri visuo
met dideliu šiurpu nukre- kesčių rinkėjui, — taip la- 
čia kiekvieną žmogų, kuris bai pinigų apyvartos darbe 
tik rimtai apie ją pamąsto! įgudusiam, nė pagaliau 
Tiesa, mažai yra žmonių, šv. Jonui, — mylimiau- 
kuriems pavyksta aukštai šiam Savo mokiniui, — bet 
iškilti ir didelius darbus vien tik Judui Iškąri jotui! 
padaryti. Bet ir žemyn, Tačiau šis jo požymis ir 
taip baisiai ir tragiškai, begalinė jam rodoma mū- 
dar nėra niekas kitas sų Išganytojaus meilė, — 
nupuolęs, kaip Judas Iska- tebuvo jam vien jo nupuo- 
rijotas. Jo vardas skamba limo priežastimi. Bevarto- 
iš šimtmečio į šimtmetį, damas pinigus, 
pagarsėjęs po visą .pasau
lį, kaip aukščiausias neti
kėjimo ir išdavystės pa
vyzdys. Nieku kitu gerą 
žmogaus vardą taip labai 
neįžeisi, ir asmeninę jo 
garbę neužgausi, kaip pa
vadindamas Judo Iškarpo
to vardų! Dante, tasai gar
susis Vidurinių Amžių po
etas, — irgi visai teisingai 
įsikiša į bendrą krikščio
nybės tradiciją kai jis gar
sioje pasaulinėje savo poe
moje, ‘Divinae Komediae’, 
‘Pragaro Liepsnų’ skyriu
je, Judo Iškąri joto vardą, 
įrašė pačiame žemiausia
me laipsnyje!

Ši nelaiminga tragedija 
dar daugiau virš visa kita 
pasižymi tuo, — kad Judas 
Iškarpotas, daug daugiau 
turėjo galimybės ir progų 
iškylti į pačią didžiausią 
savo dvasinio gyvenimo 
dorybių aukštumą, negu 
kas nors kitas. Jis buvo 
pilnas drąsos ir kilnių tiks
lų. Bet nelaimė! — Tie vi
si kilnūs jo tikslai ir drąsa, 
palinko į blogą, ir skirta 
taip aukšta jo gyvenimo 
karjera, pagaliau tragin-
gai pasibaigė!.. Jėzaus jis paprastai buvo vadinami 
buvo taip labai patikimas 
ir mylimas... Tačiau jis, 
visiškai paneigęs ir po ko
jų pamynęs tą didžiausią
ją V. Jėzaus jam rodomą 
meilę, — pardavė savo pa
sitikėjimą... Ypatingai yra 
pažymėtina tas, — kad Ju
das Iškarpotas buvo pa- 
skyrtas visame šv. Apašta
lų būrely, būti jųjų kasi
ninku, ir laikė pas save jų
jų pinigus, kuriuos jie po 
truputį susirinkdavo, sau 
ir Mokytojui maisto nupir
kimui, ir didelių pavargė
lė

I

— jis pa- 
mylo juos daugiau, negu 
Patį Išganytoją, ir paga
liau pardavė jiems savo 
širdį ir sielą! Jo ambicija 
ir noras pagarsėti, — pasi
rodė suvisu netinkamas 
jojo paskirčiai. Išdidžiai 
pasimojęs išplatinti Die
vo Karalystę žemėje, — tą 
didelį darbą jis užbaigė iš
duodamas Švenčiausiąjį 
Dievo Sūnų už trisdešimts 
sidabrinių!

Kas ištikrųjų buvo A- 
paštalas — Judas Iskari- 
jotas, kuris taip baisiai' 
paniekino visas Dievo su
teiktas jam malones? Jis 
buvo gimęs Kerijoto kai
me, Judėjos Provincijoje, 
Palestinoje. Taigi savo kil
me jis buvo Judėjietis, 
kuomet kiti visi Šv. Apaš
talai buvo Galilėjiečiai. 
Pradžioje jis visų buvo va
dinamas Judas iš Kerijoto; 
o tik vėliausiais laikais, 
jis visur raštuose sutrum
pintai pradėta vadinti Ju-

v •

fl I

Pereitais metais infantile paralyžius palietė Williams šeimą, kuris gyveno ir tvarkė ūkį. War- 
renville, III. Kada pirmoji auka paralyžiaus ligos krito pp. Williams’ų 7 metų sūnus, tai jie pa
vartojo Sesers Kenny būdą gelbėti vaikutį nuo paralyžiaus. Štai paveikslas viršuje (kairėj) pa
rodo, kaip pervirinamos (sterilizuojamos) drapanos, kuriomis pridengiamos kūno vietos paliestos 
paralyžiaus. Viršuje (dešinėj), kai po šilto išbraukymo padėtis kiek pagerėja, daroma įvairūs pa- 
gelbiniai mankštymai sąnarių. Apačioje (kairėj) jau vaikutis rengia pamokas, o visa talka (tai 
buvo septyni vaikučiai pp. Williams), padeda ligoniui susipažinti su uždaviniu. Gi štai apačioje 
(dešinėj) tas pat vaikutis, kuris prieš tris mėnesius buvo paliestas infantile paralyžiaus, pade
da savo tėvukui ant ūkės ir šiuo momentu veda kartvutę į papievį.

zaus (3) vedamas parapijiaėN 
mokyklos alfabetinėj tvarkoj 
sutvarkytos ir tinkamai apra
šytos: kiekvienos mokyklos a- 

t dresas irgi paduotas- Minėtų 
Kongregacijų lietuviu kalbos ir 

i kateketiniai kursai surašyti. 
:JV. MŪSŲ SPAUDA

Šiame skyriuje aprašyta net . 
12 katalikiškų laikraščių bei 
žurnalų; iš tų aprašymų matosi 
katalikų spaudos praeitis ir da
bartinė jų veikla.
V. BIOGRAFUOS

Paskutiniame knygos skyrių- 
je aprašyti dešimts žymių ve
teranų veikėjų gyvenimas ir jų 
darbai; jų tarpe pažymėtini 
Kun. A. Staniukynas, Motina 
Marija. Muzikas J. Žemaitis ir 
kiti.

Į Knygoj — “Am.
Darbai’’ labai įdomiai 
duotas Amer. Liet. Kat. gyve
nimas. Knyga iliustruota su 40 
paveikslais. Knygos gale įdėtas 
turiningas Prof. Pakšto straips
nis: “Amerikos lietuviai kata
likai kovoje dėl Lietuvos nepri
klausomybės”. Visi Amerikos 
lietuviai kunigai surašyti alfa- 
bėtinėj tvarkoj ir jų antrašai. 
Knygos pabaigoj įdėta vardų ir 
■vietų rodyklė.

Kiekvienam susipratusiam 
katalikui - katalikei verta šią 
knygą įsigyti. Knygos kaina — 
gerais viršeliais $3.00 ir papra
stais aptaisais $2.00. Su užsa
kymais kreipkitės į lietuvių ka
talikų laikraščių knygynus.

Liet. Kat. 
atvaiz-

NAUJA KNYGA Naujas Svarbus Veikalėlis

Amerikos Lietuvių Katali
kų Darbai

Bibliografiniu Pranešimas

taip aukštai apribotas nuotą Jėzaus išdavystę, sakė jam į tai tiesiogine i 
punktas, reikalavo jau ne Nėra abejonės, kad jo ne- savo pastaba: — “Palikite j 
paprastos malonės, — bet tikėjimas, jau seniai buvo ją ramybėje! — Kodėl esą-' 
aiškaus, — matomo ste- perpildęs savo saiką; ta- te įkyrūs šiai moteriškei ?į 
būklo, kad sulaikyti jį nuo čiau dabar, — jis smarkiai Ji padarė gerą darbą dėl:
prapulties ir sugrąžinti at- buvo užsigavęs dėlei tos Manęs...; kai bus skelbia-:
gal laimę jojo sielai? Ta pastabos, kurią Mokytojas ma Evangelija iki pasaulio Išleido Kunigų Vienybė; reda-
nelaimingiausio jojo gyve- jam buvo padaręs. Tas ma- pabaigos, — bus skelbia- gavo: Kun. Dr. J. B. Končius,
nime valanda buvo ta, — žas incidentas buvo įvykęs ma ir tai, ką ji Man pada-
kurioje jis pavogė savo pora dienų atgal, pirm Pa- riusi; nes pavargėlius visa-
širdį nuo Kristaus ir pa- schos, kuomet Jėzus atke- da turite; Mane gi ne visa-

das Iskarijotas. Nėra abe- dovanojo ją Jėzaus prie- liavo į Betaniją, iš kurios da turėsite...
jonės, kad jis turėjo tas vi- šams, kurie greitai uždėjo Jis turėjo vykti į Jeruzalę, kaus, XIV, VI). Yra bend-

Kun. N. Pakalnis, Kun. J. Bal- 
kūnas ir Kun. S. Raila. Knyga 
labai gražiai išleista, didelio

Pastaruoju laiku ukrainiečių 
unijotų vyskupas, Ambraziejus 

iš spaudos 
bet labai 
veikalėlį 

And One 
Avyde ir

” (Šv. Mor-

sas Judėjiškos savo pri
gimties Charakterio savy
bes, kuomet Judėjiečiai

, bei skaitomi šalti, — kietai 
Į protaujanti žmonės, — 
griežtai skirtingi staigaus 
būdo, kilnios ir gailestin
gos širdies Galilėjiečiams.

Galima taipgi nustatyti 
ir tą nelaimingiausią jojo 
karjeroje nupuolimo mo
mentą, nuo kurio jo nu
puolimas žmogiškai gal
vojant ir kalbant, — buvo 
jau neišvengiamas. Bet 
kurgi buvo ta dvasinė jo 
gyvenime kryžkelė, kurią 
perėjęs, — jis sugryžti at
gal jau nebegalėjo? Kuris

Į 
i

♦
♦
♦
♦
♦
♦
? *

I

Gal Dar Nepareina l Tamstos Namus Gražiausias 
Dvasinio Turimo Mėnesinis Laikraštis

"ŽVAIGŽDE!"
Tai ilgai nebelaukite!!! Mes nesisiūlome ir ne

peršame ‘'Žvaigždės”, tik norime tiesą pabrėžti. 
Štai ji: “KAS PAMĖGINO “ŽVAIGŽDĘ” VIENE
RIEMS METAMS JAU NEBENORI SU JA SKIR
TIS!” Šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų pasakė.

"ŽVAIGŽDĖ"
Žinokite yra ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES LAIK
RAŠTIS! Tas vienas jau daug reiškia! Mal
dos Apaštalavimas kito nė nenori turėti, ka
dangi šis laikraštis VISUS M. A. narių rei
kalus aDrūpina.

JEI NORITE BŪTI ŠVIESOS IR MEILĖS 
SKLEIDĖJAIS TAI PLATINKITE IR RAGINKI
TE KITUS SKAITYTI 1944 METAMS.

"ŽVAIGŽDĘ"
“ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00: Jėzaus Širdies 

Spalvuotas Paveikslas 50 centų; Maldos Apašta
lavimo Įstatai

Adresas: ŽVAIGŽDĖS ADMINISTRACIJA, 
488 E. Seventh St., So. Boston, (27), Mass.

ir ruoštis Paskutinei Va- ra nuomonė, kad Judas, 
karienei. Čia Marija Mag- buvo labai susijaudinęs ir 
dalena ištepė indelį labai 
brangios Alabastro mos- 
ties (tepalų) į Jėzaus ko
jas, kurias paskiau su di
džiausia Išganytojui mei
le, puikiais savo plaukais 
nušluostė. Visi svečiai bu
vo labai nustebinti tuo jos 
pasielgimu, ir Judas ne
begalėjo sukontroliuoti 
piktumu pritvinkusį savo ___ „_____  o___,
susierzinimą. Pirmutiniu rie Alabastro formoje, bu- 
kartu jis matomai išdavė vo išlieti ant Išganytojaus 
visus savo širdies jaus- kojų Betanijoje, prieš ne
muš, karčių, aštrių protes- apsakomai nustebintas jo 
to žodžių srove: — “Ko- akis. 

;kiam tikslui tas išaikvoji- 
imas? Kodėl šis Alabastras 
negalėjo būti parduotas už 
tris šimtus grašių, kuriuos 
galima būtų buvę išdalin- 

i ti pavargėliams?” (Šv. Ma- 
į Si ^VhKaJp greitai Judais tų ta?;,ba‘sias demoniškos | 
pasiskubino padaryti tokį 
neprotingą taip žymios 
Marijos Magdalenos Jėzui 
suteiktos dovanos apskait- 
liavimą! Čia Judas Iskari- 
jotas pažvelgė į tą Marijos 
Magdalenos pasielgimą 
vien gudraus, charakterin
go biznieriaus akimis, ku
rios viską apskaitliavo 
vien pelno arba nuostolių 
mastu. Šv. Jonas Evange
listas, prideda tokį pažei
džiantį komentarą, į tą 
naujai atsiradusį Judo Iš
kąri joto pavydą.
— “Jis ne tam kalbėjo, 

laisva jo valia kad jam būtų rūpėję pa-

50 centų.

ant jos Kristaus išdavimo 
antspaudą!

Tai buvo tiesiog drama
tiškas momentas. Žydų 
Farizėjų Taryba, vadovy
bėje Aukščiausiojo žydų 
kunigo Kajifo, galutinai 
nubraižė Kristaus mirties 
planą. Bet dar liko neiš
spręstas klausimas, kaip ir 
kuomet tas planas galės 
būti įvykdintas? — “Ne 
šventės dieną”, — sakė jie,
— “kad kartais žmonėse 
nekiltų maištas”. (Šv. Ma
to, XXVI, V). Dalykai la
bai susipainiojo, kai Judas 
Iskarijotas nesitikėtai pas 
Žydų Tarybos narius apsi
lankęs, vis kartojo jiems 
momentalį savo klausimą:
— “Ką jūs man už tai duo
site, — ir aš Jį išduosiu į 
jūsų rankas?” (Šv. Mato, 
XXVI, XV.) Jie buvo labai 
patenkinti, sulaukę nesiti
kėtos sau pagalbos šiame 
painiame ir pavojingame 
savo reikale. Ūmai prasi
dėjo derybos, ir pasekmin-i 
gai jos pasibaigė. — “Jie 
paskyrė jam trisdešimts 
sidabrinių, ir nuo to laiko 
jis ieškojo progos Jį išduo
ti”. (Šv. Mato, XXVI, XV, 
XVI.) — “Nuo to laiko”. 
Šie žodžiai jau labai aiš
kiai pabrėžia nieku neap- 
rubežiuotą permainą ne
laimingoje Judo Iškąri joto' 
dvasinėje padėty. Jo pasi
rinkimas gerai apsvarsty
tas, ir to pasirinkimo su-j 
manymas, 
bus įvykdintas! | vargeliai, bet tam, — kad

Čia pasitaikė ir specijalė buvo vagis, ir nešiojosi su 
priežastis arba proga, ku- savimi maišelį, kuriame 
ri jį tuo ypatingu momen-' visa ką jis gaudavo, buvo 
tu pastūmėjo greičiau į-1 sudėta”, (šv. Jono, XII, korčiukės pirkimui J. V. 
vykdmti iš anksto supia- VI). Mūsų Išganytojas at- Karo Bonų.

užsigavęs dėlei šios Išga
nytojaus jam padarytos 
pastabos, ypatingai tuo
met, kai jis ėjo pas Vy
riausiąjį žydų kunigą — 
Kajifą, su savo išdavystės 
sumanymo [ 
Trisdešimts sidabrinių, — 
dabar jam atrodė begalo 
maža kaina, palyginus su 
trimis šimtais grašių, ku-

Brangiausias mūsų Išga- 
? nytojas Jėzus Kristus pa

kartotinai dėjo visas savo 
pastangas, kad laimėti at
gal Judo Iškąri joto širdį, ir

šV ’iono padaryti jį, kad jis supras- f

Senišyn’as išleido 
anglų kalba nedidelį, 
svarbų katalikišką 
antrašte: One Fold 
Shepherd — Viena

formato; įžangos 16 pusi., tu- Vienas Ganyt o jas. 
rinio 336 p. išviso 352 puslapiai.
Knyga padalinta į penkius sky- ko. kad Katalikų Bažnyčioje, 
rius.
I. MŪSŲ PARAPIJOS

Čia aprašomos, plačiau ar 
trumpiau, visos lietuvių katali
kų parapijos alfabetinėje tvar
koje; pažymėti parapijų vardai, 
antrašai, kunigų vardai ir tt.

pasiūlymu. II. DRAUGIJOS IR ĮSTAIGOS

Visos įžymiausios (19) cen- 
tralinės katalikų organizacijos 
ir draugijos turiningai ir vaiz
džiai aprašytos. Iš tų aprašymų 
matosi jų praeitis ir darbuotė 

įpijonierių dvasiškių ir pasau- 
i liečiu.
III. MOKSLO ĮSTAIGOS

i Aukštesnės ir parapijinės mo- 
i kyklos sistematingai ir tinka- 
! mai apibudintos. Sės. Kazimie- 
riečių (30), Sės. Pranciškiečių 
(17) ir Sės. Nukryžiuoto Jė-

Šioj knygoj aiškiausiai paša-

kurios galva yra Popiežius, yra 
ne vien tik lotyniškas ritualas, 
kokį ir mes, lietuviai turime sa
vo bažnyčiose, bet yra įvairus; 
tik tas skirtumas, kad lotyniš
kas ritualas yra plačiausiai var
tojamas, nors... nors ir jo iki 
pustrečio šimtmečio krikščiony
bės visiškai nebuvo, nes Romoj 
mišios buvo ne lotynų, bet grai
kų kalba.

Tad patartina tą veikalėlį per
skaityti. kurį galima įsigyti 
tiesiog nuo autoriaus šiuos ant
rašu: 
nary,

Šio 
mėta, 
“štampomis 
ar pusę dolerio nusiųstų už tą, 
tai būtų ir “allright”...

K. Vidikauskas.

Ukrainian Catholic Semt- 
Stamford, Conn. 
veikalėlio kaina nepažy- 

Bet. manau, kad kas 
” kokį “kvoderį”.

Niekur kitur ir niekuomet | 
jam taip aiškiai ta jo klas
ta nebebuvo parodoma, 

■ kaip laike Paskutinės Va
karienės, kur Judui buvo 
duodamas perspėjimas 
paskui perspėjimą, susilai
kyti nuo to nelabojo savo 
sumanymo; tačiau visa tai 
liko be jokių pasekmių!.. 
Ta nelaboji jo paslaptis, 
Kristui aiškiausiai buvo 
žinoma: — Jis galėjo ją 
paslėpti nuo Šv. Apaštalų 
akių, bet nieku būdu nebe
galėjo paslėpti nuo Šven
čiausiojo Dievo Sūnaus a- 
kių!

Bus daugiau

IŽ
w

Jums nereikia porcijos

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $2.00

Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 
Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

"VARPELIS"
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyveninio Amerikoje ir 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567

! *
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RYTINIU — 
VALSTYBIŲ ŽINIOS 

6

Rinkliava Marianapolio Kolegijai

■G

pranešė, kad metinis parapijos 
' bankietas pelno davė $518.00 už 
i ką nuoširdžiai dėkuoja komisi- 
Ijai ir visiems, kurie prisidėjo ir 
dalyvavo bankiete ir suteikė au-

NEW HAVEN, CONN.
KATALIKĖS MOTERYS RA
ŠOSI J MOTERŲ SĄJUNGĄ 
Mūsų kolonijas katalikės mo

terys ir merginos susidomėjo kų pinigiškai bei valgiais. 
Moterų Sąjungos naujų narių 
vajum, kuris prasidėjo sausio 
mėnesį ir tęsis iki liepas 1 d. 
Ir visos stengiasi pasinaudoti 
vajaus palengvinimais, nes va
jaus metu nereikia mokėti įsto
jimo mokesties. ir tokiu būdu 
sutaupoma pinigų, kurie suvar
tojami mėnesinių duoklių mokė
jimui.

Vasario mėnesio susirinkime 
(tapo perstatytos 3 jaunos ir e- 
'nergingos ir darbščios moterys. 
Bernadeta Balčius. Ona Kvara- 
tiejienė ir Petronėlė šilinskienė. 
Visos tapo priimtos su dideliu 
džiaugsmu, taipgi nugirsta, kad 
ateinantį mėnesį taipgi ruošiasi 
kelios prisirašyti.

Brangios Lietuvaitės. Katali- •, 
kės. mes gyvendamos šiais karo 
laikais turėtume apsidrausti sa
vo gyvybę, nes šiuom tarpu . 
daug moterų išėjo į įvairius 
darbus, kurios pirmiaus nedir
bo. ir tokiu būdu yra daugiau 
progų sveikatai susilpnėti ir ne
laimėms atsitikti, net ir valdžia 
prašo ir kviečia žmones apsi
drausti prieš nelaimes, ligas, 
priklausant prie gerų organiza
cijų. Taigi Moterų Sąjunga ir 
yra toji vienatinė katalikių 
moterų ir merginų organizacija, 
kuri teikia pašalpą ligoje ir iš
moka pomirtinę. Moterų Sąjun
gos kuopos randasi didesniose 
lietuvių apgyventose kolonijose. 
Tokiu būdu jai prisieina persi
kelti į kitą koloniją gyventi, 
mes neprarandam savo įmokėtų 
pinigų, bet tuojau galima persi
kelti į ten gyvuojančią kuopą.

Moterų Sąjungos 33-čios vie
tinės kuopos valdyba ir narės 
kviečia visas moteris ir mergi
nas. kurios norėtų prisirašyti 
prie šios organizacijos, atsilan
kyti į susirinkimą, kuris įvyks 
kovo 19 d., tuojaus po sumos 
parapijos svetainėje.

Praeitą savaitę pas savo tėve
lius Martyną ir Oną Benevičius 
lankėsi sūnus Pranas Benevi
čius su žmona ir sūneliu iš Chi
cago’s. Ta proga aplankė gimi
nes ir pažįstamus, kurių čia turi 
daug. Pranas yra arkitektas ir 
dirba vienoj didelioj įstaigoj 
Chicagoj ir darbas jam sekasi 
labai gerai. Sveikinam jaunąją 
Benevičių šeimą ir linkime ge
riausių sėkmių gyventi Chica- 
goje-

Kovo 19 d. Lietuvių moterų 
Raudonojo Kryžiaus vienetas 
rengia smagų kortavimo vakarą 
parapijos svetainėje, ir kviečia 
visus šios kolonijos lietuvius 
atsilankyti ir paremti šį nau
dingą ir prakilnų parengimą, 
kurio pelnas skiriamas Raudo
najam Kryžiui. Kadangi minėtą 
dieną bus Šv. Juozapo diena, 
tai visiems bus gera proga ben
drai susieiti ir pasveikinti visus 
Juozus. 3f.

HARTFORD, CONN
LIETUVIŲ KAREIVIŲ - JŪ

REIVIŲ. MERGAIČIŲ 
SĄRAŠAS

Jau senai buvo iškelta lentelė 
bažnyčios angoje. Bet nuo to 
laiko daug iš mūsų jaunimo, 
mergaičių ir vaikinų tarnauja 
Dėdės Šamo karo tarnyboje.

Štai vėliausias sąrašas lietu
vių jaunimo 
Domininkas 
Striugas.
Pranas 
Knusta, 
Albinas
Katinas. Pranas Bartusevičius. 
Juozas Bartusevičius. Jonas 
Vancevičius. Bronius Bizas. J. 
Minkus. Albertas Vaitulevičius.

t

Antanas Laurynaitis. Vincas

Valandėle Dėmesio! Skaityk ir Rašyk!

Nepaprasta Maldaknygė 
DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS

Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
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 j 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 — S3.50.

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

“Darbininko” Administracija,

Siunčiu S ir prašau prisiųsti knyga (s)

►

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

Vardas

Gatvė

Miestas

ir Pavardė

ir Valstija

★i

Suaukojo $645.40
šv. Pranciškaus par. bažny

čioje, Lawrence, Mass. kur per 
ilgus metus nenuilstamai dar
buojasi ir garbingai vadovauja 
kun. Pranas M. Juras įvyko Tri 
dijuma prie Šv. Kazimiero. Pa
mokslus sakė iš Marianapolio 
Kolegijos atvykęs kun. Dr. Vin
cas An Iriuška, MIC.I

Ta proga, sekmadienį, kovo 5 
dieną, padaryta rinkliava Ma
rianapolio Kolegijai palaikyti. 
Šv. Pranciškaus parapija Maria
napolio kolegijai sudėjo $645.40. 
Iš to aišku darosi, kad tos para
pijos lietuviai supranta vienin
telės visoje Amerikoje lietuvių- 
katalikų mokyklos reikalą.

Tat, Marianapolio Kolegijos 
vadovybė šiuomi reiškią savo 
lietuvišką nuoširdų padėkos žo
dį, kun. Pr. Jurui, tos parapijos 
klebonui, kuris leido tą rinklia
vą pravesti, už savo asmenišką, 
auką ir už tai, kad paskatino ir 
paragino savo parapijiečius prie 
tos rinkliavos duosniai prisidėti. 
Visiems tos parapijos aukoto
jams ir prie tos kolektos prisi- 
dėjusiems tariame dar kartą 
nuoširdžiai - lietuviškai ačiū.

Po šv. Mišių buvo atgaivinta 
TT. Marijonų Rėmėjų skyrius. 
Į susirinkimą atsilankė kun. 
Klebonas ir svečias iš Mariana
polio. Į valdybą buvo išrinkti: 
Dvasios Vadas, kun. P. Juras, 
pirmininkas, J. Jančius; vice
pirmininku, F. Krancevičius; iž
dininku. S. Uždavinys; rašti
ninkas, F. Volungė.

Kaip pirmykštė valdyba sėk
mingai dirbo, tikimės, kad ir 
dabartinė‘valdyba dirbs ir bus 
vienas veiklesniųjų TT. Marijo
nų

Joseph Blaževičius, Lillian 
Švenčionis, Petras Tamašaus
kas, Mary Treigiūtė, Alex Mar
cinkevičius, Anna Griškevich, 
Marijona Daudaravičienė, Mrs. 
Veronica Lalis, Mrs. Julia Ni
ek ols, Justina Čiras, Josephine 
Bush, Miss Genevieve Lalis, An- 
hony Davainis, Mrs. M. Marcin- 
kevich, Kazimiera Giemauskas, 
Frank & Mary Phillips, Mrs. Al
bert Beliviau, Miss L. Marcin- 
kevich, Karolas Šatas, Peter 
Padvaiskas, Petras Raznauskas, 
Mathais Viscosky, Mary An- 
driuškiavičienė, S. Uždavinis, 
Ona Akstinienė, Joseph Jan
kauskas, Zigmont Bauba, Agota 
Bozes, Miss Nell Lalis, Petras 
Bolis, Jpzia Grendienė, Helen 
Zenevitch, Sophie Rimaitė, Mrs. 
Jule Zapėnienė, Agota Grišienė, 
Charles Bush, Ona Jakubaus
kas, Paul Venskus, Cpl. & Mrs. 
George F. Pekarski, Thomas 
Skusevičius, Anna Švenčionis, 
Edna Zenovitch, Ann Padvais
kas, August Pavilonis, Jonas 
Saulėnas, Miss Bernice Padvais
kas, Julia Kasnick, Mrs. Fran
cis Amshey. Mrs. Joseph Wia- 
cek, Mrs. Agota Barkauskie, 
Katrina Mikulienė, Rafalas Ger
cius, Peter V.

Buvo sudėta ir stambesnių au
kų, kurių pavardžių neteko su- 

j žinoti. Iš viso sudėta sekmadie
nį $645.40.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

HtAVENS,
omt w ?
lauk / mr^L,Ti j 
saus po^skyrius Naujoje Anglijoje.

Jums dėkingi, 
Marianapolio Kolegijos 

Vadovybė.i
I

Pi anas' 
Striugas.

Petras 
Degutis, 

Jonas

iš Hartfordo: 
Pateckis, 

Danielius 
Kasmonaitis.
Stanislovas
Juozapavičius,

Nomeika, Karlas Nomeika, VIa- Yra ir kitų iš Hartfordo prie
das Nomeika, Albertas Timins- miesčių, kurie dažnai atsilanko 
kas, Petras Norbutas, Leonar- į lietuvių parapiją, kaip štai: 
das Jeglauskas. Jonas Dapkus, Ignas Rūkas. Edvardas Kri- 
Elena Gramas (WAAC) (slau- pas, Antanas Rūkas, Antanas 

Juozas Pugžlis, (du broliai) Aleksa 
Padekslai,

Klebonas kun. E. Gradeckas Laurynaitis. Albertas Gaižunas. Į

★ ★ 
Amerikos Lietuvių Jaunimo 

Žurnalas

“V Y T I
“’VrYTĮ” leidžia Amerikos didžiausia jauni

mo organizacija—Lietuvos Vyčiai.
VYTIS” eina kas mėnesį gražiai paveiks

luotas ir deda įdomių straipsnių, žinių 
iš Amerikos ir užsienio.

“VYTYJ” rasi žinių iš viso pasaulio.
“VYTIS” rašo apie Amerikos lietuvių jauni

mo judėjimą.
“VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redak

torius Ignas Sakalas ir “VYČIUI” ben- 
dardarbiauja jo sukviesti įžymiausi li
teratai.

“VYTYJ” rasite įdomių pasiskaitymų tin
kamų seniems ir jauniems.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelieka ne vieno, 
kuris neužsisakytų “VYTIES”. Tene
lieka nė vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytu “VYTIES”. Vi
si skaitykime “VYTĮ”!”

“VYTIES” kaina metams tik S2.00.

35

44'

Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

“VYTIS”
366 W. Broadway, Se. Boston 27, Mass.

* 
*

! Kazimieras Jagminas, Aleksan-
l dras Sabeika. Aleksandras Ma
žeika, Juozas Laurynaitis. Ben
jaminas Laurynaitis. Jurgis
Čiapas, Edvardas Galiskis, A-
dolphas Aleksiunas, Raymun- gė), Antanas Ramoška,
das Aleksiunas. Algirdas Alek- Pagirskas. Edvardas Servą. An- Stepučiai, Stociniai,
siunas, Juozas Ruske. Jean tanas Mašiotas, Leonas Mašio- ir kiti.
Bakštys (slaugė), Julius Aba- tas, Edvardas Mašiotas, Vladas' Arti 200 vardų - pavardžių,

■ vičius. Juozas Klimas, Jonas
Jokūbaitis, Viktoras Šalkaus
kas, Pranas Kazlauskas, Jurgis
Levinskas. Dr. (Dentistas) Al
bertas Povilonis. Juozas Griška,
Jonas Baranauskas, Helen Be-
keris (WAAC ), Albertas Leo-
naitis. Juozas Baltulionis, Al
bertas Ambrasas. Mary Baliu-
kynas (WAAC), Antanas Pro-
piesčius, Bronius Vaitulevičius,
Hieronimas Vyšniauskas, Jonas
Lopsa. Albinas Meleška, Petras 
Matulevičius. Jonas Matulevi
čius, Pranas GecauSkas, Hiero
nimas Gecauskas, Albinas Ge- 
causkas, Henrikas Elijošius, 
Donaldas Elijošius. Vincas Ma
kauskas, Edvardas Abromaitis, 
Juozas Abromaitis, Tadas Špe- 
lis, Edvardas Špelis, Pranas Ku- 
lasas. Zigmantas Gailiūnas, 
Morkus Vasaris, Albertas Be- 
leglovas, Antanas Keršis, Anta
nas Jankauskas, Edvardas Sa
kalauskas, Adomas Motekaitis,1

; Jurgis Kadišius,
' sius. Jonas Kadišius, Antanas
I

Urbonas. Stanislovas Barrison,
l Viktoras Kudalis, Bronius Ku-
i dalis. Jonas Kudalis, BernardasI
Teraila, Juozas Viezalis. Anta-

' nas Zaranka, Edvardas Vaite
kūnas. Juozas Vyšniauskas,
Vincas Vyšniauskas, Leonas
Rasickas, Juozas Krovas, Kons
tantinas Bertašius, Edvardas
Bertašius, Albertas Karlačiaus-
kas, Chester Vilkelis, Vilimas
Ambrasas. S. Verega, Stanislo
vas Piikaitis, Edvardas Ladas,
J. Baukus,
Pranas '

ŠV. PRANCIŠKAUS PAR 
Lavvrence, Mass. 

Aukotojų Sąrašas

•» b-

0

Mašiotas, Jonas Bartkus, Sta- greičiausia yra apie šimtas- 
nislovas Morkunaš, Jonas Bag- daugiau. Prašytume vėl visų 
dys (kalinys Vokietijoje), Dr. tėvų ir kitų pranešti kunigams 
Antanas Šupis, Advokatas Pra- gavo sūnų, dukterų, brolių var
nas Mončiūnas, Pranas Matulis, (<jus pavardes netik iš Hartfor- 
Juozas Vismontas, Jokūbas jr apylinkės. Taipgi
V'ištartas, Edvardas Lenkaus- primintume, 
kas, Stanislovas 1 
Juozas Jenulevičius, Edvardas kraščiai atspausdins 
Poška, Benediktas Vaitkus (ka- jūsų sūnų ir dukterų 
linys Japonijoje), Pranas Kem- fotografijas, tiktai 
zura, Petras Rinkus. Jonas Pet- arba pasiųskite bile 
rauskas, V incas Gaucias, Vin- veikslą jiems su aprašymu, 
cas Kociunas, Dr. Azukas. An
tanas Manikas, 
maitis, Kazimieras Vilimaitis, jr Dievo palaimos. 
Alphonsas Smitkus, Jonas Me- 
donis, Juozas Medonis, Kazys 
Barolis (Honorably dis- 
charged), J. Brynga, Edvardas 
Maslauskas, Jonas Vilkas, Vin
cas Šeigis, J. Zawadskis, Jonas 
Kablikas, J. Vicas, Edvardas 
Paiskeris, J. Jokubauskas, Ado
mas Pacesa, J. Pacesa.

Tiek teturiu iki šiol vardų pa-
Vincas Kadi- vardžių lietuvių vaikinų - mer

gaičių iš paties Hartfordo. Yra 
daugiau. Prašom tėvų ir kitų 
pranešti, kad galėtume visus į- 
rašyti į sąrašą.

____ , kad Hartford*
Lenkauskas, Times ir Hartford Courant lai- 

dovanai 
kareivių 

nuneškite 
kokį pa-

Linkime visiems mūsų karei-
Albertas Vili- viams ir kareivėms pasisekimo;

Tėvų Jėzuitų Misijos
Bayonne, N. J. — Šv. Mykolo 

par., Kovo 11 — 19 d. T. Anta
nas Mešlis, 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 — Bai. 2 d. 
T. Pr. Aukštikalnis, S. J.

Brooklyn, N. Y. — Apreiški-
Štai jų vardai - pa- mo par., Kovo 19 — Bai. 2 d. 

J. Puchalski, James T. Jonas Kidykas, S. J.
Athol, Mass. — Šv. Francis- 

Robert kaus par., Kovo 26 — Bai. 2 d. 
T. Antanas Mešlis. S. J.

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

Neicark, N. J. — Šv. Trejybės
Arthur Demler, par-, Geg. 21 — 30 d. T. Anta-

Kun. Pr. Juras, šv. Pranciš
kaus par. klebonas — $25.00. 

i Niek ir Elena Jodka $10.00.
Po $5.00 aukavo: Peter Yanu- 

konis, Martha Slautienė, Petras 
Grina, Juozas ir Pranė Jancius, 
Jonas Baubinas, K. A. Vencius, 
Juozas ir Marijona Paulukoniai. 
Juozas Indelos (4.00), Monika 
Gercius (4.00).

Po S2.00 aukavo: Mary Buivi- 
daitė, Mrs. Eleanora Pekarski, 
Mrs. Patricia Bieliekienė, Jonas 
Jurkskas, William Olisauskas, 
Agota M. Shadrake, Leonora 
Švenčionis, Ben. Paplauskas. 
Paulina Balavičius. Juze Šauki- 
mas. J. ir B. Taparauskai, Sta
nislovas Stankus, F. A. Krance
vičius. Nellie Vitkevich, Mrs. 
Rose Švenčionis, Domicėlė Ba- 
linienė. Adelė Bielevičienė. Mrs. 
Agatha Aurilienė, Ona Wolan- 
ge.

Po $1.00 aukavo: Floras Wo- 
lange. P. Zareckas. L. Venčienė,

i 
i

Boston Edison Company sako

...atnaujinti, atšviežinti refregera- 
toriaus vidų, išimk visą, iš jo mais
tą.. tuomet paimk mišinį padaryto 
iš arbatinio šaukštuko baking so
da ir kvortos šilto vandens ir ge
rai iššluostyk. Tą daryk regulia
riai.

Boston Edison Company

RAUMENĮ! 1 
SKAUSMAS

Johnson’s Red Cross Plaster 
padeda atliuosuot nugaros 
skausmus ir kitus raume
nų skausmus ir gėlimus, 
dėl šių priežasčių—
• Palaiko ir prHooda kinui 

iifamoa.
• Suteikia spaudimo ir utrumou.
• Patiekia ieelnaua vaisto be 

dvoko ar drabužiu sutepimo.
• Duodu nuolatini nejuntamą 

Masažą.

JOHNSON’S
RED CROSS PLASTER

Draugijų Valdybų Adresai

Yra, kurie apsivedę su lietu- Brooklyn, N. Y. 
vaitėmis.
vardės:
Hadley, J. Lombardi, Joseph 
Blake, Ronald Ralston, 
Stabile, P. Tosi, William Mur- 
phy, Lavrence Reminson, M. 
Paprzyea. Louis Csinsi, Fichael 
Dejack, Stanley Lusciak, Ed- 

(ward Benson, William Green, 
_, Juozas Vitkauskas. Elmer Moore, .____________
Venslauskas, Pranas įPhillip Phelon. įnas Mešlis, S. J.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS S V C.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vlce-Pirmininkė — B. GailiftnienB, 

8 Winfield SL. So. Boston, Mass.
ProL Rašt. — Ona Ivaškienė, 

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

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

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

TTarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadway. S. Boston. Mass. 

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

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

I Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

i

•V. JONO EV. BL. PA9ALPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas fivagždys.
601 6th SL, So. Boston. Mass. 

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

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

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

Iždininkas—Stasys K. G ri gana vičius,
699 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos aaMj
492 E. 7th SL, So. Boston. Masa.
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AVIETINES ŽINIOS
* a t . i , t t a. a., a.aV?o,Vni/n;. avit.

ŽINUTES
Kovo 12 d., tapo pakrikštyta 

Rūta Elzbieta Antano - Juzefi- 
nos (Pylipaitytės) Matejoškų; 
Jonė Veronika Jono - Aldonos 
(Aleksandravičiūtės) 
kų.

Šv. Petro parapijos bažnyčio
je kunigai kalbėjo apie 40 va
landų atlaidus kaipo taikos pa
maldas. Kunigai kalbėjo apie 
40-tę, nes šie atlaidai įvyks šio
je bažnyčioje kovo 24-25-26 die
nomis.

Šie atlaidai yra prasidėję dėl 
taikos išprašymo. Pirmoje daly
je šešiolikto šimtmečio Milano 
miestas ir visa Italija buvo pa
vergta Karolio V. Kun. Antanas 
Bellotto įsteigė atmaldavimo 
broliją, Šv. Kapo bažnyčioje, 
Milano mieste. Apart kitų pa
maldų, jie laikė 40 valandų mal
dų, keturis sykius metuose mi
nint Kristaus buvimą Kape 40 
valandų. Švenčiausis Sakramen-

kuris buvo skaitomas per visas Mišias,
I

Sekm. Kovo 12tas nebuvo įstatytas visą tą lai
ką.

1529 metais vokiečių kariuo-1 
menė ir karštligė vėl prispaudė 
Milaną. Kun. Tomas Nieto su
rengė atmaldavimo procesiją su 
Švenčiausiu Sakramentu ir 40 

Martin- valandų maldavimo visose Mila
no bažnyčiose paskutinėje Dievo 
Kūno oktavo dienoje ir rugsėjo 
mėnesy. Taika buvo draskoma 
per Islamą ir protestantizmą. 
1537 metais buvo įsteigta 40 
valandų pamaldos iš eilės visose 
Milano bažnyčiose. Taip 40-tė 
tęsėsi per visą metą Milano 
mieste. Švč. Sakramentas buvo 
išstatytas. 1592 metais Popie
žius Kiemnisas v m jaaivc, ivv-------- * • --- . >
moję, laikyti 40-tę dėj taikos, nančio karo vaizdą, kurs pasiekė Romos vartus ir grę-į 
kad sugrįstų taika ir krikščio-,sia sunaikinti brangiausias Šventojo Miesto vietas, 
niška vienybė, ypač Prancūzijo-Į ■ -
ie Po tam 40-tė tapo laikoma šios sukakties proga karštai melstumėtės 
Prancūzijoje ir Amerikoje.

Per 40-tę netik Švenčiausias

i
i 
Į I

Mylimieji Kristuje: —
Šią savaitę Visatinoji Katalikų Bažnyčia padėko- 

nės maldomis minės penkių metų sukaktį įkėlimo mū- į 
sų numylėto Popiežiaus Pijaus XII į Šv. Petro Sostą. 
Kovo 12, penkeri metai atgal, man teko garbė daly
vauti šventose apeigose, kurios patvirtino Kardinolų 
Kolegijos sprendimą išrinkti tą šventą ir prakilnų 
vadą Aukščiausiu Krikščionijos Ganytoju. Tačiau su
keltas ta garbinga proga mūsų džiaugsmas buvo ap
temdytas juodais artėjančio Europos karo debesiais; 
ir mes susirūpinusiomis širdimis laukėme atsakyma į 
rimtą prašymą susitaikyti, kurį naujai išrinktas Po-‘ 

, piežius pasiuntė pasaulio tautų vadams. Deja, neils- 
, tančios mūsų Šventojo Tėvo pastangos sutaikyti su-| 

_ ____ sikirtusias tautas buvo nesėkmingos, ir šiandien, pen-
Klemensas vni įsakė, Ro- kiems metams praslinkus, mes stebime baisingą naiki->

l

TELL ’EM SAILOR

DAKTARAI

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—i ir 6—8.

‘ j 
Mylimieji Kristuje, ko rimčiausiai jus raginu, kad' 

i už mūsų
i numylėto Šv. Tėvo gerovę ir išgelbėjimą Romos, to'
' švento Miesto, taip brangaus visų Krikščionių širdžiai, i 

Sakramentas — Karalius tai- Šiose kritingose dienose mūsų mylimas Ganytojas la-i 
kos esti išstatomas garbinimui, bai, reikalingas visų tikinčiųjų dvasinės paramos. Be 
bet yra laikomos švenčiausio ypatingos Dievo malonės jis negali panešti sunkios ga-į 
Sakramento - meilės ir vieny-i nytojavimo naštos, kuri pernelyg padidėjo šiais pen- 
bės, taikos. Šv. Mišios, daromos kiais nelaimingais karionių metais. Prašau jus melstis 
atmaldavimui procesijos, gieda- Prie Dievo, kad suminkštytų karo vadų širdis; kad jie 
ma Visų šventų litanija. Litani- pagerbtų ypatingą Romos šventumą ir nenaikintų to 
joje kviečiami šventieji padėti brangaus miesto, kurs per du tūkstančių metų buvo 
mums Dievo išprašyti taikos, dvasinio gyvenimo centras ir krikščioniško pamaldu- 
ramybės. -vienybės ir gerovės...
prašalinimo viso pikto...

mo, meno ir kultūros sostinė. Jo šventovės buvo ap-' 
laistytos kankinių krauju ir pažymėtos didvyriškais 
nesuskaitomų šventųjų darbais. Nuo jos altorių skait-

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, 25Z5, 25Z6 
WILL ALSO SUPPLY DEALERS 
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction quaranteed or your 

money back. Call Liberty 2337 dr 
write for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO.

19 High St., Boston

Kovo 12 d., šv. Petro parapi- iingįausį pasišventėlių misijonierių būriai skleidė ti- 
jos Moterų ir Merginų karei- įėjimą ir civilizacijos šviesą tolimiausiuose pasaulio 
viams remti skyrius, laikė, pa- kraštuose. Duok Dieve, kad Roma, krikščionijos Cent- 
rapijos saleje, 492 E. 7th St., ras įr gv peįro sostinė, būtų išgelbėta nuo išniekinimo 
arbatėlę su labai puikia progra- įr sunaikinimo!
ma. žavėtina programa suteikė Esu tikras, kad visi ge ros valios žmonės supras ir 
parapijos jaunimas, vadovybėje atjaus mūsų susirūpinimą dėl Šv. Tėvo gerovės ir sau- 
Seserų mokytojų. 1 - — - - .............—

Tas pats jaunimas stato reli- 
gijinį teatrą parapijos naudai, 
kovo 19 d., po Graudų Verksmų, 
bažnytinėje svetainėje.

:• Z '■j.

i
f

NEW YORK, N. Y.—George Killian (L), a n-.erchant seamars and 
Connecticut yankee from Stamford, knows the used fat Dorctny Mac- 
kail, former movie star, is salvaging will suppiy glycerine vitaily need
ed in the manufacture of munitions and medicines. Richard Knapp, of 
Hagerstown, Indiana, gives George the V sign at the Club for Merchant 
Seameh, New York. EDITOR’S NOTE: Killian, 27, has survived 58 
ai r raide, been through 14 smoke screens, numerous forays, and 33 
attaeks. He just returned from Salerno.

MAYOR TOBIN DALYVAVO LIETUVIO 
PAGERBIME

Kovo 12 d., Arcadia salėje 
Dorchester, vietinio Lietuvių 
Piliečių klubo rūpesčiu buvo su
ruoštas bankietas pagerbimui 
biznieriaus Adolfo Namaksio, 
kurs nesenai tapo paskirtas

arbatėlę su labai puikia progra
ma. Žavėtina programa suteikė 
parapijos jaunimas, vadovybėje a£jaUs mūsų susirūpinimą dėl Šv. Tėvo gerovės ir sau- 
Seserų mokytojų. gumo; ir pasitikiu, jog visi krikščionys mielu noru da-
__Tąs pats jaunimas stato reli- iyvaus šiame maldos vajuje, kad būtų išgelbėta Roma 

ir apsaugotas mūsų mylimasai Šv. Tėvas.
VVILLIAM CARDINAL O’CONNELV, 

Bostono Arkivyskupas.
j Kovo 8, 1944.LANKĖSI

zaus Širdies paveikslas. Antroje 
pusėje yra Škapliernos Šv. Pa
nelės paveikslas. Medalikėlio 
kaina $2.50. Užsakymus siųski
te: “Darbininkas”, 366 West 
Broadway, So. Boston, Mass.

I
Mirė Puodelienė

kad jų tėvų žemė yra pavergta, 
jos vaikai išblaškyti po Sibiro 

, tyrus ir Vokietijos degančius 
i pokampius.

Muzikalę dalį atliko p. Akvilė 
Siaurytė gražiai padainuodama 
keletą dainelių, akomp. Jankau- 

i skaitei, ir pp. Namaksių gražios 
dukrelės grojo smuiką - piano 
duetų. Vedėjas garbės svečiui į- 
teikė nuo Piliečių klubo dovanė- 

• lę ir pakvietė ponia. Namaksienę 
ir naująjį assessorių, pakalbėti. 
Jiedu reiškė visiems savo nuo
širdžią padėką.

Baigiant atvyko Bostono Mies
to Mayoras Maurice Tobin. ku
ris pirmutinis Bostono istori
joj pripažino lietuvius, paskir
damas jau antrą lietuvį. Už tai 
jis sutiktas nuoširdžiomis ova
cijomis. Savo trumpoje kalboje 
įvertino lietuvius ir išreiškė vil
tį, kad gal jam teks lietuviams 
kalbėti linksmesnėse apystovo- 
se. kuomet jų Tėvyme Lietuva 
atsaus savo nepriklausomybę.

Rap.

Bostono miesto assesorium (ne- 
judomų nuosavybių įkainuoto- 
jas). Tai antras lietuvis gavęs 
Bostono miesto valdžioje pasky
rimą. Pirmutinis yra adv. Jonas 

I Grigalius, einąs atsakomingas 
■ pareigas Legaliame Departmen- 
te.

Programą pradėjo rengėjų 
pirm. L. Stasiulis, pakviesda
mas p. Stasį Mockų programą 
vesti, kuris tą užduotį, kaip vi
suomet, sumaniai atliko.

Sveikinimo kalbas pasakė: L. 
j Vyčių Centro pirm. Pr. Razva- 
dauskas. Dist. Attorney (Suf- 
folk County) 
maksio ofiso 
Cunys. Am. 
riaus Posto 
Massachusetts Valstybės Board 
of Review narė adv. S. Šalnie- 
nė. kuri pareiškė, kad kaip se
niau airiai ateiviai turėję sun
kiai kovoti su angiais dėlei val
diškų vietų, o dabar tik einą ir 
užima, taip, po šio karo, kuomet ■ 
grįš lietuviai jaunuoliai, dabar1 
karo tarnyboje užima kapitonų,'» 
majorų ir kitas aukštas vietas, j 
eisią ir užimsią įvairias valdiš
kas vietas. Kalbėjo keletas Bos-: 
tono Miesto Department of As- į 
sessors nariai, red. St. Michel- j 
sonas. So. Bostono Am. Raudo-i 
nojo Kryžiaus vajaus pirm. adv. j 
K. Kalinauskas, kuriam vietoje Į 
p. S. Mockus įteikė kaikurių: 
draugijų aukas, kurs pareiškė, 
kad besidžiaugiant, 

j antras lietuvis įkėlė koją i City 
Hali reikia turėti viltį, kad ne
užilgo bus užleista vieta ir tre-

I

ĮVAIRŪS SKELBIMAIKovo 13 dieną, 9 vai. rytą mi
rė ilgokai sirgusi Anastazija 
Podelienė. ilgai gyvenusi So. 
Bostone, bet per pastaruosius 
metus gyveno pas savo dukrelę 
ir žentą pp. Kazį ir Aleną Vil
niškius, gyv. Sacket Point Rd.. 
North Haven, Conn.

Velionė paliko dideliame nu
liūdime dvi dukteri — Aleną 

į Vilniškienę ir žentą. Marijoną 
I Siurbikienę ir žentą, sūnų Juo
zą ir marčią, ir dvi seserį — p. 
Oną Venienę ir Mortą Latvins- 

! kienę, ir gimines, 
į A. a. Anastazija Podelienė, 
. kaip ir jos seseris ir giminės, 
buvo ilgametė “Darbininko” 

į skaitytoja ir rėmėja.
Velionės kūnas parvežamas iš

North Haven, Conn. į So. Bos
toną ir bus pašarvotas giminai
čio Juozo Kaspero, laidotuvių 
direktorio. įstaigoje. 187 Dor
chester St., So. Bostone.

• Reiškiame gilią užuojautą pp.
• Kaziui ir Alenai Vilniškiam, pp.

i Mykolui ir Onai Veniam. p. Mor- čiam.
i tai Latvinskienei, ir jų šeimom;! Lietuvos Garbės Konsulas ad- 
Į pp. Siurbikam, velionės sūnui vokatas A. šalna be kitko pa-
Juozui ir bendrai visiems gimi- reiškė, kad Lietuvos Nepriklau-

I

asistentas ir Na- 
partneris adv. J. 
Legijono St. Da 
Com. J. Lekys,

du pečiai — 
šildy.uvas, geras 

antras 
dydžio, 
mėlinai 
A. Pas-

PARSIDUODA
vienas garo 
dėl 5 ar 6 kambarių: 
virtuvės pečius pilno 
kombinuotas su gasu, 
palivotas. Atsišaukite:
telis. 356 Broadway. So. Boston. 
Mass. Tel. ŠOU 0797. (14-17)

Penktadienį lankėsi Ona Janu-! šeštadienį, “Darbininke” lan- 
šonienė, Antano Janušonio žmo- kėši LDS 95 kp. pirmininkė p. 
na. Atsilankymo proga atnauji- Teklė Mitchell iš Nashua, N. H. 
no ‘Darbininką ir kalendoriaus Atsilankymo proga įrašė vieną 
fondan aukojo $2.00. i.
----- —

I

i
I
r
I,
i
II

Lietuviai Legionieriai 
Dalyvaus Parade

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 SL, Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Amerikos Legiono Stepono 
Dariaus Postas yra priėmęs 
kvietimą dalyvauti penktadienį, 
kovo 17-tą dieną, Evacuation 
Day Parade, South Bostone.

Dalyvaus Posto nariai. Posto 
' benas. Moterų Auxiliary ir da-

savo giminaitę į Liurdo rėmėjų 
eiles ir patikrino LDS centre 
savo kuopos narių stovį.

Pirmadienį, lankėsi Antanas 
Kaimelis iš Roxbury, Mass. At
silankymo proga pasipirko me
daus ir aukojo S1.00 kalendo- bartinio karo veteranai. Postas 
riaus fondan.

Taisau Namus
Atlieku karpenterio darbą, 

taisau stogus, plasteriuoju, 
landseaping ir šaligatvius. 
Atlieku gerą darbą. Šaukite: 
Hyde Park 2543. Vakarais 
Hyde Park 0323.

nuoširdžiai kviečia lietuvių, šio 
karo veteranus, savo uniformo
se, kartu su Posto nariais daly
vauti šiame parade.

Pasirodykime skaitlingai ir 
tuomi suteikime lietuviams gar
bę.

Parado dalyviai susirinks Pos
to name, 265 C St,. So. Bostone, 
1-mą vai. po pietų. Po parado. 
Posto name įvyks Open House.

John J. Roman,
Adjutantas.

Pirmadienį “Darbininke” lan
kėsi kun. F. Norbutas. L. Vyčių 
1-mos kp. dvasios vadas. Iš pa
sikalbėjimo su juo paaiškėjo, 
kad Brocktone nesenai atgai- 

' vintą L. Vyčių 1 kp. sparčiai 
j auga. Susiorganizavo iš 15 na
rių, o dabar jau randasi apie 50. 
Valio!

----------------- - !
i Aukojo Kalendoriaus Fondan

Ona Ivaškienė, įžymi meni-1
. ninkė lietuviškų šokių pasaulyj,
“Darbininko” sieninio kalendo
riaus fondan aukojo $5.90. Nuo
širdžiai dėkojame p.
už stambią auką.

Šia proga turime
i kad balandžio 23 d.
I

j Building salėje p. Ivaškienė su 
j savo grupe rengia vakarą, ku- 

; rio programa bus viena iš gra- 
l'žiausių ir įvairiausių. Be p. I- 

vaškienės grupės dalyvaus ir iš 
Philadelphijos įžymūs artistai— _ 
smuikininkai ir šokėjai. Bilietus j būklingo Medalikėlio — Miracu- 
įsigykite iš anksto.

ĮL
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CASPER’S BEAUTY SALON
Exclusive Būt Not Expensive

"Victoria 
curl-cuts" 

and luxurious 
cool waves 

sėt while you 
relax in 

glamorous 
surroundings

■ -v“
Appointments 
8:30 AM—6 PM

-
J

Kariuomenėj Tamaujan 
tiems Medafikai

nėms.

i

Tel. Šou—4645

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

“Darbininko” administracijo
je galite gauti gražių medalių, 
kurie yra specialiai padaryti 
tarnaujantiems kaip vyrams, 
taip ir moterims, tarnaujan
tiems, kariuomenėje, laivyne, 
marinuose ar oro jėgose. Meda- 
likelis ir lenciūgėlis yra sidabri- 

. nis. Vienoje medalikėlio pusėje 
lyra Švč. Panelės Marijos Ste-

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tei. COLumbia 2537

Įsomybės ir Vilniaus byla tarp
tautinės teisės atžvilgiu tvirtai 
tebestovi. S. Bostono Lietuvių 

! Piliečių D-jos Pirm. adv. J. Gri- 
: galius atpasakojo procedūrą ir 
pastangas, kokiomis tapo gau
tas šis reikšmingas lietuviams 

dys~filmuotojas Kazys Motuzas. Red. A. F. Kneižys
aiškins Radio kalbėtojas Jonas 
Valaitis šiose vietose:

WATERBURY, Conn.
March 19, sekm., 3 vai. p. p. ir 
7 vai. vak. Nemunas salėje, 48 
Green St.

PATERSON, N. J. kovo 25 d. 
šeštadienį. Navickienės salėje. 
292 River t., 6:30 vai. vakare.

CLIFFSIDE, N. J. kovo 26, 
sekmadienį. 3 vai. po piet Gri
niaus salėje, 267 Walker St. i

Plačiau klausykite Jono Valai Pakelio. Sekantį rytą malonus palengvi- 

čio radio iš WBNX, 1389 kcs.J 
pirmadieniais. trečiadieniais, i 
penktadieniais, šeštadieniais IĮ 
vai. pp. (Skclb.)'

MOTUZOS-VALAIČIO 
' Spalvoti Paveikslai

• Naujausius karo paveikslus, 
! gražiausias Lietuvos filmas ro-

I savo kalboje, pareiškė, kad šis 
paskyrimas gautas už tai, kad 
lietuviai vieningai politikoje 
veikia. Veikia vieningai todėl.

Ious paveikslas, o viršuje — Jė-

i

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU 
• Kuomet kankinatis vidurių užkictCjt 

bu — žarnos neveiklios, skauda galva, 
nira energijos — palengvinsite sau Siuc 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. Si skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 

, pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul- 
1 ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant

nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester'Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

i

10c

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBI.IC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609 i



D A R B i N I N KAS

* KRISTAUS VYNUOGYNE * Verte Kl.enkas Jonan Bernatonis

Ištraukos iš Jo Eksc. Vyskupo Bučio 
km gos - “Švč. P. M. Apsireiškimai 

Liurde”-
(Tęsinys iš pereito numerio apie įvykius Liurde)

Apsireiškusioji pasisako vardą
Po šešiolikto apsireiškimo švč. P. Marijos Liurde —

Pasakius klebonui Apsireiškiančiosios Masabielio 
urve Ponios vardą ir paprašius jos vardu, kad ten bū
tų pastatyta koplyčia, Bernadeta iš klebonijos išėjo. 
Nežinoma, ar ji nuėjo namo, ar, eidama iš klebono į 
namus, užsuko pas poną Estradą. Muitinės viršinin
kas ir jo sesuo abudu buvo namie. Juodu jau iš žmo
nių buvo girdėję, kad tą dieną Švenčiausioji Panelė 
pasakė savo vardą. “Nors angelas būtų užėjęs pas mu
du su seseria, rašo Estradas, ir tai nebūtų buvę dides
nio džiaugsmo, negu iš Bernadetos atėjimo. Juk tik
rai ta jaunutė regėtoja buvo taip pat angelėlis. Kada 
ji užėjo pas mudu, ji dar tarsi tebekvepėjo dangiškuo
ju dvasiškes Radastos kvapu”.

Estradas su seseria klausinėjo, o Bernadeta pasa
kojo. kaip kas buvę. Atsimindama tą valandą, kada 
Panelė ištarė savo vardą, Bernadeta susigraudino. Ji 
bandė ištarti gryna prancūzų kalba švenčiausiosios 
Panelės bearniškai pasakytus žodžius, bet nesisekė, 
labiausiai antrasis žodis. Prasidėjimas prancūziškai 
konsepsion, o ji vis švepluodama tarė konšepsien. Es- 
tradaitė pataisė, kaip reikia taisyklingai ištarti.

Bet, panele. — tarė Bernadeta, — pasakykite 
man, ką tas reiškia: “Aš esu Nekaltas Prasidėjimas”? 
Aš to nesuprantu.

Bernadeta tiek numanė, kad nekaltu pradėjimu 
vadina Švenčiausiąją Panelę Mariją, tik ji nežinojo, 
kad prasidėjimo nekaltybė reiškia tą Marijos laimę, 
kad Jos niekuomet nesiekė gimtoji nuodėmė, kuri nuo 
pirmųjų tėvų Adomo ir Ievos eina ant visų žmonių.

Subirūtė nebūtų galėjusi šito vardo pramanyti, 
jei Švenčiausioji Panelė nebūtų jai tikrai pasakiusi; 
nes niekas nepramano daiktų, kurių pats nesupranta.; 
Tas jos nežinojimo prisipažinimas buvo taip grynas,! - - - -
kad abu. brolis su seseria, aiškiai matė, jog Bernade
ta neapsimeta nesuprantanti. Sukta apgavikė būtų 
galėjusi pramanyti pasakymą: “Aš esu nekaltai pra-Į 
dėta”, bet kas žino, koks buvo teologijos mokslas 1858 
metais, tas supras, ] 
tuomet negalėjo pramanyti Dievo Motinos pasakymo: 

išsireiškimo visi taip įsidėmėjo Apsireiškusiosios_
džius, jog nė viena raidė juose neliko abejojama.

v •

ir
Prisiartinęs ir matydamas miestą, Jis verkė jo ir sakė: Kad gi 
tu ir tai šitą savo dieną pažintumei, kas tau neša ramybės, o 

dabar tavo akimis paslėpta! Nes ateis tau dienų, kad neprieteliai 
apves tave pylimu, apguls tave, suspaus tave iš visur, parblokš 
žemėn tave ir tavo vaikus, kurie yra tavyje, ir nepaliks tavyje 
akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo aplankymo meto.

Įėjęs į šventyklą, Jis pradėjo varyti laukan parduodančius joje 
ir perkančius. Jis jiems sakė: Parašyta: Mano namai — maldos 
namai, o jūs padarėte iš jų galvažudžių lindynę.

Jis mokė kasdien šventykloje. Vyriausieji kunigai, Rašto žino
vai ir tautos vyresnieji ieškojo Jo nužudyti, bet nerado, kaip tai 
Jam padaryti, nes visi žmonės laikėsi Jo ir Jo klausėsi.

(Luko 19,1,1-1,8).]

i i

Kelione Į Misijos Dirv^
(Tęsinys)

piet saulė pradėjo tėvelių,” jis rimtai aiški-Po
kaitinti. Abu misijonieriai nosi kunigui. “Čia nieko 
nusivilko savo apsiaustus daugiau negalima daryti 
ir leidosi į kelionę. Saulei kaip tik dirbti žemę, gi 
nusileidžiant, jie prisiarti- mieste aš galėsiu pasigi- 
no prie kito kiniečių vieš- linti moksle ir tuomi ge- 
bučio. j riau pasitarnausiu savo tė-

Kadangi nemažas būrelis vYnei • 
žmonių buvo susirinkęs 
viešbutyje, kun. Gerardas 

| išėjo lauke atkalbėti savo 
breviorių, kol dar nesute- protestantas, nes nesivadi- 
mo. no kataliku.

Jis atsisėdo ant tvorelės “Taip,” sakė kun. Gerar- 
ir jam beskaitant savo das, “bet tu esi protestan- 
maldas, keletas vežėjų ap- tas”, 
stojo jį ir žvelgė atviromis 
akimis, nesuprasdami ką sakė vaikinas.
šitas svetys skaito. | “Žinoma,” tarė kun. Syl-

Vienas iš jų nors nekvie- vio prisiartinęs, ir pažvel- 
stas bet įdrąsintas malo- gęs į susirinkusius, pradė- 
nia svečio išvaizda, priėjo jo kinų kalba aiškinti stu- 
artyn. Tai buvo jaunas dentui šį svarbų dalyką, ir 
studentas, labai gražiai kad visi svečiai suprastų, 
kalbąs angliškai. “Aš bėgu “Jie geri žmones, vaikeli, 

i iš savo namų ir nuo savo bet jie laikinai yra atsi-

“Aš taip pat krikščionis,” 
jis drąsiai tęsė, ir kun. Ge
rardas suprato, kad jis

“Ir jie dori žmones,” at-

i

liepsną, gana smarkiai traukė pro uolų briaunas ir šo
nus. Regėtoja, beeidama keliais aukštyn, vienu kartu 
stabt ir apsistojo. Dešinioji ranka su degančia žvake, 
kažin kaip prisigretino prie kairiosios. Ši buvo lyg 
aukščiau pakelta ir prisiartino prie pat žvakės lieps
nos.

Mergaitė taip karštai kalbėjo ražančiaus malde
les, o jos mintys ir jausmai taip buvo regėjime, jog ji 
nė nepajuto, kad ranka ėmė degti. Kairiosios rankos 
piršteliai buvo truputį prasi skėtę; vėjas įbruko storos

Žmonės šoko pataisyti, bet čia pat stovėjo dakta
ras Dožus. Jis neleido nė vienam prisiartinti, o pats 
išsiėmė laikrodį ir žiūrėjo, kas darysis toliau.

Praėjo penkiolika minučių. Per visą tą laiką lieps
na, išsišakojusi po pirštų apačia, ėjo aukštyn pro jų

, I

_ ... v UOl M'-' Miletu '-'J“' CAUIiCOJU

kad ne sumaningiausias žmogus įarpus dviem ar trimis liežuviais. Žiūrint į ranką rodė- 
im n mtt+i i Iiotta ’\/i Ari v» r*Q c?o Irvrn _ _ _ _ _ _ _ _ -Z,.

Aš esu Nekaltas Prasidėjimas . Dėl šito nepaprasto ne- girdima. Liepsna taip ėjo pro pirštus kaip
ssireiskimo visi taip įsidemeio Apsireiskusiosios zo-____

si, kad jos oda nedega: nebuvo nei kvapo užuodžiama,
• V • V • J • • X -X. 1 *

pro geležinius virbalus.
Penkiolikai minučių praslinkus, Bernadeta klū- 

pomis ėmė eiti aukštyn. Tada jos rankos vėl prasiskė
tė, ir žvakės liepsna jau nebesiekė pirštų. Veidas dar 

jau vis buvo persimainęs, gražus, šviesus ir baltas.
’-l Po kiek laiko Apsireiškusioji Panelė iš Bernade- 

siklaupė kaip paprastai. Jos veidas nušvito, nes ji iš- tos akių išnyko. Subirūtės veidas tartum užgeso, pasi- 
vydo Skaisčiausiąją. Lūpos ėmė taip meiliai šypsotis, darė tokis kaip visada. Ji atsistojo, atidavė žvakę tai 
kad aplinkiniai, į jos veidą žiūrėdami, pajuto laimės 
džiaugsmą. Paskui Švenčiausioji Panelė pasivadino 
Bernadetą artyn prie savęs. Mergaitė nuėjo klūpomis 
ir vėl sugrįžo klūpomis. Tądien kaip ir pirmiau per jos 
veidą keletą kartų perbėgo pakaitomis linksmybės ir 
liūdesio jausmai.

Bernadeta laikė rankose storą vaškinę žvakę. Vė
sus rytmečio vėjelis, į visas puses sukindamas žvakės

I

Priešpaskutinis regėjimas
Velykų trečiadienį, auštant, pas Masabielį 

buvo apie dvylika šimtų žmonių. Bernadeta atėjo ir at-

moteriškei, iš kurios buvo gavusi prieš regėjimą, ir 
ketino eiti namo.

— Palauk, — tarė Bernadetai daktaras, — duok šen 
savo kairiąją ranką.

Mergaitė ranką atkišo, o Dožus ėmė žiūrinėti tar
pupirščius ir pirštus. Niekur nerado nė mažiausio nu
degimo. Nežinia, kas atėjo gydytojui į galvą, tik jis 
pasišaukė tą moteriškę su Bernadetos žvake ir liepė

Marijos Nekaltos širdies misijonierės vienuolės. Seselės darbuojasi tarp Raup
suotųjų, Jamaicoje, B. W. W.

Laivelis ant kranto.
Mes ruošiamės kelionei.

Laukia seseles pagonių vaikai.

i

uždegti. Moteriškė uždegė, o Bernadeta žiūrėjo nieke 
nesuprasdama, kam čia tas daroma. Regėjimo metu 
ji nematė savo rankos liepsnoje.

Kai tik žvakė buvo uždegta, daktaras ją prikišę 
Bernadetai prie rankos ties ta vieta, kuri neseniai bu 
vo liepsnoje. Bernadeta brūkšt, ir ištraukė savo pirš
tus iš daktaro rankų ir dar suriko:

— Deginat mane!
Paskui dar keletą kartų daktaras prisitaikė pri 

kišti tos žvakės liepsną prie Bernadetos pirštų jai ne 
matant. Ji vis pajuto ir nesidavė.

Šitą atsitikimą aprašė pats daktaras Dožus sav< 
knygoje, išspausdintoje 1873 metais. Paskui tas dak 
taras dar ilgai gyveno, tapo geru kataliku ir mirė 188z 
metais kovo 15 d.*).

(Bus daugiau)

Medžiotojas Ir Senele

8
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skyrę nuo tos Bažnyčios, 
kurią Kristus įsteigė. A- 
teis laikas, kada ir jie su
grįš į tikrąją Bažnyčią ir 
visi kiniečiai bendrai gar
bins Jėzų Kristų”. Kun. 
Gerardas taipogi paaiški
no vieną kitą dalykėlį apie 
Kristaus Bažnyčią ir jau
tėsi pradėjęs misijonie- 
riaus dar bą.

Kun. Gerardas maloniai 
praleido pirmą naktį vieš
butyje ant Kang lovos. Už
sidengęs • antklodais kaip 
visi viešbučio svečiai, jis 
kojas ištiesė pagal sieną ir 
galvą ramiai nuleido ant 
akmens patalo. Taip pa
vargęs buvo keliaudamas 
asilu, kad nesijautė mie
gąs ant akmens, bet ryte 
atsikėlė gerai išmiegojęs ir 
su atnaujintomis jėgomis.

Vėl iškeliavęs į šaltą ir 
tylų rytą, ir pažvelgęs į 
bekylančią saulę, jis ste
bėjosi gražiuoju gamtos 
vaizdu, kokio niekad savo 
gyvenime nebuvo matęs. 
Kelias iš pradžių vedė per 
aukštą kalną ir paskui nu
sileido į platų klonį, kurį 
apsupo kalnuotas akyra- 
tis. Niekuomet jam neteko 
matyti tokio žavingo gro
žio, kaip Mančūkos rausvi 
?udens kalnai.

Rašydamas sesutei Kat- 
rinai, jis taip atvaizdavo 
savo jausmus: “Išskiriant 
teatruose, tu niekuomet 
neesi mačiusi panašių kal
nų. Žinoma, gal man atro
do ypatingai gražūs, nes 
čia, jei Dievas leis, bus ma
no namai.”

Kelias už keliolikos my
lių ėjo per gražius slėnius, 
perkirsdamas tą pačią vin
giuojančią upę kelis kar
tus. Paprastai vanduo bu
vo apie trijų pėdų gilumo, 
ir raiteliai pakeldavo savo 
kojas, kuomet asilai brido 
į aną pusę.

Atėjus vidurdieniui, ke
liauninkai sustojo viešbu
tyje. Apylinkės policijos 
viršininkas juos aplankė, 
‘Šhen Fu (t. y. Dvasiškas 
Tėveli)”, jis sakė kunigui 
Sylvijui mandagiai. “To
liau kelias yra labai pavo
jingas ir aš jaučiuosi atsa
kingas už jūsų gerovę, y- 
pač kadangi Amerika yra 
taip Kinijai brangi. Aš bū
tinai paskirsiu jums būre
lį kareivių palydovais”.

Kun. Gerardas manė, 
kad tai labai malonus pa
siūlymas ir buvo nustebęs, 
kuomet kun. Sylvio pradė
jo prieštarauti ir atsisaki
nėti nuo šios malonės. Ga
lų gale viršininkas laimėjo 
ir išėjo, mandagiai nusi- 
'enkdamas prieš kunigus.

“Kam tas ginčas?” klau- 
kun. Gerardas.

(Bus daugiau)
>ė

Rusų rašytojo ir filosofo V. Solovjovo veikale 
“Progreso paslaptyje” skaitome: Vienas medžiotojas 
išėjo į gerai jam žinomą girią medžioti. Per visą dieną 
vargęs, nieko nenušovė, tik baisiai nuvargo ir išalko. 
Jau ryžosi eit namo. Nors giria buvo jam žinoma, bet 
niekaip negali išeiti iš tos girios. Pagaliau pavargęs 
atsisėdo ant kelmelio ir užsnūdo. Pabudęs pamatė 
prieš save seną susikūprinusią senutę. Kai medžioto
jas paprašė išvesti jį iš tos baisios girios, senutė atsa
kė: “Kaip aš tave išvesiu, kad pati negaliu paeiti. Jei 

i nori, pasiimk mane ant pečių ir nešk — aš tau kelią 
■nurodysiu”. Kaip nustebo medžiotojas, pajutęs, kad 
juo tolyn neša, juo našta darosi lengvesnė. Po kokios 
dešimts žingsnių jis pamatė kraštą.
žmogus paklysta pasauliniuose moksluose ir nepaste
bi, kad šalia jo yra sena senutėlė Evangelija, kuri kiek- 

! vienam nurodo kelią į tikrąją šviesą.
| (Iš “Kitų Pėdomis”)

Napoleono I Sū 
naus Auklėtoja

Dažniausiai

buvo ponia Montesquieu. 
Napoleonas ilgai rinkosi 
savo sūnui auklėtoją. Kar- 
:ą jis pakvietė pietų jauną 
oonią Montesąuieu. Ponia 
Montesquieu sėdėjo visai 
netoli Napoleono. Buvo pa
sninko diena, todėl p. Mon- 
iesquieu neėmė mėsiškų 
valgių. Visi pietų dalyviai 
ia stebėjosi ir galvojo, kad 
dėl jos tokio elgesio labai 
užsigaus Napoleonas. Ta
čiau atsitiko visai priešin
gai. Napoleonas susižavėjo 
moteriškės drąsa ir pasi
rinko ją savo mylimo sū
naus auklėtoja.




