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Nuo kovo 26 dienos per 
paštą siunčiant siuntinius 
reikės mokėti daugiau, ne
gu iki šiol mokėjome. Pa
naikinama siuntimas vie
tinių laiškų už 2c. Visi laiš
kai, nežiūrint kur bus’vo 17 d., mokytojų Alenos 
siunčiami, reikės pridėti ir Onos (Būrokienės) tė- 
3c. pašto ženklelį. įveliui ištiko didelė nelai-

Oro pasta siunčiant laiš- mė. Jam grįžtant iš darbo 
kus bus 8c. už unciją arba namo, užvažiavo ambulan- 
jos dalį; 6 centai karo tar- sas ir taip sulaužė abi ko- 
nyboje esantiems Jung. jas, kad prisėjo ūmai da- 
Valstybių kareiviams, ku- ryti operaciją ir abi kojas 
rie yra užsienyje. Visiem nupiauti. Po operacijos už 
kitiem, kurie yra Jung. keturių valandų pasimirė. 
Valstybėse, lygiai taip pat, Laidojamas antradienį, 
kaip ir civiliam.

Special delivery kainos 
tos pačios.

Siuntinių (parcel post) 
persiuntimas kainuos 3 
nuoš. daugiau.

Pašto atviručių kainos 
tos pačios.

Pašto perlaidų (Money 
Order) išpirkimo kainos 
taip pat bus pakeltos nuo 
kovo 26 d.

Daugiau informacijų a- 
pie naujas pašto kainas 
galite gauti pašto skyriuo
se.

■"I .......... ■' 1 .............. .

Mirė Bandžius Montreale 
(Canada)

Penktadienį, vakare, ko-

i P-nų Bandžių ir Burokų 
šeimoms reiškiame gilią 

Į užuojautą dėlei tragingos 
jų tėvelio mirties.

Paskutinės Desperatiškos 
Pastangos?

Pavasaris Su Sniegu

i

Šis šuniukas žaisdamas su ledo plytomis ir šokdamas nuo vienos ant 
kitos gerokai nutolo nuo krašto ir štai susilaukė Chicagos Coast Guard 
išgelbėjimo. Dažnai ir žmogus bestrikčiodamas per gyvenimo jūrą nutol
sta nuo tikrojo kelio ir tik ypatinga pastanga išgelbsti jį.

Rusija Nesitarė Su Alijani a’s 
Dėl Badoglio Valdžios 

Pripažinimo

(LKFSB) Okupuotųjų 
rytinių dalių valdytojas 

I Rosenbergas paskelbęs 
konkursą (kontestą) tarp 
Estijos, Latvijos ir Lietu
vos jaunimo apie auklėji-

Amerikiečiai Vėl Bombardavo J Paramushiru

Austriją

VVashington, D. C., kovo žygį, bet sekretorius Hull 
20 — Pereitą penktadienį pareiškė, kad tai neatitin- 
J. V. valstybės departmen- ka tikrenybei, 
to sekretorius Cordel Hull 
pareiškė, kad Sovietų Ru
sija nepranešė ir nesitarė 
su Jung. Valstybėmis dėl 
Italijos dabartinės val
džios, kurios premieru yra 
gen. Badoglio, pripažini
mo.

I

Valstybės sekretoriaus 
nuomone, Italijos valdžios 
pripažinimo klausimas tu
ri būti išrištas alijantų pa
tariamos tarybos pačioje 7 
Italijoj, pirm negu bet ku- ~ 
ris alijantas ją pripažintų, i -

Taigi Jung. Valstybės nusiteikęs nebesiskaityti 
nesiruošia pripažinti Itali-įsu Lenkijos valdžia ištre- 
jos valdžios be susitarimo/mime, nežiūrint to, kad 

Spaudoje buvo gandų,. Anglijos valdžia stengėsi

Stalinas Perorganizavo 
Lenkų Korpusą

Maskva, kovo 20 — Rusi
joje iš buvusio lenkų par
tizanų korpuso Stalinas 
sudarė lenkų armiją. Per
organizavimo proga su
ruošė speciales vaišes, ku
riose dalyvavo ir gen. Ber- 
lingo, naujos lenkų armi
jos vadas.
i Iš viso atrodo, kad Rusi
jos maršalas Stalinas yra 
naci iiC uvcicKa; c'y ui! Pearl Harbor, kovo 20— 

i Per pastarąsias tris dienas 
amerikiečiai lakūnai tris 
kartus bombardavo Para
mushiru salą, Japonijos ^ad Jung. Valstybės ir An-į lenkus su rusais kaip nors 
Kurile salų šiaurėje. glija žinojo apie Rusijos i sutaikinti.

Amerikiečiai bombomis 
sukėlė gaisrus ir ekspliozi- 

ijas. Japonai priešlėktuvi
nėmis kanuolėmis šaudė į 
amerikiečių bombanešius, 
bet visi grįžo nesužaloti.

ii I 
Berne, Šveicarija, kovo 

20 — Bulgarijos ministrų 
kabinetas įsakė iškrausty-, 
ti visas moteris ir vaikus 
iš Sofijos. Paliekama tik 
vyrai darbininkai.

Kiek laiko atgal Alijan- per 20 pastarųjų dienų 
tai bombardavo Sofijos Šiaurės Atlantike nuskan- 
miestą. dino 6 priešo submarinas.

Londonas, kovo 20 —A-.Taipgi bombardavo Bulga-mo sistemos perorganiza- An-ln/s* geiežinkelių centrą

Vėlai sekmadienio naktį i 
pradėjo snigti ir snigo per , 
visą naktį ir pirmadienį.' 
Naujoje Anglijoje prisni-į 
go nuo 6 iki 8 colių sniego. 
Taigi pirmoji pavasario 
diena su sniegu, ir jo yra 
daugiau, negu buvo per vi
są žiemą.

Pavasaris oficialiai pra
sidėjo pirmadienį, kovo 20 
d., 1:49 vai. po pietų.

glijos ir Italijos vėl bom-1 Plovdive. 
bardavo Vokietijos nacių* 
dirbtuves Austrijoj. Taip- 

1 gi bombardavo Pas-de-Ca- 
ilais, Prancūzijoj.

(LKFSB) Gavome žinių? Anglijos lakūnai bom- 
kad 1943 m. Lietuvoje bu- bardavo Frankfort, Vokie- 
vo įšventinti į kunigus 5 tijoj, ir Bergerac, Pran- 
marijonai klierikai. 'cūzijoj, nacių dirbtuves.

I------------------------------------------------------------------- ,

I
I
I
<

Lietuvoje (šventinti 5 
Kunigai Marijonai

i riovcnve.
* Smarkus susirėmimas 
ore įvyko bombarduojant 
Austriją.

Iš Sofia Iškrausto Visas 
Moteris

I

Alijantai Baigia Išstumti Nacius
Iš

AMERIKIEČIAI UŽKARIAVO 
ADMIRALTY SALYNĄ

Iš Alijantų Centro, Piet- rengau aerodromą, Manus
Lietuviai komunistai vakariniame Pacifike, ko- saloje, visai užkariavo Ad- 

Cleveland, Ohio, savo su-ivo 2(t_~ Junjy Valstybių miralty salyną. Užėmė 18 
važiavime priėmė rezoliu-' karo jėgos, užėmusios Lo- dienų tą salyną užimti.

Japonai neteko daug ka
reivių ir jūreivių ir taipgi 
daug karo ginklų.

Alijantų lakūnai bom
bardavo Wewak, Naujoj 
Gvinėjoj. Numetė 200 to
nu bombų, ir kiti alijantų 
lakūnai, nulėkę 2,400 my
liu, bombardavo svarbią 
priešo bazę Surabaya, Ja
va.

ei ją, kuria jie nori įtikint? „ .. „
prezidentą Rooseveltą ir 1940 m- Sovietų Rusija o- 
kitus, kad Lietuvos lietu- 
viai liepos mėn., 1940 m. 
“nusibalsavo prisijungti 
prie Sovietų Respublikų”. 
Melas.

Toje pačioje komunistų 
rezoliucijoje pasakyta: 
“...devyniosdešimt penk
tas nuošimtis balsavo už 
prisijungimą.” Dar dides
nis melas, tik kiek mažes
nis už sovietų Rusijos ir 
kitų komunistų melus. So
vietų Rusijos valdžios ofi- 
cialėse žiniose buvo pa
skelbta, kad ‘‘balsavo 99 
nuošimtis”. Vadinasi, Cle- 
velando komunistai nu
kniaukė 4 nuošimčius nuo 
Maskvos oficialių nuošim
čiu.

Prezidentas Rooseveltas 
ir kiti valdžios viršininkai 
gerai žino, jog 1940 m. So
vietų Rusijos bolševikų 
pravesti ‘‘balsavimai” ne
buvo tai Lietuvos žmonių 
laisva valia padaryti.

Visas pasaulis žino, kad

Pabaltijo valstybes ir gin- 
• klu pravedė savo įsaky

mus. Virš 150,000 Pabalti
jo natriotingų žmonių iš
vežė į Sibirą, kad jie ne
galėtų priešintis žiauriam 

i bolševikų režimui.
Taigi visos bolševikų pa- 

; sakos apie “nusibalsavi- 
mus” yra grynas melas, 

i koki gali tik bolševikai 
skelbti.

Britai Nuskandino 6 Povan
deninius Laivus

Londonas, kovo 20—Bri- 
|tų penki palydovai laivai

SUOMIJOS VADAS ĮSPĖJA
TAUTĄ NUO PAVOJAUS

Stockholm, Švedija, ko- riuomenė negalės atlaiky- 
vo 20 — Atrodo, kad Šuo- ti Rusijos karo jėgų ir ap- 
mijos — Rusijos taikos ginti savo sienas nuo puo- 
derybos nutrūko. Rusija limų. 
reikalavo, kad Suomija
prieš arba šeštadienį, ko- valdžia nepraleido Man- 
vo 18 d. priimtų jos pasiū
lytas paliaubų sąlygas. 
Bet Suomijos valdžia ir 
seimas kaikuriuos Rusijos 
reikaiavimus atmetė, ir 
tokiu būdu greičiausia,
kad Suomija prarado pro- bės patarė Suomijai priim- 
gą užbaigti karą su Rusi- ti Rusijos pasiūlymus, 
ja.

Suomijos vadas marša
las Baron Carl Gustaf von 
Mannerheim įspėja val
džią ir tautą, kad jos ka-

Iš Alijantų Centro, Itališko ‘The VVashington Post’ 
ja, kovo 20 — Alijantų ka-i išspausdino P. Winklerio 
ro jėgos, nežiūrint Vokie- straipsnį, kuris pažeidžia 
tijos nacių kontrapuolimų, laisvės besiekiančias Bal- 
eina prie galutino tos svar- į 
bios pozicijos — Cassino 
(Italijoj) užėmimo.

Vokietijos nacių karo jė
gos yra priverstos trauktis 
į pačią to miesto vakarinę 
dalį, kuri yra taip pat pa
versta į griuvėsius.

Amerikiečiai lakūnai 
bombardavo keletą aero
dromų Italijoj.

v •

Sakoma, kad Suomijos

Gina Lietuvos Laisvę

tijos tautas. Į jo straipsnį 
tame pat laikraštyje atsi
liepė J. Rajeckas, pabrėž
damas lietuvių šimtmeti
nę kovą prieš teutonus vo
kiečius, lietuvių nenorą 

1 priklausvti Sovietams ir 
I pažvmėdamas, kad išeida
mi iš tarptautinės teisės 

'dėsnių, iš teisingumo prin
cipų, turėdami prieš akis 
Atlanto Charterio ir Ketu- 
riu laisvių pareiškimus, 
lietuviai laukia laisvės ir

AMERICAN 
RED CROSS 

+

Medikamentu Juodoji Rinka
(LKFSB) Specialusis 

teismas Kaune pasmerkė 
mirti Valterį Vincerį, kurs 
slapta atgabenęs vaistus į 
Lietuvą, juos pardavinėjo 
žydams aukštomis kaino
mis. Mirties sprendimas į- 
vykdytas.

~ ~:--- . ” . Vinceris iš profesijos butams, kurie siunčiami Lie- vo architektas, 
tuvos civiliams gyvento----------------------------------
iams, priima aukas tam rx i • •• | • 
tikslui, taip gali būti grei- nAIluOIIIPII KlVP 
tu laiku galėsime pasiųsti ■ 1UUUVII8VJI JJIVV 
drabužių civiliams gyven- -----------
toiams.

Taigi dabar jau yra lai- sijos raudonoji armija jau netz.
kas išvalyti drabužius, ku- persikėlė per Dniester upę nacių fortifikuotas (susti- 
riu mes nenešioiame ir lai- ir užėmė daugiau kaip 40 printas). Jis yra ant kelio 
kvti. kad atėjus laikui miestelių Besarabijoj (Ru- 
mes galėtume jų pasiųsti į mūnijoj).
Lietuvą. | Ukrainos ir Lenkijos

į Taupykite drabužius Lie- fronte rusai užėmė 
įtuvai! .200 kaimelių, tarp kurių

Taupykite Drabužius 
Lietuvai

nerheimo įspėjimo pa
skelbti, kad visa tauta ži
notų jo nuomonę apie Ru
sijos taikos sąlygas ir ka
rą.

Anglija ir Jung. Valsty-

(LKFSB) Prieš kiek lai- nepriklausomybės.

i Kaip dabar Amerikos 
Raudonasis Kryžius pas
kyrė S10.000 medikamen-

Londonas, kovo 20 —Ru- yra ir miestelis Kreme-
Šis miestelis buvo

į Lwową.
Kitos rusų karo jėgos 

apie pasivarė 20 mylių pirmyn 
'■ link Mogilevo-Podolskio.

Suomijos valdžia svarsto 
prez. Roosevelto įspėjimą, 
kad ji išsitrauktų iš karo, 
bet apgailestauja, kad 
Rooseveltas tokio pareiš
kimo nepadarė ankščiau.

Taigi iš viso atrodo, kad 
derybos gal bus nutruku
sios.

Fordas Pramato Karo Pa
baigą Gegužės Mėnesyj
Atlanta, kovo 20 — Hen-, 

ry Ford pranašauja, kad į 

karas užsibaigs per du 
mėnesiu. Duok, Dieve, kad gen” praneša, 
užsibaigtų, 
jojame.

(LKFSB) Švedų spauda nių gėrimų pardavinėjimą, 
praneša, kad Kaune areš- Galimas dalykas, kad vo- 
tuoti keturi asmenys už kiečiai nori kuodaugiau- 
kesinimąsi nužudyti gen. šiai alkoholio turėti kari- 
Kubiliūną. Tai esą visi pa- niams reikalams, 
rašiutistai. žinomi komu
nistai. kurie buvo pabėgę', 
į Rusiją artinantis vokie
čių okupacijai. Ir Lietuvos 
patrijotai nemėgia Kubi
liūno, laikydami jį atsida
vusiu vokiečiams.

Uždraustas Alkoholio Par 
davinėjimas Lietuvoje?

Velionies Poeto Kuriniai 
Amerikoje

(LKFSB) Jurgis Baltru
šaitis, apie kurio mirtį ne- 
taip seniai gavome žinių, 
jau anksčiau į USA yra at
siuntęs dvi knygas savo 

i kūrybos, bet dar iki šioliai 
ijos nėra atspausdintos.

(LKFSB) ‘‘Aftontidnin- Būtų gražus paminklas 
, c, ___ kad okupa- garsiam Lietuvos poetui,

bet labai abe- cine valdžia Baltijos vals-jei kas imtųsi tuos jo eilė- 
itybėse uždraudė alkoholi- raščių rinkinius išleisti.
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Lietuvos Ūkinis Gyvenimas

ĮVAIRIOS žinios
Cr

Lithuanian Bulletin Skaitytojams

Argentinos Viešosiose Mokyk
lose Įvesta Religijos Dėstymas
(LKFSB) Argentinos novelistas, slapyvardžiu 

valstybinėse mokyklose į- Hugo Wast. Jis yra para- 
vestas privalomas religi- šęs, kaip mūsų korespon- 
jos dėstymas. Jei tėvai pa- dentas praneša iš Argenti- 
reiškia, kad jie nenorėtų, nos, apie 30 stambių kny- 
jog jų vaikai nebūtų tiky- gų: romanų, novelių ir re- 
bos mokomi, tie nuo reli- ligijos bei filosofijos stu- 
gijos pamokų atleidžiami, dijų. Vien ispanų kalba jo 
Ta proga įžymūs Pietų A- veikalų tiražas pasiekė a- 
merikos rašytojas Manuel pie pusantro milijono eg- 
Galvez, Buenos Aires dien- zempliorių. Kaikurios 
raštyje “EI Pueblo”, rašo knygos susilaukė jau ke- 
jog dekretas apie religijos liolikos laidų. Jis laikomas 
mokymą yra vienas iš di- daugiausiai skaitomu Ar- 
džiausių įvykių Argenti- gentinos autoriumi ir is- 
nos istorijoje. panų kalbos klasiku. Jo

Įdomu pažymėti, jog Ar- knyga yra išversta į di- 
gentinos švietimo ministe- džiąsias pasaulio kalbas, 
ris, prie kurio buvo įves- Hugo Wast vėliausias ro
tas tikybos dėstymas vals- manas vaizduoja Antikris- 
tybinėse mokyklose, yra tą ir jo laikus. Vadinasi 1 
visam pasauly žinomas “666”.

I

(LKFSB) Okupantai 
stengiasi kiek begalėdami 
Lietuvos ūkį panaudoti sa
vo kariniems reikalams. 
Vokiečių spaudos agentū
ra skelbia, kad iš Vokieti
jos į Lietuvą nugabenta 
eilė mašinų ir kad išplėtus 
kaikurių Lietuvos fabrikų 
ir dirbtuvių veikimą, padi
dinta gamyba ūkio maši
nų, popieriaus, chemikali- 
jų, geležies ir metalo išdir
binių. Reorganizuojant ū- 
kį esą jau šių metų pra
džios savininkams grąžin
ta bolševikų okupacijos 
metu apimtos 150 preky
bos ir transporto įstaigos 
bei apie 200 mažų pramo
nės firmų. Okupantai tuo 
giriasi, bet kiek to pagerė
jimo matė Lietuvos žmo
nės?

Raudonasis
Tarptautinio

Marinai Turi Naują Vadą
Amerikos

Kryžius ir
Raudonojo Kryžiaus Ko
mitetas išsiuntė maisto, 
drabužių ir kitų reikmenų 
Amerikos ir Jung. Tautų 
karo belaisviams nuo sau
sio 1 d., 1941 ligi gruodžio 
31 d. 1943 m.Jo oficieriai ir vyrai daug 

pasakoja apie šį generolą. 
Jo motto yra “matyti tai 
tikėti”. Jis viską visur ant 
Guadalcanal asmeniškai 
prižiūrėjo. Turėjo pats 
matyti kas darosi.

Žmonėms namie, atrodė jiems visiems parvežė pa 
kad mes negana greitai 
naikinome japonus iš Gua
dalcanal. Bet visai kitaip 
buvo. Generolas Vander-

rę su major general insig- 
nia. To mažo vaiko drau
gai taip pavydėjo tam vai
kučiui. kad Generolas grįž
damas į Washingtoną,

Kai Los Angeles miestą palietė audra tai ir šeimi
ninkės buvo priverstos gamintis valgį prie žvakės švie
sos, ką šis vaizdas ir parodo.

Reikalauja Sovietų Siekius 
Kelti Viešumon

i

Boston, Mass. — Sekma
dienį, kovo 19 d. kun. Ed- 
mund A. Walsh, S. J., kal
bėdamas Katalikių Moterų 
Lygos susirinkime, kur 
dalyvavo apie 1,000 narių, 
apie karą, pareiškė, jog 
rusų vadai planuoja pa
saulinį komunizmą. Jis 
reikalavo, kad Sovietų Ru
sijos siekiai būtų viešai iš
kelti ir pasmerkti.I

Reikalauja 200 Bilijonų 
Dolerių Pokariniams 

Darbams

VVashington, D. C., kovo 
20 — J. V. Senato Karo 
Kontraktų subkomiteto 
apskaičiavimu, po karo 8 
milijonai darbininkų ne
teks darbo apsigynimo 
dirbtuvėse. Todėl siūlo pa
skirti 200 bilijonų dolerių 
pokariniams darbams, kad 
atleistieji nuo karo darbų 
darbininkai gautų darbus.

Su naujais metais Jung. nuo tos stipriai apsaugo- 
Valstybių Marin ų Korpu- tos strateginės salos, 
sas gavo naują komandie- 
rių, Leit. Generolą Alex- 
ander A. Vandergrift, ir 
nors nerasime jo vardo 
garsiojoj knygoj ‘‘Who’s 
\Vho”, jis marinams yra 
gerai žinomas.

Generolas Vandergrift y- 
ra vienas iš daugelio ap- 
žvaigždžiuotų pirmos eilės 
oficierių, kuris tikrai daly
vavo kovose dabartiniame
kare. Apart 34 metų tar- grift gerai žinojo ką darė, 
nybos Marinų Korpuse, jis Svarbiausia užduotis buvo 
jau prisirengęs išpildvti įsteigti vietą lėktuvams, 
vieną iš karo sunkiausių Kada tas įvyko, žingsnis 
kovų. Ta kova yra išstum
ti japonus iš salų, kurias 
jie pasisavino Pacifike, at
gal i savo žemę, ir net fe
nais juos varyti. Marinai, 
kaip visi žino, yra pirmiau
si kovotojai išlipti iš laivų.

Amerikos visuomenė 
mažai žinojo apie šį naują 
komandierių, kada jis bu
vo paskirtas vesti gar
siuosius Marinus. Bet Ma
rinai ant Guadalcanal jį kiekvienas japonietis ma- 
gerai pažysta. Po jo vado- nė, kad jis buvo neįveikia- 
vybe. japonai prašalinti mas. Ir lig tam laikui jis 

taip galėjo tikėti. Bet Ma- saugojamos, 
rinai parodė, kad galima daryta Makin ir Tarawa.
įveikti japonus”. Ypatingai Taravva, Mari-

Girdime kelias pasakas nai į 76 valandas paėmė 
apie Generolą Vandergrift fortifikacijas, kurios japo- 
per Guadalcanal mėne
sius. Nepaisant kaip jis 
buvo užimtas, jis kasdien 
skutosi. Vieną kartą jis 
pasiuntė kaimyno sūnui 
Washingtone. D. C., kepu-

našią dovaną.
Generolo Vandergrift 

namai yra VVashingtone, 
kad nors per trisdešimt 
metų su Marinų Korpusu 
jis gyveno kiekviename 
pasaulio kampelyje. Daug 
nekalba, visada mandagus 
ir švelnios kalbos. Mėgsta 
pietauti su savo draugais 
ir kaimynais VVashingto
ne. Marinai jį pažįsta kai
po tvarkingą ir puikų ad-

Priešai - Ateiviai

po žingsniui, japonai 
atstumti atgal. Nebuvo 
reikalo bereikalingai au
koti gyvybes, kad tik už
baigti darbą greitai.

Generolas Vandergrift ,
dabar paveda Guadalcanal “mistratonų ir pasekmių 

x rrn LTAVric’ Immn'nHinv’m Vii
pasaką istorijai ir su savo 
vyrais prisirengęs toles
niam darbui. Bet Guadal
canal japonams svarbi pa
moka. “Iki Guadalcanal.

Balandžio 15 sueina ly- šiol, tą naštą nešė vienas 
giai metai kai pasirodė pir- R och este r i s.
mas Lithuanian Bulletin Antrus biuletenio metus 
numeris. P 
nansine Lietuvių Kultūros 
Instituto parama, pereitų 
metų rudenyje, biuletenis 
susilaukė įtin rimtos Ro- 
chesterio, N. Y. patrijotin- 
gos visuomenės piniginės 
paramos, kuri, tam reika
lui, paaukojo $1000.00. $5.00 metams.
Tuo būdu, Rochesterio 
Komitetas, biuletenio at
žvilgiu, užėmė išimtiną pa
dėtį.

Iš tos paramos biulete
nis tebeleidžiamas ir po 
šiai dienai.

Vienok, laikytis vien Ro
chesterio duosnumu, biu
letenio Redakcinė Kolegi
ja nelaiko nei teisingu, 
nei tikslingu, nors ir gerai 
žino kad prireikus, Ro
chesterio lietuviai neatsi
sakys ir vėl prie biuletenio 
finansiniai prisidėti.

Pagrindinai, biuletenis 
skiriamas Amerikos elitui, 
bei skaitlingom bibliote
koms — skaitykloms.

Nemažas biuletenio skai
čius siuntinėjamas ir į už
sienį (Europą, Pietų A- 
meriką ir t. t.).

Kartu sudėjus, šios abi 
adresatų kategorijos su
daro % viso Mailing List. 
Ir tik V4 siuntinėjamas lie
tuviškajai visuomenei.

Pridursime — siuntinė
jamas nemokamai.

Iš svetimtaučių prenu
meratos mes, aišku, reika
lauti negalime: juos infor
muoti apie Lietuvą, 
lietuvių rūpesčius, 
kaip ir mūsų pareiga.

Tuo būdu, lietuviškajai 
visuomenei išpuola našta 
mokėti ne tiktai už pačią 
save, bet ir už kitus %.

Su maža išimtimi, iki

Pradėtas su fi- pradedant, Redakcinė ko
legija yra nutarusi tvarką 
pakeisti ir prašyti lietuviš
kąją adresatų grupę tie
sioginiai prisidėti prie biu
letenio išlaidų 

Pagrindinis 
tos dydis

padengimo, 
prenumera- 
nustatomas

$20.00 arUžsimokėję 
daugiau, bus laikomi pre
numeratoriais — biulete
nio rėmėjais (Sponsors).

Užsimokėję $100.00 ar 
daugiau, bus laikomi pre
numeratoriais biuletenio 
garbės rėmėjais (Honora
ry Sponsors).

Apie juos, kas kart bus 
skelbiama spaudoje.

Sekantieji skaitytojai 
jau yra užsimokėję:

Po $5.00 aukojo: Rev. J. 
Bobinas (Canada), Inkog
nito panorėjęs likti P. G., 
Sister M. Dorothea, R. N. 
(Chicago, III.), C. Katke- 
viez (Chicago, III.), J. Kri- 
pas (Ann Arbor, Mich.), 
A. M. Cheleden (Philadel
phia, Pa.), Rev. Dr. A. 
Deksnys (East St. Louis, 
III.).

Po $10.00 aukojo: pp. J. 
Grinius (Philadelphia, 
Pa.). Rev. J. A. Karalius 
(Shenandoah, Pa.), Rev. 
T. G. Chase (Great Neck, 
L. I.).

$15.00 paaukojo: p. J. M. 
Šaltenis (Chicago, III.).

$20.00 paaukojo (biule
tenio rėmėjas): Rev. I. Al- 
bavičius (Cicero, III.).

apie: $30.00 paaukojo (biule- 
yra tenio rėmėjas): Rev. J. Šil

kas (Sheboigen, Wisc.).
$100.00 paaukojo (biule

tenio garbės rėmėjas): p. 
F. šlapelis (Rochester, N. 
Y.).

Čekius ar money 
i prašome siuntinėti: 
uanian Bulletin, 73 

; 104th Street, New 
iN. Y.

Pastaba. Rochesteryje 
) aukavusių asmenų sąrašas 
| bus paskelbtas atskirai.

Lithuanian Bulletin 
Redakcinė Kolegija. 

New York,
Kovas, 1944.

Į Kunigus Ir Į Misijonierius
(LKFSB) Šv. P. Marijos 

seminarijoje Roland Par
ke, Baltimorėje (Mary- 
land) studijuoja klierikas 
Paulinas Vaičiūnas. Nors 
jisai gimęs ir augęs šiame 
krašte, bet myli savo tėvų 
žemę Lietuvą ir meldžiasi 
už jos išlaisvinimą.

Kitas lietuvis — V. Vai
čekauskas — yra vienuo
lių misijonierių seminari
joje Techny, III. Jisai ruo
šiasi misijų darbui, paro
do daug sugebėjimų, yra 
netgi išrinktas į tarpą re
daktorių seminarijoje lei
džiamo laikraštėlio.

J. Edgar.Hoover, direk
torius Federal Bureau of 
Investigation, savo meti
niame raporte, pareiškė, 
kad ligi birželio 30 d. iš vi
so 14,432 ateiviai - priešai 
buvo suimti nuo karo pra
džios gruodžio 7, 1941 m. 
Iš tų, net 5,027 suimti per 
praeitus dvylika mėnesių. 
FBI ir kitos valdžios įstai
gos rimtai varo ateivių- 

i priešų kontroliavimo prog
ramą. Net 492 atsitiki
muose žygiai imti sunai
kinti natūralizacijos cer- 
tifikatus Amerikos pilie
čių, kurie trukdė mūsų ka
ro pastangą. 75 certifika- 

1 tai jau atimti.

I

I

gą kovos komandierių. Su
laukęs 56 m. amžiaus.

Kada neseniai Generolas 
Vandergrift pareiškė, kad; 
jis nori žengti pirmyn, tas‘ 
reiškė, kad jis norėjo vykti 
į kitas tolimas japonų sa
las, kurios buvo stipriai 

Pradžia pa

FRONT PAGE 
EARS

Lietuvaitė Kompozitorė

I

i i

Apie Lietuvius Švedijoje

j (LKFSB) Šv. Kazimiero 
vienuolijos narė sesuo 

i Bernarda, sukompanuvusi 
puikias Mišias “Regina 
Paeis”,

I
i

las... Lietuvoje išeinantie
ji laikraščiai pilni praneši
mų apie mirimus: nėra 
vaistų, trūksta maisto ir 
kuro. Pasitaiko praneši
mų, kad Kaune miesto 
sodne, ar net gatvėse plė
šikai ką nužudo.

order 
Lith- 
West 
York,

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........... $4.00
Pusei metų .................................... 2.00
Jmant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina ................................ $2.00
Pusei metų .................................... 1.00

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

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

nai tikėjo buvo nepereina
mos.

Po jo komanda. Genero
las turi puikiausiai ir at
sargiausiai išlavintus vy
rus visose tarnybos šako
se. Jie prityrę, mokslus 
baigę vyrai, ir žino visas 
rūšis karo kovos. Daugu
mas jo vyrų dalyvavo viso
kiose kovose. 1940 m. Kon
gresas autorizavo tik 38,- 
000 vyrų dėl Marinų Kor- gražus kūrinys, savotiška 

. puso, bet tas buvo prieš Lietuviškoji Rapsodija. 
'Perlų Uosto įvykį. Šian-1 
, dien jų yra 350,000.
■ Generolas Vandergrift 
Į pilnai pasitiki jo vyrais ir 
iš anksto užtikrina pasi

sekimą.
i “Mes turime vyrus, me-

(LKFSB) Lietuvos mi
nisteris Švedijoje p. Gylys 
yra sveikas, bet darbų ir 
rūpesčių dažnai jaučiasi 
pervargintas. Jam nuošir
džiai patalkina p. Gylienė

kurios susilaukė i darydama reikiamus ver- 
reikšmingo įvertinimo iš- timus, mašynėle perraši- 
pildžius jas De Paul uni- nedarna, tvarkydama iš- 
versitete Chicagoje, dabar 
darbuojasi kompanuoda- 
ma lietuviškų šokių suitą. 
Susipažinęs su jos nauja 
kompozicija jos profeso
rius mano, kad tai bus

Šian- j
II Trijų Didžiųjų Valsty

bių Vadai Suvažiuos 
Pasitarimams

O
..

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Kas jas pažįsta? Tai dvi artistes, kurios pasirašė 
septyniems metams sutartį su RKO studija.

karpas ir tt. Nežiūrint to 
gausaus užsiėmimo ji dar 
randa laiko ir anglų kalbą 
giliau studijuoti. Jau ir 
dabar angliškai gerai susi
kalba.

Švedijoje gauta žinių, 
kad Marytė Nemekšaitė 
dirba darželyje. Avietinai- 
tė buvusi pakviesta anglų 

j kalbos lektore universite- 
j te. Ji gerokai suvargusi. 
! Liūdnos žinios pasiekia 
Švediją apie išvežtuosius 
Vokietijon žmones: dauge
lis lietuvių ten netenka jė
gų ir net gyvasties nuo iš- 

j badėjimo, nuo pervargi- 
;mo, o daugelis ir nuo bom-

London, kovo 20 — Pra- 
džiagą ir įrankius su ku- nešama, kad neužilgo pre- 
riais dirbti, Korpusas pri- zidentas ” 
sirengęs akcijai bi kur.” 1

Generolas Vandergrift y- į tiks kur 
ra realistas. “Marinai ži- 1
no,

> Rooseveltas ir
1 premieras Churchill susi-1 
tiks kur nors pasitari--—------ ------------- -----

______ ________  mams apie karą ir pokari- į I?es ^a^r^a1’ kuriuose 
___, kad nėra lengvo kelio nius reikalus. Rusijos pre- J^e dirba, bombarduojami 

i į Tokyo. Tegul mūsų žmo- mieras Stalinas gali būti tankiai. Kaikurios jaunos 
nės taip irgi pripažysta”. ; turės pasitarimą su jais mergaitės yra patekusios r“ i L-i:  i i o o i n Ir o y'oivi 11FLIS. vėliau. i vokiečių kareivių ątovyk-



Antradienis, Kovo 21 d., 19-14 DARBININKAS T
U*

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Aiblished every Tuesday and Friday except Holidays such 
Yew Year. Good Friday, Memoriai Day, Independence Day 

Labor Day. Thanksgiving and Christmas 
-------- by---------

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
fintered aa second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Bosto> 

Mass. under the Act of March 3. 1870.
Acceptance for malling at special rate' of postage provided for in Section 110:- 

Act of October 8, 1917. authorized on July 12. 1918
SUBSCRIPTION RATES

domestic yearly.............. .........
domestic once per week yearly 
Forelgn yearly ______________
Forelgn once per week yearly

Atvirkštinė "Lend-Lease" Padė
ta Jungtinėms Valstybėms

Šv. Juozapui Iš Lietuvos Kilusios 
Garsenybės

$4.00
$2.00
$5.00
$2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ._............. $4.uu
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ___________  $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
166 West Broadway, South Boston. Mas*-

Telephone SOUth Boston 2680

Angliškoj katalikų spaudoj vis daugiau pasirodo 
žinių apie Lietuvą, jos praeitį, dabartinę sunkią pa
dėtį ir apie įtemptas lietuvių pastangas atgauti pra
rastą laisvę. Ypačiai ilgą toj temoj straipsnį įdėjo ka
talikų laikraštis “Pilot”. Tas žinias jis paėmė iš N. C. 
W. C. News Service (Vyskupų Labdaringos Sąjungos 
Žinių Tarnybos). Iš smulkmeniško atpasakojimo Lie
tuvos istorijos pigu atspėti, kad tas žinias patiekė mū
siškė Kunigų Vienybė, nes amerikiečiai taip nuodug
niai Lietuvos istorijos nepažįsta. Tie bendri mūsų is
torijos bruožai lietuviams gerai žinomi, tad nėra rei
kalo juos čia atkartoti. Vien pažymėtina, kad ten pa
brėžiama neprietelingas Rusijos nusistatymas Lietu
vos atžvilgiu ir sistematinės rusų carizmo pastangos 
surusinti ir supravoslavinti lietuvių tautą. Taip pat 
nurodoma pavojus gręsiąs iš bolševikų pusės, kad jie 
dar didesni lietuvių priešai negu buvusioji caro val
džia.

Džiugu pabrėžti, kad Amerikos visuomenė prade
da gyvai suprasti bolševizmo pavojų. Iki šiol amerikie
čiai įgimtu pakantumu žiūrėjo į komunistinę agitaci
ją, manydami, kad šioj laisvojoj šaly gali pasireikšti 
bet kokios politinės pažiūros, ir daug ką nepaisė apie 
raudonuosius rėksnius. Bet staiga pasijuto, kad rau
donieji agitatoriai jaučiasi čia kaip namie ir taip na- 
chališkai bei įžūliai elgiasi, kad patiems amerikiečiams 
draudžia savo pažiūras laisvai pareikšti. Vienas rašy
tojas Lawrence Sullivan savo knygoje “Bureaucracy 
Runs Amuck” šitaip pasisakė:

“Beveik per 10 metų Jungtinėse Valstybėse eina 
įtemptas vajus, vedamas ir tvarkomas kai kurių val
džios įstaigų ta kryptimi, kad demokratija ir komuniz
mas esą sinonimai (tapatingi žodžiai). Tas vajus sten
giasi įgyvendinti tokią mintį, kad kiekvienas komu
nistinio pobūdžio žygis esąs “demokratinė veikla”; gi 
kiekviena veiklos linija, paremta Amerikos konstitu
cijos pagrindu ir priešinga Europos totalitarizmui, 
tiesiog vadinama fašizmu. Kiekvienoj federalinėj įstai
goj yra įsikūrusi komunistinė ląstelė (kertelė), kuri 
daboja veikimą, savaip pakreipia darbuotės liniją ir 
prie kiekvienos progos ardo konstitucinę laisvę — žo
džiu, “braunasi iš vidaus”, anot oficialaus komunistų iš dalies apginkluoti įtai- 
pareiškimo, kurs taip apibūdina tą požeminį jų darbą symais ir medžiaga prisių- 
visose šalyse, kurios dar tebeturi parliamentarinę 
tvarką”.

Tad gi ne mums tik vieniems nevalia turėti kito 
pasirinkimo, kaip komunizmą. Jei pasirenkam tikrąją 
demokratiją, pripažįstančią laisvę visoms tautoms, 
tai komunistai apšaukia mus fašistais, nes jų požiūriu 
vienintelė demokratija tai Maskvos bolševizmas. Kadi 
mus, nežymius ateivius komunistai mėgina užrėkti ir 
terorizuoti, tai nieko nuostabaus. Diktatoriai ir smo
gikai visuomet puola beginklius. Bet kad jie mėgina 
vyrauti' ir Amerikos viršūnėse, tai jau gerokai keista. 
Tačiau amerikiečiai jau pradeda apsižiūrėti ir man
dagiai, bet tvirtai stumia nachalus už durų. Su tam 
tikrais deglais elementais kitaip nė negalima. K.

I

torialinės Afrikos ir Nau
josios Caledonijos; Belgi
jos ir Belgų Congo; Olan
dijos Surinam’o (Olandų 
Guiana) ir Vakarų Indijos; 
iš Kinijos ir Sovietų Są
jungos.

“Jungtinių Valstybių ka-

»

LIETUVIS SALEZIETIS 
KOLUMBIJOJE

Globotojau Bažnyčios, šventas Juozapai! 
Tave pagarbina dangus ir žemė;

Nes gimusj Vaikelį šildei ir supai
Ir maitinai Šeimyną šventą, ramią.

Maitink ir šiandien pavergtas ramias tautas, 
Kurios pakliuvo į nagus gobšaus grobiko;

Ir sulaikykie barbarų minias piktas, 
Kurios kaip juodas debesys ant mūsų tyko.

Jos veržiasi pirmyn, norėdamos pabaigt 
Seniau pradėtą kruvinąjį darbą,

Ir tautą sunaikyt ir visiškai paneigt 
Dorovės ir tikėjimo pagarbą.

Šventasis Juozapai’ Pasauliui sugrąžyk 
Pastovią ir teisingą Dievo taiką, 

Pavydą tarp tautų ir kerštą numalšyk, 
Atitaisykie teisingumo saiką.

Šventasis Juozapai! Tu iš dangaus stebi 
Suvargytus, apviltus darbo žmones:

Kaip bedievybės jie kamuojasi glėby,
Koks jiems skaudus, vargingas šis ašarų klo- 

[nis.

VVashingtonas — Kovo “Be atvirkštinės lend- 
d. Mr. Leo Crovvley, Užsie- lease pagalbos gautos iš 
nių Ekonomikos Adminis- Didžiosios Britanijos, Aus- 
tratorius, pareiškė Užsie- tralijos, Naujosios Zelan- 
nių Reikalų Komitetui se- dijos ir Indijos, mes ga- 
kantį: vome išteklių ir patarnavi-

“Pagrindinė nauda, ku- mų taip pat iš: Britų Cen- 
rią mes gauname iš leųd- tralinės Afrikos, Islandi- 
lease pagalbos suteikia- jos, Fiji salų, Caribbean 
mos mūsų sąjunginin- salų, Vidurinės Rytų ir 
kams, yra ta, kad tai įga- Šiaurės Afrikos; Prancūzų 
liną juos daryti žalą mūsų Tautinio Komiteto Šiaurės 
priešams — ir jųjų prie- ir Vakarų Afrikoje; Ekva- 
šair.s — tų išteklių, ku
riuos mes siunčiame, pa
galba.

“Papildoma karo laiko 
nauda, kurią Jungtinės 
Valstybės gauna kaipo re
zultatą mūsų lend-lease 
pagalbos, yra atvirkštinė
lend-lease pagalba, šutei- ro ir jūrų jėgos, mūsų pre- 
kiama mūsų sąjungininkų kybinis laivynas ir Raudo- 
mums,” pridėjo Mr. Crow- nasis Kryžius 
ley. “Atvirkštinė lend- 
lease”, jis paaiškino, “susi
deda iš prekių, patarnavi
mų ir informacijų sutei
kiamų Jungtinėms Valsty
bėms mūsų sąjunginingų 
neapmokant jiems už tai iš virtadalį 
mūsų pusės.” 
konomikos Administrato- servuotos mėsos iš Auš
rius toliau raportavo, kad tralijos ir Naujosios Ze- 
“nuolat didėjantis atvirkš- landi jos, įskaitant maž- 
tinės lend-lease pagalbos daug visą jautieną ir ver- 
kiekis mums buvo šutei- šieną, kurią mes pasiun-j 
kiamas mūsų sąjunginin- tėm į kitus kraštus iš 
kų, daugiausia britų. Mes Jungtinių Valstybių lend- 
taip pat pagal didėjantį lease planu.
reikalą gauname atvirkš- “Iki šiol pranešti skai
tinę lend-lease pagalbą iš- čiai atvirkštinės lend-lease jimui Pergalės prieš Ašį. Czecholslovakų ar lenkų 
tekliais ir patarnavimais pagalbos yra nepilnas at- Jungtinių Tautų duoklės įgula. Panašiai ir pačių 

’ ; tos reikšmės ir keitėsi pagal jų išteklius ir mūsų sąjungininkų karo 
tie ištekliai pagal karo apystovas. Kai pastangos yra mums ly- 

kurios tautos davė dau- giai svarbios kaip ir jų at- 
duoda. Jie neįtraukia visų giau gyvybėmis ir išgriau- virkšti nė lend-lease pagal-

užjūriuose 
gavo veltui beveik visą ga
limą patarnavimą ir ištek
lius, kurių jiems reikia ir 
kuriuos mūsų sąjunginin
kai vietoje gali pristatyti. 

“Mes gavome beveik ket- 
biliono svarų 

Užsienių E- šviežios, šaldytos ir kon-

Nesąžiningi suvedžiojo juos vadai, 
Žadėdami ant žemės pilną laimės rojų,

Bet vyliūgingi buvo jųjų pažadai,
Nes darbininkai laisvės ir duonos nustojo.

Paguosk juos, nuraminkie jų sunkius vargus, 
Grąžink tikėjimo ramybę ir paguodą;

Tegu jų sielose užviešpataus dangus, 
Tegu vienam tik Dievui tikrą garbę duoda.

I
Ligšioliai pavergti, ištroškę ir išalkę, 

Šventoj tavo globoj tenuramina alkį.
J. Kmitas.

galba kitoms Jungtinėms centų išleistų lend-lease. 
Tautoms, nei jų atvirkšti- Amerikos 
nė lend-lease pagalba amerikoniška įgula 
mums nėra mastas, kuriuo

bombnešis su 
virš 

Vokietijos yra lygiai tokia 
mes galime matuoti Jung- pat duoklė, kaip ir Ameri- 
tinių Tautų duoklę laimė- kos bombnešis su Britų,

iš Prancūzų Tautinio Ko- spindys 
miteto, Belgijos, Olandi- vertės, kurią 
jos, Sovietų Sąjungos ir ir patarnavimai mums 
Kinijos.” <'

Mr. Crowley tęsė: “Oro atvirkštinės lend-lease pa- tais miestais, kai kurios 
ofenzyvą prieš Vokietiją ir galba suteiktų mums gė- daugiau ginklais ir me- 
Europos pakraščių invazi- rybių vietoje kovos srity- 
ja nebūtų buvus galima se. Be to, apskaičiavimas 
dabartiniu mastu, jeigu yra lėtas ir nepilnas, ka- 
nebūtume turėję abi pusės dangi atvirkštinės lend- 
lend-lease pagalbos”, ir to- lease pagalbos gėrybės y- 

ra duodamos mums tūks
tančiuose vietų per visą

liau pridėjo: “Milžiniškieji
R. A. F. oro puolimai yra

■ sta iš Jungtinių Valstybių, 
i Tuo pat metu mūsiškiai la- 
i kūnai :
I

ba mums.
“Mūsų svarbiausi sąjun

gininkai kovoja prieš Ašį 
ilgiau nei mes patys. Senai 
prieš gruodžio 7 d., 1941, 
Sovietų Sąjunga, Didžioji 
Britanija. Kanada, Aus
tralija ir Naujoji Zelandi
ja skyrė maždaug nuo ket
virtadalio iki pusės savo 
tautinės gamybos Ašies

džiaga. Nėra mums būdo 
apskaičiuoti vertę mums 
ir kitoms Jungtinėms Tau
toms tos didžiosios duok
lės, kurią Didžioji Britani
ja suteikė po Dunkirk’o 

• herojiškai atlaikydama
pasaulį, dideliais kiekiais “blitz” ir galimą invaziją 
iš vietoje turimų išteklių.1 ir smogdama atgal į vokie- 
Kai tuo tarpu iš Jungtinių čius vienui viena, taip pat sumušimui. 1941 m. Jung

tinės Valstybės vartojoValstybių išeinančios lend- neįmanoma apskaičiuoti 
yra padedami at- lease planu gėrybės eina iš vertę, to ką Sovietų armi- 

virkštinės lend-lease pa- vieno šaltinio, centralizuo- ja padarė naciams nuo ta- 
9-toji tai, sujungtai ir po organi- da kai Maskva ir Lenin

gradas buvo išsaugoti
“Taip pat negalima iš- 1941 metais ir praėjusio

tas Krivoi Rog kelyje link 
Vokietijos sienų; nei ver
tės tos šešių ir pusės metų 

i Kinijos kovos prieš įsiver- tiktai dabar pradeda pa- 
jžėlius Japonus. 'Siekti tai, kad pusė mūsų

“Kas liečia Jungtinių visos tautines gamybos y- 
Tautų duoklių apskaičia- ra skiriama karo reika- 

pinigine verte, gal Iams, įskaitant vertę visos

galbos. 8-toji ir
Jungtinių Valstybių Karo zuotą priežiūrą.
Oro Pajėgos operuoja nuo 
didžiulės oro bazės mums reikšti doleriais daugelio mėnesio, kada buvo atgau- 
specialiai pastatytos dide- atvirkštinės lend-lease pa- 
liais karštais britų pagal galbos patarnavimų su- 
atvirkštinės lend-lease pa- teiktų mums, ypatingai 

į galbos planą. Mūsų oro pa- gautųjų iš Didžiosios Bri- 
jėgos taip pat gauna iš tanijos. Anksti karo pra- 

! britų daugybę įvairių ir džioje, pavyzdžiui, britai j 
labai svarbių įrengimų iš- suteikė mums neįkainuo- 
teklių ir patarnavimų, be jamų informacijų ryšium vimą 
kurių mūsų didieji oro su radi jaus — vietovių iš- geriausias ir tikslingiau- 
puolimai negalėtų būti iš- sivystimu, padarytų laike sias būdas tai įvertinti, y- 
pildyti. “blitz”. Jie mums taip pat į ra palyginant kiek kuri

“Maždaug vienas trečda- suteikė smulkių žinių apie tauta skiria karo produk- 
lis visų išteklių ir įrengi- Merlin Rolls-Royce moto- cijai. Jeigu kiekviena vai

rus, vartojamus kai ku- stybė maždaug ta pačia 
riuose mūsų geriausiuose proporcija skiria savo tau- 

įskai- tinę gamybą Ašies jėgų 
tai piniginė ■

(LKFSB) Saleziečių teo- čiais ir tik po dvylikos me- 
logijos mokyklos Mosque- 
ros mieste, Kolumbijoje, 
studijuoja lietuvis St. M. 
Matutis. Dabar jisai jau 
trečius metus studijuoja 
teologiją ir kitais metais 
bus įšventintas kunigu. 
Anksčiau ketverius metus 
mokinosi Italijoje, 1935 m.
nuvyko į Ekvatorių, kur joje skambėjo Lietuvos 
baigė filosofijos mokslus, himno garsai.
1937 m. išvyko į Ekvato- ' 
riaus misijas, kur trejus 
metus dirbo tarp pusiau 
laukinių žmonių. Vėliau, 
metus padirbėjęs Ekvato
riaus sostinėje, 1941 m. į- 
stojo į Teologijos mokslus. 
Į Kolumbiją atvyko 1943 
m. gruodžio mėn. Tik po 
dešimts metų jam čia teko 
susitikti su savo tautie-

tų jam vėl teko išgirsti mų įsigytų Anglijoje yra 
Lietuvos himną, kurį gra- mums britų suteikiami 
žiai sudainavo teatro salė- kaipo atvirkštinė lend- 
je kolumbiečių vaikų cho- lease pagalba be jokių iš- 
ras, vadovaujamas ,italų, laidų mums. Be to, beveik 
ispanų ir kolumbiečių teo- visos gyvenamosios patal- 
logų, kurie leido tenai savo pos, aerodromai, transpor- 
atostogas. Jis mano, kad to patarnavimai, civilinė 
gal pirmą kartą Kolumbi- darbo jėga ir įvairūs kiti nysis pavyzdys yra 

patarnavimai reikalingi propulsion” orlaivys, iš- daugiau negu 
mūsų pajėgoms yra šutei- raštas R. A. F. Group Capt, turi naudotis 
kiami kaipo lend-lease. iFrank Whittle. Tiek mes, tekliais.

Jungtinių Valstybių jė- tiek britai dabar statosi, “JungtinėsDabar toje seminarijoje 
yra trys lietuviai salezie
čiai: Mykolas Tamošiūnas, 
Vaclovas Dubinskas ir jau 
minėtas Stanislovas Matu
tis. Kitoje — Ilagues — se
minarijoje yra dar lietuvis 
E. Estrauskas. Kolumbijo
je .yra taipgi nemažai iš 
Lietuvos atvykusių žydų.

(LKFSB) Vienu iš ge
riausių pasaulyje muzikos 
vienetų yra laikomas Bu
dapešto kvartetas. Pasiro
do, kad iš keturių muzi
kantų tame kvartete du y- 
ra iš Lietuvos: iš Vilniaus 
miesto žydų tautybės bro
liai A. ir M. Schneider.

Garsusis smuikininkas 
Jascha Heifetz taip nat iš 
Vilniaus.

Iš Lietuvos kilę Ameri
koje yra du žinomi žydų 
tautybės dailininkai—Max 
Band ir Arbitblatas.

Vienas žymiausių spe
cialistų apie, italų renesan
so meną yra Amerikos pi
lietis Bernard Berenson.

Jis labai mažas iš Lietu
vos, iš dzūkų krašto buvo 
atvežtas į Amerika. Jau 
senokai jis gyveno Italijo
je, netoli Florencijos. Jei 
yra frvvas. jam dabar ne
toli 80 metų amžiaus.

pagalbos, kurią mes sutei
kiame lend-lease keliu. To
kiu būdu dabartiniu laiku 
Jungtinės Valstybės stovi 
maždaug lygiai su kitais 
sąjungininkais, piniginiai 
įvertinus karo pastangas.

“Jungtinių Valstybių ga
mybos duoklė karui, įskai
tant lend-lease pagalbą, 
imant proporcionaliai to 
ką duodame su mūsų iš
tekliais, nėra nei kiek di
desnė, nei mūsų sąjungi
ninkų duoklė, proporcio
naliai su jų ištekliais. Mū
sų duoklė kiekybe yra 
daug didesnė, nes mes tu
rime daug didesnį indus
trinį pajėgumą ir mes esa
me toli nuo kovos frontų. 
Tačiau ištekliai ir patar
navimai, kuriuos mes ga
vome iš sąjungininkų yra 
labai dideli, palyginti su 
tuo ką jie gali aukoti, ir 
yra gyvybiniai svarbūs 
mūsų pačių kovos pasėk- 
mingumui ir sustiprini
mui Jungtinių Tautų kai
po vieneto kovos jėgų.”

Tėvu Jėzuitu Misijos
Philadelphia, Pa. — Šv. Jur- 

maždaug dešimtadalį savo Par-> Kovo 13 — Bal. 2 d. 
visos gamybos apsaugai.- T- Pr Aukštikalnį, S. J. 
1943 m. Sovietų Sąjunga, 
Britanija ir kitos tautos iš 
Britų Commonw e a 11 h 
kiekviena vartojo maž
daug pusę savo visos ga
mybos karui.

“Jungtinės Valstybės

kovos lėktuvuose,
tant Mustang’us, kurie da- sumušimui, 
bar lydi mūsų bomberius našta yra išskirstyta ly- 
iki pat Berlyno. Britai turi giai tarp Jungtinių Tautų, 
ginklus ir įtaisymus, ku- pagal jų išgales. Tos, ku-’ 
riuos jie išvystė. Paskuti- Į rios išgali daugiau duoti, Į

“ jet- proporcionaliai neduoda 
tos, kurios į 
ribotais iš-

<<

gos Viduržemio jūros karo 
teatre taip pat yra gavu
sios atvirkštinę lend-lease 
pagalbą iš Prancūzų Šiau
rės ir Vakarų Afrikos, 
Prancūzų Afrika taip pat 
padeda maisto ištekliais 
Jungtinėms Tautoms Sici
lijoje ir Italijoje.

Valstybės
orlaivius pagal šį naują iš- lend-lease programai nau- 
radimą, kurio smulkūs doja apie 14 procentų visų 
duomenys buvo mums lai- savo išlaidų karui. Kiti 86 
svai pateikti, šios rūšies procentai yra naudojami 
atvirkštinės lend-lease pa- mūsų tiesioginiems karo 
galbos vertę yra nepapra
stai sunku, gal net neįma
noma, paversti į dolerius.

“Nei mūsų lend-lease pa-

iI 
reikalams, kurie yra ly
giai tiek pat duoklė Jung
tinių Tautų pastangoms 
pergalei, kaip ir tie 14 pro-

Brooklyn. N. Y. — A; relški-
Kovo 13 — Bal. 2 d.

■Vo.s.s. — Šv. Pranciš-
Bal. 2 d.

mo par..
T. Jonas Kidykas. S. J

A t kol.
kaus par.. Kovo 26 —
T. Antanas Mešlis, S. J.

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

Nevari;, N. J. — šv. Trejybes 
par.. Geg. 21 — 30 d. T. Anta
nas Mešlis. S. J.
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Antradienis, Kovo 21 d.. 1944

J. Butkevičius.

I

t

Judas Iskarijotas,
Jėzaus Išdavėjas

Tęsinys
rusiau oeoegaamas, Ju

das įjAdi įjotus gieįuii pe
rėjo tuouiaS, KaiKUi'ias 
siaurąsias ueiUZaies įmes
iu gatves, ir urnai rauusi 
AunaCidUSiUjU AUlUgU xva- 
jxxu liautuose, vauai jiS Vi
sai rdiiicją įdijuai pia- 
ucoc. aaU tu Ji VOiaiiUU, Kll- 
įius jie taip seniai įauKe ir 
ilgėjosi, — paganau prisi
artino; uaoar, — šią ypa
tingą nakų, Getsemanes 
daržas, — dus pati pato
giausia vieta Jį suimti, 
najno rūmų kieme, ouvo 
nepaprastas sujudimas: 
čia ouvo daromas skuous 

prisiruošimas Jėzaus Aa- 
zareno sugavimui. Vy
riausiųjų Kunigų Kareiviai 
ir tarnai, SKumai čia rin
kosi ir gmkiavosi, liKtar- 
nemis ir smalinėmis žva
kėmis momencauai ap- 
šviesaami aiaeię nakties 
tamsyoę. kurioje nors ir 
prie menkų ziounų švie
sos, — šen ir ten pilki Kar
dai žybčiojo, paKeiiui į vo 
Getsemano Daržą. Beei-

kytojau!” (Šv. Mato, 
XXVI, XLIX.) Tas išdavė
jo veidmainingas pabučia
vimas, amžiams bėgant, 
perėjo į literatūrą ir isto
riją, kaipo ypatingas sim
bolis visa tai, kas tik yra 
paremta veidmainybe ir 
žemiausios rūšies gėda.

Čia gali būti ganėtinai 
keistas tas dalykas, kad 
Judas Iškąri jotas turėjo 
pasirinkti šį švelnaus pa
linkimo ženklą, kaip savo 
išdavystės signalą. Juk 
pirm atsiskyrimo arba ilgo 
nesimatymo, paprastai ar
timi prieteliai Rytų šalyse 
vienas antrą apsikabina; 
mes gi Europiečiai, net nė 
rankos vienas antram ne- 
bepaspaudžiame, jeigu 
mes kasdieną, arba bent 
kiek ir rečiau matomės. 
Gi Judas Iškąri jotas buvo 
drauge su mūsų Išganyto- 
jumi tik kokią porą valan
dų laiko prieš tai, Paskuti
nės Vakarienės bute, ir dė
lei to, — jokios apystovos 
čia jo visiškai nebereikala- 

rodyti tokį specijalį 
draugingumą. Dabar kyla

1 f

•s:*/-: -z

Kai Los Angeies miestą palietė audra, tai elektros jėga ir šviesa buvo 
nukirstos ir daugelis dirbtuvių turėjo sustoti. Vaizdas parodo po minėtos 
audros ir Air-Way Launary darbininkus, laukiant pataisymo, prie kortų 
stalo.

------------------------------- Z - ..

ji mėnr.
Rusų kalba 19 laikraščių — 5 

dienr., 1 savaitr., 3 du kart per 
mėn., 7 mėnr., 3 kit.

Serbų kalba 5 laikraščiai — 2 
dienr., 1 du kart per savaitę, 2 
savaitr.

Slovakų kalba 32 laikraščiai— 
2 dienr., 2 du kart per savaitę, 
14 savaitraščių, 6 du kart per 
mėn. ir 8 mėnr.

Slovėnų kalba 12 laikraščių— 
4 dienr., 1 du kart per savaitę, 

. 4 savaitr., 1 du kart per mėn. ir 
2 mėnr.

Ispanų kalba 142 laikraščiai 
— 10 dienr., 2 du kart per sa- 

. vaitę, 58 savaitr., 7 du kart per 
mėn., 41 mėnr. ir 24 kit.

Švedų kalba 47 laikraščiai — 
į 1 du kart per savaitę, 20 savait. 

raščių. 1 du kart per mėn., 17 
mėnr. ir 8 kit.

Ukrainiečių kalba 14 laikraš
čių — 2 dienr., 1 du kart per 
savaitę, 4 savaitr., 1 du kart 
per mėn., 6 mėnraščiai.

Valiečių kalba 2 laikraščiai — 
2 mėnraščiai.

VVendish kalba 1 laikraštis — 
1 savaitraštis.

Yiddish kalba 50 laikraščių— 
8 dienr.. 11 savairaščių, 1 du 
kart per mėn., 22 mėnr. ir 8 kt.

Iš viso — 1,092 laikraščių — 
96 dienraščiai, 50 du kart per 
saitę, 448 savairaščiai, 72 du 
kart per savaitę. 316 mėnraš
čių ir 110 kitokių.

Tik 21 iš 39 svetimkalbų gru
pių leidžia dienraščius, beveik 
visos leidžia savaitraščius arba 
du kart per savaitę.

Sekamos grupės turi daugiau
sia leidinių —

Estų kalba 2 laikraščiai — 1 1 du kart per savaitę, 3 savaitr, 
savaitr. ir 1 mėn.

Suomių kalba 22 laikraščiai— 
dienr., 6 du kart per savait., 
savaitr. ir 7 mėn.
Flemish kalba 1 laikraštis —
savaitinis.

Prancūzų kalba 43 laikraš
čiai — 4 dienr., 3 du kart per 
savaitę, 17 savaitr., 4 du kart 
per mėn., 6 mėnesiniai ir 9 kt.

Vokiečių kalba 151 laikraštis
— 9 dienraščiai. 2 du kart per 
savaitę, 51 savaitraštis, 12 du 
kart per mėn., 48 mėnesiniai ir 
29 kit.

Graikų kalba 30 laikraščių —
2 dienr., 9 savaitraščiai. 7 du 
kart per mėn., 10 mėnesinių ir

. 2 kit.
Hebrew kalba 14 laikraščių—

1 savaitraštis, 7 mėnesiniai ir 6 
kiti.

Vengrų kalba 57 laikraščiai—
3 dienr., 37 savaitr., 5 du kart 
per mėn., 11 mėnesinių ir 1 kit.

Italų kalba 117 laikraščių — 
5 dienr., 1 du kart per savaitę, 
67 savaitraščiai, 7 du kart per 
mėn., 33 mėnesiniai ir 4 kit.

Japonų kalba 3 laikraščiai —
du kart per savaitę.
Koriečių kalba 1 laikraštis — 
savaitraštis.
Ladino kalba 1 laikraštis — 
savaitraštis.
Latvių kalba 3 laikraščiai — 
savaitraštis, 1 mėnesinis ir 1 

kit.

siškai sustyrusius savo ke
lius, ir prašyti sau pasi
gailėjimo, kas jam ištikrų
jų nebūtų buvę atsakyta? 
Bet Judas Iskarijotas bu
vo nepalenkiamas, kaip 
buvo atkaklus piktume, — 
taip lygiai pat, laisva savo 
valia, — jis pasiėmė ant 
savo pečių ir apgalvotą sa
vo kaltę. Jis paskutiniu 
kartu nusikreipė nuo Išga- 
nytojaus į nuodėmių tam
sybes, o Išganytojas pra
dėjo pirmus vargingus Sa
vo žingsnius į skausmin
gąją Savo mirtį ant Kalva
rijos kalno.

Jėzui netruko ateiti Di- kalbose. Kaikurie organai 
džiojo Penktadienio mir
ties tamsybių valanda, ku- 

• rioje Jis padarė Pats iš Sa
vęs Paskutinę Didžiausią
ją Auką, nusidėjusios pa
saulio žmonijos atpirki- 

į mui, ant Kalvarijos kalno! 
; Judui Iškąri jotui, taipgi 
greitai prisiartino ta va- 

j landa, kurioje jis pasiruo
šė sau ant kaklo virvę!... 
Ūmai visas Jeruzalės mies
tas buvo sujudintas šiur
pia naujiena: — Jėzus Na- 
zarėnas nuteistas mirti
mi! Jį išdavė buvęs Jo mo
kinys — Judas Iskarijotas! 
Tie žodžiai, tarsi didžiau
sių kūjų kirčiai, nuolati
niai daužė jojo ausis. Tai 
buvo baisus, nelaimingas 
atlyginimas, už papildytą 
jo išdavystę. Staiga jo są-, 
žinė visoje savo pilnybėje, 
palietė nelaimingą, šv. Iš- 
ganytojaus Kraujo kalte 
apsisiautusį Judą. Kaino 
antspauda dabar buvo ant 
jo kaktos jau pridėta; si
dabriniai pinigai, kurie 
pirmiau buvo taip saldūs 
jojo širdžiai, — dabar ne
apsakomai degino jam ne 
tik širdį, — bet ir pirštus, 
nuolatiniai primindami 

į jam baisią kriminalinę jo 
kaltę. Ne gailestis, — o tik 
baisus jo susikrimtimas, 
nuvijo jį atgal pas Vyriau
siąjį Kunigą — Kajifą ir 
kitus Tarybos narius, kad 
dar galima būtų atšaukti 
tą baisią jo.išdavystę. Bai
saus nusiminimo ir despe
racijos jo riksmas, ūmai 
suskambėjo jųjų ausyse: 
— “Aš nusidėjau, išduoda
mas nekaltą kraują!” Jie 
gi visi choru, šaltai, ciniš
kai, jam į tai pastebėjo: — 
“O kas mums darbo apie 

i tai? — Tu žinokis!” (Šv.
Mato, XXVII, IV.) Tuomet 
Judas sviedė į grindis tris
dešimts sidabrinių, ir tar
si karštu vandeniu aplie
tas — išbėgo iš šventyk
los... Dabar nelaimingos jo 
karjeros istorija jau pasi
baigė. Ant skardaus kalne
lio krašto, — jis užsinėrė 
sau ant kaklo po medžiu lošti tragišką nelaimingo 
pririštą virvę... — Ir po po- Judo Iskarijoto rolę! 
ros valandų laiko, — žmo-

i i

Skaitlius, Distribucija Ir Cirkuliacija Svetimu Kalbu 
Laikraščiu Jung. Valstybėse

nant visai miniai į Getse- rimtas klausimas, delei ko
mano Daržą. — staiga pa- v^sa tai jo buvo daroma? 
sidarė nesitikėta kliūtis:— Ar tai buvo, kaip kaikurie 
Kaip ir kokiu būdu, tikrai tvirtina, iš Judo Iškąri joto:

pusės, savo piktumo valy
mas? O gal būti, buvo vien 
pusiauširdis bandymas, 
paslėpti tikrąjį savo tiks
lą? O gal produktingos ir 
lakios jo mintys, nebegalė
jo išgalvoti ir surasti ki
tos, atsakomos, tame rei
kale galimos panaudoti i 
kurios nors priemonės?

Taip. Lygiai dar ir šiame 
paskutiniame aukščiau
siame Savo pasiaukavimo 
momente Dieviškoji Jė- t 
zaus Širdies kantrybė ga
lutinai neišsenka. Begali
nis Dievo Sūnaus gailes
tingumas, ir čia dar turi 
progą paskutinį kartą ape
liuoti į Judą. Pasigirsta be
galo draugingi ir priver
čiami Išganytojaus žo
džiai: — “Prieteliau! — Ko 
čia atėjai ? — Ar pabučia
vimu, išduodi Žmogaus 
Sūnų?” (šv. Mato, XXVI, 
L: šv. Luko, XXII,

Į

jie galės pažinti Jėzų i\a- 
zarėną? — Juk būtų labai 
nemalonu padaryti klaidą! 
Bet čia Judas Iskarijotas 
greitai išrišo tą painų 
klausimą, gana charakte
ringoje formoje: — “Kurį 
aš pabučiuosiu tai Tas yra. 
— “Laikykite Jį tvirtai!’’ 
(Šv. Mato. XXVI. XLVTIL) 
Renegatas arba išdavėjas, 
juk nebegali būti vien pa
syvia žiopsotojas; jis turi 
aktyviai atlikti savo dalį, 
šiame savo Mokytojo išda
vimo darbe.

Jie visi atėjo į daržą, 
kaip tik tuo pat laiku, — 
kai Jėzus tik ką buvo pa
kilęs iš Savo maldos, di
džiausių kentėjimų agoni
joje. Čia Judas Iskarijotas 
ūmai sulošė paskutinę Jė
zaus išdavimo rolę! Sku
bėdamas priešakiu su pre
tenduojamu savo meilės 
karštumu, ir rodydamas XLVIII.) Kad Judas Iska- 
dirbtiną savo nuoširdumą, rijotas, taip sakant, vie- 
kokį tik jis tesugebėjo pa- nuoliktą valandą, būtų Iš
rėdyti, — jis ištiesė savo ganytojaus tik paklausęs, 
rankas ir apkabinęs veid- — tai nelaiminga jo karjė- 
mainiškai Jėzų pabučiavo ros istorija. — būtų suvisu 
pasveikinimo ženkian sa- kitaip užsibaigusi! Bet ar- 
kydamas: — "Sveikas Mo-'gi jis galėjo sulenkti vi-
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Sakoma, kad ir arklys turi senso. Štai šitas arklys 
su maža pagt Iba Hollywoodo artistų atėjęs i Holly- 
wood Statė Banką ir užsisakė $100 vertės boną.

Sekami miestai turi daugiau
sia svetimų kalbų laikraščių — 
New Yorko miestas 237, Chica
go 96. Pittsburgas 38, Cleve- 
landas 34, San Francisco 26, 
Los Angeles 25, Detroitas 22.

Fraternalės. religijinės, kul
tūros, politinės ir profesijonalės 
organizacijos išleidžia daug sve
timų kalbų leidinių. Daug or
ganizacijų įkorporavo savo 
spaustuvės biznį kaipo atskirą 
reikalą. Didesnės fraternalės ■ 
organizacijos išleidžia organus j

Armėnų kalba 17 laikraščių —
2 dienr., - du kart savaitr., 8
savaitr., 1 du kart per mėn.. 3 
mėnesiniai ir 2 kiti.

Bulgarų kalba 4 laikraščiai—

I
į

aprašo tik organizacijos reika
lus ir pasirodo sykį arba du 
syk per mėnesį, kiti kas antrą 
mėnesį, ir tt. Bet dauguma iš
leidžia savaitraščius, du kartus 
per savaitę arba dienraščius su 
vėliausiomis žiniomis, margu- 
mynais ir tik maža dalis laik
raščio pašvęstas organizaciji- 
niams reikalams.

'SĄRAŠAS
Svetimų Kalbų Jung. Valstybė
se Pagal Kalbą ir Kada Išlei

džiami.
Albanų kalba 2 laikraščiai —

1 savaitraštis ir 1 du kart per 
mėnesį.

Arabų kalba 11 laikraščių —
2 dienr.. 5 du kart per savaitę. 
1 savaitr.. 1 mėn. ir 2 kiti.

I
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I du kart per savait., ir 3 savait.'
Karpato-Rusų kalba 12 lai- 1 

kraščių — 2 du kart per savait.,1 
3 savaitr., ir kiti.

Kinų kalba 12 laikraščių —

II dienraščių ir 1 savaitraštis.
Kroatų kalba 12 laikraščių —

1 dienr.. 2 du kart per savait.,
6 savaitiniai, ir 3 mėn.

Čekų kalba 61 laikraštis — 5 
dienraščiai, 12 du kart per sa
vaitę, 15 savaitr., 3 du kart per 
mėnesį, 25 mėnesiniai ir 1 kit. (— 16 savaitr., 6 du kart per

Danų kalba 18 laikraščių — mėn.. 14 mėnesinių ir 1 kit.
11 savaitr., 4 du kart per mėn., Lenkų kalba 78 laikraščiai —
2 mėnesiniai ir 1 kit. i 9 dienr., 53 savaitr., 3 du kart

Olandų kalba 15 laikraščių — per mėn., 14 mėnr. ir 1 kit.
1 du kart per savaitę, 6 savaitr.,
6 mėn. ir 2 kit.

Esperanto kalba 1 laikr. — ir 2 kit.
1 mėnesinis. .Rumunų kalba 5 laikraščiai—

1
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Lietuvių kalba 27 laikraščiai 
— 4 dienr., 2 du kart per savai- 

' tę, 11 savaitraščių, 2 du kart 
per mėn., 6 mėnr. ir 2 kit.

Norvegų kalba 37 laikraščiai 
16 savaitr.

Portugalų kalba 17 laikraščių
■ — 1 dienr., 6 savaitr., 8 mėnr.

raščių — net 11.

Vokiečiai .................... 151
Ispanai ...................... 142
Italai ......... ....................... 117
Lenkai .... ...............  78
Čekai ........ ...................... 61
Vengrai ..... ............................ 51
Kinai turi daugiausia dien-

nes pamatė vien vėjo ant 
virvės klaikiai į šalis be
siūbuojantį jo kūną!..

Argi tai tik toks buvo 
jojo gyvenimo ambicijos 
tikslas ? Argi Apaštalavi
mas, nieko kilnesnio, ne
begalėjo jam duoti? Argi 
jis nebegalėjo susilaukti 
geresnio, garbingesnio sa
vo paminklui parašo, kaip 
vien tik tuos bjaurius, 
šiurpius žodžius: — “Ju
das Iškąri jotas, Jėzaus Iš
davėjas, paliko keršto ir 
neapykantos nuodėmių 
auka, ir .nuėjo atsiimti sau 
užtarnautą užmokesnį”. 
Šis atsakymas dalinai yra 
Dievo malonių paslaptis, 
kurią pilnai nebegalima 
išaiškinti. Judas Iskarijo- 
tas turėjo visa tai, — ką ir 
kiti visi žmonės turi, bū
tent, — laisvąją Dievo jam 
duotą valią. Jis galėjo iš- 
kylti į pačias didžiausio 
šventumo aukštumas, ar
ba nugrimzti į patį nuodė
mių pelkės dugną! Ir nu
grimzdo!.. Judo tragedija, 
— yra tragedija kiekvieno 
žmogaus, kuris tik panei
gia visas Dievo jam suteik
tas malones, — kurs laisva 
savo valia numeta į šalį 
dvasinį savo sielos idealą, 
po ko vėliau nieko kito 
daugiau žmogui visiškai 
nebelieka, kaip vien tik su

(Pabaiga)

Telefono Lekcija Šiai Dienai

Taip darydami daug padėsite

išvengti bereikalingų šaukimų

Visuomet pasižiūrėk j

INFORMATION”

KIEKVIENĄ dieną per visą Nau
jąją Angliją “Information” šaukiama 
123,000 sykių, prašant numerio, kurie 
jau yra telefonų direktoriuje.

Šiandien, kada yra sunkenybė gau
ti telefonisčių, kad ir dėl karo būtinų 
darbų, šie bereikalingi šaukimai suda
ro rimtą probliamą.

Karo laiku padėkite telefonų ap
tarnavimą... pažiūrėkite į knygą nume
rio! Taip jūs padėsite Naujosios Angli
jos septyniems milijonams atlikti tele
fonų karo reikalams šaukimų. Ačiū.

ENGLAND TELEPHONE A TELEGRAPH CO.

I
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TEVE MŪSŲ
Apaštalai paprašė Jėzų 

Maldos.
Jis buvo liepęs jiems, ir 

visiems, kad kalbėtų 
trumpas maldas ir paslap
čiomis. Tačiau jie nepasi
tenkindavo maldomis, įsa
kytomis šiltų, knygos pa
sekėjų, Šventyklos kuni
gų. Jie troško turėti savo 
maldą, kuri lyg būtų bu
vusi pažinimas tų, kurie 
pasekė Jėzum.

Jėzus pirmą kartą ant 
Kalno išmokė žmones Tė
ve Mūsų. Tai vienintelė 
malda, kurią Jėzus patarė 
kartoti. Viena iš papras
čiausių pasaulio maldų. 
Viena iš giliausių maldų, 
kokios pakyla iš žmonių ir! 
Dievo namų. Malda be li
teratūros, be teologijos, 
be pagyrimų ir vergišku
mo. Gražiausia iš visų 
maldų.

Tačiau, nors Tėve mūsų 
yra paprasčiausia malda, 
bet ne visi ją supranta. 
Amžiais kartota, mecha
niškai kartojama liežuviu 
ir lūpomis; tūkstantmetis 
kartojimas, formališkas, 
apeiginis, nedėmesingas, 
abejingas padarė iš jos 
virtinę skiemenų, kuriuo
se dingo jos pirmoji su
prantama prasmė. Skai-

• v

mums, šitoje Piktybės 
pergalėje, — Piktybės, ku
ri nuolat atauga, nes vi
siškas išnaikinimas bus 
tiktai tada, kai visi ją nu
galės, — kaip tik yra mū
sų didingumas, tačiau Ši

tė: Dangaus Karalystė, 
dvasios Karalystė ir Mei
lės, Evangelijos Karalystė.

Teesie tavo valia Dangu
je ir Žemėje: tegu tavo;tag visiškas nugalėjimas 

artimesnis, jei tu 
mums padėsi savo bendra
vimu.

Šituo pagalbos prašymu 
Tėve Mūsų baigiasi. Čia! 
nėra įkyraus rytiečių mal-( 
dų nuobodulio, pagyrimų 
virtinės ir perdėto vergiš
kumo, kuris atrodo lyg 
būtų šuns išgalvotas, kad 

.savo šuniška dvasia galė- 
j tų šlovinti savo šeiminin
ką, prašydamas, kad leis
tų jam būti ir ėsti. Nėra 
graudingų, verkšlenančių 
psalmisto maldavimų, ku-! 
ris maldauja Dievą viso-į 

dažniausiai 
‘ ‘ , ir 

■ skundžiasi, kai javas ne-j 
•auga, kai tautiečiai jo ne-! 
gerbia, ir prašo keršto iš 
strėlių prieš neprietelius, 
kurių pats nugalėti nepa
jėgia.

Čia vienintelis pagyrimo 
į žodis yra Tėvas. Tas pagy
rimas yra pareiga, tai yra 
meilės pareiškimas. Pra- ; 
šom šito Tėvo tik kąsnelio; 
duonos, esam pasiryžę 
nupelnyti jį darbu, nes ir 
Dievo Karalystės skelbi- 

į mas yra neišvengiamas

tymas viešpatauja Dvasio
je ir Medžiagoje visame 
matomame ir nematoma
me pasaulyje.

Kasdienės mūsų duonos 
duok mums šiandien, nes 
mūsų kūno medžiaga, bū
tina mūsų dvasios palai
kymo parama, kasdien 
reikalauja šiek tiek me
džiagos išsilaikyti. Nepra- 
išom tavęs turtų, pragaiš
tingos kliūties, tik to kąs- 
įnelio, kuris duotų galimu
mo gyventi, kad taptume 
vertesni pažadėtojo gyve
nimo. Ne vien duona žmo-

I

WORCESTER. MASS

Karalienė Taikos, Melskis už mus.

MANO KAREIVĖLIUI

! gus gyvena, bet be šito . gėrybių, 
duonos kąsnelio, siela gy- ; l*il£inų, ne dvasinių, 

i venanti kūne negalėtų Į 
nmidntis kitaic Halvkais
venanti kūne negalėtų 
naudotis kitais dalykais, 
brangesniais už duoną.

Atleisk mums mūsų kal
tes, kaip ir mes atleidžia
me savo kaltininkams. At
leisk mums, nes ir mes ki
tiems atleidžiame. Tu esi 
mūsų amžinas ir begalinis 

i skolintojas: niekad nepa- 
'jėgsim tau atsiteisti. Bet 
(pamanyk apie mus, apie 
mūsų sergančią prigimtį, 

tant ją šiandien, žodis po kad mums brangiau yra

I

žodžio, kaip naują tekstą, dovanoti tik vieną skolą darbag ir be to prašom to 
lyg pirmą kartą pasiro- vienam is savo skolininkų, | patieg atleidimo? kurj tei- 
džiusį prieš akis, ji nusto- negu tau pamiršti visokiam savo priešams; paga- 
ja savo apeiginių pasaky- tai, kuo esame tau skolin-, u prašom galingos pa- 
mų požymio ir iš naujo gi. ’
ima spindėti pirmąja savo 
reikšme. _____ _____

Tėve mūsų: iš tavęs esą- tebesame pavergti kūno kuri pastoja kelią įeiti į

ramos nugalėti Piktybei,
Nevesk mus i pagundą.1 tam bendram visų priešui, 

Silpni dar tebesame, dar aklai akmeninei sienai,

me kilę, ir tu myli mus, šiame pasaulyje, kuris 
kaip vaikus: jokia piktybė protarpiais mums atrodo 
iš tavęs mūsų neištiks.

Kurs esi Danguose: erd
vėse, kurios yra priešpa
statytos žemei, erdvėse 
priešingose. Medžiagai, 
vadinasi, Dvasioje, sykiu 
toje mažiausioje, bet vis 
dėlto amžinoje Dvasios da
lelėje, kuri yra mūsų siela.

Teesie šventas tavo var
das. Ne vien žodžiais turi
me šlovinti tave, bet būti 
tavęs verti, artintis prie 
tavęs per kaskart karštes
nę meilę. Nes tu nebesi 
Keršytojas, Galybių Vieš-

toks gražus ir vilioja mus 
visais nepastovumo bū
dais. Padėk mums, kad 
mūsų atsinaujinimas ne
sutiktų tiek daug sunku
mų ir kliūčių, kad mūsų į- 
ėjimas j karalystę nebūtų 
niekuo sutrukdytas.

Gelbėk mus nuo pikto. 
Tu, kuris esi Danguje, 
kurs esi Dvasioje, ir Pik
tybei viešpatauji, nepa
kenčiamai ir neprietelin
gai Medžiagai, kuri apsu
pa mus iš visų pusių, ir iš 
kurios pančių ne visuomet

i
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pats, bet Tėvas, kuris lai- galima išsivaduoti, Tu, šė-j
mina ir moko ramybėje. tono priešininke, Medžia- 

Teateinie tavo Karalys- gos paneigė jau, padėk

Karalystę.
Kas sako Tėve Mūsų, 

nepakyla į puikybę, bet ir 
nenusižemina. Kalba į sa
vo Tėvą ramiu ir širdingu j 
pasitikėjimo balsu, kaip- 
lygus su lygiu. Tikras yra’ 
dėl jo meilės ir žino, jog i 
tėvui nereikalingi ilgi iš-1 
vedžiojimai suprasti jo1 

I troškimams. “Žino jūsų 
tėvas — perspėja Jėzus — 
kas jums reikalinga pir
miau, negu prašote”. Net 
gražiausia iš visų maldų 
yra mums kasdienis pri
minimas, kaip daug mums 
dar trūksta, kad galėtume! 
tapti panašūs į Dievą.

“P-ris”

KAS _ !
GHU>£Z7 LIETUVIU \ 

KOLONIJOSE '

♦
♦

i vo mylimos močiutės. A. a. Ona 
i priklausė prie Gyvojo Rožan- 

Šv. Pranciš
kaus Tretininkių, šv. Onos 
draugijos ir LRK Susivienymo 
116 kuopos.

Pirmadienį, kovo 6 d. palai
dota iškilmingai iš šv. Kazimie- 

salėje, sekmadienį, kovo 26-tą, ro bažnyčios, kur šv. mišias at
našavo prie didžiojo altoriaus 
klebonas kun. E. Gradeckas, 
prie šoninių altorių kun. A. 
Markūnas. MIC. ir kun. J. Mc- 
Grath. Sanktuarijoj meldėsi 
kun. J. Buckley. Įspūdingai var
gonais grojo ir šv. mišias giedo
jo velionies žentas, vargoninin
kas p. Vincas Burdulis, iš Wor- 
cester, Mass. Paskutinį patar
navimą atiduoti savo ištikimai 
narei susirinko visų draugijų 

i narės-nariai. kurie taipgi paly
dėjo į amžiną poilsio vietą. Vi
sai Juškauskų šeimai bei gimi
nėms šioj nuliudimo valandoje 
reiškiame gilią užuojautą. Ve- 
lienės velei tegul gerasis Dievas 
suteikia amžiną atilsį po šio 
pasaulio skausmų Dangaus ka
ralijoj.

Aušros Vartų parapijos soda- ėiaus draugijos, 
lietės smarkiai rengiasi 
savo metinio vaidinimo, 
įvyks Gavėnios laike, šiais me
tais vaidinimas bus “Paskutinė 
Romos Vaideliutė”, parapijos

prie 
kuris

7:30 p. m. Vaidinimas yra va
dovybėje kleb. kun. K. A. Vasio. 
Jisai sunkiai dirba ne tiktai mo
kindamas vaidinti, bet ir kaip 
gražiai ištarti žodžius lietuviš
kai.

Sūnau mano, sūnau mieliausias!
Neklausk manęs, neklausk, laiškuos;
Dėlko man naktys nykios, tamsios, 
Dėiko prarymau pataluos?
Man tuščios kerčios pasiliko, 
Be tavęs, be tavo žingsnių... 
Tik tavo rūbais apsivilko — 
Keletas styrančių vinių.
Tik tavo knygos ant lentynų, 
Sukniubę liūdi kaip ir aš... 
Naktimis bildesiai zefyrų, 
Klausau ar žodį neatneš.
Man visur kurčia, liūdna, nyku...
Kieta pagalvė patalų... 
Tuščia lėkštelė tavęs tyko, 
Ant paruoštų mano stalų.
Taip neseniai, gražutį, mielą — 
Vystykle baltam bučiavau... 
Iš širdies kieliko — į sielą, 
Visus žodžius surikiavau.
Ar dabar armotų pavėsy, 
Tau paranku mano malda?.. 
Ar dvasios rūbą pasitiesęs — 
Prisimeni mane kada?
Ar mano duotą suvenyrą, 
Delnu prispaudi prie širdies?..
Ar retežėliu jis nusvyra —
Nuo mielo kaklo, nuo peties?
0, pasakyk, o pasakykie, 
Ar nėr šešėlio prie tavęs?.. 
Juk mano kaulai jau sunykę — 
Siela klajoju be savęs.
Ar tu matai, sūnau, mielasis, 
Bent vieną žaibą vakaruos?.. 
Tai mano kryžius pasiųstasis. 
Kai jau rožančius man delnuos.
Dažnai pas Kristų mūs seklyčioj, 
Gumšau šešėliu be minties...
Kai varpai skamba iš bažnyčių — 
Už tave puolu iš širdies.
Ir kietus delnus surakinus, 
Jam tavo vardą pasakau... 
Purpuro rūbą apkabinus, 
Ašarų rožėms apkaišau.
Paskum gitarą tavo seną, 
Tylinčią sienoj tarp vaizdų... 
Aptirpę pirštai paklabena. 
Bet jie užkliūva už žaizdų.
Žinau ten armotų pavėsy, 
Tarp automatų nebylių — 
Tave naktis bemiegė, vėsi — 
Glaudžia šešėliais sandėlių.
O, pasakyk, o pasakykie, 
Ko verkia mano kambarys ?.. 
Argi pareisi naktį tykią. 
Ar gal kai tems pavakarys?..
Aš lauksiu tavęs prie vartelių, 
Nuometu baltu kaip sniegai... 
Seksiu šešėlius viso kelio — 
Ar neužtruksi man ilgai?..
Iki sulauksiu, vis klūposiu. 
Nakty tarp erdvių atdarų... 
Kankinės juosta apsijuosiu,
Ar grįši man iš Vakarų?.. Marija Aukštaitė.

Tikietai šio parengimo buvo 
išdalinti Sodaliečių mėnesinia
me mitinge antradienį, kovo 7. 
Visos narės stengiasi išplatinti 
ir prižada, kad bus labai gra
žus vakarėlis.

Po mitingo buvo užkandžių, ir 
sekančios narės surengė: Anta- 

: nina ir Irena Balukonytės, A- 
lena Gvazdauskaitė ir Lilijona 
Bendoraitytė. Kitas mitingas į- 
vyks parapijos salėje antradie
nį, balandžio 4-tą ir sekančios 
buvo išrinktos surengti progra
mėlę: Lilijona ir Anelė Smols- 
kytės, Adalina Pigagaitė ir Bro- 

i nė Sprikaitė. Sodalietė.
|

HEW HAVEN, CONN.
REKOLEKCIJOS PRIE ŠV. 

KAZIMIERO PAVYKO
Trijų dienų rekolekcijos prie 

Šv. Kazimiero, kurias vedė kun. 
Adomas Markūnas. MIC., užsi
baigė iškilmingai šv. Kazimiero 
atlaidais sekmadienio vakare, 
su veneracija relikvijos ir šv. 
Tėvo palaiminimu. Kiekvieną 

; rytą ir vakare buvo sakomi pa- 
' mokslai. Parapijiečiai skaitlin
gai artinosi prie Dievo Stalo ir 
pasinaudojo jo malonėmis au- 

’ kaudami savo maldas prie Šv. 
Į Kazimiero, mūsų tautos globė- 
i jo. prašant apsaugoti mūsų tė- 
; vynę nuo priešų ir grąžinti jai 
I nepriklausomybę, globoti mūsų 
i parapiją ir grąžinti pasauliui 
; taiką ir ramymę.

i Kovo 3 d. po ilgos ir rimtos 
ligos su šiuom pasauliu persi-

Kovo 10 d- įvyko svarbus su
sirinkimas Amerikos Lietuvių 
Tarybos vietinio skyriaus, ku
riame išduota atskaita nuo pa
rengimo, minint Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktį. J. Če
ponis pranešė apie pajamų ir iš
mokėjimų pasekmes, iš kurių 
paaiškėjo, kad nuo parengimo 
liko pelno $60.00. Aukų surink
ta svetainėje $40.00, viso 8100., 
kuriuo nutarta pasiųsti ALT 
Centrui. Kadangi pas iždininką 
V. Norkūną buvo nuo pirmesnių 
laikų bendro parengimo užsili
kę $83.00, taigi iš tų pinigų nu
tarta paskirti $33.00 Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, ir tuojaus 
ant vietos pinigai perduoti po
niai Onai Aif. skyriaus vedėjai. 
P-nia Alf paduoda mintį ir klau
sia ar mūsų kolonijos lietuviai 
negalėtų ką tokio didesnio įteik
ti lietuvių vardu Raudonojam 

i Kryžiui vietoj paprastų smul
kių aukų. Tam tikslui yra ruo
šiamas masinis susirinkimas bei 
pasitarimas balandžio 23 d..

M.skyrė mūsų kolonijos ilgametė ParaPij°!» svetainėje. 
Juškauskienė,.gyventoja Ona .

kuri buvo pavyzdinga katalikė,1 
gera parapijietė ir ištikima mo
tina. Paliko liūdintį vyrą Mo-' 
tie jų Juškauską. dukterį Bronę 
Burdulienę, gyvenančią VV'orces-' 

Iter. Mass.. 5 sūnus: Juozą. Ed-i 
; vardą Praną. Jurgį, kuris yra' 
i leitenantas kariuomenėje, Rey ! 
mundą. kuris tarnauja laivyne; 
8 anūkus, kurie liūdi netekę sa-

I

I
Jūsų Raudonasis Kry

žius stovi prie jo. Vyrai ir i 
4 tėvai, broliai ir sūnūs ir 

dukterys tarnyboj, krei- 
♦ piasi prie Raudonojo Kry

žiaus reikalui pakilus. Pa- 
4 dėkite užlaikyti Raudoną

jį Kryžių remdami 1944 m. j

$ I
v •

L:

Anglų kalba redaguojamas! Išeina kas mėnuo.
Rimti politiniai editorialai visais Lietuvą liečian- | Raudonojo Kryžiaus Karo 
čiais klausimais. Daug svarbių žinių iš pirmo šal- Fondą.
tinio apie gyvenimą okupuotoje Lietuvoje ir, aps

kritai, Pabaltį.
7 Lithuanian Bulletin stovi už Laisvą, Nepriklauso

mą ir Demokratinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir 
uostu Klaipėdoje.

Dažnai duoda nemokamus priedus iš Lietuvos pra
eities .dabarties ir ateities. Sekantis nemokamas 
priedas — brošiūra apie Lietuvos santykius su 

Vokietija.
Biuleteniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai

iš viso Pabalčio.

♦
♦

I
♦
♦
♦
♦

ii - - - - - - - - - - - - - -
Jums nereikia porcijos 

a korčiukės pirkimui J. V. 
" Karo Bonų.

_________________________

♦ Tėvų PranciskoRij Misijos
| 1944 m.
< ! 1
i;

♦
/■ '

♦

f

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 VVashington Blva.
BALTIMORE 30. Md. 
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokiu reikalų

♦ Metinė prenumerata — $5.00.

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-

♦ Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenu
meratoriais — biuletenio rėmėjais (Sponsors). 
Užsimokėję S100.00 ar daugiaus, bus laikomi pre
numeratoriais — biuletenio garbės rėmėjais (Ho- 

| norary Sponsors). Apie juos kas kart bus skelbia
ma spaudoje.

Čekius ar Money Orders prašoma adresuoti: 
Lithuanian Bulletin, 73 West 104th Street, 

New York, N. Y. $
' i . —(Ht——r ——~-

♦

♦
♦
'o

♦

♦
♦
♦
♦

tinas Vaškys.
Schenectady. N. Y. — šv. Kry

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 Placc
He. 6567Į Pittsbury 10, Pu. ••That was Mrs. McGilhcuady sTve brought some m ore BOOM 

' .. . 800M . . . BANGI”.



DARBININKAS
t

Šv. Kazimiero Lietuvių Parapijos Svetainėje

Montrealo Lietuvių Priimta 
Rezoliucija,

kuri tilpo vietinėje anglų 
spaudoje, ir tapo pasiųsta 

autoritetams.

Nomeikienė, 
pyragaičių, 

ir p. Marijo-

Po $2.00: J. Paplauskas. P. 
Jokubauskas. A. Navikevičius.

P. Narkeliūnas 1.50: P. Paz- 
nokaitis 1.25.

Lietuvių Taryba, 
dėkoja visiems au- 
už gražią paramą, 

laisvinimo darbuose.
Ra porteris.

e

I 
I 
i 
t 
*
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE Valandėlė Dėmesio! Skaityk ir Rašyk!

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras

vavo ir tolimų apylinkių katali- dama, kad negalima, bet dėl to, 
kai. Dalyvavo visokio amžiaus 
ir net visokių įsitikinimų. Į mi
sijas atėjo ir tie, kurie buvo nu
tolę nuo religijos gyvenimo. 
Juk misijos yra ir dėl jų. Visi 
buvo kviečiami, visų laukta, vi
si maloniai sutikti, visiems ke
lias pas Dievą parodytas.

Misijos sėkmingomis laiko
mos jei ir vienas nusidėjėlis su
grįžta pas Viešpatį Dievą, šios 
misijos tikrai buvo sėkmingos 
tuo atžvilgiu. Mat per misijas 
atsivertė ar geriau pasakius at
sigręžė nuo atšalusio gyvenimo
prie tikro katalikiško gyvenimo bet kad bus vykdomi. Tarp kitų 
keliolika katalikų. Bet kiek jų 
pasidarė uolesniais vienas tik 
Dievas žino. Yra jau žinoma, 
kad kai kurie net po kelias de- 

į šimtis metų atšalime gyvenę 
pasitaisė. Manoma, kad tie atsi
vertimai eis ilgai, kad šimtais 

įvėl pasidarys uolesni, ištikimes- 
I ni katalikai.

kad per maža dedama pastangų 
tam bendram giedojimui palai
kyti. Čia būtų gražus pasijonis- 
tų lietuvių misionierių ypatin
gas tikslas — platinti giedoji
mų lietuvių parapijose. Jei jie 
tą dalyką plačiau ir planingai 
pavarys, tai po metų kitų, lie
tuvių parapijos pasidarys gie
dojimo vietovėmis...

Užbaigę misijas išsinešė įlgą 
atsiminimą. Trumpiausi pasiry
žimai buvo išdalyti išrašyti pa
veikslėliuose. Tikima, kad tie 
atsiminimai nepaliks tik ten,

nios. P-nia Nelė 
paaukavo skanių 
P-nia O. Sakalienė 
na Žemaitienė, aukavo po dide
lį keksą.

Kanados
4

nuoširdžiai 
kotojams
Lietuvos

Po 81.00: J. Yla. A. Morkis, 
P. Astrauskienė. P. Karpavičie- 
nė, P. Stankienė. P. Vilimienė. 
P. Motiejūnas. P. Krlaučeliū- 
nas. A. Vaupša. J. Barauskas. 
J. Matulaitis. P. Lukoša. M. Že- i 
maitienė. K. Gėgžnas. 
brasas. A. Navickas, 
kytė. K. žižiūnas. B. 
nė. O. Gasiūnienė. K. 
čius, P. Mickus. J. Gricius. J. 
Čepaitis. M. Mašnickas. P. Bal
sis. P. Tautkus. J. Leknickas.' 
L. Gudas. S. Laskauskas. P. 
Plaušinis, P. Dubauskas. P. Ba- 
gužis. D. Yla. J. Danisevičius. 
P. Andriuška. J. Juškevičius. 
P. Vizbarienė. P. Vaitkuviene. 
A. Matulis. J. Kilimonis. P. No- 
meika. K. Kažukauskas. J. Va
siliauskas. P. Tumas. K. Jasu- 
tienė. P. Zavadzkas. M. Vaišno
ra. P. Mozūraitienė. O. Miški
nienė.

C. Mitchell 55c.
Po 50c.: P. Talaitytė. P. Vi

tas. P. Zabiela. M. Arlauskaitė.
P. Papurienė. M. Juškevičienė. February. 1944. under 
P. Palubinskas. P. Subačius. 
N. Nežinoma. Smulkiais suau
kota — $3.25. Už ženklelius su
rinkta $33.70. Viso —

Didėlę auką 
Vaapšienė. tai 
kurios papuošė 
kokios gėlės, ir

i

K. Am- 
P. Balta- 
Valdišie-

iMorkevi-

RESOLUTION
Montreal. February 20. 1944.
The Resolution adopted at a 

mass meeting of Canadians of 
Lithuanian birth and ancestry, 
upon the occasion of the celeb- 
ration of the 26th Anniversary 
of Lithuania's 
Independence. 
parish hall of 
Church. 3426
Montreal. cn the 20th

-. ... ...
< '--' yį. . y

.$100.75. 
aukavo ponia 

visas ausiukes, 
stalus tarytum 
buvo laba

Declaration of 
held in the 
St. Casimir’s 

Parthenais St.. 
day of 

the aus- 
pices of the Lithuanian League 
of Canada. where over 600 per- 
sons participated.

This Resolution vvas unanim- 
ouslv passed to memorialize and 
respectfully ask His Excellency 
Earl of Athlone. Covernor Ge
neral of Canada. the Honorable

Maldaknygė turi 787 pus
lapius. Minkštas odos vir
šelis; papuoštas lietuvišku 
kryžiumi. Paauksuota. Iš
oriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. 
Joje telpa 106 paveikslė
liai. Daug jų paimti iš Mi
šiolo. Lietuvišku menu da
bintų raidžių 22.

Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnytinėms šven
tėms. Novenų 12. Litanijų 16. Vainikų maldų (Karun- 
kėlių) 7. Giesmių 9. Trejos Mišios (Vienos Liturginės 
— maldos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti šimto 
puslapių pašvęsta maldoms į Švč. Sakramentą. Nuro
doma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gy
venimo pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės 
aiškios ir įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo 
spausdinta nedaug. Paskubėk įsigyti. Kaina — 83.50.

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

“Darbininko” Administracija,

. ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

Siunčiu $

Vardas

Gatvė

Miestas

ir Pavardė

ir Valstija

Mackenzie Pnme
Minister of Canada. the Honor- 
able Winston Churchill, the 
Prime Minister of Great Bri
tain. the Honorable Franklin D.

Daromos visos pastangos, kad jūsų pardavėjas turėtų

PICKtfICK
"ALE that Įs ALE

T R ADE*. ARK REGIS TERED

Prašom mums padėti... pirkti po kelias kvortas, taip kad jis 
galėtų patarnauti didesniam kosiumerių skaičiui.

rr

E»EWED BY HAFEENREFFER & CO., Ine., Boston. Mojt , BREWERS SINCE 1«70

Šias giliai įspūdingas misijas 
vedė misijonierius Gcraldas, C. 
P., Pasijonistas. Nors jis savo 
darbą priskiria Nukryžiuota
jam, kurį jis per visas misijas 
taip jausmingai, didingai, karš
tai ir įspūdingai skelbė, tačiau 
ir asmeniškam darbui dalelė 
nuopelnų visuomet tenka.

dalykų Šv. Kazimiero parapijos 
parapijiečiai išsinešė gilų ir 
stiprų pasiryžimą, kad jie turi 
pirmiausia būti savo parapijos 
nariai. Jei jie priklauso prie 
taip garbingos parapijos, tai 
pirmiausia turi ją lankyti, nors 
kartais ir toliau ar nepatogiau 
yra. Juk menkas parapijietis, 
jei savo parapijos bažnyčią į 
metus keletą kartų tik pamatai. 
O čia taip lengva iš visų dalių 
atvykti. Nepamirškime, kaip se
niau lietuviai mėgo savo parapi
ją ir ją lankė.

Pažymėtina ir tai, kad misijos 
buvo labai vykusiai sujungia-

Mi- mos su dabartiniu gyvenimu, 
sionierius savo augalota stovy- Dažnai malda ir atsidūsėjimais 
la. gražia išvaizda, maloniu prisiminta mūsų kariai, kenčią 

! balsu, lengvai galėjo turėti sa- karo fronte, ligoninėse, 
jvo klausytojus ir kalbėti jiems, mynos. Maldauta taikos. Ypa- 
kad jie tikėtų ir gyventų ką jie tingai jausmingai ir nuošir- 
tiki. Jo misijiniai pamokslai vi- džiai iškelta mirtinga visų lie
si persunkti giliu pamaldumu į tuvių padėtis Lietuvoj, Lietu- 
Jėzų Nukryžiuotoją, didingas vos ateitis, jos laisvės siekimas, 
kryžius ant paaukštinimo, prie pažymėta tikroji tėvynės meilė, 

I kurio jis visas misijas pradeda savo kraujo ir tautos žmonių 
ir baigia, ir visa misijų tvarka didesnė meilė, reikalas pasiau- 
giliai veikė kiekvieną misijų koti dėl jų. 
dalyvį. Klausydamasis jo misi
jų jausdavai, kad gyveni religi
niu gyvenimu, bet netik klau
sais. Kai misionierius suklupo 
davo maldai prie kryžiaus, ap- 

: kabindavo kryžių, maldaudavo 
I Kristų, visi lyg apmirdavom, 
mes jusdavom, kad ir mes no
rėtumėm taip karštai suklupti kajp užaugsiu 
prie Kryžiaus pajusti tą gilią misionierium’ C 
Jėzaus meilę ir niekada jos ne- kiama ir iš mūsų naujų pašau- 
nustoti, pasakoja klausytojas. į kimų į misionierius ir misionie- 

Į misijas dalyviai skubėdavo res- Kas žino, gal iš šiemet atli- 
ir su noru eidavo, o nenoromis ^usių misijas atsiras tokių pa- 
išeidavo iš bažnyčios. Mat kiek- bukimų. Juk prieš kiek laiko

i buvo daug pasižadėjimų į dva
sinį luomą, bet po laiko kažkaip 
ir vėl jie pranyksta ir sutirps
ta. Juk ir čia reiktų nuolatinio 
auklėjimo dvasiniam pašauki
mui.

Po šių misijų, kaip tikima, y- 
| pač kryžiaus meilė padidės. 
; Daug šeimynų įsigijo ir pasilai- 
'mino savo namų brangiausią 
' ženklą kryžių. Kaip didinga ir 
gražu namuose rasti didelį kry
žių gražiausioji vietoj. Juk 

gos vedėjas. Pirma misija įvyks ginimas bendrai giedoti.Jis patsimums tik reikia didžiuotis, kad 
kovo 26 d., 2 vai. po pietų. Pa
maldūs lietuviai noriai laukia. '

V.

knyga(s)

mokytoja p. H. Bandžiūtė. A- 
part vaidinimų programoj buvo 
ir dainų. Korespondentas.

Roosevelt, the
United Statės, to insist that the 
provisions laid down in the At- 
lantic Charter, at the next 
Peace Conference be strietly 
adhered to, and that the people 
of Lithuania, as well as the 
people of other small European 
nations now enslaved by their mam Vytauto klubo parengi- 
unsatiable imperialistic neigh- mui. Merginos (jų bus 22) stro- 
bors, after this war, be permit- piai vaidinimui ruošiasi. Tokiu 
ted to regain Freedom and In- pat stropumu ruošiasi ir publi- 
deper.dence and be allowed to ka, nes žino, ką mokytoja E. 
work out in the future their Bandžiūtė pastato, tai pastato 
own destinies in political, eco- gerai. Be to, Merginų dr-ja turi 
nomical, and cultural fields of daug simpatijos monerealiečiuo- 

Į our civilization, all in accord- se.
ance with the concepts of our 
demoeratie ideals and the free 
will of the people to be expres- 
sed without force or duress.

“Bemadetės” vaidinimas tapo 
nukeltas iš kovo 29 i kovo 26-tą, 
nes Nek. Pr. Merginų dr-ja ne
nori kliudyti kovo 19-tą ruošia-

Misijas šįmet ves kun. Dr. 
Bružas, pasižymėjęs La Salette

vienas dalyvis būdavo prašomas 
; dienoj kartą apvaikščiot kry
žiaus kelius. Todėl visi būriais 
atlikdavo tą naudingą pamaldu
mą. Nė vienas senesnis eidamas 

.stacijas mąstė, kad jis Lietu- 
i voj vaikšto Kalvarijas, tiek 
daug religinių pergyvenimų ir 
šventų prisiminimų sukildavo 
jo širdyje. Visa misijų tvarka 
buvo labai patraukli. Vienas
gal gražiausių dalykų buvo tai ■ 

pamokslininkas ir mokslo įstai- tas nuolatinis misionieriaus ra-!

jų šei-

Misijos vaikams buvo duotos 
atskirai. Ir jie pajuto, kad ir 
jie nepamiršti ir gali naudotis 
misijų malonėmis. Jaunučiai 
labai meiliai praleido savo mi
sijų valandėles su misijonie- 
riu ir jo skelbiamu Nukryžiuo
toju. Nevienas galvojo, kad 

ir gal būsiu 
O juk taip lau-

It has been resolved that a 
' copy of this Resolution be sent 
i to His Excellency Early of 
Athlone, Governor General of 

: Canada, to Honorable Macken- 
• zie King. Prime Minister of 
' Canada, to Honorable Winston 
i Churchill, Prime Minister of 
Great Britain, to Honorable 

; Franklin D. Roosevelt, Presi- 
dent of the United Statės, to I 
the Governments 

j United Nations, 
Press.

The Lithuanian
Canada Headąuarters’ Commit- 
tee:

of the other 
and to the

raiLADELPHIA. PA.
Sekmingos Misijos. Daug 

Dalyvių. Nemaža Atvirtimų.
Giliai Įspūdingos Ir Ilgai 

Atsimintinos.

! visas giesmes savo galingu bal- įmes »a‘ime taip daryti. Neleis- 
' su giedodavo ir kitus ragindavo. ^na katalikams užleisti savo 
Nejučiomis kilo mintis, o kad i namU sienų tuščiais ar gal ir 
visi misionieriai taip uoliai pia- pavojingais paveikslais, o netu
tintų per savo misijas bendrą rėti brangiausio dalyko —kry- 

| giedojimą, tai po kiek laiko at-' žiaus...
gytų mūsų parapijose taip pa- į Mažiukų Palaiminimas buvo 
girtinas bendras giedojimas. Iš: viena maloniausių progų jau- 

i bažnyčių, jis gal vėl sugrįžtų į i noms katalikiškoms šeimy- 
i šeimynas, į namus, ir tt. Jau | noms, kur buvo nurodyta, kad 
vien už tai T. Geraldas užsitar- Jau nuo mažens reikia vaiku- 

l čius auklėti Dievo ir Jėzausnauja didelio dėkingumo nuo
lietuviškos katalikiškos visuo- meilėj. Juk ne be reikalo Išga- 
menės. Juk nė dėl to maža gie- nytojas taip vertino mažučius.

■* / 
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Ka-Kovo 6—19 dienomis Šv. 
zimiero parapijoj, Philadelphi- 
joj, buvo tikrai didelis sujudi- 

! mas ir nepaprastos dienos. Tai 
President. ; parapijos vienos didžiausių

Antanas Navickas I dvasinių puotų — Misijos. Šias 
Secretary:

League of

I

Šv. Kaz. parapijos choras, ve
damas K. žižiūno, 6-tą vasario, 
par. svetainėje surengė puikų 
koncertą. Suvaidinta dvi pui
kios komedijos. Pirma — “Gar
susis Gydytojas”, kurią parašė 
ir režisavo, mūsų choristė p. A. 
Dainutė. Antra — “Knarkia Pa
liepus”; šiai komedijai režisavo

I misijos reikia laikyti visais at- 
Lecmas Gudas.' žvilgiais sėkmingomis. Pir

miausia pasisekimas priskiria
mas gerajam Dievui, kurio pa- 
gelbos meldė visa parapija per 
kelias savaites prieš misijas. 
Kad misijose dalyvavo žymus 
skaičius parapijiečių, tai čia 
gal priklausė ir nuo to, kad iš 
anksto gerai garsinta, kviesta 
asmeniškai ir per radijo duoti 
skelbimai. Todėl misijose daly-

i
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Užsisakylcite Toniko Pas Mus
Pristotam geriausį tanikę 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiem f 

Parengimams 
Kainos prieinamos.

Klyopia Club Beverage Co.
Grafton Avė.. Islington Mas*

Tel Dedham 1304-W
PR.4.V4S GFFULSKfS, Tol rPdhom MIĄ
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VIETINĖS ŽINIOS!
ŽINUTES

Penktadienį rytą, 8 valandą, 
prasidės iškilmingos švenčiau
sio Sakramento mišios. Bai
giant jas, bus įstatytas Šven
čiausias Sakramentas. Pasibai
gus šioms šv. mišioms, įvyks, 
bažnyčioje, Švenčiausio Sakra
mento procesija. Seks maldavi
mai mums reikalingų Dievo 
malonių ir pamokslas. Tai pra
džia 40 Valandų Atlaidų šv. 
Petro parapijai. Tai parapijos 
Eucharistinis Kongresas.

Po pietų, ketvirtą valandą, 
bus talka išpažinčių klausymo. 
Vakare mišparai, pamokslas, ir 
palaiminimas Švenčiausiu.

Vietiniai kunigai ragina para
pijiečius eiti iš anksto išpažin
ties, priimti dažnai švč. Sakra
mentą ir Jį lankyti, per šias tris 
mums taip brangias dienas. 
40-tės išpažinčių klausymas 
prasidės ketvirtadienio rytą.

40-tė paturtina Dievo malo
nėmis ir Jėzų mylinčią sielą. Ir pijos koncertą, lapkr. 21 d., 

■ South Boston High Schoolėje.

atgaivina bejėgį žmogų. Bet ji 
taip pat yra gyva atmintis mū
sų Viešpaties Kančios mirties, 
ir 40 valandų kape buvimo, ver
čianti žmogų mąstyti ir atgai
lauti už save ir kitus.

Kovo 15 d., staiga mirė. Leo
nora Aganskienė, 62 metų, gyv. 
89 Preble St., So. Bostone, 
paėjo Žiežmarių parapijos, 
merikoje pragyveno virš 
metų. Paliko dukterį. Tapo 
laidota iš Šv. Petro par. bažny
čios, kovo 18 d., 9 vai. ryte, 
Naujos Kalvarijos kapuose.

A Point-Saver Mexican Style
Our good neighbors belota the Border know the subtle trieks of sea- 
sotiing that give “giamour” to the simplest food!

On rr.eatless days or v h-n mcat points are low. spring this satisfying, 
aęiicious macaron' casscrole on the family. Make it “Mexicana” with 
piiniento, parsley and wee bits of onion—serve with a salad, and fresh 
fruit for dessert--a meal lit for a king!

pa-

Kovo 19 d., tapo pakrikštyti 
šie kūdikiai: Povilas Juozapas 
Stepo - Stasės (Komičiūtės) 
Feeney.

Robertas Adomo - Stasės 
(Dailėdėnaitės) Senukevičių.

Elzbieta Ona adv. Kazio-Onos 
(Gabriūnaitės) Kalinauskų.

Atsirado moteriška skrybėlė, 
kuri buvo užsimetusi per para-

O AKT ARAI

J.Rep$hi$,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ii

IVAIROS skelbimą;

Kovo 20 d., mirė, du metu sir
gęs, Jurgis Likas, miesto ligoni
nėje, 60 metų, 9 Mayfield St., 
Dorchester. Paėjo Vabalninku 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 39 metus. Paliko žmoną Ele
onorą (Tamutaitę), tris sūnus, 
kurių du yra Dėdės Šamo tar
nyboje, ir dvi dukteri. Laidoja
mas kovo 22 d., 9 vai. ryte, iš 
Šv. Petro par. bažnyčios, Šv. 
Benedikto kapuose. Pašarvotas 
pas graborių J. Kasparą.

LANKĖSI

Ki

Dalyvavo nemažai lietuvių,I 
tarp kurių buvo pp. Stukai, Li-į 
kai, Nemaksiai, Strigūnai, Raz- 
vadauskai, adv. Kalinauskas, 
Dr. Seymour, B. Kontrimas ir 
kiti.

Šis bankietas tikrai buvo sėk
mingas, kokio ši organizacija 
nėra turėjusi. Kreditas lietu
viams, nes to bankieto pirmi
ninku buvo jaunas lietuvis ad
vokatas.

SENATORIUS MEAD GIRIA 
ŽYDŲ KONTRIBUCIJAS KARUI

Don't miss the irides in this recipe that make it extra special—follow the 
recipe exactly, and get all the rich cheese flavor and exciting seasonings.

Macaroni Mexicana
% eup Spry 1 eup grated cheese

eup flour 3 eups cooked macaroni,1'4 teaspoons salt drained
teaspoon paprika 2 pimientos. eut in pieces

2 eups milk I tablespoon parsley, chopped
2 teaspoons onion, minced

Mėlt Spry in saucepan; add flour, salt, and paprika and blend įveli... 
Add milk gradually and cook until smooth and thiek, stirring constantly. 
Remove from fire ... Add cheese, macaroni, pimientos, parsley, and onion 
and mix... Pour into 8-inch Spry-coated casserolc... Bake in moderato 
oven (375° F.) 45 minutes. Serves 6.

BALLAST TUBES
POPULAR 4Qc E ACH 

NUMBERS
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 ųuaranteed or your 
money back. Call Liberty 2337 ar 
write for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

Ketvirtadienį, ‘Darbininke’ 
lankėsi Adomas Jarmalavičius 
iš W. Lynn. Atsilankymo proga 
atnaujino LDS narystės mokes
tį, aukojo kalendoriaus fondan 
ir nupirko kun. Pr. M. Juro mal
daknygę — Didysis Ramybės 
Šaltinis.

Lankėsi Dr. Mykolas Grende-

| PRISTATOME ALŲ IR
i TONIKĄ l

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

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

[CASPER’S BEAUTY SALON
| Exclusive Bot Noi Expensive

"Victoria 
curl-cuts" 

and luzurious 
cool waves 

sėt while you 
relax in 

glamorous 
surroun dings

Appointments
8:30 AM—6 PM

Tel. Šou—4645

CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. Broadway

Federal Council of Chur- 
ches of Christ, Amerike, 
atstovaudama 24 protesto- 
nų denominacijas iš 25,- 
000,000 narių stipriai 
smerkia rasinę neapykan- 

Rap. i tą Jung. Valstybėse. Žy
mus katalikas irgi prašė 
užbaigti “tylėjimo“ 
statymą kas link 
kontribucijų kovoje 
nacizmą, ypatingą 
pos žydų nepasidavimą.

Senatorius James M. 
Mead iš New Yorko, kalbė
damas ORT (Organization 
For Reh abilitation; 
Through Training) konfe
rencijoj pareiškė, kad 
“Laikas atėjo pasauliui 
pasakyti apie žydų kontri
bucijas demokratijos ko
vai. Laikas mums duoti 
Europos žydams kokios 
nors vilties jų po-kari- 
niams reikalavimams“.

Senatorius Mead kritika
vo Jung. Tautų nusistaty
mą kas link padėties Eu
ropos žydų. Jis pareiškė, 
kad Jung. Tautos jiems 
nedavė nei vieną nurami
nimo žodį ir nepripažįsta 
žydų kontribucijas karui. 
Alijantai “rėmė fašistų Dėl atlyginimo ir darbo sąly- 
griovimus”. Jis toliau sa- kreipkitės šiuo adresu: — 
kė — “jog negalima su
prasti, kodėl mes taip iš
vengėme minėjimą tų, ku
rie buvo pirmos aukos fa
šizmo.”

“Per šį karą,” Senatorius 
toliau sakė, “Europos žy
dai buvo aukos vienos iš; 
istorijos stebėtiniausių 
konspiracijų — tylėjimo. 
Mažai tegirdėjome apie 
Europos žydus. Tik kada 
jų nėra apie juos kalbame 
Tik po tokių biaurių jvy- 

Naujausius karo paveikslus, kių koki įvyko Varšuvoj, 
gražiausias Lietuvos filmas ro- ir Kieve. 
dys filmuotojas Kazys Motuzas, “Bet mažai mums pra- 
aiškins Radio kalbėtojas Jonas nešta, apie puikius pasiau- 
Valaitis šiose vietose: kojimus pergalei. Negirdi-

PATERSON, N. J. kovo 25 d. me apie jų rolę kovojan- 
šeštadienį, Navickienės salėje, čiose jėgose Jung. Tautų, 
292 River t., 6:30 vai. vakare, požeminiame judėjime, 

CLIFFSIDE, N. j. kovo 26, Varšuvos žydų nepasidavi- 
sekmadienį, 3 vai. po piet Gri- mą, žydų pastangas Greki- 
niaus salėje, 267 VValker St.

Plačiau klausykite Jono Valai
čio radio iš WBNX, 1389 kcs., 
pirmadieniais, trečiadieniais, 
penktadieniais, šeštadieniais 1 
vai. pp. (Skelb.)

joj, Krėtė, Šiaurės Afrikoj 
ir Palestinoj.

“Po karinio karo tvar
ka”, sako Sentorius Mead, 
“turi inimti visas rases, re
ligijas ir tautas. FLlS.

Pabaltijo Amerikiečių Drau 
gijos Susirinkimas

drau-

buvo
Ed-

Sekmadienį, kovo 19 a-, Inter- 
national Institute. Bostone, įvy
ko Pabaltijo Amerikiečių 
gijos susirinkimas.

Principaliu kalbėtoju 
Massachusetts senatorius
ward Rowe, kuris yra Senato 
švietimo komisijos pirmininkas, 
pirmininkavęs svarstant lietu
vių - lenkų kalbos mokyklose 
bilių. p. Senatorių perstatė Lie
tuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna.

Muzikalę programos dalį išpil
dė p. Ludwig Juht, kontra-basso 
virtuozas; jam akompanavo p. 
Sofia Stumberg, ir p. Nicholai 
Kassman. smuiko virtuozas: 
jam akompanavo p. George Zil-

lis, kuris turi savo ofisą, 491 Ypatingo dėmesio nusipelno zer.
Commonwealth Avė., Bostone, scenerijos skoningas ir puošnus P- Juht ir p.. Kassman yra 
Atsilankymo proga apmokėjo tvarkymas. Čia įdėta tiek me- Boston Symphony orkestros į- 
už spaudos darbus sąskaitas ir no, darbo ir sumanumo, kad iš žymūs artistai, 
atliko kitokius biznio reikalus, neperjaukiausios aplinkos pada-; Pirmininkavo Dr.

Penktadienį, ‘Darbininke’ lan- ryta tikrai skoninga estrada. Iš Graudin.
kėši p. J. Raudeliunas iš Brigh- viso, skaitlingai atsilankiusioji
ton, Mass.

Jacob

Pasibaigus susirinkimui, ku-
Atsilankymo proga publika buvo daugiau negu pa- riame dalyvavo apie 100 narių 

atnaujino LDS narystės duoklę tenkinta. Šia proga pasinaudojo (daug lietuvių), šeimininkės, 
ir kalendoriaus fondui aukojo ir Raudonojo Kryžiaus darbuo- P- Felicijos Grendelytės vadovy- 
S1.00. P. Raudeliunas yra ilga- tojos ir žymiai savo vajų pastū- visus dalyvius pavaišino 
mėtis LDS 24 kp. valdybos na
rys.

JAUKUS PARENGI 
MAS

mėjo. žodžiu, šis parengimas skaniais užkandžiais.
pakėlė atsilankiusiųjų ūpą, ir Pabaltijo Amerikiečių drau-
pasigirdo pageidavimų, kad vai- sudaro lietuviai, latviai ir 
dinimas būtų pakartotas. Pasi- estai. Rap.
rodo, kad Seselių darbuotė įsi
gyja vis daugiau pripažinimo, 
kurio jos iš tikrųjų yra vertos.

K. A. A.

Pabaltijo Amerikiečių drau-

MOTUZOS-VALAIČIO 
Spalvoti Paveikslai

Lietuviai Labai Gerai 
Užsirekomendavo

Kovo 16 d., Evakuacijos 
nos išvakarėse, įvyko So. Bosto
no Piliečių organizacijos ban
kietas paminėti 168-tas metines 
Britų evakuavimo iš Bostono 

To bankieto rengimo

die.

Sekmądieąį, kovo 194ą, Šv. 
Petro parapijos svetainėje, vy
resniosios (High School) mer
gaitės, Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seselių vadovybėje, pastatė la
bai gražų, iš Kristaus kančios, 
scenos veikalą, pavadintą “Bal
toji Ranka“. Tas vaizdelis ar, 
geriau sakant, rimtas teatras, 
ryškiai nurodė, kaip Dievo ma
lonė veikia žmogaus gyvenime; 
kaip ji visiškai pakeitė Mariją
Magdaleną ir iš didelės viešos sukaktį, 
nusidėjėlės padarė ją didele pirmininku buvo mūsų jaunas, 

veiklus advokatas. Jonas J. Gri
gaitis.

Principaliu kalbėtoju buvo 
Jung. Valstybių Senatorius Da- 
vid I. Walsh. Jis pasakė labai 
gerą ir turiningą kalbą. Kalbė
jo apie Airijos neitralitetą ir 
kitas mažas tautas, kurios yra 
pavergtos priešų, tarp jų ir Lie
tuvą. Jis pareiškė, kad tos tau
tos po karo turi atgauti laisvę 
ir nepriklausomybę.

Kiti kalbėtojai buvo šie: Bos
tono miesto mayoras Maurice J ' 
Tobin, Suffolk county prokuro
ras VVilliam Foley ir Brig.-Gen. 
William Keville. kuris atstova
vo gubernatorių Saltonstall. 
Prie garbės stalo sėdėjo ir pa
darė didelį įspūdį Armijos ir 
Laivyno viršininkai.

Adv. Grigaliaus, Mayoro To-

šventąja, viena iš uoliausių ir 
ištikimiausių Kristaus sekėjų. 
Mergaitės vaidintojos taip gy
vai persiėmė savo rolėmis ir 
taip įspūdingai jas atliko, kad 
dramatingiausiuose momentuo
se. ypač Magdalenos atsiverti
me, jausmingas vaidinimas 
daug kam išspaudė ašaras. Čia 
tai jau neužginčyjamas nuopel
nas Virginijos Petraitytės, kuri 
vertingai išpildė Magdalenos 
rolę. Taip pat pasižymėjo Tere
sė Jurgelaičiūtė, Danutė Šatai- 
tė ir Alena Gruodžiūtė. Jos vi
sos vaidino ilgesnes roles ir 
tuomi turėjo daugiau galimy
bės pasižymėti. Bet neatsiliko 
ir vaidinusios trumpesniasias 
roles: Alena Sinkevičiūtė, Eu
genija Glineckaitė, Alena Pavy- 
džiūtė ir Ona Jocaitė. Jos visos 
sudarė harmoningą vienetą ir,bin ir Senatoriaus Walsh kalbos

I
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|------ -------------- ,
gabiai prisidėjo prie pilno pa-1 buvo transliuojamos iš WCOP 
sisekimo. Tenka pabrėžti, kad j radio stoties.
Seselės, pačios turėdamos daug* Bankietas buvo sėkmingas.- 
gabumų ir talentų, moka suras- Jame dalyvavo 400 žmonių ir 
ti talentus ir mūsų jaunuome- apie 100 žmonių, kurie dėl sto-i 
nėję ir tinkamai juos sunaudo-ikos vietos, negalėjo būti aptar-! 
ja-

NUGAROS ' 
z [VERŽIMAS
/ Johnson’s Red CrossPlaster 

padeda atliuosuot nugaros 
skausmus ir kitus raume
nų skausmus ir gėlimus, 
dčl šių priežasčių—
• Palaiko ir priduoda kuliui

šilumos.
• Suteikia spaudimo ir atramos.
• Patiekia švelnaus vaisto be 

dvoko ar drabužit? sutepimo.
• Duoda nuolatinį nejuntamą 

masažu.

JOHNSON’S
RED CROSS PLASTER

nusi- 
žydų 
prieš 

Euro-

i
I

{VAIRŪS SKELBIMAI

PAMALDŽIAM žmogui puiki 
proga gauti pastovų prie bažny
čios darbą. Alga gera. Darbas 
pastovus. Kreipkitės į “Darbi
ninką”, 35b W. Broadvvay, So. 
Boston, Mass.

PAIEŠKAU savo brolį Povilą 
Revinską. kuris 1928 m. gyve
no Argentinoje. 1929 m. susira
šiau, bet nuo to laiko jokios ži
nios negaunu. Prašau pačiam 
atsišaukti arba kas apie jį ži
note man pranešti, už ką būsiu 
labai dėkinga. Mrs. D. S. Zaka
rauskas, St. Gerard de Berry, 
Amos, Albiti, P. Q. Canada.

REIKALINGAS 
DARBININKAS

Nek. Pr. švč. P. Marijos Sese
rų vienuolyne, Putnum. Conn., 
skubiai reikalingas dar bininkas, 
išmanąs ūkio darbus.

Sisters o f The Immaculaie 
Conception of The Blessed

Virgin Mary. R. D. 1, 
Putnam, Conn.

Telef. Putnam 1451.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU 
• Kuomet kankinatės viduriu užkietėji 

mu — žarnos neveiklios skauda gaivą 
nėra energijos — palengvinsite sau šita 
modemišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma n 
darius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT Tik 
pakramtyk:te FEEN-A-MINT eir.ant gal 
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus am 
pakelio. Sekanti ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikia,

a.-vN'-.t?*'

Taisau Namus

IO(

Atlieku karpenterio darbą, 
taisau stogus, plasteriuoju, 
landscaping ir šaligatvius. 
Atlieku gerą darbą, šaukite: 
Hyde Park 2543. Vakarais 
Hyde Park 0323.
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Boston Edison Company sako
...viena priežastis, kad ir geriau
sia kava, kartais yra karti, dėlto.' 
kad netinkamai yra išvalomas 
perkoliatorius. Būk tikras, kad po 
kiekvienu naudojimu būtu visus 
perkoliatoriaus dalys tinkamai iš
valytos bet nedėk j vandenį e- 
lektrikinių dalykų, kurie šildo.

Boston Edison Company

5 GRABORIAI

S. Baraseyiči'js ir Sūnus ,
MOTERIS PAGELBININKĖ

Lietuviu Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta - 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

♦

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4VC 
etrmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston. Maaa 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmiiunkė — B. GailiūnlenS,
8 Winfield St.. So. Boston. Masa 

t*rot. Ivaft. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass 

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

Tel. Parkway—1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

948 E. Broad'-vav. S. Boston, Mass 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė 

110 H St. So. Boston. Mass 
Oraugija savo susirinkimus laiko kas 

antra antradienį mėnesio, 7 :?.O vai 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

4V. JONO EV. BL. PAŠALPIN6S
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

Iždininkas--Stasys K. Griganavičius.
699 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tr* 
čią sekmadienį kiekvieno mėneslc 
2 vai. po pietų. Parapijos salti 
492 E. 7th SL, So. Boston, Mass.

i
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CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Biston. Mass.

Joseph W.Casper
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsam uotojes 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dien^ ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SO’J Boston 1437 

ŠOU Boston 3950

D.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOVTH BOSTON. MASS.

A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dienų ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2509



* KRISTAUS VYNUOGYNE *
Ištraukos iš Jo Eksc. Vyskupo Bučio 
knygos - “Švč. P. M. Apsireiškimai 
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ko Bisketuko išgijimas
s i ryt o jai galėtų numanyti, kokius išgijimus 

. yo komisija, profesorius Veržėsas ir pagaliau 
pats vyskupas pripažino stebuklais, paduodu du pa
vyzdžiu: išgijimą jauno berniuko Enriko Bisketuko ir 
išgijimą senos našlės Magdalenos Rizanienės. Abudu 
gyveno Nėjo miestelyje, Bojonos vyskupijoje.

-Tuodu atsitikimu buvo daug kartų aprašyti. Skai
tant Liasero aprašymą sunku susilaikyti neverkus: 
taip sugraudina žmogų Dievo malonės stebuklingu-
mas. Komisijos aprašymas šaltas ir sausas, dar ir su ' 
nuobodžiais pasikartojimais. Aš tuodu atsitikimu ap-' 
r ’v-iu komisijos žodžiais, nes nenoriu Dievo darbus 
--užimi žmogiškos dailės papuošalais: noriu, kad skai
tytojas žinią turėtų iš pirmųjų lūpų — iš komisijos, o 
ne iš antrųjų — iš Liasero. dešimtimi metų vėliau šne
kėjusio su Bisketuku ir Rizaniene.

Vyskupo komisija, per laiškus surinkusi žinias 
2ris stebuklus, nusiuntė kelis savo narius į Nėjo mies- 
t ; ns.s kleboną Batkavą. Ten ji ištyrė abu stebuklu: 
' emo Bisketuko, paskui Rizanienės. Biesketuko išgi
jimo protokolas komisijos knygoje pažymėtas 7-uoju 
numeriu. Raporte taip parašyta:

“1858 metų lapkričio mėnesį vaikutis Enrikas 
Bisketas. gyvenąs su savo tėvui ir motina Nėjo mieste, 
eidamas 13 metus, apsirgo šiltine*). Išgijusį iš tos pa
vojingos ligos jį ištiko kita nelaimė: ant kaklo jam iš
šoko didelis gumbas. Vaistai, kuriuos gydytojas liepė 
vartoti toje naujoje ligoje, tiek tepaveikė, kad gum
bas iš tos vietos persimetė į krūtinės paviršių. Davė 
naujų vaistų, bet naudos nebuvo. Gydytojas pagaliau 
turėjo tą gumbą perdurti. Perdūrus išbėgo daugybė 
medžiagos; rytojaus dieną skylė užgijo. Perdūrimas 
padarė naudos. Apie keturis mėnesius Enrikas Biske
tas buvo sveikas.

“Bet tiems keliems mėnesiams praėjus šiltinė su
grįžo**), perdūrimo skylė atsivėrė, ir laikas nuo lai
ko aplinkui darėsi mažos skylutės, tartum leisdamos 
kur išeiti didžiam uždegimui.

“1857 metų spalių mėnesį žaizda užsiraukė ir ap
augo šašu, bet šašo negalima buvo nukrapštyti, nes 
tuojau iš žaizdos imdavo bėgti kraujas ir darydavosi 
pūliai.

“Gydytojas siuntė važiuoti gydytis Koterto van
denimis. Bet po pirmojo išsimaudymo žaizda atsivėrė. 
Penkiolika dienų išbuvęs Koterte, Enrikas Bisketas 
grįžo į Nė jį nė trupučio nepagijęs. Taip jis iš buvo iki 
1858 metų Verbos.

“Po Verbos žaizda užsičiaupė, o jos vietoje atsira
do didelis baltas gumbas. Beveik be paliovos dedant 
garstyčiomis įteptus skudurėlius pasidarė tiek nau- 
dns, kad pirmą Velykų dieną žaizda atsivėrė, pasidarė 

Beiti ir jaunam ligoniui žymiai pa-

Jo gimdytojai kas metai eidavo į Jeruzalę i Velykų šventę. 
Kuomet Jam buvo jau dvylika metų, jie atėjo, kaip buvo šventės 
paprotys, i Jeruzalę. Kaga gi, šventės dienoms pasibaigus, jie 
grįžo, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje; bet Jo gimdytojai to ne
žinojo. Manydami Jį esant drauge keliaujančiųjų tarpe, jie ėjo 
visą dieną ir ieškojo Jo tarp genčių ir pažįstamų. Nesuradę sugrį- 

i žo Jo beieškodami į Jeruzalę. Ir atsitiko, kad po trijų dienų jie ra
do Jį šventykloje, sėdinti mokytojų tarpe, besiklausantį jų ir juos 
beklausinėjantį. O visi, kurie girdėjo Jį, stebėjosi Jo išmanymu 
ir atsakymais. Pamatę Jį, jie nustebo, ir Jo motina Jam tarė: 
Sūnau, kam mums taip padarei? Štai, Tavo tėvas ir aš su skaus
mu ieškojova Tavęs. Jis jiems tarė: Kam manęs ieškojote? Argi 

i jūs nežinojote, kad man reikia būti tuose dalykuose, kurie yra 
mano Tėvo? Bet jie nesuprato, ką Jis jiems buvo pasakęs. Ir Jis 
iškeliavo su jais, atėjo į Nazaretą ir buvo jiems klusnus. Jo mo
tina laikė visus šituos dalykus savo širdyje. Jėzus augo išminti
mi, metais ir malone pas Dievą ir pas žmones. (Luko 2, IįI-52.)
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"Jin.'.?:- neilgai tetruko, nes ba- 
negyjančios žaizdos pasidarė 

: vienas ant kaklo, antras kairėje pu- 
la. Gydytojas pabūgo, kad pasidarys kita 

r sugadins jaunam Bisketukui veidą.
'Taip tarp šitų įvairių vargų, tarp greit pranyks- 

palengvėjimų ir neretų į ligą atkritimų, jaunam 
Enrikui Bisketukui kilo mintis pasinaudoti Masabielio 
urvo vandeniu, anie kurį jis buvo girdėjęs, kad esąs 
labai naudingas****).

“1858 metų balandžio 28 d., su visa šeimyna pasi- 
irc-ldęs prie Švenčiausiosios Panelės, jis išgėrė kelis 
gurkšnius to vandens, nusiėmė nuo žaizdos skudurė- 
’iu '. :r. neatsižvelgdamas į smarkų daktaro uždraudi
mą neniauti skaudamosios vietos šaltu vandeniu, jis 
• B r.* ūkė švaru skudurėlį Masabielio vandenyje, nu- 
s juo žaizdą ir gumbus ir dar užliejo to vandens 
tiek, kad net bėgte bėgo. Paskui ramiai užmigo.

“Balandžio 29 dienos rytą (ketvirtadienį) jis pa-! 
si. :: < esąs sveikas ir nebejautė jokio skaudėjimo. Žaiz-
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Kaip misijonieriai turi keliauti Brazilijoje, Pietų 
Amerikoje, platindami tikėjimą.

I

Mūsų Amžių Kankinys
Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

tuve. Mūsų koplyčioje gali 
sueiti suvirs šimtas žmo
nių. Taipogi mūsų vienuo
lyne gyvena dvi kinietės 
seselės, viena jų jau še
šiasdešimt penkių metų 
amžiaus, antra sulaukė 
septyniasdešimt metų. Jos 
čia pergyveno dvidešimt 
penkis metus ir įsigijo 
daug prityrimo gyvenime. 
Prie misijos randasi mo
kykla, senelių namelis ir 
darželis, kuris mums duo
da* šviežių daržovių. Mo
kykla, nors paprastas na
melis ir atidarytas ma
žiems vaikeliams, sėkmin
gai veikia ir nuo pat pra
džių mane sužavėjo. Sene
lių namelis irgi yra labai 
įdomus. Seneliai džiaugia- 

ir be
turi kur ramiai

Misijonieriaus Darbas Prasidėjo
(Tęsinys)

Sing Čing mieste ir apy- misijonierių, bet apart 
linkėję, devynioliką šimtų maldos šis stambaus ūgio 
trisdešimt pirmais metais, ir geros širdies kunigas 
buvo nepaprastai veiklus turėjo neapsakytą meilę 
banditų bruzdėjimas. Per savo žmonėms, 
tuos tris mėnesius Kun. 
Bridge pergyveno daug 
nelaimių. Du kartu jis bu
vo apiplėštas, buvo grąsin- 
tas mirtimi ir taipogi du 
kartu turėjo nesusiprati
mų su kareiviais.

Kun. Gerardas didžiavo
si iš jo viršininko pasi
šventimo ir mėgdavo klau- dirbo naminį misijos dar- baimės 
sytis jo pasakojimų apie bą, jis vis aiškiau suprato praleišti savo paskutines 
patyrimus kelyje. “Kieno kiniečių gyvenimą, jų ypa- dienas, šis namelis turi 
nors maldos mane išgelbė- tybės, troškimus ir sunkė-;gerą vardą, nes kiniečiai 

nybes. Dažnai jis rašydavo • kaip visur taip ir čia įver- 
savo tėveliams apie kas
dieninį jo gyvenimą, “Mū
sų namelis labai smagus 
nors iš molio padirbtas iri 
tik vieno aukšto. Jame y-1i

Jis dirbo 
Dievo darbą ir mokino 
žmones Kristaus Nukry
žiuotojo meilės. Kun. Ge
rardas sekė jo uolumo ir 
pasiaukojimo pavyzdį ir 
tuo būdu mėgino kasdien 
patobulinti savo kunigiš
ką pašaukimą.

Kadangi kun. Gerardas si, kad jie laimingi

jo šį kartą”, kun. 
sakydavo sugrįžęs, 
papasakodavo, kas 
atsitiko.

Iš tikrųjų malda 
gojo jį, mąstė kun. Gerar
das, žvelgdamas į draugą ra penki kambariai su vir-

Bridge 
ir tada 
ir kaip

apsau-

Tamsi būtybė surado pastogę.
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da ir gumbai buvo išnykę, bet motina su gydytoju tą 
pamatė tiktai trečią dieną. Gydytojas džiaugdamasis 

j sveikino visą šeimyną ir vaiką, bet išreiškė abejojimą, 
sakydamas, kad liga turi atsinaujinti ir kad jaunasis 
Enrikas Bisketukas visiškai neišgis, kol nesukaks 18 
metų*).

“Įvairios permainos, įvykusios Bisketuko sveika
toje nuo 1856 m. lapkričio mėn. iki 1858 b. balandžio 
29 dienos, parodė, kad jame buvo vienas iš tokių liguis
tų sugedimų, kurie labiausiai nesibijo vaistų. Nepi
giai išgijęs iš šiltinės, kuria sirgo 1856 m. lapkričio 
mėn., jis pajunta ant kaklo dideli gumbą ir negali iš
vengti perdūrimo, nes vaistai tik tiek tebuvo padarę, 
kad gumbas perėjo iš vienos vietos į kitą ir apsistojo 
krūtinės paviršiuje. Keletą mėnesių po to išgijimo šil
tinė grįžta, senasis perdūrimas atsiveria drauge su 
daugeliu naujų skylučių. Iš to visko darosi viena žaiz- 

|da.
“Ta žaizda čia apsitraukia šašais, čia vėl atsinau

jina nuo Kotereto vandenų, ir vėl užsidaro ir persikei
čia į didelį gumbą, o tas gumbas prakiūra nuo garsty
čių tešlos. Nors pūliams išbėgus ligoniui pasidaro leng
viau, bet neilgai, ir žaizda pasidaro dar Siauresnė, nes 1 
su ja atsiranda ir dvi garankštys: ant kaklo ir iš kairės 
pusės ant veido.

“Liga, kuri tęsiasi du metu, kuri per tą laiką taip 
įvairiai ir taip keistai keičiasi, kuri ant juoko palaiko 
nuolatinį plačiai žinomo gydytojo rūpestingumą ir jo 
vaistus, kuri ne tik nelengvėja, bet vis darosi sunkesnė 
dviejų garankščių prisidėjimu, duodančių gydytojui 
pagrindo manyti, kad vaikas neišgis, kol jam nesukaks 
18 metų, tai yra be 5 metų, — ta liga dingo per vieną 
naktį ligoniui bemiegant. Uždegimas, žaizda, garankš
tys — viskas išnyko.

“Šitas išgijimas įvyko geriant ir mazgojantis gry
nu, paprastu, šaltu, neturinčiu savyje nė kokios gy
dančios jėgos, vandeniu. Padarinys visai nelygus prie
žasčiai. To vandens vartojimas ne tik negalėjo atnešti 
naudos, bet turėjo padaryti žalos, nes gydytojas griež
tai buvo uždraudęs mazgoti šaltu vandeniu.

“Todėl ligos sunkumas, išgijimo staigumas, prie
monė ne tik neatsakanti tikslui, bet dar pavojinga, tas 
viskas, turbūt, aiškiai įrodo, kad šitas išgijimas yra 
reiškinys, priešingas paprastiems gamtos dėsniams, 
padarytas be jų”.

Protokole, iš kurio raportas ima savo žinias, pasi
rašė keturiolika žmonių: Dipontas. kun. L. Sanazansas. 
Nėjo klebonas kun. Batkavas, R. Donoras, Andrius Di
pontas, išgijusiojo Enriko motina Marija Bisketienė, 
du jo broliai, sesuo Katarina ir jis pats, Liurdo klebo
nas kun. Peiramalis, komisijos pirmininkas Nogaro, 
Baradėras ir komisijos sekretorius kanauninkas Fur- 
kadas. Bisketuko tėvas nepasirašė, nes, turbūt, nemo
kėjo rašyti.

Iš to atsitikjmo suprantame, dėl ko vyskupas lau
kė nepaskelbęs savo ištarmės. Daktaras buvo sakęs, 
kad liga visiškai nepranyks,, kol vaikas nesulauks 18 
metų. 1860 metais komisija klausė klebono, ar nepasi
kartojo Bisketuko liga. Tas laišku, rašytu balandžio 

į 12 d., atsakė, kad vaikas stipresnis už savo sveikąjį laiminimą 
brolį ir nuo stebuklingojo išgijimo nesirgęs. Aš skai-1 kareiviams.

• čiau tą laišką ir turiu jį persirašęs. 1869 m. E. Liaseras 
matė Enriką ir patyrė, kad jis per 11 metų nesirgęs, tyla.
1878 m. jis buvo jau vedęs, turėjo 3 vaikus ir buvo vi- tykiai nuaidėjo: 
sai sveikas jis ir jo vaikai. (Bus daugiau)
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Vakaras apsėmė dangų, 
Vis panerdamas gilyn, 
O pro langus liūdnas tango 
Siurbiasi gėla širdin.

Tarp juodų klevų, šešėliuos, 
Lapai kužda taip arti — 
Valanda nepasivėlins 
Sualsuot šalta mirtim--------

Ir sukvipo melsvuos dūmuos 
Piemenėlio skurdas žalias 
Dygių kadugių pakrūmėm 
Ir nusvirusiais berželiais.

Tegu trykšta rausvas juokas, 
Te pagundom šilkas šlama!..
— Ar vilioti nebemoku? — 
Susimąsčius rymo dama.

, "A. D.”

tina visą, kas yra daroma 
pagerinti senelių padėtį.”

Keletą mėnesių po kun. 
Gerardo atvykimo, miesto 
viršininkas aplankė misiją 
ir suteikė aukelę senelių 
namelio palaikymui ir pa
reiškė žmonių gilią padė
ką brangiems kunigė
liams. Miesto krautuvinin
kai kas mėnesį paaukoda
vo ryžių ir grūdų, o per iš
kilmingas šventes duoda
vo ir vyno.

Kinietės seselės pasiuvo 
kun. Gerardui kailinį ap
siaustą, nes žiemą užeina 
dideli šalčiai ir būtinai rei
kia šiltai apsirengti išva- 
žuojant ilgon kelionėn. 
Žiema greit prabėgo ir ro
dos netikėtai pavasaris a- 
tėjo. Senelis - daržininkas, 
atsirėmęs ant darželio tvo
ros, sulaukė pavasario. 
Žemė jau buvo ariama, ir 
jis pradėjo dirbti. Neužil
go. po jo sąžiningo tvarky
mo, gražiausios gėlės žy
dėjo tarp žalių lapelių ir 
tarp mažų medelių. Taip 
gi išaugo didelių raudonų 
pinavijų altoriui papuošti 
ir daugumas žiedų pasili
ko lig rudens. Uogų vyn
medžiai, prancūzų kunigų 
pasodyti, dar prieš Maryk- 
noll’ių atvažiavimą, augo 
netoli priangės.

v Bus aaugiau'

“Pasaulyje jūs turėsite 
suspaudimo. Bet pasitikė
site, aš apgalėjau pasau
lį.” Jon. 16, 33.

man baigsis gyvenimo ke
lionė. Pakėliau akis į dan
gų ir laukiau širdį per 
skrodžiančios kulkos. Kas 
atsitiko nei pats nežinau 
Tik tai, kad buvau paleis
tas ir įstumtas į tamsi; 
garažų, kame mane išlai 
kė dvi dienas ir naktis be 
valgio ir vandens.”

Žinios Iš Misijų Kraštų

Vyskupas Cuthbert O’- 
Gara, C. P., Kinijos Hunan 
provincijos apaštališkas 
vyresnysis sako:

“Japonai mus išvilko iš 
drabužių, suveržė rankas 
prie nugaros, išstūmė lau
kan. Prie mūro sienos sto
vėjome laukdami mirties. 
Tą rytą kartu suėmė į ne
laisvę 32 kunigus ir Bro
liukus. Prieš keletą minu
čių suteikiau paskutinį pa- 

šešiems Britų 
Štai šūvių 

garsas suraižė rytmečio 
Merdėjančių balsai

Kunigas Augustas Gearhard, Penkto oro pulko 
kapelionas, teikia Sutvirtinimo Sakramentą Amerikos 
kareiviams New Guinea. Kapelionas Gearhard yra bu
vęs Milwaukee’je tikėjimo platinimo draugijos pirmi
ninkas.Kalėdų rytas. Šiandien




