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Nežiūrint to, kad vasario 
mėn. daugiau darbininkų 
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Lietuva buvo Rusijos 
vergijoje, o dabar yra Vo
kietijos nacių vergijoje. 
Lietuvos gyventojai kovo
ja, kad po karo Lietuva vėl 
būtų laisva ir nepriklau
soma. Toje kovoje yra vi
si demokratiniai nusiteikę 
Amerikos lietuviai. Tik 
kvislingai komunistėliai y- 
ra Judo rolėse.

Lietuviški kvislingiukai 
giriasi, kad “Massachu
setts Progresyvių Lietuvių 
Komitetas” įteikęs $3,000 
dėl Raudonojo Kryžiaus 
ambulanso. Bet tas pats 
komitetas Sovietų Rusijos 
pareigūnui Povilui Rotom- 
skiui įteikė $4,000, o Lietu
vos gelbėjimui ir šelpimui 
įteikė zero(O).

Ką Kiti Rašo Apie Lietuvų 
Ir Lietuvius

TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTUTEL. SOUth Boston 2680 ANTRADIENIS (Tuesday) BALANDIS (April) 25 D., 1944 M.
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Įžymus Bažnyčios Ganytojas 
Darbininkų Užtarėjas

Amįiną Atilsį Duok ]o Sielai,

(LKFSB) Ukrainiečių 
laikraščiai Amerikoje skel
bia apie partizanų kovas 
Lietuvoje ir apie pasikėsi
nimą prieš gen. Kubiliūną, 
kurs buvęs sužeistas.
— Visa eilė Įjenkų laik

raščių persispausdino a- 
gentūros ONA parduotą 
ištrauką iš Škotijos lei
džiamo “Išeivių Draugo”, 
kurs lenkų nepriklauso
mybės paskelbimo 25 m. 
sukaktyje buvo įsidėjęs 
informaciją apie lenkų at
siektus dalykus nepriklau
somybės gyvenime ir apie 
kančias šio karo metu.
— Net ir eilė kitų tautų 

laikraščių pažymėjo, kad, 
vadinamas, demokratinių 
lietuvių seimas New Yor-j 
ke, kur buvo reiškiamos 
mintys palankios Lietuvos 
prijungimui prie sovietų 
buvo organizuotos komu
nistų.
— “Ukrainskii Golos” 

praneša, kad Argentinoje, 
tarp kitų uždarytų sveti
momis kalbomis leidžiamų 
laikraščių, uždarytas ir lie
tuvių kalba leistas “Mo
mentas”.
— Lenkų ir ukrainiečių 

laikraščiai, su mažomis iš
imtimis, kurias sudaro ko
munistų spauda, palaiko 
lietuvius, kovojančius 
prieš bolševikų pastangas 
įjungti Lietuvą į Sovietų 
valstybę.
— “Przewodnik Katolic- 

ki”, atsiliepdamas į rusų 
pasikėsinimus prisijungti

Paskiau tris metus mokėsi Šv. Karolio kolegijoje, Bal- 
timore, Md. ir vėliau Bostono Kolegijoje, kurią užbai
gęs, 1881 metais, buvo pasiųstas į Romą tęsti aukš
tuosius kunigo mokslus. Kunigu jis buvo įšventytas 
Romoje, sausio 8 diena, 1884 metais.

Sugrįžęs į Ameriką tapo paskirtas vikaru į šv. 
Juozapo parapiją, Bostone. Po aštuonių metų buvo pa
šauktas atgal į Romą ir paskirtas Amerikos Kolegijos 
rektorium Romoje. Gegužės 9 dieną, 1901 metais pre
latas O’ConnelI buvo paskirtas Portland Maine diece
zijos vyskupu. Bet jam neilgai teko valdyti Portlando 
dieceziją, nes už keturių metų laiko, Popiežius Leonas 
XIII paskyrė jį delegatu į Japoniją, kur jis buvo Japo- 

Įnų vyriausybės ir tikinčiųjų iškilmingai sutiktas. Ir 
šiame paskyrime neilgai jam teko darbuotis, nes 1906 
metais jis buvo paskirtas Bostono Arkidiečezijos Vys
kupu - Padėjėju, ir 1907 metais mirus Arkivyskupas 
Williams, Vyskupas O’ConnelI užėmė valdyti arkidie- 
ceziją. Paskirtas Kardinolu 1911 metais.

Paskutinis viešas Kardinolo pasirodymas buvo šių 
metų, sausio 3 dieną, Katedroje, Jėzaus Šv. Vardo 
Draugijos metiniame susirinkime.

A. a. Kardinolas O’ConnelI garbingai išgyveno 84 
metus, dirbdamas, mokydamas, ragindamas visus gy
venti Dievui ir Tėvynei. Jis yra parašęs daug knygų, 
giesmių ir muzikos kūrinėlių; pasižymėjo giliu protu, 

i bažnyčiose arkidiecezijoje pradėjo liūdnai gausti var- sumanumu ir tėvišku patarimu. Jo duosnumas vienam 
is« Pa‘- karpai gaudė 84 kartus, ženklu, kad tiek metų iš- Dievui tėra žinomas, nes kiek jis yra aukojęs įvairiems 

įgyveno Jo Eminencija Kardinolas O’ConnelI.
I

Bostono Arkivyskupas, po trumpos ligos, mirė 
šeštadienį, balandžio 22 d., 1944. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, bal. 28 d., 10 vai. rytą, Katedroje.

Palaiminęs savo Arkidiečezijos kunigus ir žmones, 
William Kardinolas O’ConnelI, atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Vyskupas Richard Cushing, pranešdamas jo 
mirtį, tarė: “Su gailesčiu mes turime pranešti, kad Jo 
Eminencija mirė 5:45 vai. po pietų. Tai buvo graži ir 
pavyzdinga Krikščioniška mirtis. Kada aš jam teikiau 
Apaštališką laiminimą, jis nuėjo į amžinybę.”

Kardinolo kūnas atvežtas į šv. Kryžiaus Katedrą, 
pirmadienį, bal. 24 d. 4 vai. po pietų ir bus laikomas iki 
penktadienio, kada 10 vai. rytą bus laidojimo pamal
dos ir šv. mišios. Žmonės galės Katedroje maldomis 
atsisveikinti su Jo Eminencija Kardinolu O’ConnelI. 
Kiekvieną dieną Katedroje bus laikoma daug šv. mi
šių už mirusiojo vėlę.

Penktadienį laidojimo šv. mišias atnašaus Apašta
liškas delegatas Amerikai, Arkivyskupas Amaleto Ci- 
cognani. Dalyvaus arkivyskupai, vyskupai, prelatai ir 
kunigai.

Kardinolas mirė savo namuose, netoli šv. Jono 
Seminarijos. Mirdamas jis laikė rankose mažą kryželi, 
kurį jis turėjo nuo pat savo jaunystės dienų, ir rožan
čių. Kada Vyskupas Cushing kalbėjo mirštančiam 
maldas, Kardinolas aiškiai sekė maldas, ir keletą kar
tų pakėlęs ranką laimino prie jo lovos klūpančius.

Jo mirtimi nuliūdo visa Amerikos tauta, nes jis J- - - , .. u
buvo ne tik geras Bažnyčios Ganytojas, bet žymus vi-!Syven0 Jo Emmendja Kard.nolas OConnelI. 
suomenes veikėjas. Darbininkams jis buvo užtarėjas, Lietuviams-'K-atatikams Kardinolas O’ConnelI bu- 
ir draugas. Savo prakalbose, pamoksluose ir raštuose, vo tėvas ir patarėjas. Beveik visos Bostono Arkidiece- 
jis gynė jų reikalus, reikalavo iš darbdavių jiems tei-’zijos lietuvių parapijos įsikūrė jam esant Arkivysku- 
singo atlyginimo. Katalikai ir protestantai, žydai ir pu. Jo didžiausias rūpesnis buvo, kad žmonės išlaiky- 
žmonės be jokio tikėjimo gerbė jį už jo sumanumą ir(tų tikėjimą, išganytų savo sielas.

Kardinolas O’ConnelI buvo neturtingų tėvų sū- 
Pradinius 

mokslus jis baigė savo gimtame mieste, Lowell, Mass.1

Laidojamas Penktadienį, Bal. 28
j

Kada žinia pasklydo apie Kardinolo mirti, visose

vadovybę visuomenės klausimuose. Jam mirus, visų
srovių ir visų tikybų viešai per laikraščius pareiškė gi- nūs, gimęs 1859 metais, gruodžio 8 dieną, 
iiausį liūdėsi.

vienuolynams, prieglaudoms, ligoninėms, nebuvo vie
šai skelbiama. Jis neieškojo žmonių garbės, bet amži
nos garbės danguje. Kardinolas O’ConnelI buvo giliai 
pamaldus ir šventas žmogus, tikras gerasis Ganytojas. 
Negali būti abejonės, kad balandžio 22 dieną, 1944 me
tais, 5:45 vai. po pietų, jis išgirdo iš Gerojo Jėzaus: “A- 
teik palaimintas tarne, į amžiną laimės vietą”.

Netekę garbingojo Ganytojo mes sakome: “Am
žiną atilsį duok jo sielai, Viešpatie”.

i

Alijantai Ardo Nacių Pozicijas BA^AusYBę'aiTALijAi)Ą ’ Amerikiečiai Iškėlė Kariuomenę
I—

jos šešių anti-fašistinių; 
partijų.

Į naują ministrų kabine
tą yra įtrauktas ir komu
nistų vadas Togliatti, ku- 

tuves šiaurinėje Prancūzi- lėktuvų dirbtuves Wiener rioj jis pats yra premieras, ris neseniai grįžęs iš Mas- 
joje, Belgijoje ir Vokieti- Neustadt ir kitas Viennos i ir užsienių reikalų minis- kvos, ir du kiti komunistė-

Londonas, bal. 24 — An- negali pastatyti tiek lėk- 
glijos ir Amerikos tūks- tuvų, kiek jų sunaikina a- 
tančiai bombanešių per 7 Iijantų bombos.

Amerikiečių bombane-:jos maršalas Pietro Bado- 
šiai iš Italijos smarkiai glio pranešė, kad jis suda- 
bombardavo Vokietijos rė naują vyriausybę, ku-

dienas be pertraukos bom-1 
barduoja Vokietijos pozi
cijas — oro bazes ir dirb-

Naples, Italija, bal. 24 —
Pereitą penktadienį Itali-

< • Naujos Gvinėjos Šiaurėje
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joje. į apylinkėje. Sakoma, kad. tras.
Pereitą šeštadienį, naktį, iki pereito šeštadienio ali-

liai, kurie užima nesvar- 
Karo, laivyno ir aviacijos bias vice-ministrų vietas.

Anglija pasiuntė “daugiau jantų lakūnai numetė tarp j ministrais pasilieka senie-] Maršalas Badoglio prida- 
Vain i nnn” lėktuvu kurio 24 000 iki 29,000 tonų i ji ministrai, o kitas minis-[Vg naująjį ministrų sąrašą

Iš Alijantų Centro Nau- ir oro jėgomis, bet priešo 
joj Gvinėjoj, bal. 24 
neša, kad gen. MacArthu- nugalėtos. Amerikiečiai į- 
ro karo jėgos tapo iškeltos sistiprino naujose pozici- 
150-mylių fronte Naujoj [jose. 
Gvinėjoj. J. V. kariuome
nės tuojau užėmė pozicijas 
Hollandia ir Aitape.

Pra- jėgos buvo silpnos ir greit

kaip 1,000” lėktuvų, kurie 24,000 
bombardavo Duesseldorf, 
Brunswick, Mannheim ir 
Prancūzijos ' geležinkelio 
centrą Laone.

Pranešimas sako, kad 
Amerikos ir Anglijos lėk- 

įtuvų bombardavimas yra 
taip sėkmingas ir taip nuo
stolingas Vokietijai, kad ji

bombų. terijas paskirstė tarp Itali- karaliui užtvirtinti.
Amerikiečiams iškeliant 

kariuomenes, įvyko susi
rėmimas su priešo laivynu

Gen. MacArthur tėmyjo 
savo karo jėgų veiksmus iš 
kreiserio. Apskaičiuojama, 
kad 60,000 japonų kareivių 
pateko į spąstus Naujoj 
Gvinėjoj. Amerikiečių 
nuostoliai “labai maži”.

Sudegė 2000 Tonį Anglių— .... i- i/ l« i.j
225 Laiveliai Neponsete PaClflKO Pe^dleS KdiaS AtūS

rytines žemes, prisimena 
j ir lietuvių pretenzijas į 
Vilnių. Nors to laikraščio 
išvedžiojimai panašūs, 
kaip ir kitos jų spaudos, 
bet visgi įdomus šis pa
reiškimas: “...suprantama, 
kad lietuviai siekia laisvės 
ir ieško savo teisių. Toks 

jjau gamtos įstatymas. Tai 
jau kitas klausimas, bet 
kiekvieną galvojantį žmo
gų stebina — kokią teisę 

[Rusija turi reikšti preten
zijų į Vilnių.”

I — Ukrainiečių laikraštis 
j Philadelphi joje paminėjo 
kun. Vasiliauskb jubiliejų, 
įsidėdamas ir jo atvaizdą.

VVashington, D. C., bal. i unija atstovauja daugumą; 
24 — Prezidentas Roose-į darbininkų ,ir dėl to kilo 
veltas įsakė Montgomery į nesusipratimai. _ 
Ward & Co., kuri atsisakė 
priimti National War La- bar yra pasiruošus praves- 
bor Board įsakymą, irįti balsavimą, 
kompanijos darbininkams 
užbaigti ginčus iki antra
dienio. Jeigu kompanija ar 
darbininkai nepaklausys 
to įsakymo, tai valdžia im
sis žygių, kad užbaigtų 
streiką.

Darbininkų unija tele
grama pranešė, kad ji pri
ima prezidento įsakymą. ’

Unijos sutartis su kom-' pat Juodųjų jūrų neužėmė, 
panija užsibaigė pereitą Rusijos karo frontuose 
gruodžio mėnesį. Kompa- jau kelios dienos kai nėra 
nija nenori pripažinti, kad [svarbių permainų.

Karo Darbo Taryba da-

Rusai Užėmę Sevastopol 
Aukštumas

Sekmadienį, balandžio 23 
d., Fros Coal & Oil kompa
nijos kieme, 488 Neponset 
Avė., Dorchester, Mass.: 
(Bostono priemiestyj) ki
lo gaisras, kuris sunaikino 
2,000 tonų anglių ir 225 
laivelius, kurie stovėjo tos 
kompanijos prieplaukoj.

Gaisras padaręs $500.000 
nuostolių.

ras, Sako Admirolas King

IšLondonas, bal. 24 —
J Krymo praneša, kad Rusi- 
|jos raudonoji armija užė
mė Sevastopolio aukštu
mas. Tačiau paties miesto 
ir uosto, kuris randasi prie

Lietuvoje Žuvo Jonas 
Pakėnas

(LKFSB) Sausio mėne
sio pradžioje Lietuvos 
spaudoje paskelbta, kad 
Pakėnų šeimai buvo pra
nešta apie tragišką mirtį 
jų sūnaus Jono, kurs buvo 
policininku.

trimis metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo tarnautoją 
Dragunavičių iš Smurgo- 
nių, kurs, netgi grąsinda- 
mas ginklu, atsisakęs vo- 

r_____ ,___ __  kiečių valdininkui duoti
mas toje srityje yra “tam- Į elektros srovę iš jo prižiū- 
sus ir pramatomas mums rimos jėgainės pataisymui 
kelias į pergalę”.

Amerikos karo laivynas 
diena iš dienos stiprėja ir' 
auga. |

I

Washington, D. C., bal. 
24 — Iš Pietvakarinio Pa
cifiko admirolas Ernest J. 
King, Jung. Valstybių vy
riausias komandierius, 
praneša, kad japonų liki-

1 Vilniaus Specialiojo Teismo 
Bausmės

mašinos, sabotažninkų su
gadintos. Keletą metų ka
lėjimo nubausti kalėjimų 
[sargai Bimbiras ir Tauras 
iš Ašmenos už peržengimą 
savo galios ir grąsimą ka
lėjimu kaimiečiui, siekiant 
iš jo išgauti maisto ir pi
nigų.

(LKFSB) Okupantų spe- 
Icialus teismas nubaudė Pirk Defens? Bonda ir Stempa/



ĮVAIRIOS žinios
Antradienis. Balandžio 25. 1944

Dalyvavo Apie 200 Žmonių
Patas. kun. J. Prunskis.
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N. A. Lietuvių Katalikų Seimelis 
Priėmė Rezoliucijų Lietuvos 
Nepriklausomybės Reikalu

Pabrėžiama Atliekamo Po* 
pieriaus Svarba Karo 

Pastangoms
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RAUDONAJAM KRYŽIUI REI 
KALINGA NAMŲ SLAUGOS 

STUDENTŲ

Sekmadienį, balandžio
23 d. Šv. Petro lietuvių pa- vedė Federacijos apskričio 
rapijoj įvyko Naujos Ang
lijos Lietuvių Katalikų 
seimelis, kuris pradėtas iš
kilmingomis šv. mišiomis 
ir pamokslu bažnyčioje. 
Sesijos prasidėjo pirmą 
valandą po pietų bažnyti-į 
nėję svetainėje.

valdybai sudaryti pagelbi- 
nį spaudos biuro skyrių ir 
jo išlaikymui sukelti fon
dą.

p. A. F. Kneižys kvietė 
seimelio dalyvius į Darbi
ninkų Radio koncerto tal
ką. Kaikurie dalyviai nusi- 

Seimelį pradėjo malda >irk? .tikiet«'l ° kaikurie 
kun. Dr. Kazimieras Urbo-Platlntl sav0 
navičius, kuris taipgi svei-į 
kino seimelį. Taipgi svei-. 
kino seimelį vietinis kleb. 
kun. P. Virmauskas, 
Dr. J. Vaškas, MIC., 
rianapolio Kolegijos rekto
rius, kun. J. Vaitekūnas, 
kun. P. Juškaitis. kun. A. 
Petraitis, adv. A. Young; 
(Jankauskas), adv. J. Cu- 
nys, kun. J. Vaškys, Pran
ciškonų mėnraščio “Var
pelio” redaktorius, kun. P. 
Aukštikalnis, S. J., “Žvaig-l 
ždės” administratorius, 
kun. J. Švagždys, A. F. 
Kneižys ir kiti.

p. J. B. Laučka, ALRK 
Federacijos Centro pirmi
ninkas ir “Amerikos” re
daktorius, sveikino seime
lį ir taipgi patiekė svarbių 
informacinių žinių, už ką 
seimelis p. pirmininkui 
nuoširdžiai padėkojo.

Priėmė rezoliuciją Lietu
vos nepriklausomybės ir 
lietuvių tremtinių gelbėji
mo reikalu ir kitas rezoliu
cijas. būtent. Federacijos 
skyrių veikimo, spaudos 
platinimo ir tt.

Seimeliui vadovavo p. A. 
Daukantas, Federacijos 
apskričio pirmininkas,
jam pagelbėjo vice-pirm. 
p. A. Zavadskas. Raštinin
kavo p. B. Jakutis.

Kun. P. Juškaičiui pri
minus apie J. E. Kardinolo 
O'Connell mirtį ir įnešus 
pasiųsti užuojautą. Seime-

kun.
Ma-

kolonijose.
Kun. J. Vaitekūnas už

baigė seimelį malda.
Po to visi dalyviai susi

rinko į bažnyčią dalyvauti 
užbaigimo pamaldose.

Graikai Numalšino Sukilimų 
3 Laivuose

Cairo. Egiptas, bal. 24 — 
Britų laivyno komunika- 

įtas paduoda, kad trijuose 
graikų laivuose kilo sukili
mas, kuris tęsėsi tris sa
vaites.

Graikų laivyno viršinin- 
į kai ir jų vadovaujami vy- 
i rai, po kelių susirėmimų su 
' sukilėliais, paėmė sukilė
lių laivus savo kontrolėn. 
Kiek jūrininkų žuvo žinios 
nepaduoda.

Pavojus Veiklesniems 
Lietuvos Žmonėms

(LKFSB) Mūsų kores- 
• pondentas praneša iš Lon- 
i dono apie ten gautaas ži
nias, kad besitraukdami 
vokiečiai Chersone išžudę 
visus gydytojus ir apie 
7.000 gyventojų, 
rašo, kad Lwowe naciai 

‘ deginę svarbesniuosius pa- i 
status, o daugelis žymes
nių žmonių buvo sugauna
mi, priemiesty nužudomi; 

i ir sudeginami. Prisibijo-! 
lis vienbalsiai nutarė pa- Į ma, kad besitraukdami iš' 
siųsti ir pirmininkas pa- i Lietuvos vokiečiai gali pa
kvietė įnešė ją tokią užuo- j daryti didelių nuostolių 
jautą paruošti. j kraštui ir atnešti baisių

Seimelis vienbalsiai už- nelaimių šviesuomenei, jei 
gyrė Lietuvių Federacijos j okupantai pajėgs įvykdy- 
Spaudos Biurą, kurio ve-jti, ką jie pirmiau žadėjo ir 
dejų yra įžymus žurnalis- ką vykdo Ukrainoje.

I 
+ f 
f f 
t 
t i 
s 
f i t

f 
t 
f 
f t

i 
i 
i /

Daugiau kaip 90 procen- j 
tų Kariuomenės popierio: 
pareikalavimų per pasku
tinius vienerius metus bu-; 
vo išpildyta, pateikiant Į 
šiurkščios .rūšies popierį. • 
kuris daugumoje buvo pa-! 
darytas iš suvartoto po-; 
pieriaus, pranešė Karo De- 
partmentas. pabrėždamas 
suvartoto popieriaus tau
pymo svarbą.

Mažiau kaip 10 procentų, 
arba 55,000 tonų, praėju
sių metų pirkimų bond ir 
mimeograph popierio buvo Į 
ofisų ir spausdinimo reika-! 
lams.

Kadangi kariuomenės 
reikalams daugiausia rei
kia tos rųšies popieriaus,

5 kuris gaminamas iš su
rinkto popieriaus, ir ka
dangi padidėjęs medžio 
vartojimas ir sumažėjusi 
darbo jėga labai pasunki
no popiermalkių gamybą, 
yra nustatyta, kad ma
žiausia 75% viso popie
riaus, kuris anksčiau bū
davo išmetamas turi būti 
sutaupytas, jeigu norima 
išvengti kritiško trūkumo. 

Šito šiurkščios rūšies po- 
; pieriaus vartojimas yra 
į daugeriopas. Iš jų daromi 
apsaugos vyniojimai sku
bios pagalbos “K” racio- 
navimui, ir apdengiama di
džiuosius kariuomenės 
kulkosvaidžius, tankus ir 
“ jeeps”. Penkeriopo pamu
šalo popiermaišiai apsau
go gendančias prekes nuo 
vandens ir vėjo; šautuvai 

Į ir šautuvų dalys, signali
zacijos instrumentai, or
laivių dalys ir kitokios 

Į medžiagos yra įvynioja- 
mos nuo riebalų apsaugan- 

įčiame popieryje. Kulkos ir 
panaši medžiaga yra siun
čiami į frontą, individua- 

. liai įvynioti į popierį, kuris 
Lenkai apsaugo nuo oro permai

nų. O.W.I.

Nežiūrint Karo, Lietuvos 
Ūkininkai Nepalaužiami

išIr Philippiniečių vardu pergalės laivas nuslinko 
Los Angeles statybos kiemo į jūreles į mėlynas. Ši Phi- 
lippinietė, ceremonijų vienetas, demonstruoja, kad 
Philippinai pasieks pergalę ir laisvę.

SUOMIJA VĖL ATMETĖ RUSŲ 
TAIKOS SĄLYGAS

Naujos Anglijos Liet. Vyčių
Apskričio metinis suvažiavimas įvyks sekmadienį, 
baiandžio-April 30 d., 1944, Aušros Vartų parapi
jos svetainėje, So. Worcester, Mass., 2:00 vai. p. p.

Sekantis programas:
Išvakarėse, šeštadienį, balandžio 29 d.. įvyks

ta vaidinimas “The Knightmares of 1944”, parapi
jos svetainėje, 8:00 vai. vak. Įžanga 50c. Taipgi 
kviečiami ir “Servicemen”.

Sekmadienį, balandžio 30 d. visi nariai, dele
gatai ir svečiai bendrai išklausys Šv. Mišias— Liet. 
Vyčių narių intencijai.

2:00 vai. po piet prasidės sesijos. Po posėdžio, 
įvyks susipažinimo valandėlė ir užkandžiai. 
Kviečiami visi Dvasios Vadai Naujos Anglijos Aps
kričio. Bus reikalaujama Mandatai nuo kiekvie
nos kuopos. Delegatai, nariai ir svečiai norint toli
mesnių informacijų, arba naktvynės reikalu, 
kreipkitės į 116-tos kuopos sekretorę, p-lę Louise 
Totilas, 18 Montrose St., VVorcester 4, Mass.

Adv. Anthony J. Young, 
N. A. Vyčių Apskričio Pirm.

35 Hunnewell Avė.. Brighton 35, Mass.

i

i

✓

(LKFSB) Visi žinome, 
kaip baisūs sunkumai už
gulė Lietuvos žmones. Ne
žiūrint karo nelaimių Lie
tuvos ūkininkai parodo di
delį gajumą. Skelbiama, 
kad Lietuvoje pereitais ū- 
kio metais grūdų derlius 
padidėjo 43%, kviečių gau
ta net 113% daugiau, avi
žų 109" <, daržovių išaugin
ta net 104% daugiau, o li
nų 50% daugiau ir vilnų 
32 '< daugiau. Gaila tik, 

į kad daugelį iš tų produk
tų okupantai atima, bet 
ateis laikai, kai lietuviai 
gyvens sau.

OPA Leidžia Pakelti Avižų 
(Rolled Oats) Kainas

I
/

Londonas, bal. 24— Iš ją aplankė USA lietuviai 
Maskvos praneša, kad kariai Antanas Tamulio- 
Suomijos vyriausybė vėl nis iš Wilkes-Barre, Pa., 
atmetė Sovietų Rusijos Petras Virbauskas iš Pitts- 
pasiūlytas taikos sąlygas, ton, Pa. ir Antanas Čelkis 
Maskvos užsienių reikalų iš Chicagos. Jie patenkinti 
vice-komisaras Višinskis savo padėtimi ir džiaugia- 
sako, kad nieko daugiau si gauną gerą maistą, 
nelikę, kaip tik raudonajai Londono lietuviai džiau- 
armijai išspręsti Suomijos giasi gavę Amerikoje iš
likimą. leistų knygelių apie Lietu-

Iš to galima suprasti, vą, kurias jiems nusiuntė 
kad Maskva grasina Suo
mijai sunaikinimu.

Suomijos, kaip ir kitų ! 
mažų tautų likimas yra 
tragingas. Mažosios tautos! 
nieko daugiau nenori, Į 
kaip tik apginti savo žmo-i 
nes ir žemę. Ir ar galimai 
jas už tai kaltinti?!

Pavyzdžiui, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gyven
tojai heroiškai kovoja 
prieš okupantus nacius, 
bet tuo pačiu kartu yra 
apimti baimės dėl Sovietų 
Rusijos bolševikų užsimo
jimo tas šalis okupuoti ir 
pasilaikyti.

Jeigu Rusijos vyriausy
bė ir karo vadovybė užtik
rintų nacių pavergtom 
tautom nepriklausomybę 
ir keturias laisves, tai jos 
dar drąsiau stotų į kovą 
prieš okupantus nacius. 
Lietuva ir kitos Pabaltijo 
valstybės, kurios prieš ka
rą buvo nepriklausomos, 
nenori nei nacių, nei Rusi
jos bolševikų okupacijos.

Passaic, New Jersey, ne-Įdirbti sveikatos konstruk- 
seniai susirinko 28 mote-;tyvių idėjų darbą. Klasės 
rys lenkų ir rusų kilmės laikomos bažnytinėse sve- 
tikroje “melting pot” nuo- tąjnėse.
taikoje, išklausyti paskai- Amerikos Raud. Kryžius 
tos p-lės Mary G. Drozel, ką tik pradėjo intensyvų 
registruotos slaugės, kuri vajų pritraukti 3,000,000 
veda Raudonojo Kryžiaus asmenų į namų slaugos 
Namų Slaugos Kursus, kursus. Šis vajus gali užsi- 
Vieną vakarą per savaitę, tęsti per kelis metus laiko, 
p-lė Drozel veda demons- nes manoma, kad ne dau- 
tracijas ir paskaitas apie giau kaip 800,000 įsirašys 
ligonių priežiūrą rusų ir šiais metais. Praeitais me- 
lenkų kalbose. tais, 533,483 asmenų gavo

Bridgeport, Conn. namų baigimo certifikatus. Ma- 
slaugės klasės vedamos žiausia 26,399 slaugių mo- 
lenkų ir graikų kalbose, kytojų bus reikalinga mo- 
Fort Kent skyriuje, Maine kyti klases. Registruotos 
valstybėj, Raudonojo Kry- slaugės, kurios moka vie- 
žiaus direktoriai gavo pra- ną arba daugiau svetimų 
šymą slaugės mokytojos kalbų ir kurios gali pa- 
prancūzų kalba. Kaliforni- švęsti laiko, kviečiamos 
joj, Manager War Reloca- paskambinti į savo rajono 
tion projekte, Catherine Raud. Kryžiaus skyrių. 
Yamaguchi, Raud. Kry
žiaus slaugė, mokina per
keltus japoniečius kaip sa
ve prižiūrėti nelaimei už
puolus.

VVilmington Delaware, 
klasės vedamos italų kal
ba. Texas ir kitose valsty
bėse klasės vedamos ispa
nų kalba. Kitur klasės bu
vo vedamos lietuvių, vo
kiečių ir kitomis kalbomis.

Tai yra tiktai kelios Rau
donojo Kryžiaus Namų 
Slaugos kursų klasės, ku
rios suorganizuotos sveti
mose kalbose visoj Ameri
koj. Priežiūra ligonių iš
naikina visokias kliūtis 
rasės, tikybos ir spalvos ir 
ainiai buvusių politinių 
priešų dabar gali drauge

Ką tik išleista knygelė 
apie Raud. Kryžiaus namų 
slaugės praktiką ispanų 
kalba. Ruošiama ir Portu
galų kalba. Tą knygą iš
leidžia Brazilijos Raud. 
Kryžiaus draugija. Ispanų 
kalba knyga leidžiama 
Pan American Bureau of 
the League of Red Cross 
Societies, kuri išleista 
Santiege, Chile. Pristaty
mas ispanų kalba knygos 
gali užimti kiek laiko dėl 
transportacijos sunkumų 
ir kitų kliūčių, bet kaip tik 
čionai bus atsiųsta, tai 
tuoj bus išplatinta tarp is
paniškai kalbančių pietva- 
karų valstybėse ir kitur, 
kur gyvena ispanų kilmės 
žmonės. A.R.C.

Liet. Kat. Fed. Spaudos 
Biuras.

McNutt Numato Platesnį 
Invalidy Veteranų 

Naudojimą

BALSAS UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ

(LKFSB) Politinių ir so
cialinių mokslų žurnalas 
“Annals”, kurį leidžia A- 
merikos Politinių ir Socia
linių Mokslų Akademija,

Nacių Bomba Liet. Pasiunti
nybės Palangėj

Kainų Administracija 
davė urmininkams sutiki
mą pakelti vienu ir trim 

' centais už svarą virš buvu- 
į šių aukščiausių kainų pa
kučiui avižų (rolled oats).

Tokiu būdu detalinėje 
Į prekyboje tai reikš maž
daug trijų centų pakėlimą 
už 20 uncijų pakelį avižų 
(rolled oats), ir apie 8 cen
tus pakėlimą už 48 uncijų 
pakeli. O. W. I.

(LKFSB) Nacių lėktu
vams bemėtant bombas 
ant Londono viena nukrito 
netoli Lietuvos pasiunti
nybės lango. Laimei, bom
ba nesprogo, būtų pada
riusi didelių nuostolių, gal 
net ir gyvybėmis. Netolie
se nuo Lietuvos pasiunti
nybės esanti kitos valsty
bės ambasada labai smar
kiai nukentėjo.

Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčia ir kle
bonija dar nuo bombų 
daug nėra nukentėjusios, 
nors ataižų jau yra nukri
tusių.

Londono lietuvių parapi-

Paul V. McNutt, WMC 
pirmininkas, pareiškė, kad 
šio karo metu, atrodo, ka-'savo šių metų kovo mėne- 
ro gamybos fabrikuose 
bus galima panaudoti 
daug didesnį procentą su- 
invaliduotų šio karo vete
ranų, nei praėjusio karo 
metu, kadangi karo gamy
bos fabrikai vis daugiau ir 
daugiau samdo asmenis, 
turinčius fizinius trūku
mus.

Paskutiniai tyrimai apie 
turinčius fizinius trūku
mus darbininkų panaudo
jimą rado, kad jų 1943 me
tais buvo pasamdyta maž
daug septynis kartus dau
giau, negu 1940 metais.

Mr. McNutt toliau tęsė, 
kad “Mes negalime igno
ruoti to fakto, kad tūks
tančiai iš fronto sugrįšian- 
čių vyrų bus priskaitomi 
prie turinčių fizinius trū
kumus. Samdytojų statis
tika duoda mums vilčių, 
kad pramonės ir gamybos 
dabartinis nusistatymas 
link turinčiųjų fizinius 
trūkumus pasiliks toks 
pats ir po kariniam lai
kui.”

tinis bandymas pavergti 
savo silpnesnį kaimyną, 
turi būti laikomas pirmo 
laipsnio tarptautiniu nu
sikaltimu, kriminalu”.

šio numerį paskyrė centri
nės ir rytinės Europos 
problemoms ir tų kraštų 
gyventojų siekimams nu
šviesti. Duodama gausiai 
medžiagos, kiekvieno kra
što žymiems vyrams lei-^ 
džiant išdėstyti savojo ‘ 
krašto viltis ir siekimus. 
Specialūs straipsniai skir
ti Estijos, Latvijos, Lietu
vos gyvybiniams klausi
mams. Apie Lietuvos ko-

I

I

6,080 Vilniaus lydy 
Kapuose

Šeimininkės Turi Laukti 
Tikro Popierinių Maišelių 

Trūkumo
Karo Produkcijos Įstai

ga praneša, kad popier
malkių dalis, skiriama po
pierinių maišelių gamini
mui, rodo, kad detaliniam 
ir urminiam vartojimui 
antrajam metų bertainiui 
maišelių išteklius bus ma-vas dėl nepriklausomybės, t - . . -,

apie pasiektus laimėjimus i “snis trečdalis pnes- 
nepriklausomo gyvenimol^"^3^;. ____
metu, apie neteisybes iš!
nacių ir bolševikų pusės, 
suglaustai, turiningai ra-i 
šo min. P. Žadeikis, pa-! 
brėždamas lietuvių nepa
laužiamą troškimą laisvės. 
Ministeris rašo:

—Kadangi laisvė yra vie
na iš pačių švenčiausių 
teisių, betkoks imperialis-

(LKFSB) Lenkų infor
macijų agentūra praneša, 
kad pereitų metų balan
džio mėn. 5 ir 6 dienomis 
Vilniaus vaivadijoje buvo 
nužudyta 6.000 žydų. Ges
tapo konfiskavo jų nuosa-Į 
vybę.

i Howard Coonley, WPB 
i Konservavimo skyriaus 
direktorius, pareiškė, kad 
“Paprastai sakant, esa
mieji paskirstymai reiš
kia, kad vienas naujas 
maišelis ar vyniojimo po- 

ipierius turi atstoti tris ar 
keturis vartotus prieš tai, 
kada šis kraštas įstojo į 
karą”.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom gerinusį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130)-R

J
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•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
■tatered as aecond-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3. 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for ln Section 1103 
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I Maisto Naujienos

SUBSCRIPTION RATUS:
Oomestic yearly ___________  $4.00
Oomestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly_______________$5.00
Foreign once per week yearly $2.50

Kainų Administravimo 
Įstaiga pareiškė, kad dide
lė tautos maisto dalis ir 

i kiti reikmenys turi tiks-jliams, vynuogėms,PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ---------$4.00 lias, paprastas ir lengvai

g“ suprantamas 
Užsieny 1 kart sa-tčj metams $2.50 aukščiausias 

i reikštas
866 West Broadway, South Boston, Mass j tais.

Telephone SOUth Boston 2680

kiekvienam asmeniui 
Jungtinėse Valstybėse. Iš 
tų 440 kiaušinių 90 eis ka
ro pajėgoms ir alijantams, 
bet tai palieka dar po 350 
kiaušinių kiekvienam civi
liams — tai reiškia beveik 
kas dieną po kiaušinį.

t

Šaldyti ir džiovinti vai
siai yra geras pasirinki- 
imas užpildyti šeimos vai

DARBININKAS

Kardinolas 0'Connell

špinatams, morkoms, svo
gūnams, bulvėms, kopūs
tams, salotoms, obuo- 

, ir cit- 
rus’o vaisiams. Kiek vėliau 

nustatytas panašios kainos bus nusta-. . <
kainas, iš- tytes tomatams, saiie.|siU pareikalavimą sj pava-;

doleriais ir cen- rams, kalifiorams, limos sar»' kol konservuoti vai- 
pupelėms ir asparagui. slal/r.a aukstų '•acionav!- 

i Apylinkės aukščiausios Vaisiai bus papildomi į- ‘r »?,'ra traa“s
kainos nustatomos visam traukti į tuos sąrašus, jų įklius. Karo Maisto Ad- 

I svarbiausiam maistui, var- derliui atėjus. Nustatyda- Pamena sei-Į
tojamam maždaug 564,000 mi apylinkės kainų sąra- 
krautuvėse, kurios aptar- šus OPA apskričių įstai- 
nauja 123,000,000 žmonių, gos pasitaria su vietiniais 
Apylinkės kainų sąrašai prekybos komitetais, su- 
vidutiniškai nustato kai
nas 700 įvairių prekių.

i Prie OPA apylinkės kai
nų sąrašų paskiausiai pri
dėtų šviežių vaisių ir dar- nustatytoms 
žovių kainos. Daugelyje sioms kainoms turėtų bū

i

......*........y” ........

A 9 F-

j mininkėms, kad džiovin- į 

tos slyvos ir razinkos yra) 
laisvos nuo taškų, kadangi; 
krautuvininkai nenori juos 
laikyti per karštas dienas. 
Dėl šaldytų vaisių vyriau- 

i sybė užinteresuota juos 
greičiau išparduoti dėlto, j 
kad yra reikalingi šaldytu
vai. Šaldyti rebarbarai ir 
obuolių košė laisvi nuo taš- ‘ 
kų, tačiau šaldytoms mė
lynėms reikia 6 taškų.

Kardinolo O’Connellio mirtis padarė didelį nuos
tolį katalikiškam pasauliui, nes jis buvo pasaulinio 
maštabo žmogus, visur žinomas ir gerbiamas už didį 
mokslingumą, gilų tikėjimą ir uolų katalikiškų prin
cipų gynimą. Mums gi maloniausia tai, kad jis kilęs 
iš darbininkų tarpo, neturtingo Airijos gteivio sūnus. 
O’Connellių šeima buvo skaitlinga — kaip tai sakoma: 
neturčiai visados vaikais turtingi. Nieks nemanė, kad „. , ............. . . . . , .
jų šeimoje išaugs Kardinolas, bet nelauktas dalykas 310 krašto dalių aukščiau-, ti issiaiskmam! su krautu- 
kaip tik ir įvyko: jauniausias sūnus, William, gimęs slos. kainos kai kuriems vminku. Jeigu jis atsisako I 
1859 metais, kai susilaukė 52 metų amžiaus, jau buvo: vais‘ama t daržovėms jau ištaisyti kainas, tada tokie 
iškeltas į Bažnyčios Kunigaikščius - Kardinolus. Jam nustatytos ir šioji progra- nusižengimai vartotojų tu- 
buvo lemta susilaukti žilos senatvės — 84 metų — per mabus greitai pratęsta retų būti pranešti arti- . - ------- .
ilgą laikotarpį garbingai eiti Bostono Arkivyskupo pa- su specifinėm detalinenr miausiai Kainų ir Racio-gerai iškepusi geresnis 
reigas ir per 33 metus nešioti Kardinolo titulą. kainom visam krašte navimo Įstaigai. Telefonų metodas yra išrasti spau-

5 Kardinolo O’Connellio karjera buvo labai įžymi, s*oms daržovėms bei vai- 
ypač tuomi, kad jis išimtinai savo jėgomis, iš paprasto slams- pupoms, agurkams, 
vikaro iškilo į aukščiausias Hierarchijos viršūnes. Jo v .Ir nolScnc hnti nenanrastui S.Vmai- kad atitolintų nuo

miesto nelaimes ir, atme
nant draugų pralietą krau- 

! ją, dovanotų nusikaltimus, 
tačiau ten yra ir politinių 
atspalvių: Vilnius vadina
mas “naszym” ir “pols- 
kiem Wilnem” (“mūsų, 

i lenkų Vilniumi”).
Nors tose iškilmėse daly

vavo aukščiausieji lenkų 
vyriausybės asmenys, į jas 
neatvyko nei Londono ar
kivyskupas B. Griffin, nei 
nė vienas iš jo vyskupų pa- j asmeniui 
gelbininkų (jų Londono teikti, išpildžius prašymą 
diecezijoje yra du). [vietinei Karo Kainų ir Ra-

Lietuvos ministeris Lon- cionavimo Įstaiga.
done Balutis atatinka- i Papildomi leidimai pirkti 
moms įstaigoms pasiuntė cukraus naminiam konser- 
protesto raštą, kuriame vavimui yra duodami ne
labai rimtu ir atsargiu to-: atsižiūrint ribotų cukraus 

į nu išdėstė lietuvių nusi-! išteklių civilių vartojimui, 
statymą: pažymėjo, kad dėlto, kad naminis kon- 
Lietuva, būdama katali- servavimas yra labai svar- 
kiškas kraštas ir artimas bus krašto karo meto mai- 

į lenkų kaimynas giliai at- sto programai, 
jaučia ir lenkų tautos da-Į -----------
bartines kančias. Praeity- j Pagal Darbo Depart- 
je Lietuva su Lenkija yra mento sekretorės Frances 
turėjusios daug ką bendro Perkins pranešimą, žemes- 
ir dabar jos bendrai kenčia nės maisto kainos dauge- 
nuo nacių ir kentėjo nuo lyje miestų numušė pra-įdū, kad tuo pat bus pa- 
bolševikų. Kai Lenkija liko gyvenimo reikmenų kai- teikta bet kuris papildo- 

inaavionn nroeentn trim- mas gamybininkų parei
kalavimas šių įrankių ga
mybai medžiagų.

darytais iš atstovų nuo 
kiekvienos paliestos pre
kybos rūšies.

Nusižengimai apylinkės 
aukščiau- I

retų būti pranešti arti-

_ Burmos fronte begalo sunku su transportu. Štai 
Dėdės Šamo kariai - parašiutninkai nusileido fronte ir 
atnešė tam tikrus kiekius amunicijos.

i

Patikrinti ar bulvė yra 
i geresnis

vikaro iškilo į aukščiausias Hierarchijos viršūnes. Jo 
protinės ir dvasinės pajėgos turėjo būti nepaprastai 
žymios, kad vos parapijos vikaru bebūdamas, buvo iš
siųstas į Romą ir ten veikiai patapo Amerikos Kolegi
jos Rektorium, šešerių metų jo rektoriavimo laikotar
pis tiek buvo sėkmingas, kad Romos Kurija suteikė 
jam garbės požymį, kaipo pavyzdingam ir visais at
žvilgiais sėkmingam administratoriui. Rusų-japonų 
karui pasibaigus, Popiežius Pijus X nusiuntė jį Japoni- 
jon, kaipo specialų šv. Sosto pasiuntinį. Jau tas viens 
įvykis iškalbingai liūdyja apie Prelato O’Connellio di
plomatinius gabumus. Jis buvo konsekruotas Portlan- 
do Vyskupu ir neilgai trukus paskirtas Bostono Arki
vyskupo Williamso koadjutorium - padėjėju. Arkivys
kupui Williamsui neužilgo pasimirus, jis tapo Vyriau
siu Bostono Arkivyskupijos Ganytoju. Čia tai ir pasi
reiškė plati jo gausiai apdovanotos asmenybės neils
tanti, garbinga veikla.

Ilgametis Kardinolo O’Connellio administravimo 
laikotarpis Bostone tampriai susijęs su šio miesto 
bažnytine istorija. Ištisų tomų prireiktų jai atpasakoti. 
Trumpais bruožais ją minint, tenka pabrėžti bendrą 
visapusišką Vyskupijos augimą; dvasinę, kultūrinę ir 
medžiaginę jos pažangą. Suorganizuota daug naujų 
parapijų; pastatydinta daug bažnyčių, mokyklų, vie
nuolynų; pristeigta akademijų, prieglaudų, ligoninių; 
padidinta ir patobulinta šv. Jono Seminarija; įsteigta 
prirengiamoji Seminarija ir tt. Pati Arkivyskupija tiek 
išaugo, kad ji skaitosi didžiausia visoj Amerikoj. Dva-i 
sinio gyvenimo lygis taip pat žymiai pakilo; Katalikiš- j 
koji akcija stojo į plačias vėžes. Katalikų spauda uoliai 
platinama ir rūpestingai palaikoma; religijos principai 
stropiai įgyvendinami. Kardinolas O’Connell pasižy
mėjo giliu tikėjimu, kuriam apginti jis dažnai parody
davo nepaprastos civilinės drąsos net pačiose nepato
giose aplinkybėse ano ir šito pasaulinio karo metu. 
Kur visi drebėjo žodelį prasitarti, ten jis išdrįso visą 
tiesą pasaulio valdovams išdrožti. Jo Vyskupijos laik
raštis “Pilot” tai ryžtingiausias katalikybės principų 
čempijonas ir pastovus mažųjų ir skriaudžiamųjų tau
tų užtarėjas; taip pat ir nenugasdinamas bolševizmo, 
nacizmo ir bet kokios bedievybės smerkė jas. žodžiu, 
kaip vienas skriaudžiamųjų tautų atstovas yra pasa
kęs: “Kardinolas O’Connell tai tikras uolus Katalikų 
Vyskupas.

Savo plačia praktika išmintimi ir nepaprastai 
veiklia energija Kardinolas O’Connell darė daug įtakos 
ir į miesto valdybą. Jis sudarė tarsi nematomą muni
cipalinę valdžią. Miesto politikoj, ypač tvirkinančios 
spaudos, nešvarių teatrų ir netinkamų kino programų 
sutvarkyme, su jo nuomone labai skaitytasi. Kadangi 
jis visuomet pasiremdavo dideliu mokslu; nepaprastu 
ilgo gyvenimo prityrimu; sveiku, aktingu, tiksliai na
grinėjančiu protu; giliu tikėjimu; krikščionišku pa
kantumu; fanatiško bigotizmo paneigimu ir nepalau
žiamu teisingumo principu, tai jo įtaka pasiekė ir rim
tuosius nekatalikų sluoksnius. Labai plati visuomenė 
skaudžiai jo apgailestauja ir pasigenda. Ir visi karštai 
meldžiasi už amžiną jo poilsį. K.

numeriai ir adresai šių į- dimu, ne dūrimu, kaip 
staigų randasi klasifikuo- j namų ekonomas iš Žemės 
tose telefonų knygose. Ūkio Departmento prane

ša. Paprastai šeimininkės 
• praduria bulvę šakute, pa
tikrinti ar bulvė jau iške
pusi. Tačiau toks pradūri
mas išleidžia garus ir tai 
reiškia, kad bulvės kepimo

OPA praneša, kad cuk
raus naminiam vaisių kon- j 
servavimui galima bus [ 
gauti tuo pat būdu, kaip ir 
praėjusiais metais.

Kaip anksčiau pranešta, iaįįas pratęsiamas. Geres-
nis būdas patikrinti yra

Londono Lenkai Ir Vilnius
(LKFSB) Londono len

kai, dalyvaujant lenkų vy
riausybės prezidentui ir 
ministeriams, kovo 15 d. 
atvykę į Londono katedrą 
Šv. P. Marijos koplyčioje 
pakabino Aušros Vartų Šv.

penki svarai cukraus na- nįs būdas patikrinti yra 
miniam konservavimui ga- sekantis: bulvę reikia pa- 
li būti pirkti su Cukraus jįmįį į skudurėlį ir spaudy- 

i Ženkleliu 40 Karo Racio-Į^į ją nykščiu bei rodomuo- 
• navimo Ketvirtoje Kny- ju pirštu, nepraplėšiant 
[gėlėje. Likusieji — mak- bulvės odelės. Pirštai ge- 
, simum 20 svarų cukraus raį jaučia ar bulvė vra vi-

I

i

I galės būti su- »

[vietinei Karo Kainų ir Ra-

rai jaučia ar bulvė yra vi
sai minkšta. Tačiau, kada 
patiriama, kad bulvė yra 
visiškai gerai iškepta, rei
kia bulvę šakute pradurti 
ir leisti garui išeiti, taip 
kad minkštimas lieka gra
žiai baltas.

Karo Produkcijos Įstai
ga pranešė paliuosavimą 
nuo pirmenybių teisių 
šiems reikmenims: ranki
nio švirkšto, rankinio dul
kintojo, rato tipo kultiva- 
toriaus ir rankinio arklo, 
kad padėti Victory darži
ninkams juos lengvai įsi
gyti. WPB taip pat nuro- 

kad tnn nat hu« na-

i vokiečių agresijos auka, 
lietuviai, nežiūrėdami pa
tirtos skriaudos atplėšiant 
sostinę Vilnių, nepasidavė 
vokiečių skatinimams pul- 

i ti Lenkiją, bet netgi pagel
bėjo daugeliui lenkų, ken
čiančių nuo invazijos. Ta
čiau lietuviai niekada ne-.___
atsižadėjo savo teisių į Vii- ‘ šimtadaliais”. 
nių. Ką kitos tautos manoj Vasario mėn. pragyveni- 
apie lenkų norus prisi- mo lygis buvo kiek žemes- 
jungti Vilnių, turėjome nis, negu praėjusių metų 
progos daug kartų patirti balandžio mėn., kuomet

’ ir tą dar kartą pabrėžė prezidentas išleido įsaky- 
min. pirm. Churchilis, kai mą “laikyti - liniją Darbo 
vasario 22 d. pasakė: “Mes Statistikos Biuro rodyklė' numato,

nas vieno procento trim- 
dešimtadaliais tarp sausio 
ir vasario mėn. vidurio.

Ji toliau pareiškė: “Mais
to kainos vidutiniai nukir
to 1.2 procentų, kai tuo 
tarpu kitų prekių bei pa
tarnavimų kainos pakilo 
vieno procento trim-de-

Karo Maista Adminis
tracija sako, kad farme- 
riai prašo tuos pačius Der
lių Korpusus, kurie jiems 
padėjo praėjusiais metais, 
grįžti pas juos šių metų 
derliui nuimti.

Šiems metams derlių 
korpuso reikalavimas yra 
4,000,000 laikinų farmos 
darbininkų, tai yra 500,000 
daugiau nei pernai. WFA 

, kad padidėjęs 
nesame pripažinę Vilniaus dabar stovi 123, 7 procen- farmos darbininkų skai- 

tų 1935-39 metų vidurkio, čius gali būti papildytas 
maždaug 23 procentus virš 
sausio, 1941, lygio.

A A * I

okupacijos, įvykdytos len
kų 1920 metais”.

Toliau ministeris prime
na, kad lenkai nepatenkin
ti, jog stipresnis jų rytų 
kaimynas bando savaip( 
spręsti ginčus, bet gi len- Į 

i kai, keldami reikalavimus 
Vilniaus atžvilgiu, varto
ja beveik tuos pačius me
todus savo silpnesnio kai- 
Įmyno — Lietuvos atžvil
giu. Ypač apgailėtina, kad 
lenkai šitokiu būdu bando

P. Marijos paveikslą su 
lenkišku ir anglišku mal
dos tekstu. Nors maldoje 
yra ir gražių tekstų, kaip 
prisiminimas, kad Marija savo religiniais veiksmais
daug kartų yra gelbėjusi pridengti 
Vilnijos gyventojus ir pra- siekimus.

savo politinius

Žemės ūkio departmen- 
tas praneša, kad šio kraš
to vištos sumušė visus sa
vo ankstyvesnius rekor
dus, dedamos daugiau 
kiaušinių negu anksčiau. 
Civiliai vis dar turi dau
giau kiaušinių nei pernai, 
nežiūrint didesnių karo ir 
lend-lease kiaušinių parei
kalavimų. Dabartiniu dėji
mo tempu, vištos padeda 
po 440 kiaušinių į metus

kviečiant daugiau jaunuo
lių ir moterų.

Derliaus Korpuso pagal
bos svarbumas tautai yra 
pabrėžiamas fakte, kad 28 
procentai daugiau gamy
bos gauta iš J.A.V. farmų 
pernai nei 1938 metais, tu
rint 214,000 mažiau sam
dytų darbininkų, negu jų 
buvo turėta prieškariniais 
metais.

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

(Nuo vasario 16 d., 191/!f iki 
Vasario 16 d., 19Ą5)

Vis laukiame išgirsti iš kitų 
draugijų, kad prisidėtų prie Su. 
Mišių ir Maldų Vajaus už Lie
tuvos Laisvę. Visi Maldos Apaš- • 
talavimo skyriai visų pirma tu
rėtų atsiliepti! Nelaukdami tuo- 
jaus sudarykite savo Komunijų 
ar Rožančųi ratelius arba sudė
kite kiek Šv. Mišių išklausyti, 
kiek maldų ir t.t. atkalbėsite 
tai intencijai ir skaičius atsiųs
kite i Maldos Apaštalavimo Cen
trą.

Visos draugijos sukruskite! 
Nenuilstamai, karštai ištęsėki- 
me nepertraukiamo j maldoj už 
brangiąją tėvynę! “Jėzaus Šir
die, teateina Tavo karalystė ir i 
mūsų brangią tėvynę!” Malonė
kite kreiptis į — Maldos Apaš
talavimas — St. Robert’s Hali, 
Pomfret Centre, Conn.

Šv. Jurgio par., Brooklyn, N. 
Y. Šioj mažoj parapijoje iš tik
rųjų žydi tikra Tėvynės meilė. 
Kiekviena dr-ja jau atsiliepė ir 
prižadėjo nuolat melstis už Lie
tuvos laisvę. Tretininkės priža
dėjo 30 šv. Mišių: kom. — 30; 
stacijų — 60; rožančių — 60; 
litanijų ir kitų maldų ir novenų
— 74. Mrs. Konstancija Karpus 
Lietuvos laisve didžiai sielojasi. 
Ji prižadėjo išklausyti 12 Mi
šių; aukoti 12 Kom.; rožančių
— 12; stacijų — 12; 1474 mal
dų. litanijų ir Novenų prie Ma
rijos Stebuklingo Medalikėlio.

Šv. Jurgio par., Phila.. Pa. 
Maldos Apaštalavimo dr-ja ir 
Tretininkės prižadėji 920 Kom.; 
933 pilnų rožančių; 920 Šv. Mi
šių.

Šv. Kazimiero par., Montreal. 
Canada. Pan. H. Tatelytė pa
siuntė 16 Lietuvą mylinčių są
rašą: šv. mišių — 345; Kom. — 
257; rožančių — 231; stacijų — 
156; gerų darbų ir maldų— 700.

Nukryžiuotojo Jėzaus Sese
rys. Elmhurst, Pa. šv. Mišių — 
279; Šv. Komunijų — 270; ro
žančių — 152; kryžiaus keliai— 
269; apsimarinimų — 1600; ar
timo meilės darbų — 1200; mal
dų 25.242.

Šv. Petro ir Povilo par., Ha- 
zelton. Pa. Tafilė Raulickienė 
prižadėjo 4 kom.; 9 rožančių: 3 
stacijas.

Šv. Pranciškaus par. mokyk
la, Miners Mills, Pa. Šios mo
kyklos vaikučiai kasdien aplan
kys Švenč. Sakramentą ir aukos 
ypatingas maldas už savo tėve
lių žemę.

Apreiškimo par.. Brooklyn. 
N. Y. Parapijos Draugijos ir 
žmonės sudėjo šią maldų puok
štę už Lietuvos laisvę: išklau-

sys Mišių — 2287; užprašė Mi- 
i šių 6; rožančių — 9133; Komu- 
' nijų priims—1805; nuolat. Kom. 
ratelis; stacijų — 622; litanijų 
ir kitų maldų — 4511.

Šv. Jurgio par., Chicago. III. 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 
2-ro skyriaus narės pasižadėjo 
Lietuvos intencija išklausyti 75 
šv. mišias; 15 moterių kas sa
vaitė išklausys vienas Šv. Mi
šias kol baigsis karas; 60 kry
žiaus kelių apvaikščios 
kalbės

Don 
ziečių, 
dvejas 
mis studentų šv. Komunijos ir 
visos kitos maldos bus pašvęs
tos Lietuvai.

ir su- 
75 dalis rožančiaus. 
Bosco Institute, T. Sale- 
Ramsey, N. J. Atlaikys 
šv. mišias. Tomis dieno-

Lietuvaitės Vyras Nacių 
Nelaisvėje

(LKFSB) Žinomo lietu
viškosios spaudos bendra
darbio K. Vidikausko duk
tė gauna per Raudonąjį 
Kryžių laiškus nuo savo 
vyro W. J. Doyle, kurs yra 
vokiečių nelaisvėje. Jis bu
vo radijo tarnybos dalyje 
ir į nelaisvę pakliuvo Afri
koje. Iš pradžių jis buvo 
laikomas Italijoje, o vėliau 
buvo pergabentas į Vokie
tiją.
— Vidikauskų sūnūs taip
gi tarnauja kariuomenėje, 
nusiųstas net į Angliją.
— Laikraštininkas K. Vi- 

dikauskas šiemet švenčia 
65 m. amžiaus sukaktį, 
pernai šventė 30 m. savo 
vedybinio gyvenimo ir 40 
m. savo darbuotvs plunks
na. Jis ir dabar ne tik lie
tuviškiems 
prisiunčia 
lietuviams 
formacijas 
ukrainiečių, 
tuose laikraščiuose, taipgi 
yra ir LKFSB-ro bendra
darbis. Geriausio pasiseki
mo jo darbuotėjė!

laikraščiams 
medžiagos, bet 
palankias in- 
moka pravesti 

lenkų ir ki-
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100 metų nuo Bernadetos gimimo 
ir 65 nuo mirties.""

Išbadėjęs broliukas valgo nulupęs nuo grindy grabny 
čiu vaško lasus.—Bučkis papy kušiai šeimininkei. —

— Kraujas per burną... — Kunigas prašo piemenėlės 
palaiminimo ir grapas atvyksta pirštis į... vienuolyną. —
- LAIŠKAI Iš Už VIENUOLYNO MŪRŲ. — 

PASKUTINĖS VALANDOS IR MIRTIS.

Lygiai šimtas metų suei
na šiemet, kaip Prancūzi
jos pietuose, tarp aukštų 
kalvu, kur netoli Liurdo I dieną naktį dundėjo ratai, 
gimė vyriausioji Subirų 
duktė — Bernadeta (1844 
m. sausio 7 d., sekančią 
dieną po Trijų Karalių).1 
Subirų šeimą Dievas iš vi
so palaimino septyniais 
vaikučiais, bet nė vienas iš 
jų taip nepagarsėjo, kaip 
Bernadeta, kuriai Liurde 
pasirodė Šv. Panelė.
SKURDI JAUNYSTĖ
— Dievas myli biednus 

žmones, — kažkas prata
rė, kai Chicagoje žiūrėjo
me filmą "Bernadetos 
Giesmė” ir kai buvo rodo
ma jos tėvų vargingas gy
venimas. Ne daug kas jau
natvėje buvo matęs tiek 
vargo, kaip mažoji Berna
deta. Vos šešių mėnesių 
sulaukusi ji buvo atskirta 
nuo savo motutės, kuri, 
susirgusi, negalėjo jos 
maitinti. Mažytė buvo nu
gabenta į netolimą kaimą, 
pas jauną moteriškę, ku
rios kūdikis tik neseniai 
buvo miręs. Daugiau negu 
metus ji išgyveno sveti-: 
muose namuose, be savo! 
motutės rūpestingos glo
bos.

šeštų metų ji jau buvo 
sulaukusi, kai į Liurdą įsi-; 
metė cholera. Kiekviena li
ga greičiau skuba į tuos 
namus, kur jau apsigyve
nęs ligos brolis — skurdas. 
Šia baisia liga apsirgo ir 
mažoji Bernadeta. Nors ir 
išgijo, bet visą gyvenimą 
nešiojo jos padarinius — 
dusinimą, astma vadina
mą.

! sniego beveik nėra, taigi 
Į gyvuliai ko ne per visus 
metus lauke būna ir Ber
nadetai teko daug laiko 
prie gyvulių praleisti. 
Kartkartėmis ji pasaugo
davo savo šeimininkės vai
kučius.

Mergaitė augo, reikėjo 
ją prileisti prie išpažinties 
ir komunijos. Bernadeta 
Vaikščiodavo katekizmo 
pamokoms pas kunigą, o 
poterius šeimininkė namie 
mokino. Kaikada bemoky
dama ir kantrybės netek
davo...
— Kvailutė tu... Niekada 

tu neišmoksi..., — pratarė 
papykusi moteris į Berna
detą. O ši — nusišypsojo, 
pažvelgė savo kūdikiško
mis akutėmis į šeiminin
kę, apsikabino ją ir pabu
čiavo. Kaip ranka tas buč
kis piktumą atėmė...

Ji buvo linksma, juokų 
pilna mergaitė, mėgstanti 
kitiems padėti, užvaduoti.
NOSTABIEJI LIURDO 
ĮVYKIAI

Po trijų mėnesių Berna
deta vėl sugrįžo į Liurdą 
pas tėvus. Čia gyvenimas, 
gali sakyti, buvo dar pa
sunkėjęs: tėvas sirgo. Mo
tina eidavo iš namų į na
mus, pagelbėdavo ką ir 

, skurdžiu uždarbiu maitino* 
sergantį vyrą ir pulkelį 
vaikų. Bernadeta su ma-Į 
Žiūkais eidavo rinkti sku-' 
durų, senų gelžgalių, kad 
juos už mažus pinigėlius 
pardavus būtų galima to 
taip reikiamo maisto kiek 
daugėliau nusipirkti. Na
muose buvo šalta, kuro ne
buvo ir Bernadeta su kai
mynų mergaitėmis nuei
davo į pakrūmes malkų, i 
Trys jaunosios draugės 
1858 metais vasario 11 d. 

j nuėjo prie Masabieiio uo
lios, šakų pasirinkti, Ber
nadeta, kaukšėdama savo 
medinėmis klumpėmis, 
vaikščiojo paliai Gavės u- 
pelę, ieškodama, kur pe
reiti. Neradusi seklumos, 
nei aukštų akmenų vande
nyj6, ji sugrįžo prie urvo 
Masabieiio kalne, besi
rengdama nusiavusi bristi. 
Besiaunant kojas staiga 
suūžė lyg koks vėjas. Apsi
dairiusi ji nustebo, kad 
krūmų šakelės nejuda. Ir 
vėl suūžė. Mergaitė apsi
dairė. Ji pamatė, kad ana
pus upokšnio uolos įdubi- 

( me augančių krūmų viršū
nės judėjo ir siūbavo pilka 
laukinio erškėčio virkščia. 
Stebėdama į ją Bernadeta 
pamatė nuostabią šviesą. 
Mergaitė trynėsi akis, kad 
geriau matytų. Tos malo
nios šviesos viduje išryš
kėjo graži moteriškė, kuri 
truputį linktelėjo galvą, 
lyg sveikindama. Moteriš- 

. kė buvo kaip šešiolikos 
metų mergaitė, graži, apsi
rengusi baltu rūbu, persi- 
juosusi mėlynu kaspinu, 

• ant galvos buvo baltas di
delis nuometas... Tai buvo 
pirmas Marijos pasirody
mas Liurdo piemenėlei. Iš 
viso tų apsireiškimų buvo 
aštuoniolika. Marijos lie
piama, Bernadeta iškasė 
šaltinį, kurio stebuklingas 
vanduo išgydė tūkstančius 
ligonių. Tie įvykiai taip į- 
domūs, taip nuostabūs,

i

pasišventimo darbe mato kiek gistravęs. Pasirodo, 
jos gero gali padaryti Marijonų viai yra išpirkę už $62,275.00. 
misijonieriams. Sodalietės savo 
pradėtą darbą neapleis.

kad lietu-

Vietinis lietuvių besikuriančios 
parapijos fondas yra pirkęs už 
$13,000. Nupirktus bonus regis- 

Svetys įtruoja mūsų kolonijos veikėjas
Velykų metu mūsų klebonui į j p. J. Svetikas, gyv. So. Willow 

pagalbą pribuvo kun. Juozas . St. Gali būti dar yra lietuvių, 
Kuprevičius, MIC. iš Mariana
polio kolegijos.

MANCHESTER, N. H.
MŪSŲ JAUNUOLIAI KARO 

TARNYBOJE
Iš mažos lietuvių kolonijos tu

rime net 30 jaunuolių, kurie yra 
karo tarnyboje ir išskirstyti į- 
vairiose šalyse. Pažymėtina.' 
kad jie beveik visi yra pasiekę 
aukštesnį laipsnį, kaikurie iš jų!

iš Mariana-' kurie neužregistravo savo pirk- 
A.B.C.! tų bonų. Patartina visiems už- 

----- registruoti savo ir mūsų tautos 
gerovei. Mes pirkdami ir regis
truodami karo bonus parodome, 
jog mes remiame šios šalies rei
kalus. Lietuviai užsitarnauja 
atitinkamą kreditą. Garbė lie
tuviams! * J-V.

BAYONHE, N. J

Buvęs New York Yankee žymus metikas Lefty Go- 
mez, prisipažįsta, kad nuo metimo bolės jo ranka ap
mirus. Bet šiandie, kada yra didelis trūkumas žaidikų, 
mėginama jo rankos gyvybė grąžinti su pagalba tam 
tikrų skysčių.
I--------------------------------------------------------------------------------------------------- •

Mykolo parap. choro pa- 
pasiekė aukštus laipsnius, kaip rengimas bal. 16 d. pavyko. Li
tai: broliai Razumai (Mykolas Į ko parapijai gražaus pelno, 
yra leitenantu Laivyne, buvęs 
Pacifike, o pastaruoju laiku yra 
Virginia valstybėje. Jo vyres
nysis brolis Vadovas yra arti
lerijoj ir yra pasiekęs majoro 
laipsnį, dabar randasi kur nors 
Anglijoj.) Abu broliai yra įsto
ję savanoriai.

Kiek laiko atgal lankėsi pas 
savo tėvelius technikos ser
geantas (viršila) Ignas Kikutis, 
kuris yra Medical Detachment 
McCow Gen. Hospital. Walla 
Walįa, Wasn., kaipo Prosthetis 
Technician. Jis gerai atrodo ir 
patenkintas tarnyba. Igno tėve
liai Aleksandras ir Teklė Kiku
čiai yra LDS 74 kp. nariai ir 
veiklus katalikai, gyv. 312 
Spruce St.

Taipgi lankėsi sergeantas 
(viršila) Antanas Steckis pas 
savo tėvelius ir šeimą. Antanas 
įstojo į kariuomenę rugsėjo 
mėn. 1942 m. Kadangi Antanas 
jau pirmiau yra buvęs karo 
tarnyboje, tai jis į trumpą lai
ką buvo pasiųstas į Pacifiką. 
kur jam teko grumtis su prie
šais japonais Aieutų ir Marshall 
salose. Jo gyvybė, kaip jis pats 
sako, daug kartų buvo pavojuje. 
Antanas yra drąsus kareivis, 
kas įrodo ant jo krūtinės atsi- 
žymėjimo ženklai. Antanas išli
ko gyvas ir nebuvo sunkiai su
žeistas, bet jo sveikata gerokai 
susilpnėjus. Dabar ilsisi Jung. 
Valstybėse. Sergeantas Antanas 
Steckis turi gražią šeimą: 
žmoną, dukrelę ir sūnelį. Taipgi 
turi vieną brolį Jurgį kariuome
nėje, kuris dabar yra Anglijoje.

Sergeanto Antano tėvelis An
tanas Steckis paeina iš Lietu
vos, Sirutiškių kaimo, Baiso
galos par., o mamytė Salomėja 
(Stasiliūnaitę) iš Vabalių kai
mo, Siaabravos parapijos.

pp. Steckai išaugino keturis 
sūnus, iš kurių du yra karo tar
nyboje ir tris dukteris, iš kurių 
viena yra vienuolė Sister of 
Mercy’ Gyvena 399 Union St.

Apie Antano veiksmus karo 
tarnyboje labai plačiai rašė 
anglų spauda. įdėjo jo paveiks
lą.

Prieš Kalėdas Lietuvių Jaunų 
Vyrų klubas pasiuntė karei
viams dovanas su sveikinimais, 
o prieš Velykas pasiuntė gra
žias atvirutes. Tai pagirtinas 
darbas, kad atsimena savo 
draugus kareivius.

Šv.

Rengimo komitetas labai dė
kingas kompozitoriui p. Žilevi
čiui ir solistei p. Paulauskaitei 
už talką, — prisidėjimą prie 
programos išpildymo. Jos su- 

I dainuotos dainelės buvo labai 
j gražios, ir Bayonniečių su di- 
, džiais aplodismentais priimtos. 
' Moterų choras, vadovaujant 
1 varg. J. Liubinskui labai gra
žiai pasirodė.

Komedija “Dvi Kūmutės” pp. 
Milvidienė ir Bernotienė puikiai 
suvaidino. Komedija “Gaidys 

’ ant stogo” Lindoniečių p. Šuky
tės ir p. Guzevičiaus, publikai 
labai patiko.

Kad parengimas būtų sėkmin
gas daugiausiai pasidarbavo 
choro narės ponios Fekete, La- 
tošienė, Bagdonienė, Kalantie- 
nė ir p. Mickevičiūtė.

Rengimo Komitetas.

KODĖL II VISĄ AMŽIŲ 
NENEŠIOJO ŽIEDO?

i Subirų likimas pasunkė
jo. kai dėl nepasisekimų
• teko apleisti turėtą malū
ną. Išsinuomojo butą, bet 
neturėjo už ką nuomos iš- 

i mokėti, ir iš čia išmokėti, 
ir iš čia išmetė į gatvę. Ne
turėdami kur dėtis, krei-

• pėsi į vieną savo pusbrolį, i 
kurs Liurde buvo pirkęs 
apgriuvusią lūšną. Seniau 
čia laikydavo kalinius, bet 
paskui ta lūšna taip apiro, 
kad nei piktadarių nebuvo 
galima laikyti ir vyriausy
bė ją pardavė iš varžyti
nių. Į šią tai lūšną ir įsi
kraustė Subirų šeima. 
Drėgna čia buvo ir šalta. 
Nebuvo kuo valgio išsivir
ti. o dažnai nebūdavo nė 
ko virti... Vaikai buvo taip 
išbadėję, kad vieną kartą, 
kai bažnyčioje buvo laido
tuvės, kai mažasis Subirų 
Jonukas pamatė, kaip nuo 

i grabnyčių nukrito ant 
grindų keli vaško lašai, iš
alkęs atsilupo ir ėmė go
džiai valgyti. Žmonės net 
persigando, supratę koks 
skurdas toje šeimoje.

Bernadetos krikšto mo
tina pasiėmė ją, pagailėju
si, pas save. Dvejus metus 
čia išbuvo mergytė. Mylė
jo ją teta ir jos vyras. Kar
tą jai parvežė iš miesto 
žiedelį. Buvo permažas. 
Mergaitė šiaip taip užmu- 
gino jį ant pirštelio, bet 
pirštukas greit sutino ir 
net teko žiedelį nupielyti. 
Nuo to laiko Bernadeta 
per visą savo amžių žiedo 
nenešiojo.
PIEMENAITĖ IR VAI
KŲ NEŠIOTOJA

Liurde Subirų vaikai dau
giausia maitinosi ryžių 
tešla. Bet tėvai norėjo li
guistą Bernadetą sustip-i 
rinti ir stengėsi jai bent gi

I

i

I

KAS
GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONIJOSE " i

LOVELL, MASS nio veikalo, kuris bus statomas 
pirmą kartą.

Aidai
Lowell gyventojai dar ir šian-! 

dieną su didžiausiu džiaugsmu 
prisimena p-lės Apolonijos kon
certą. Lowellio lietuviai begalo 
jaučiasi josios atsilankymu iš
aukštinti. Kiek teko girdėti iš 
patikrintų šaltinių, panelė A- 
polonija Stoškiūtė pasirodys i 
Lowellyje laike Moses Greeley, 
Parker Lectures maršruto! 
1946-47 metais. Lauksime.

Sodalietės
Merginos sodalietės nekantriai 

laukia savo metinės šventės, ku
ri įvyks sekmadienį, gegužės 14 
dieną. Po pietų bus iškilmingas 
prisiekdinimas naujos valdybos 
bažnyčioje ir teikiamas palai
minimas motinoms. Po bažnyti
nių iškilmių, parapijos svetai- 

• nėję, įvyks užkandžiai ir prog- 
| rama. Sodalietės vaidintojos 
' rengiasi perstatyti naują vieno 
’ atidengimo komediją.

Pasimirė Ieva Blaveskienė, se-.
na šios 1
Priklausė prie Apaštalavimo i 
Maldos draugijos ir Aušros; 
Vartų Moterų pašalpos draugi-j 
jos. Sugrįžus iš ligoninės, 
valandos staigiai mirė, 
dota iš Šv. Juozapo par. bažny-1 
•čios.

Pasimirė

I 
i

Rapolas Juška

Gal Dar Nepareina Į Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDE”
Tai ilgai nebelaukite. Mes nesisiū- 

"lorne ir neperšame ‘ žvaigždės ’, tik 
norime tiesą pabrėžti. Štai ji: “Kas 
pamėgino “žvaigždę” vieneriems me
tams jau nebenori su ja skirtis!” 
Šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų 
pasakė.
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GEGUŽĖS MĖNESIO
Knygutė, kurioje randasi labai duonos duoti, kartais cuk- 
gražūs skaitymai kiekvienai raus ar vyno. Kai tik tėvai 
dienai per visą gegužės mėnesį, kur pasišalindavo, mažieji 
Knygutė buvo išleista šv. Kaži-' apnykdavo ir Bernadeta 
miero Draugijos, Kaune. Ji yra 
versta Kun. Pr. Zadeikio. Turi
184 pusi. Kaina tik 40c.

Užsisakydami šią “Gegužės
Mėnuo” knygutę, įdėkite 40c. j 
koncertą ir prisiųskite: Darbi
ninkas. 366 W. Broadvvay. So.
Boston. Mass.. ir tuojau ją gau
site.

pasidalindavo su jais, ką 
geresnio turėdama. Kai ta 
moteris, kuri Bernadetą! 
mažytę buvo auginusi, pa-' 
noro ją vėl gauti prie savo _ , , .. -- . . - .
mažų vaikų, tėvai mielai f: apsireiskimus

“ŽVAIGŽDĖ”

žinokite yra švč. Jėzaus širdies laik
raštis! Tas vienas jau daug reiškia! 
Maldos Apaštalavimas kito nė neno
ri turėti, kadangi šis laikraštis VI
SUS M. A. narių reikalus aprūpina.

Jei norite būti Šviesos ir Meilės 
skleidėjais tai platinkite ir raginkite 
kitus skaityti 1944 metams

“ŽVAIGŽDĘ”.
metams — SI.00;

Širdies Spalvuotas Paveiks- 
centų; Maldos Apaštalavimo 
— 50 centų.

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS

Administracija,
488 E. Seventh St.,

So. Boston (27), Mass.

k01Onij°S. i Sekmadienį, balandžio 30 die-
! ną, Liberty svetainėje, 3:30 vai. 
:po pietų, Lowellio Philharmo-

- v i nikos orkestrą turės savo meti- 
1121 nį koncertą. Šį metą bus svečias 

Palai- iI dainininkas Rapolas Juška, So. 
Bostono Šv. Petro par. vargo- 

į nininkas.
! Lowelliečiai lietuviai, muzikos 
mylėtojai, nekantriai laukia tos 
dienos. Vietos spauda gan pla- 

' čiai aprašo apie jo dainavimo 
! gabumus ir atsižymėjimą muzi
kos dirvoje. Kaip Lowelliečiai 
nusidžiaugė p-lės Apolonijos 
Stoškiūtės atsižymėjimais. Taip 

: pat džiaugiamės, kad ir Rapo- 
: las Juška dar aukščiau iškels 
lietuvių vardą svetimtaučių tar-

*i pe.

Atostogas Praleido
Velykų metu Leonardas Šau

kimas, Jonas Zunka ir Hypoli- 
tas Valentinas praleido keletą 
dienų pas savo tėvus ir sugrįžo 
atgal į savo kareivines .

Marijos Vaikeliai
Marijos Vaikelių Sodalicijos 

nariai rūpestingai renka sunai
kintus pastos ženklelius ir pa
siunčia Marijonų Misijų Rėmė
jų draugijai. Neperseniausiai 
pasiuntė 10,000 ženklelių ir ga
vo gražų pagyrimo laišką iš 
Marijonų seminarijos misijų ve
dėjo. Vaikeliai pasiryžę toliaus 
tęsti savo tą gražų darbą.

Sodalietės Seka Pavyzdį 
Merginos Sodalietės irgi neno

ri atsilikti nuo Marijos Vaikelių. 
Jos irgi pasiuntė dar didesnį 

Savo

Darbai
dienomis General E- 

kompanija atidarė 
Siuva elektra

Šiomis
lektrikos
naują dirbtuvę, 
šildomus lakūnams rūbus.

Centinis Kermošius
Parapijos chorai neperse

niausiai turėjo savo centinį ker
mošių. Visas pelnas skiriamas 
naujų bažnyčios vargonų fon
dui. Pelno liko $59.00.

Kortavimo Vakaras
Moterų Sąjunga irgi nesnau

džia. Kas mėnesį pas sąjungie- 
tes įvyksta kortavimo vakaras, 
ir pelnas skiriamas kuopos rei
kalams. Paskutinis toks vaka
ras įvyko pas Juozapiną Rusie
nę. Atsilankė nemažas būrelis 
sąjungiečių ir svečių. Laimėju
sieji dovanas linksniai išsiskirs
tė į savo namus.

I

“Trakų Pilypas”
Parapijos chorai sparčiai ren-

kad jų keliais žodžiais ne"|g.įasi prie perstatymo operetės ,
galima nusakyti. Norintie
ji galės su jais smulkiau ^d;inei;ųir rengiasi šį pers

“Trakų Pilypas”. Choristai mo-

'susipažinti iš naujai lei
džiamos knygos apie Šv.

sutiko. Bernadetai čia

i

Liurde (Tą knygą galima
daugiausia tekdavo ganyti!užsisakyti Darbininke ). 
svic. O ten ir žiemomis' Tęsinys 5-tame pusi.

tatymą scenoje prirengti sek
madienį. gegužės 28-tą dieną. 
Visas pelnas skiriamas į naujų 
vargonų fondą. Vargonininkė 
p-lė Veronika Dzedulionytė uo
liai rengiasi prie šio muzikali- rinkinį pastos ženklelių.avis. O ten ir žiemomis

“ŽVAIGŽDĖ •
Jėzaus 
las 50 
įstatai

Convenient Critic

Šios kolonijos lietuviai gausiai 
yra pirkęę karo bonus. Klubas 
visus pirkusius bonus regis- 
tduoja ir beveik visus yra užre-

LIETUVIAI GAUSIAI IŠPIR
KO KARO BONUS

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
į Direktorius
' Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMOP.E 30, Md. 
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų

Tenor Frank Parker, guest on 
“Tbe Pause That Refreshes On 
the Air” Sunday (CBS, 4:30 EWT> 
with Andre Kostelanetz, doesn’t 
have to go f ar for professiona! 
advice. He sings for the approval 
of his young and talented actress 
wife, Yolanda Ugarte. Both are 
appearing in new Broadvvay 
shovvs, Yolanda in “Public Rela- 
tions,” Frank in “Follov _ thą 
Girto.”
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Kaip Liurdo Piemenaitė Liko Gar 
šiaušia Prancūzijos Moterimi
(Pradžia 4 pusL)

VIENUOLIŲ 
LIGONINĖJE

Kai pirmą kartą Marija 
pasirodė Bernadetai, ši te
turėjo tik 14 metų. Ji tada 
dar nė nebuvo priėmusi 
pirmos Šv. Komunijos. Jos 
nepaprasti regėjimai ‘at
kreipė visų dėmesį. Mer
gaitė turėjo daug pergy- 

• venti: ji buvo įtarinėjama, 
areštuota, kol pagaliau 
stebuklingieji įvykiai ir 
mokslininkų komisijos ty
rinėjimai įrodė, kad tiesa 
buvo Bernadetos pusėje.

Bernadeta parodė savo 
nuoširdumą, bet ir sąmo
jų. Kartą vienas iš tų ne
tikinčiųjų norėjo iš jos pa
sijuokti, ir, prisiminęs, 
kad Apsireiškusioji liepė 
Bernadetai žoleles valgyti, 
pratarė:
— Dievo Motina skaito, 

kad tu esi galvijėlis, šiaip 
nebūtų tau liepusi valgyti 
žolę...

— O tamsta, ar esi galvi-

— Bepig, kad gaučiau, 
nors mažą lopelį jos drabu
žio nusikirpti...
— Tamsta esi tikras kvai
lys, — prasitarė iš širdies 
mergaitė.

Bet ją gerbė visi, net 
žmonių minios rinkosi prie 
ligoninės jos pamatyti, o 
atvykusieji kunigai prašė 
jos palaiminimo.

UŽ VIENUOLYNO 
SIENŲ

Ligonbūtį kartą aplankė, 
tos diecezijos vyskupas. 
Bernadetą jisai rado vir
tuvėje, paprastais drabu
žiais apsirengusią ir mor
ką beskutančią. Gavęs pro
gą, užsiminė apie tolimes
nį jos gyvenimą. Mergaitė 
pareiškė norą stoti į vie
nuolyną, bet tas jai atrodė 
negalimu dalyku, nes ji 
neturėjo nei reikiamos pi
nigų sumos — kraičio, nei 
sveikatos. Vyskupas pa
drąsino ir mergaitė pasi
rinko vienuoles, kurios ją 
mokino skaityti, rašto, ku-

DARBININKAS
landoje mirties...” — ir nu
tilo, galva nusviro, gyvas
tis atsiskyrė. Tas įvyko 
1879 m. balandžio 16 d., 
taigi prieš 65 metus. Ber
nadeta tada turėjo 35 me
tus amžiaus su trimis 
mėnesiais ir devyniomis 
dienomis.

Patarimai Maisto Taupymui

Karo Maisto Adminis
tracija duoda keturis pa
tarimus šeimininkėms, 
kaip taupyti maistą. Šie 

į patarimai sekanti:

I

AMERICAN 
RED CROSS

jas, kad valgai salotų, — jrįos prie pirmos komunijos

Karys, rūbų skalbėjas fronte, užkinkė vėją, kad 
jam suktų skalbiamosios mašinos plaktuvą, kuris ska
lauja rūbus statinėj. Ko tie kariai neišgalvoja!...

atsikirto linksmai mergai
tė.

Bernadeta padėdavo sa
vo tėvams, nors pati buvo 
labai silpnos sveikatos. 
Prie jos plūsdavo daugybė 
žmonių ir .kad ją apsaugo
tų nuo bereikalingų minių, 
buvo ji pakviesta apsigy
venti seserų vienuolių ve
damame ligonbutyje. Čia 
ji rūpestingai globojo ligo
nis. Buvo viena sena mote
riškė, nušašusi. Bernadeta 
mėgdavo ją slaugyti su vi- 

‘ su atsidėjimu; nors ir pati 
ji buvo menkos sveikatos: 
tai jai dantis geidavo, tai 
kraujas pro burną prasi
mušdavo, tai kaulas saus
gėla sukdavo. Bet ji save 
užmiršusi rūpestingai glo
bojo ligonis.

Garsas apie ją augo ir 
augo. Jos paveikslai Liur-I 
de buvo gausiai perkami.) 
Kartą jos draugė, prisive-: A x ,
dusi prie vienos parduotu- mlJOS nan’<, 1x51 net..buv0 
vės ir paėmusi jos fotogra-! ™nas «ra£as atvažiavęs 
fiją, pačią pigiausią, juo-'?urs- n0Įe3° M vesti uz 
kais naklausė- ; žmoną... Bet grafo piršly-
- OPką, ar nebrangiai ta- i b“s > Savu

ve parduoda? | vienuolišku pasaukimu ne-
— Tai, dar vis brangiau, akej°j°- 

negu aš verta..., — atsakė 
Bernadeta.

privedė: Gailestingumo ir 
Krikščioniško mokinimo 
seseris, kurios savo centrą 
turėjo Nevers mieste. 1866 
metų liepos 4 d. nuvyko at
sisveikinusi su tėvais. Ta
da Bernadeta turėjo 22 i 
metus. Tiek pergyventa, 
tiek iškentėta savoje šei
moje... Mergaitė nublanko 
ir nualpo, tik motina ją pa
griebė, davė vandens atsi
gerti. Atsigavusi ji sėdėjo 
prisiglaudusi prie motinė- rašė: 
lės, žiūrėdama į broliukus 
ir sesutes. Kai subildėjo 
vežimas, jos paimti at- 
siųstasa, išsibučiavo su 
namiškiais, drauge su jais 
verkdama.

Ir vienuolyne, net navi- 
ciatą atliekant, jai žmonės 
nedavė ramybės. Ne tik 

I vyskupai ją norėjo pama
styti, ne tik atvykdavo net 
• Prancūzų Mokslo Akade-

VIENUOLĖS 
LAIŠKAI

Sveikata jos pagerėjo. 
Tada ji vėl lakstė su moki
nėmis, krykštaudama po 
sodną, o atėjus darbo me
tui pirmutinė skubėdavo 
prie jai skirtų ligonių prie
žiūros, o net ir susirgusi, 
tai siuvinėdavo, tai megz
davo lovoje.

Liurdo jau jai nebeteko 
nei sykio pamatyti. Tik 
laiškais su savo artimai
siais susisiekdavo. Išgir
dusi, kad sunkiai serga jos 
sesers dukrelė, Bernarda

Tamsu, tylu visai— 
nė kur žengt—nebmatau... 
Argi niekas nebeina 
jau prie aukuro Tavo 
pasiskųstų bent Tau, 
kad vargai prikamavo?.. 
Argi mirė malda, 
kuri dvasią jiem kėlė ? 
Ar tas kelias užžėlę, 
kur juos vedė tada ?.. 
Argi niekas nebeina 
pasiskųstų bent Tau?'.

Aš sudėjau Tau dainą, 
kai man širdį sugėlė. 
Kai sugėlė man vėliai— 
aš sudėjau Tau maldą. 
Ir nešu Tau šiandieną. 
Tau, Kuris visa valdo, 
dovanų dovanėlę...

JOS VARDĄ KARTOJA 
VISAS PASAULIS

1925 metais Bernadeta 
buvo paskelbta šventąja. 
Garsas apie ją auga diena 
iš dienos. Kiekvienoje ša
lyje statomi “Liurdai” su 
Bernadeta, klūpančia prieš 
Apsireiškusi ą j ą. Apie 

I Liurdo Bernadetą rašomos 
.knygos ir jos gyvenimas 
! rodomas judamuosiuose 
i paveiksluose. O jau Liur
de, Apsireiškimo vietoje, 
ant kits kitos stovi išmū
rytos net trys bažnyčios. 
Šias eilutes rašančiam te
ko Liurde lankyti skur
džius Subirų namelius, ku
rie dabar paversti koply
čia, kur yra altorius ir kur 
Mišios laikomos. Bernade
tos drabužėliai Liurde sto
vi po stiklu muziejuje. Čia 
yra ir jos kurpaitės, jos ro
žančius. Su pagarba sau
goma viskas, kaip didžiau
sios relikvijos, šv. Berna
deta pasidarė viena iš pa
čių garsiausių Prancūzijos 
moterų, kokias pasaulis 
kada žinojo ir daugelis tos 
šventosios vardą pagarbiai 
taria, kai šaukiasi pagal
bos Tos, kuri Bernadetai 
apsireiškė.

Kun. J. Prunskis.

I

'U VUA AAAAVI'A ****** VA • , .... •

' 1. Taupyk visą, ką neval- ^Y8 paspalvina religiją ir 
gai šviežiai, likusiu maistu ine^a Jon naujo žėrėjimo, 
dalinkis. Atidėk tiktai, ką Bet jos nieku budu negali 
gali suvalgyti per metus, amžinųjų religijos dėsnių

2. Vartok tik šviežius ga- įsprausti į savo ankštas ri
minius: (a) nuo victory^ kas. _ Tautybė priklauso 
daržų; (b) pirkdamas tie- kultūros sričiai, tuo tarpu 
siog nuo artimiausios far- religija iškyla aukščiau uz 
mos ar artimo daržovių *ultūr4, kaip
turgaus. Su mažom išim
tim, maistas atvežtas iš 
toli netinka naminiam 
konservavimui.

3. Susipažink su savo me
todais: (a) įsigydamas a- 
titinkamos informacijos a- 
pie techniką, įrengimus ir 
procedūrą iš U. S. Žemės 
Ūkio Departmento 
kurios valstybinės 
ūkio kolegijos; (b) 
visų nurodymų ir 
tiktai patikrintus bei pri
pažintus naminio maisto 
konservavimo būdus. Ypa
tingai sek laiko lentelių 
(time-charts).
4. Jeigu naminio konser

vavimo įrankių trūksta, 
pasinaudok apylinkės kon
servavimo centrais. Tokių 
centrų adresai gali būti 
gauti iš vietinio victory 

f daržo komiteto, vietinių
laikraščių ar mokyklų, ar 
srities, valstybinės ar apy
linkės Paskirstymo Įstai
gos (Office of Distribu- 
tion, WFA).

sis gyvenimo laipsnis ir 
todėl įima į save kultūros 
vertybes, jas pakilnina ir 

! atbaigia. Todėl ir tautiš
kumas religijoj randa kil
niausią savo išaukštinimą 
ir pripažinimą.

ar bet 
žemės 
paisyk 
vartok

!

Dr. A. Maceina.
Svarbus Pranešimas

Moterų Sąjungos Conn. 
Apskričio Kuopoms Ir 

Narėms

t

— Bet mylimoji, man bū
tų tūkstantį kartų leng
viau patirti apie jos mirtį, 
negu vėliaus išgirsti, kąd 
ji nesielgia, kaip katalikei 
pritinka”.

Kai mergaitė mirė, ji 
guosdama rašė savo tikrai 
seseriai:
— Suprantu, kad motinos 

širdžiai ketvirtojo kūdikio 
šermens labai liūdni, aš 
sakyčiau — kruvinai verk
smingi. Tai tiesa, tas kry
želis labai skaudus, bet ti
kėjimo akimis žiūrėdama į 
nelaimę aš betgi sakau: 
laiminga tu motina, kad 
siunti aniuolėįįus į dangų; 
jie melsis už tave... Malo
nu pamintyti, kad tas my
limas pulkelis danguje 
meldžiasi už mus bėdinus 
varguolius, tebegyvenan
čius ant žemės. Melskimės, 
dirbkime ir kentėkime, kol 
Viešpats mus ląiko ant že
mės. Neužilgo ir mums, 
gal, teks pribūti prie jų lai
mės”.
MINTO

Kantriai Bernadeta atli
kinėjo seserims ligonėms 
visokiausius patarnavi
mus, kurį laiką dirbo zo- 
kristijoje, bet jos jėgos se
ko ir turėjo atsigulti į lo
vą. Ypač jai gėlė koją ir tik 
lazdomis pasiremdama dar 
galėjo pavaikščioti. Liga 
vis darėsi painesnė. Ištisas 
naktis Bernadeta praleis
davo be miego, akių nesu
merkdavo nė dieną. Sopu- ramumas... 
liai buvo nepakenčiami, virpėjo, i 
Seselės rūpestingai taisė ;1 

i jos guolį, kad nors kiek 
I palengvintų, 
i Vieną dieną Bernadeta 
paprašė iš kambarėlio iš-! 
nešti visus paveikslus, tik 
kryžių palikti, sakydama:
— Man gana šito vieno... 
Jos jėgos tirpo ir buvo į 

si iš džiaugsmo/kad pasisekė išgelbėti gyvybes. Jugo-į jaučiama, kad gyvybė pa
stovams persikelti gelbėjo požemių patrijotai. mažu gęsta:

I

Tik parodyk man vieną, 
vieną siaurą takelį, 
kuriuo ėjo varguliai 
ir tebeina ligšioliai. 
Tą parodyk man kelią, 
kurį skundai nukiosto, 
kuriuo Tavo vietovėn 
einą skųstųs žmoneliai. 
nusimesti naštos tos, 
kur jiems vargas užkrovė.

C‘8. L.”)

Žmones piktina tas fak
tas, kad tiesa taip papras
ta.

Krikščionybė yra visuo
tinė savo turiniu, bet ji la
bai puikiai susidera net ir 
su skirtingiausiomis tau- 

Goethe.' tos ypatybėmis. Tautinės

Pranešu visų kuopų ir valdy
bų žiniai, kad Moterų Sąjungos 
Conn. Apskričio svarbus pus
metinis suvažiavimas įvyks ge
gužės - May 7 d., 1944, šv. An
driejaus parapijos svetainėje, 
396 Church St.. New Britain. 
Conn. Prasidės 1 valandą p. p.

Kadangi šis suvažiavimas yra 
labai svarbus ir gal ous prieš- 
seiminis, taigi kviečiu visas 
kuopas skaitlingai atstovių pri
siųsti ir pagaminti naudingų j- 
nešimų kaip organizacijos labui, 
taip ir apskričio naudai.

Prašau atstoves, vykstant į 
suvažiavimą, pasiimti save žen
klelius, nes reikalinga suvažia
vimo metu vartoti.

Marijona Jokubaite,
, Mot. S-gos Conn. Apskr. Rašt.

Naujokyne taip susirgo, 
. kad buvo manyta jog ji 

Kitą kartą, einant jai ’ mirs ir anksčiau numatyto 
prie grotos, kažkas prasi- ’ laiko leista jai padaryti 
tarė: * i vienuoliškus apžadus.

Jugoslavų pabėgėliai, kurie buvo perkelti nuo A- 
driatiko krantų į vidurinius rytus, histeriškai juokia-j

— Tu, sesele, ištiesų ken
ti..., — su užuojauta į ją 
pratarė kita vienuolė.

Ligonė ištiesė rankas į 
Išganytojo kančią ir silp
nu balsu pratarė:
— Mano Dieve, kaip aš 

Tave myliu!
Kita sesuo, valandėlei a- 

titrūkųsi nuo darbo, pribė
gusi prie mirštančios, su 
užuojauta pratarė:
— Sesute, ar tau labai 

skauda ?
— Neprapuls, atrasiu 

Danguje, — prašneko Ber
nadeta.
— Bėgsiu pasimelsti prie 

Šv. P. Marijos, kad tau pa
lengvėtų.
— Ne palengvėjimo pra

šyki, o kantrybės..., — pra
tarė ligonė.

Vienu metu ji prisidėjo’ 
ranką prie kaktos, lyg 
stengdamosi pamatyti, ko 
kiti nematė, veide spindėjo ------------ Ir V£i vįsa su_ 
•“— =-------nuslinko ranka
nuo kaktos prie širdies ir 
aiškiai ištarė:
— Dievuliau mano, myliu 

Tave visa širdžia, visa sie
la, visomis jėgomis...

Dar palengvėle sukalbė
jo:
— Sveika Marija... Šven

ta Marija... melski už ma
ne vargšę nusidėjėlę, varg
šę nusidėjėlę dabar ir va

I

10 Dalykų, Kuriuos Reikėtų Visiems Žinoti
— Paskutiniai žodžiai stingstančių lūpų. — Kur pamatyti raidės, puoš
tos lietuviškais raštais? — Naujumai "Didžiajame Ramybės šaltinyje."

kunigas per Mišias kalba prie 
altoriaus lotyniškai. Tas pada
ryta prisiderinant prie visame 
pasaulyje augančio liturginio 
sąjūdžio.

4. Daug trumpų maldelių su 
atlaidais. Tai pirma ir ligi šiol 
vienintelė lietuviškoji malda
knygė, kurioje atlaidai pataisy
ti pagal naujausią popiežiaus 
patvarkymą.

5. “RAMYBĖS ŠALTINYJE” 
rasite ir išvardytus gerus dar
bus, už kuriuos Bažnyčia yra 
suteikusi atlaidus. Tai visiškai 
naujas skyrius šioj naujoj mal
daknygėje. Yra taipgi paaiški
nimai, kas yra atlaidai ir kaip 
juos galima laimėti.

6. Maldaknygės lietuviškoji 
kalba — gera. Ją tikrino net 
trys redakcijose dirbą žmonės, 
tuose klausimuose nusimaną.

7. Raidės vartojamos aiškios, 
svarbesniųjų maldų — didesnės, 
kad visiems būtų patogu ir leng
va skaityti.

8. Maldaknygė gausiai paveik
sluota. Mišių paveikslėliai dvi
gubi: vaizduoja kunigo veiksmą 
prie altoriaus ir parodo, ką tai 
reiškia, ką primena Viešpaties 
kančioje. Daug gražių orna
mentų. Ypatingai gražios lietu
viškais audiniais papuoštos di
džiosios raidės, kurių čia 22. 
Bene pirmą kartą lietuviškoje 
maldaknygėje vartojama tokia 
puošmena. Čia yra visa eilė lie
tuviams mielų paveikslų, kaip

!Ar jau žinote, 
kad neseniai iš 
spaudos išėjo y- 
patinga malda
knygė “DIDY
SIS RAMYBĖS 
ŠALTINIS”? 
Vertą jsitėmyti 
šiuos dalykus a- 
pie tą naują lie
tuvišką leidinį:

1. Tai yra viena iš pilniausių 
lietuviškų maldaknygių. Joje y- 
ra visos svarbiausios maldos, 
net trys būdai Šv. Mišios klau
syti, 12 novenų, 16 litanijų, 7 
maldų vainikai (karunkos), e- 
vangelijos sekmadieniams ir 
šventadieniams, daug visokiau
sių maldų ir giesmių.

2. Čia parinktos labai gražios 
maldos. Imkime pavyzdžiui mal
dą laimingai mirčiai išprašyti:

— Kai mano rankos drebė
damos ir pastyrusios negalės 
jau priglausti Tavęs, prikry- 
žiuotojo ir netyčiomis paleis 
Tave ant sopulio guolio, gai- 
lestingasai Jėzau, pasigailėk 
manęs.

— Kai mano akys, aptemu- 
! stos ir mirties baimės išgąs- 
i dintos, alpstančiu ir jau mer- 
i dėjančiu žvilgsniu pažiūrės į

Tave, gailestingasis Jėzau, 
pasigailėk manęs.

— Kai mano ausys, užsida- 
rydamos ant visados žmonių 
balsams, atsidarys išgirsti 
Tavo balsą, turintį man pa
skelbti galutini sprendimą a- 
pie mano likimą, jau būsian
tį visai amžinybei, gailestin
gajai Jėzau, pasigailėk ma
nęs...”

3. Čia įvesta visa eilė reikalin
gų naujumų. Pvz., paduodamos 
lietuviškos tos maldos, kurias

"DARBININKAS", 366 WEST BROADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

Aušros Vartų, Kryžių kalno, 
Šv. Kazimiero.

9. Nežiūrint, kad ši maldakny
gė turi 787 puslapius, ji neatro
do didelė, yra simpatingos iš
vaizdos, paauksuotais kraštais 
su puikiu lietuviško stiliaus 
kryžiumi viršelyje.

10. Maldaknygę spaudai paruo
šė ir išleido kun. P. M. Juras, 
žinomas lietuviškos vi
suomenės prieteiis ir veikėjas. 
Šiuo darbu jis labai puikiai už
sirekomendavo ir vertas didelės 
pagarbos už taip vertingą lietu
višką leidinį. Kcina- $&5t.

PASTABA: Norintieji šią mal
daknygę — “DIDYSIS RAMY
BĖS ŠALTINIS” — įsigyti, 
kreipiasi adresu:

“Darbininko” Administracija.
Siunčiu S ............... ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu: 

Vardas ir Pavardė............................................ ...........

Gatvė ................................................................................

Miestas ir Valstija ................................................... .

knyga (s)



Antradienis, Balandžio 25. 1944

Šermenyse

Anupras Bandžius, buvęs 
ir brangus 
paskubino

grabas liū-

Sprogsta pavasario gėlės. Su- velis. taip čia buvo reikalingas, 
žydo baltos Velykų lelijos. Ir kaip gražiausiam 
krizantemų ružavos naštos nu
linko grožiu dievinu ir puikiu, 
tik vis negaliu tikėti, kad- čia 
guli karste pakirsta gyvybė, tai 
a. a.
pavyzdingas, tylus 
asmuo, kurio mirtį 
nelaimingas įvykis.

O vis tik atvožtas
dija. kad čia amžino poilsio guo
lis. ayripuotas balto šilko de
koracijomis. apstatytas vaini
kais, iš kurių ištiesęs rankas 
kryžius, tarytum gyvais žo
džiais sako:
— Jis mano. Amžiais mano. 

Pasikviečiau jį, ir jau niekam 
nebeatiduosiu.

Užleisti langai... tyla... susi
kaupimas... kūkčioja kelios šir
dys sopuliu ir verksmu, visur 
juoda... tik žiūri nusigandę vai
nikų žiedai: jie visi palinkę į 
grabą, tarytum ašaroja ir klau
piasi prieš tą. kurs šiuose na
muose jau tik svetelis!

Klupau ir aš drauge su rožė
mis ir nemirštuoklėmis. su leli
jomis ir koronetėmis. su visais 
čia esančiais vainikais, ir ne
drįstu pakelti galvą, pažiūrėti 
mirčiai į akis, kurios rūbas 
šiandien čia šlama visose kertė
se. visose gėlėse, visuose gedulo 
rūbuose, visos liūdinčios šei
mos žingsniuose, visame rūme, 
visoj aplinkumoj. Juk a. a. te

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
"VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS" eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių. žinių iš Amerikos ir užsienio.

"VYTY" rasi žinių iš viso pasau
lio.

"VYTIS’’ rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

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

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

TAD. padarykime šūkį: "Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neskaitytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime "VYTĮ:”

"VYTIES” kaina metams tik $2.00.

orgąnizacijinį 
Priklausė prie Šv. 
Kazimiero draugijų, 

ir Vytauto klubo 
draugijom, visame 

iniero lie-sodui sodi
ninkas. Bet. šaltoji mirtis at
plasnojo. pasirinko, ir nuskynė.

A. a. Anupras Bandžius, mi
rė tragiškai ir netikėtai 1944. 
kovo 1S dieną. Grįšdamas po 
dienos darbo, skubėjo į savo 
namus, ir štai, pašėliškų smar
kumu važiuodamas ambulansas. 
— tėškė į senelį, apie dešimts 
pėdų išmetė į orą. sulaužė šon
kaulius. sutrynė vidurius: vie
ną koją sutriuškino į mažus 
kaulelius, o antrą beveik visiš
kai nutraukė. Stebėtina, kad 
tarp tokios kančios, kraujo 
klane gulėdamas, o vis tik turė
jo sąmonę ir šaukėsi savųjų, 
ką tvirtina jį mačiusieji. O na
meliai. — visai buvo arti, vos 
dešimts minučių paėjėti, ir kad 
šeima būtų žinojusi taip arti 
kenčiantį savąjį, būtų ant rankų 
parsinešusi, bet tik vėliau buvo 
pranešta, kai nelaimingasis jau 
buvo ligoninėje.

Čia nuskubėjo duktė Helena 
su broliais ir motinėle, kuriuos 
visus tėvelis pažino ir kentėda
mas guodė, kad jam nieko “ne- I 
skauda”.

Gydytojai skubiausiai davė 
kraujo transfūziją, ir siūlė sku
bią rizikingą operaciją, pareik- 
šdami, kad iš tokių sužeidimų, 
pavyksta išgelbėti iš šimto — 
vieną. Pasitarę savieji, bandė 
imti šansą tą “iš šimto vieną”, 
bet tėvelis jau neatsibudo. Už
migo po kančios amžinuoju 
miegu, ir dabar kai žiūriu į jo 
veidą — jis tik daugiau pagro- 
žėjęs. dangišku šypsneliu ap
sikaišęs. Juk a. a. velionis, ro
dos. niekam nenusikalto. Buvo j°s būtų apiblėsę taip scenoj, 
darbštus, tylus, taurus, išmin- taip chore, taip draugijose ku- 
tingai savy užsidaręs: daugiau rioms ji vadovauja, 
mąstantis — negu kalbantis. 
Mylėjo Bažnyčią, mylėjo gerą 
knygą kaipo gyvenimo keliaro-

' dę. daug skaitydavo ir gilinda- Petronėlei.
Si visa garbinga seimą, taip 

; susirišus savais meilės ryšiais, 
kad sunku rasti tokią savųjų 
meilę, viens kitam pagerbimą.

i
i
i
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lūs, bet mylėjo 
gyvenimą. 
Jono ir Šv. 
buvo narys 
pašalpinės
rėmė vietinę Šv. Ka 
tuvių parapiją.

A. a. Anupras Bandžius, gimė 
Lietuvoje 1S73 metais, gruo
džio 19 dieną. Keturkiemio kai
me. Krakių parapijoj. Kauno 
apskrity. Vedė Škotijoj, Angli
joj. dorą, pavyzdingą, gražią ir 
gerą mergaitę Petronėlę Jakiū- 
naitę. su kuria sukūrė pavyz
dingiausią šeimos židinį, išau
gino gražią, inteligentišką ir 
lietuvišką šeimą: keturis sūnus: 
Joną. Juozą, (gyv. Detroite), 
Viktorą ir Aleksandrą. Užaugi
no gražias, kilnias ir pavyz
dingas tris dukreles: Heleną, 
Onutę, ir Marytę, kurios tikra 
pažiba Montrealo lietuvių vi
suomenei. Ypatingai panelė He
lena ir Onutė, labai pasižymėję 
Šv. Kazimiero parapijos veik
loj ir bažnytiniame chore. Nuo 
pat jaunutėlių čia priklausė, 
dirbo kultūrinį darbą, kaip tai 
režisavime ir vaidinime veikalų 
scenoje, vadovavime nekuriu 
draugijų, ir kas nežino angeliš
kų duetų bažnyčioje giedamų! 
Stačiai žavesys! Bet. gyvenimas 
perskyrė dvi sesutes duetistes: 
Onutė ištekėjo už amerikiečio 
p. Buroko, išsikėlė gyventi į 
Jung. Valstybes, ir liko mums 
tik Helenutė, kurios serafiškai 
švelnus ir skambus sopranas 
banguoja bažnyčios chore kas 
sekmadienis, kelia mūs širdis į 
ilgesio ir Dievo meilės erdves, 
ir ši mūsų ryškiausia žvaigždė, 
nieku, o nieku čia nepavaduoja-

I
' ma. nes mes ją tik vieną taip 
gražiai, kultūringai ir kilniai 
spinduliuojančią turime, ir be

Už tą visą, priklauso didelis 
kreditas a. a. velioniui Anuprui 
Bandžiui ir jo kukliai, dievinai

vosi į periodinę spaudą, užtad 
kartais ir žymių autoritetų už
klaustas. — mokėdavo į klausi
mus atsakyti blaiviai ir išmin
tingai. Nors būt o kuklus ir ty- -Kajp ^a(j p Bandžių šeimoje. Čia

Kariuomenėj Tarnaujan 
tiems Medalikai

“VYTIS”
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

jį
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viens kito atsimena Gimtadie
nius, Vardo Dienas, visokias 
sukaktis, ir suėję pagerbia sa
vąjį tinkamoj aukštumoj.

“Darbininko” administracijoj Ir dabar’ kada liūdėsio arfos 
je galite gauti gražių medalių, triumfuoja šalę netikėto grabo, 
kurie yra specialiai padaryti 
tarnaujantiems kaip vyrams, 
taip ir moterims, tarnaujan-; 
tiems, kariuomenėje, laivyne, 
marinuose ar oro jėgose. Meda- 
likėlis ir lenciūgėlis yra sidabri
nis. Vienoje medalikėlio pusėje 
yra Švč. Panelės Marijos Ste
buklingo Medalikėlio — Miracu- 
lous paveikslas, o viršuje — Jė
zaus Širdies paveikslas. Antroje 
pusėje yra Škapliernos Šv. Pa
nelės paveikslas. Medalikėlio 
kaina S2.50. Užsakymus siųski
te: “Darbininkas”. 366 West 
Broadway, So. Boston. Mass.

J
Plačiausiai Amerikoje 

Skaitomas
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas 
laikraštis

“Šv. Pranciškaus

BICYCLE GIRL—Jauntv. gra\ 
hand-embroidered shorts u it'i 
rcd print dirndl blouse and 
"Lanzettes,” authentic copies. 
of stockings worn by Swiss 
alpine peasants, were ieatured, 
at a recent Lanz fashion shov 
held at the Waldorf Astona, 

New York City.

VARPELIS”
Pigiausias laikraštis yra 

“VARPELIS” 
Metams kainuoja tik $2.00

Kas prisius daugiau parėmimui, 
gaus dovanų vertingų knygučių. Pla
tintojai. surinkę tris naujas "Varpe
lio" prenumeratas, ketvirtą. "Varpe
lio" prenumeratą gauna dykai ir 
"Varpelį' gali siųsti kam nori. Pla
tintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

“VARPELIS”
duoda naujausių žinių iš katalikų gy- 

, venimo Amerikoje ir kituose kraš
tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, 
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:
Franciscan Fathers

310 Orchard PI., Pittsburg 10, Pa. 
Telephone Hemlock 6567

pa-

susirinko čia visi a. a. Anupro 
sūnūs ir dukterys, dalyvauti 
paskutiniame pokyly, savo auk
lėtojo tėvelio. Susirinko gimi
nės. pažįstami... Prinešė, pri
siuntė vainikų pavienės šeimos 
ir draugijos.

Rožėmis, lelijomis, koronetė
mis. nemirštuoklėmis, 
čiais. cedrais ir šilko 
džiais nusitiesęs visas 
rūmas ir vis su užuojautos kor
tomis. su telegramomis. O kas 
svarbiausia, tai štai viziteto 
lankelis prisegiotas liūdesio at
virutėmis, ir čia suaukota ve
lioniui apie 50 šv. mišių. Tūks
tančiai rožančių maldų, kuriuos 
aukavo mokvklų mokiniai, nes

Į

dvi velionio dukros Helena ir 
Onutė profesionalės mokytojos.

Svyruoju tarp vainikų ir gra
bo. Liūdna ir nejauku. Čia vi
sur rasoja ašarps. Juk šiandien 
paskutinė diena velionio vai
šėms... Helenutės virpėdamos 
rankos pataiso vainikus, pa
glosto gėle£, paskum ji žiūri į 
grabą, alpsta ir nusvyruoja. O- 
nutė ašarą slėpdama, guodžia 
kitus. Marytės nuraudę skruos
teliai, išverktos akys, nusigan
dę ir nusiminę. Keturi broliai 
kaip ąžuolai audros ištikti, tau
riai viens su kitu riša kalbas, 
ruošia ryt dienai liūdnąją pro
cesiją. O motinėlė, ta kuklioji 
angelas, nebtekusi ašarų, tul- 
kinėja gyva kančia, gyvas skau
smas, nieko nepajėgdama, tik

papar- 
dievme- 

ištisas

*

SEKMADIENĮ, METROPOLITAN OPEROS ŽVAIGŽDE

JORDAN HALL

3:30 vai. po pietų
f

BOSTON SYMPHONY ORKESTROS PAŽIBA

p. LUD WIG JUHT, Kontrabosas

Grandioziškas Lietuviu Radio

KONCERTAS
Gegužės-May21,

19 4 4

Huntington Avė. Boston.
(KAMPAS GAINSBORO ST.),

Tikietų kainos (įskaitant valdžios tak 
sas) $1.20, $1.80, ir $2.40

p. ANNA KASKAS, įžymi dainininkė- 
artistė, koncertavusi Lietuvoje, Italijoj 
ir Amerikoj. Svetimtaučiai ją labai 
aukštai įvertina ir gerbia. Darbininkų 
Radio Koncerte dainuos lietuviškas 
liaudies ir įvairias klasiškas dainas.
p. LUDWIG JUHT, kontrabasas virtuo
zas, pasižymėjęs grojimu solo ir orkes-

p. ANNA KASKAS, Kontralto

DARBININKAS RADIO

trose Europoj ir Amerikoj. Darbininkų 
Radio Koncerte gros ir lietuviškas liau
dies meliodijas.

Kviečiame visus iš anksto įsigyti ti- 
kietus, nes visos sėdynės rezervuotos. 
Ankščiau nusipirkę, gausite geresnes 
vietas. Taipgi kviečiame visus įsirašyti 
į Koncerto Garbės Globėjus, aukojant 
$25 ar daugiau; Globėjus — aukojant 
$10 ar daugiau, ir Rėmėjus — aukojant 
vieną dolerį ar daugiau. Globėjai ir Rė
mėjai yra skelbiami radio programose 
ir bus įrašyti ir įtalpinti Koncerto prog
ramoje.

Šis koncertas ruošiamas, kad pakelti 
lietuvių vardą ir padaryti kiek pelno 
Darbininkų Radio programos išlaiky
mui.

Tikietų užsakymus ir įsirašymus į ra
dio Garbės Globėjus, Globėjus ar Rė
mėjus siųskite šiuo adresu:

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. 
A. F. Kneižys,

Radio Programos vedėjas.

kentėti, tik paskutinius išverk
tus žvilgsnius atiduoti tam. kurs 

'visą gyvenimą atidavė jai savo 
širdį. Bet, kai jau artėjo jų ve
dybų apvainikavimas Aukso Ju
biliejaus vainiku, Dievas pasi
šaukė jos mylimąjį, kad pri
ruošti dar gražesnį vainiką dan
gaus pokyliuose.

— Sudie, garbingasis velioni, 
mes visi pas Tave ateisime... — 
galvojau atiduodama jo grabui 
paskutinį priklaupimą; ir kai

i kitą rytą dejavo varpai, aš ži- mes visi gerbėme ir mylėjome, 
nojau. kad jau subangavo liūd-'dėl kurio apsigaubė liūdesiu 
noji procesija. i visa jo šeima, ir dabar tik gali-

A. a. Anupras Bandžius, tapo me sa-kyt>:
labai iškilmingai palaidotai per Teilsis Viešpatyje, te Ramy-
Šv. Kazimiero lietuvių parapi- bes Angelas laimina jo kapą. j 
jos bažnyčią, su giliu rūpesčiu)

vietinio klebono kun. J. Bobino, 
kur prie visų altorių buvo laiko
mos šv. mišios, ir sulig gerb. 
klebono išsireiškimo, — tiek 
šv. mišių užprašyta, kad užteks 
beveik kasdien per pusę metų.

Prie bažnyčios velionį atsi
sveikino didelė minia žmonių. 
Į Mount Royal kalno kapines 
palydėjo daugybė automobilių, I 
dviejuose buvo vežamos gėlės 
ir vainikai.

Kapų glėbys pasiėmė tą, kurį

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

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

625 E. 8th St., So. Boston, Mara. 
TeL So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. GailiūnienS, 
8 Winfield SL. So. Boston, Maaa.

i ProL Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Maaa. 

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

Tel. Parkway—1864-W.
Iždininkė — Ona StaniuliūtS,

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

948 E. Broadvvay, S. Boston. Maaa. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 va L 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

,, Visais draugijos reikalais kreipkitės
Marija A ukstaite. t protokolų ratttalnkę.

•V. JONO ČV. BL. PA4ALPIN69

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

787 E. Broadvvay, So. Boston. Mass. 
I fI Draugija laiko susirinkimus kaa tre 

čią sekmadienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
402 E. 7th SL. So. Boston. Mass.
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Jaunamečių Grupės Meno Vakaras Jr 
Vakarienė Pavyko

—

HAPPY BIRTHDAY, ADOLPH! ’
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

d..

LDS 1-mos Kuopos 
Šv. Mišios ir 
Susirinkimas

Sekmadienį, balandžio 30
8 vai. ryte, Šv. Petro par. baž
nyčioje, W. 5th St., So. Boston,! 
bus atnašaujamos šv. Mišios, 
LDS 1-mos kp. intencija. Tą 
dieną pripuola šv. Juozapo, mū
sų organizacijos globėjo šventė. 
Todėl kviečiami visi nariai daly
vauti tose mišiose ir pasimelsti, 
kad kuogreičiausiai sugrįžtų 
pasaulyje taika ir mūsų tėvų
žemėje laisvė. j . . , _ . _Bal. 4 d. Panamoje, South

Po pietų 3 vai., “Darbininko” Bostonietė slaugė Alberta Ka- 
salėje įvyks LDS 1-mos kuopos lakauskaitė ištekėjo už daktaro 
susirinkimas. Kviečiami nariai, Vilimo Caton. 
kurie dar nėra užsimokėję duo
klių atsilankyti ir atsilyginti.

Valdyba.

pie 50 metų. Paliko kareivį sū
nų, dukterį ir seserį. Laidojama 
iš Šv. Petro par. bažnyčios, bal. 
24 d., 9 v. r., Naujos Kalvari
jos kapuose.

Bal. 23 d., Jurgis Gilbertas 
apsivedė su Lelija Vareikaite, 
gyv. 673 E. 2nd St.

Boleslovas V. Juškevičius su 
Veronika Lekavičiūte, gyv. 63 
Telegraph St.

Karolis Tarlauskas su Anta
nina Pralgauskaite.

ŽINUTES
Bal. 21 d., mirė, savaitę pasir

gusi, Marcelė Vargalienė, 68 
metų, miesto ligoninėje, gyv. 
183 D St. Paėjo Liškiavos para
pijos. Amerikoje pragyveno a-

Sekmadienio vakare, bal. 23, kvietė toastmasteriu p. F. Za- 
Municipal Building svetainėje, letskienę, kuri labai sumaniai 
So. Bostone. įvyko p. Onos I- pravedė programą.
Vaškienės vadovaujamos Jauna- Visa eilė kalbėtojų pasakė tu- 
mečių Tautinių Šokių šokėjų riningas kalbeles ir komplimen- 
Grupė meno vakaras pavyko, tavo lietuvaites, kurios darbuo- 
Buvo pilna erdvi svetainė žmo- jasi kareivių šelpimo ir Raudo
nių. Programos vedėju buvo nojo Kryžiaus darbe. Gal būti 
veikėjas p. Stasys Mockus. kas nors parašys plačiau apie 

Jaun^mečių grupė ir Pliiladei- šią vakarienę, kuris ar kuri tu- 
phijos jauni mėgėjai — kapito- rėjo progą išklausyti ir pama
nąs Tadas Kuligauskas, p. Lo- tyti visą programą ir tą darbą, 
retta ir Irena Kavaliauskaitės, kurį atliko mūsų patriotingos 
vadovybėje mokytojos p. Onos lietuvaitės.
Ivaškienes, išpildė gražią tauti- -------------------
nę ir patriotinę šokių, dainų, AŠ JAUNAS BERNELIS 
muzikos, deklamacijų ir kalbų 
programą.

i
p. Oną Ivaškienę ir jos vado

vaujamą grupę, svečius ir vieš
nias mėgėjus sveikino kun. J. 
Vaitekūnas, kun. K. Jenkus, p.' 
J. B. Laučka, Lietuvos garbės 
konsulas adv. A. O. Shallna, A.
F. Kneižys ir kiti sveikino ir 
linkėjo p. Ivaškienei ir jos gru
pei geriausių sėkmių dirbant 
tautinį darbą.

Taipgi labai daug dalyvių, pa-
■

I

DAKTARAI
I
Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

i
!■ Bal. 23 d., mirė, sunkiai sir
gusi, Šv. Elzbietos ligoninėje,
Antanina Žardeckienė, 53 metų,
gyv. 41 Rosemont St., Dorches- 
tery. Paėjo Kupiškiu parapijos. 
Amerikoje pragyveno 36 metus.
Paliko vyrą Juozą ir sūnų ka-

1 reivį, dukterį ir seserį. Laidoja
ma bal. 26 d., iš Šv. Petro par. sibaigus programai, sveikino p. 

’ bažnyčios Cedar Grove. Ivaškienę.
-------------- Bostono miesto mayoro vardu 

viešai sveikino jauną, 11 metų 
amžiaus, kapitoną Tadą Kuli- 
gauską, p. Ivaškienę ir kitus 
programos dalyvius adv. Jonas

I Tą dieną, taip pat mirė, ilgai 
sirgęs, Aleksandras Monkus. 65 
metų gyv. 4070 Washington 
St., Roslindale. Paėjo Užventės
parapijos. Amerikoje pragyveno Grigalus, kuris buvo mayoro į- 
per 30 metų. Paliko moterį Le- galiotas pasitikti jauną kapito- 
onorą (Gudaitę), dukterį, sūnų ną stotyje ir pasveikinti, 
kareivį ir 2 seseri. Laidojamas 
iš Šv. Petro bažnyčios, bal. 25, 
Kalvarijos kapuose. Velionis pa
šarvotas D. A. Zaletskų laidotu
vių name 564 E. Broadway, So, 
Boston.

įvairūs skelbimai
VYRŲ AR MOTERŲ

Elevator Operatorių 
reikalinga tuojau. Gera alga, 

puikios darbo sąlygos. 
Matykite Mr. Leonard, 

MYLĖS STANDISH HOTEL
Beacon St., at Kenmore Square, 

Boston, Mass.

i
VAKARIENĖ i

Tą patį vakarą ir tuo pačiu 
laiku įvyko Šv. Petro lietuvių 
parapijos Moterų ir Merginų 
Kareiviams Remti ir Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Lietuvai
čių skyriaus suruošta vakarie
nė. Dalyvavo apie 250 žmonių. 
Programą pradėjo skyriaus pir- 

. , ir pa-
;-----------------------------------------
I šeštadienį lankėsi .“žvaigž- 
; dės” administratorius Tėvas Pr.

Penktadienį, “Darbininke” Aukštikalnis, S. J.
lankėsi Pranciškonų provincijo-' Tą dieną lankėsi K. Nevronis, 
las Tėvas Justinas Vaškys, ilgametis LDS 1-mos kp. narys 
“Varpelio” redaktorius. ir nuoširdus “Darbininko rė

mėjas. Atsilankymo proga p. 
Nevronis aukojo kalendoriaus 
fondan $1.00 ir radio 
mui $1.00.

________
SGT. Wm. GORSKY 

aplankyti savo namiškius, kurie 
gyvena K St., So. Bostone. Sgt. 
Wm. Gorsky užsienyje išbuvo 
26 mėnesius. Teko jam kariau
ti Pacifike ir kitur. Mamytė ir 
sesutė labai džiaugiasi jo apsi-

— —
I

i Vargdienių Seselių naudai, 
Thompson, Conn.. įvyks, bal. 30 

į ~ ‘
bažnyčia.
d.. 3 vai. p. p. parengimas, po mininM p B Cūnienė,

LANKĖSI

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

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

220 E SU Tel. ŠOU 3141. So. Boston. Mass.
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Vėliausios Stailos
Plaukų kirpimo, Šukavimo, Garbinavi- 

mo, ką tik parvestos iš Hairdresserių 
suvažiavimo N. Y.

Galite rasti Žavėjančiai, Moderniškai 
įrengtame

CASPERS BEAUTY SALON z
Tenai didelis pasirinkimas 

permanent waves, sprendžiant katras 
geriausiai tiktų dėl Tamstos plaukų. 
Šaltas ar karštas Permanen Wave.

CASPERS BEAUTY SALONE
738 E. Broadway South Boston. Mass.

arti L St.—Tel. ŠOU 4645

progra- I

atvyko

Aš jaunas bernelis 
jaunutis buvau, 
turėjau žirgelį 
obuoliais muštą.
Vai lylia, lyliute 
vai lylia lylia, 
turėjau žirgelį 
obuoliais muštą.
Per dienas dieneles 
jį jodinėjau 
ir rūtų darželių 
aš žiūrinėjau. Vai, lylia...
Praradau žirgelį 
ir kamanėles, 
praradau jaunąsias 
linksmas dieneles. Vai...
Pargrįžo žirgelis 
ir kamanėlės, 
tik nebesugrįžo 
jaunos dienelės. Vai...
Išjojau ieškoti 
jaunų dienelių, 
bet nebesuradau 
senų kelelių. Vai, lylia...
Tris dienas, tris naktis 
keleliu jojau, 
ketvirtą naktelę 
girioj nakvojau. Vai. lylia..
Burkavo, rūkavo 
girioj karvelis, 
mislijau dūmojau 
šaukia tėvelis. Vai, lylia... 
Nei šaukia, nei lauxia 
manęs tėvelis, 
tik girioj burkuoja 
gailiai karvelis. Vai lylia.. 
Kukuoja, kukuoja 
girioj gegutė, 
mislijau dūmojau 
šaukia motutė. Vai, lylia... 
Nei šaukia, nei laukia 
manęs motutė, 
tik girioj kukuoja 
raiba gegutė. Vai, lylia... 
Vai varge, vargeli, 
vargeli mano, 
kada gi besugrįš 
Jaunos dienelės. Vai, lylia..

“rederic March, actor, recently returned from entertaining our troopa 
cverseas and promptiy autographed the most appropriate gift he 
could think of to send over to Adolph Hitler for his b.rthday, April 20th. 
Watching with interest are American sailorettes, Eleanor Barbieri (left) 
and Lydia Stock (right) who know the used fat they save at home i< 
<j»ed to blaet Adolph.

Moterys Pilotės Atlieka Svarbius

Geri darbai laukia kaipo
CHAMBERMAIDS

gera alga, puikios darbo sąly
gos. Subway karai atveža prie 

pat durų.
Pamatykite Miss Christie.

Mylės Standish Hotel
Beacon St., at Kenmore Square, 

Boston, Mass.

PARSIDUODA 12 kambarių 
namas. Naujas oil burneris ir 
furnice, tile bathroom su “stall 
shower”. Ant kiekvieno aukšto 
yra atskiri kitchenetai ir na
mas galima lengvai perdirbti į 
keturių šeimynų pagyvenimus. 
Kraftex halės ir valgomieji 
kambariai, tapestry plytų fire- 
place valgomame kambaryje ir 
marble fireplace kituose ketu
riuose kambariuose. Dėlei prie
žasties gaisro, namas buvo iš- 
naujo pertaisytas.

Kitas namas užpakalyje šio 
namo eina su juo, kuriame yra 
5 kambariai. Kambariai galima 
gerai pataisyti.

Mortgičiaus turi $2500., par
davimo kaina $10,000. Galima 
bus ir nusiderėti. Galima pama
tyti sekmadieniais po 12 vai. 
dieną. Pamatykite George Scott, 
572 Broadvvay, So. Boston, 
Mass. (V-19)

cy, vyriausias oficieriusl \ 
Laredo Army Air f ield i L 
Texas, raportuoja, kad |“ 
VVASPS dirba kuopuikiau-i Į 
sius darbus toje bazėje.

Pulkininkas John B. I 
Morgan, vyriausias oficie-jį

Nors netaip gerai žino
mos kaip vyrai, ir moterys 
kitose miiitarinėse jėgose, 
VVasps — VVomens’ Air- 
force Service Pilots — at
lieka sunkius ir pavojin
gus darbus kasdien.

VVASPS — vardas paim- i nūs Harlingen Air Base, 
tas nuo pirmų raidžių or-'Texas valstybėj, pareiškė 
ganizacijinio vardo — yra kad 1VASPS puikiai skrai- 
Armijos Oro Jėgų moterys d° su instrumentų pagal- 
pilotės. Jų programa pra- ba ir kad įsirašę vyrai ir 
dėta rugsėjo mėn. 1942 m. 
su dviem eksperimenti
niais projektais, lavinimo 
ir perkėlimo lėktuvų pro
jektas. Pirma grupė susi
dėjo iš saujelės — 
kurios turėjo pilotų leidi- svarbus Įvykis jų istorijoj, 
mus. Bet birželio men. nes B-26 vra labai sunkus

FLIS.

'oficieriai jas gerbia.
Paskyrimas specialės 

vienėtos WASPS skraidyti 
B-26 “Merauder” vidutinį 
bomber lėktuvą, studen- 

moterų, tams dėl praktikos yra

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE &. INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkvay 1233-W

BALLAST TURĖS
POPULAR JQc EACH 

NUMBERS T/
Also limited supply of OZ4, 

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

78, 6C6, 35. 51. 25Z5, 25Z6 
WILL ALSO SUPPLY DEALERS 
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
J Satisfaction quaranteed or your 

money back. Call Liberty 2337 or 
write7for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO.

19 High St., Boston

t *:* _ _ _ _
Labai dėkojame visiems mūsų 

Jt Prieteliams, dalyvavusiems pa- 
rengime. Verbų Sekmadienį. So. 

A Boston. 225 L Street, ir parė- 
musiems mūsų vienuoliją pini-: 

♦♦♦ ginėmis aukomis, kurių gauta i 
iš viso $150.00, ir daiktais.

i Ypač nuoširdžiai dėkojame 
namų šeimininkam p.p. Juozui 
ir Marijai Račkauskam, šia | 

A proga daug pasidarbavusioms 
A ponioms: M. Karčiauskienei J 
♦J» Julijai Račkauskienei, Julijai ■ 
♦j* Burdulytei, Suprinavičienei, O-, 
*|* ! nai Masonienei ir Magdalenai i 
Y Masonienei. Labai dėkui taip;

pat p. A. Lenčiauskui. . Į
Teatlygina Dievas visiems.
N. Pr. Švč. P. Marijos Seserys i 

R. D. 1. Putnum. Conn. I

PADĖKA
I

Boston Edison Company sako 
...neleisk ilgiau skalbiamai 
mašinai suktis kiek reikalin
ga. Nuo septynių iki 12 minu- 
tų paprastai pilnai užtenka. 
Varyti ją ilgiau, reiškia be
reikalingai nunešioji mašiną 
ir pačius drabužius.

mus. J 
šiais metais bus apie 1.600 
išlavintų veteranų.

Iš dviejų joms nustatytų 
darbų, kurie pabrėžti or
ganizacijos pradžioje, 
VVASPS dabar atlieka vi
sokius kitus. Iš keturias
dešimt aerodromų jos per
kelia 44 Įvairių rūšių lėk
tuvus dėl Air Transport 
Command, padeda meteo- 
rologistams daryti tyrinė
jimus, pristato sunkius 
lėktuvus studentams, iš
bando naujus inžinus, at
lieka kurjerų pareigas ir 
perkelia administracijos 
darbininkus, - instrumen-

lėktuvas.

Naujieji Batų Kuponai 
Galios Nuo Gegužės 1d.

Taisau Namus
Atlieku karpenterio darbą, 

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

GRABORIAI
Orlaivių ženkleliai Nr. 2, 

Karo Racionavimo Trečio
joje Knygelėje, galės būti 
vartojami pirkimui vienos 
poros batų pradedant nuo 
gegužės 1, 1944, pareiškė 
Kainų Administracijos Į- 
staiga. Šitas ženklelis ga
lios neribotai, lygiai kaip 
ir orlaivių ženklelis Nr. 1, 
kuris dar tebegalioja.

Kaip anksčiau pranešta, 
tus ir kitas reikalingas da- ženklelis Nr.^18 iš Karo 
lis pataisoms. Racionavimo Pirmos Kny-

VVASPS parodė, kad jos gėlės, kurios galiojo vienos
I i

I
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S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK6 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537
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apsipažinusios su visokiais Poros batų pirkimui nuo 
lėktuvais ir taip jos paliuo- birželio 16, 1943, ^^nustps 
suoja vyrus dalyvauti ka
rėje.

Panelė Jacųueline Coch- 
ran, Moterų Pilotų Direk
torė, gavo daug užgyrimų.

Pulkininkas C. D. Old- 
field, vyriausias oficierius 
Dodge City Air Base, Han
sas Valstybėj, pareiškė 
pilną pasitenkinimą ir jis 
sakė, kad VVASPS užlaiko 
tikrai aukštus standartus, 
kuriuos reikalauja B-26 
“medium bomber” mokyk
la.

Pulkininkas Peter Pear-'

I

galiojęs balandžio 30 d.
OPA išleido smulkų pra

nešimą apie batų mėnesi
nę gamybą ir vartojimą, iš 
kurio matoma, kad 1943 
metais racionuotų batų iš
dalinimas viršijo jų ga
mybą 53,000,000 poromis. 
Šis didžiulis eikvojimas 
inventorių atsargų aiškiai 
rodo, kodėl buvo reikalin
ga sumažinti batų racio- 
navimą civiliams.

I

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

ZALETSKAS
FUNERAL - HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

' D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609



DARBININKASAntradienis, BMandž.o 25 1941

Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

Kaimų Aplankymas
(Tęsinys)

I

ti* KRISTAUS VYNUOGYNE * IS

Vienas dailininkas nupiešė gražų paveikslą ir apačioje padėjo parašą: “Jei Kris
tus šiandie sugrįžtų.” Paveikslas vaizduoja Kristų, kurs erškėčių vainiku ant galvos 
neša sunkų kryžių mūsų laikų miesto gatvėmis. Iš namo, ties kuriuo Jis parpuolė po 
kryžiaus sunkybe, žiūri šių dienų žmonės; pro duris žiūri bailiai, kurie dar turi savo 
širdyse meilės prie Išganytojo, bet nedrįsta viešai parodyti. Pro langus žiūri sotūs, 
negailestingi, veidmainiai ir netikėliai. Nė vienas jų nepadėjo Jėzui Kristui atsikelti 
iš po sunkios kryžiaus naštos. “Jei aš ten būčiau buvęs, 
dėl Jėzaus visas save būčiau pasiaukojęs.” 
ki vargstančiųjų asmenyse? Juk tu žinai Kristaus žodžius: 
kiek kartų ką gera padarėte vienam iš šitų mažiausių Man padarėte.” 
šaulyje atsirado tiek daug neteisybių ir žiaurumo tik dėl to, kad daugelio žmonių są
žinė atbuko, o ji atbuko dėl to, kad daugelispaniekino maldą arba blogai meldžiasi.

” tu dabar pats sau sakai,” aš 
Bet ar gi tu savo gyvenime Jėzaus nesutin- 

“Ištikrųjų sakau jums, 
Šiandien pa-

Visokios kinų tautos eilės.
Šitokioj spūsty, žinoma, nenuostabu, jei jau kele

tas vaikų numirė. Šiandien rytą pranešė pro mane to
kį mažą grabelį — blogiau galima sukalti tik dėžę. 
Grabelį nešė du vyrai su kartim. Paskutinysis turėjo 
lopetą. Bet ir keli vaikai čia išvydo pasaulį. Tarp tūks
tančių žmonių, aišku, sutinkamos visokios kinų tautos 
eilės. Paprastas kaimietis su žmona šalia išsipuošusių 
miestiečių. Čia turi visi prie vienas kito gyventi. Vaka
rų seminarijoj prieš mano duris laimėjęs vietelę visai 
puikus ponas iš Tsining. o šalia jo — žiūriu prie didelio 
molinio puodo — gyvena kaimiečio vaikai.

• ku nebesuėjo į misijų stotį. Ir dabar prasirito be galo 
ilgas transportas pro mūsų misiją. Vis maži vežimai, 
vienkinkiai vežimėliai.

Garsiai raudojo
Vis dėlto šitoj kaimo daly iš tikrųjų buvo daug 

žmonių — apie 2 tūkstančiai — ant viens kito sulipę. 
Mano mažame kambarėly daugiausia trijų metrų 
skersai ir išilgai, susigrūdo mažne 40 žmonių. Kiemai 
buvo perpildyti ūkininkų galvijų, kuriuos štai čia, ka
dangi pas mus buvo uždrausta, suvedė ant bažnyčios 
žemės. Daugel moterų ir mergaičių garsiai raudojo, 
nes kaip tik vėl prasidėjo smarkus kulkosvydžių tra
tėjimas. Tarp to krito sunkūs pabūklų trinkiai.

I
Žibančioj saulėj žibėjo lėktuvai.

Prieš 2 valandą pasidarė visai smarki artilerijos
Pas vienuoles, be abejonės, atrodo taip pat kaip pas ugnis. Japonų kanuolių sviediniai planingai pasiskirs- 

mus. Jos priima/tik moteris. Jau ir ten visa perpildyta, beveik viršum viso miesto. Mes galėjom gerai ma
ls didelių kauliang šiaudų, piršto storumo ir beveik 3 jų sprogimą. Bemaž vienu sykiu pakilo bombane

šiai. Išsyk lėkė labai aukštai, paskui pasivingiavo vie
nas kiek žemiau. Nuskirtoj vietoj staiga vėl pasuko 
stačiai aukštyn. Motoras vėl suburzgė, ir tikro įdauži- 
mo nekiek teišgirdom. Vėjas taip pat buvo priešingas. 
Kaip šis, taip bombardavo ir visi keturi kokią valandą. 
Kai vienas kėlė propelerį vėl aukštyn, kitas jau buvo 
apačioj. Į dvi vietas taip siautėjo šitas smarkus bom
bardavimas. Ar šią ketvirtą kovos dieną Tsining pa
galiau kris? Žibančioj saulėj žibėjo lėktuvai mažne 
baltai, ir ten žemai prie mūsų pietinės mūro sienos 
tviskėjo kareivių durtuvai, tai slenkančių gurguolių 
apsauga. Pagaliau prieš trečią valandą nutilo kanuo
lių griausmas. Bombanešiai vėl skrido į šiaurės rytus. 
Šisai tylėjimas buvo slegiantis. Kas ten anoj pusėj at- 

l ir vėl 
sukrinta. Kur užpuola lėktuvai, pakyla juodi dūmų de
besys. Man bebūnant savo kambary, kieme pradėjo 
lyg akis išdegę visi bėgti, viens už kitą garsiau rėkda
mi: “Kareiviai, kareiviai”! Iš tikro į mus bėgo apie 15 
kinų kareivių. Braškėdami užsidarė mūsų vartai. Jau 
keli šautuvai perlėkė per mūrus. Brolis Linoldas ban
do apsiginti. Tėvas rektorius išsiveržia per vartelius; 
drebėdami ir kaukdami prašo jie jį, kad leistų misijose 
pasislėpti. Rektorius negali sutikti. Tada jie puola 
prieš jį ant kelių ir paliečia lyg maldaudami kaktomis 
žemę.

Per šitą skubumą, pasigirsta šūvis — netyčia, bet 
pasidaro tikra panika. Rektorius kalba jiems gražiuo
ju. Brolis Linoldas įbruka paskirai kiekvienam į ranką 
šautuvus, ir pamatau bėgančius į laukus. Pastatom 
prie savo mūrų sargybą; kiti dingsta kaime už mūsų

metrų ilgumo, leido seselės ■vienuolės pasistatyti pala
pinę. Dabar jau jos turi apie du tūkstančiu moterų.

Nebesuėjo j misijų stotį.
Aš manau, tik dabar japonai ypač pasileido pulti. 

Prieš devintą valandą žmonės taip susigrūdo, jog rei
kėjo aitdaryti plačiuosius vartus. Po šitos daugybės 
žmonių, kurie bent tarp mūsų miesto mūrų norėjo pa
būti, prisiartino prie mūsų misijos japonų būrys. Jau 
prieš astuonias dienas buvo nutarta, kad visi tėvai tu
ri susirinkti prie vartų, jei kariuomenė kokiu nors 
būdu norėtų laužtis. Taip stovėjom daugel tėvų prie 
didžiųjų vartų, kol pasiekė mus avangardas. Karinin
kas nemokėjo nei kiniškai nei kaip nors europietiškai. 
Bet kad japonai kinų raides gali įskaityti (tik kitaip, . .
taria), mes jam padavėm raštą, kurį Tsinanfu konsu- sitiko. Matėm kaip atskiros ugnys issiverzia 
las buvo atsiuntęs visoms vokiečių įstaigoms. Jis ge
rokai nustebo dėl stovinčių gatvėj žmonių, kad jie lai-

Nekaltos Marijos-Širdies Seseles ir jų čiagimių kan
didates aplanko krašto vyskupas.

Vargšų Motina

Elžbieta gydė 
žaizdota galva elgetą. Jo 
galvą ji laikė ant kelių; sa
vo rankomis karpė susivė
lusius plaukus ir aprišinė- 
jo jo žaizdas. Tai matyda- 
mo starnaitės labai nuste
bo. Kunigaikštienė nieko 
neatsakė, tik linksmai nu
sišypsojo. Kartą Elžbietos 
vyras, Tiuringijos kuni
gaikšti^ Liudvikas, buvo 
iškeliavęs pas karalių, pa
likdamas jai rūpintis savo 
krašto valdymu. Kunigaik-

Pamažu, šis šiurkštus 
plėšikų vadas atkreipė sa
vo akis į nerangų sargą. 
“Asile”, jis tarė tykiai, bet 
su gilia neapykanta, “mes 
tokių neplėšiam”.

1 “Tu esi laisvas mane per
kratyti jei nori”, siūlė kun. 
Gerardas.

Vadas pakratė galvą, 
“Nereikia. Atsiprašome, 
kad tave sutrukdėm. Gali-

; šv. Elžbieta Tiuringietė 
I pasižymėjo nepaprasta 
i vargšų meile. Kartą ji kaž
kur prapuolė. Tarnaitės 
jos ieškojo koplyčioje, ku-

Įdomu, kad vienintelis kumeles į apleistą šonkelį. rioje ji dažnai melsdavosi, 
susitikimas su plėšikais Po valandėlės jie išėjo į ly- bet jos ten nerado. Paga- 
šioje kelionėje įvyko visai gumą, kur rado jų vadą liau joms pavyko kuni- 
netikėtai iškeliaujant iš tarp būrio apginkluotų gaikštienę rasti viename 
Pinuku, grįžtant į Lin plėšikų. Jų vadas pirmą sodo užkampyje. Štai kokį 
Kiang. Jau buvo vidurdie- kart buvo matęs kun. Ge- netikėtą vaizdą išvydo ieš- 
nis ir saulė skaisčiai švietė rardą, bet greit suprato, kotojos! 
ant miegančių pakalnių ir kad tai misijonierius. 
rausvų kalnų. Keliautojai 
jau buvo praėję viešbutį 
pavojingoje vietoje ant ke
lio įlankos, kuomet kun. 
Gerardas ir Vangas išgir
do garsų šūkį iš aukštų 
kalnų, virš jų galvų. Vie
nas į kitą pažvelgė ir su
prato, kad tai plėšikų sto
vyklos sargo paprastas į- 
spėjimas, kad kefeiviai 
ateina keliu. Jie nebuvo 
nustebę, kai po to šūkio
pamatė nerangų vyruką te eiti sau be rūpesčio”, jis štienė taip šelpė tuo metu 
atbėgant nuo kalno su šau- atsakė ir jo balsas išreiš- bado ištiktuosius gyvento- 
tuvu rankoje. Jam prisiar- kė kiek pagarbos. jus, kad išsėmė pagaliau
tinus, abu keleiviai sulai-. “Kodėl šie plėšikai su kunigaikščio sandėlius ir 
kė savo kumeles. mumis taip mandagiai pa- kasą. Bet grįžęs kunigaik-

| “Aš esu katalikas kuni- sielgia man neaišku,” kun. štiš skundikams atsakė: 
gas iš Lin Kiang miesto”, Gerardas vėliau rašė savo “Leiskite jai dėl Dievo da- 
kun. Gerardas jam man- mamytei. “Be abejo mums ryti gera neturtingiems 
dagiai paaiškino. į daug kuo palengvina mūsų

“Tai man nieko nereiš- darbą. Gal Dievas duos su- 
• kia”, plėšikas žiauriai at- tikti būrį, kuris nebus toks 
įkirto. “Jūs abu pasisukite mandagus ir taip maloniai 
čia”, parodė šautuvu šon- nusiteikęs, bet tą rūpestį 
kelį. Į ir baimę palieku Dievo

Ramiai jie pasuko savo ^rankose.”

žmonėms, nuo to mes ne
žūsime. Mes turime būti 
patenkinti, kad ji mums 
dar Vartburgą paliko”, 
baigė juokdamas.

Pirmyn Su Dievo Darbu
4

as-
pa-

Per ištisą birželio mene- namus, mėgindamas 
sį, trisdešimt penktais me- menišku susiėjimu ir 
tais, bendra padėtis Man- sikalbėjimu privesti juos 
čūkoje buvo taip nesaugi, prie karštesnio dvasinio 
kad Prelatas Lane patele- gyvenimo, ypatingai daž- 
grafavo kiekvienai misijai nu priėmimu Švenčiausio 
įspėjimą prieš plėšikų pa- Sakramento.
vojus. *“Griežtai patariu Net ir pagonys pradėjo 
vengt i visų nereikalingų suprasti, kad švenčiausias 
kelionių, kol pareis šie ne- Sakramentas yra geriau- 
ramūs laikai.”

Nors kun. Gerardas ne
suprato, kokios sąlygos 
buvo priežastimi šio įspė
jimo, bet jis laikinai nu
traukė savo keliones. Jis da jį tikrai sužavi 
jautėsi lyg surištas, nega- timtaučių religija, 
lėdamas keliauti. Tačiau, 
jis linksmai pasinaudojo 
viršininko uždraudimu ir 
tuo tarpu visą savo ener
giją paaukavo saviesiems

jis pastebėjo, kad mokiniai 
grįždavo į savo namus vien 
tik valgyti ir miegoti.

Kun. Gerardo svarbiau
sias užsiėmimas Lin Kiang 
misijoje buvo pastatymas 
beturčiams ir seneliams 
namų. Kadangi mažai bu
vo pinigų, jis negalėjo į- 
vykdinti jokių didelių lab
darystės sumanymų. Ne
paisant to, jo širdis neri
mo, mąstydama apie sun
kią žmonių padėtį ir jų 
vargus, kuriuos jis matė 
kur tik pasisuko. Jis sten
gės kaip nors pagerinti jų 
vargingą gyvenimą.

■ “Vangai,” jis pranešė 
ši sve- savo katekizmo mokyto- 

” įjui, “mes atidarysime ma-
Šioje Misijoje, kaip ir ž4 namelį beturčiams «r 

pirmoje, mažieji mokyklos vargšams, tiems, kurie 
vaikeliai savo maloniais neSali PatYs sau užsidirb- 
būdais patraukė kun. Ge- ti pragyvenimo. Bet šiame 

o w t rardą. Kuomet įtaisė jiems krašte ir šiais laikais, kaip
Lin Kiang parapijiečiams. įvairius pasilinksminimo į- negalime pripildyti marių 
Jis aplankė visų katalikų rankius mokyklos . kieme, akmenimis, taip pat nega- 

sias patikrintojas atsiver- 
tusiųjų katalikų ištikimy
bės. “Kai žmogus pradeda 
priimti Baltąją Plotkelę 
ištikimai”, jie aiškino, “ta-

lime išpildyti norų visų tų, 
kurie šaukiasi pagalbos. 
Pirmiausia mes priimsime 
tuos, kurie be šeimynų ir 
be mylimųjų, ir dideliame 
varge. Mes negalėsime vi
suomet pirkti užtektinai 
maisto ir drabužių, todėl 
visi, kurie galės, išeis elge
tauti. Kuomet nebegalėsi
me elgetauti, tada pralei
sime savo paskutinius pi
nigus nupirkti ryžių jiems 
pavalgydinti”.

(Bus daugiau)

misijų, kad dar kartą nesušoktų per mūrus į kiemą. < 
Tai būtų iš viso mums pavojinga, jei jie pas mus įsi- 
kraustytų.

Įsibriovė japonų kariuomenė.
Vakar vidurdienį netrukus po smarkaus šaudymo 

įsibrovė iš dviejų pusių į miestą japonų kariuomenė, 
sulaužiusi pasipriešinimą. Du iš mūsų šiandien rytą 
pamažu įtykino į miestą. Šiauriniai vartai buvo visai 
atviri, ir vienas japonas leido pro juos praeiti. Žinoma, 
jie nuėjo pirma į mūsų ten esančią misijų stotį, kur 
išgirdo naujausias žinias. Dievui dėkui, iš vakar nieko 
neatsitikę. Mūsų, misijoms gana laimingai pasisekė. 
Senas priežodis: vae victis (vargas nugalėtiems), deja, 
vėl tik ką pasitvirtino.

t

Misijonierės Seselės netik mokytojauja, bet ir slaugo ligonius.




