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Šiomis dienomis anglų 
spaudoj tilpo žinių sąry- 
šyj su kun. Orlemanski 
misija Maskvon, kad So
vietų Rusijos valdžia pa
reiškusi, jeigu lenkai su
darytų valdžią palankią 
Rusijai ir savo kariuome
nę iš Anglijos ištrauktų ir 
prijungtų prie Rusijos 
raudonosios armijos kovai 
prieš Vokietiją, tai Rusija 
lenkams priskirtų Vilnių 
ir Lwową ir dar priedo 
duotų Rytinę Prūsiją.

Rusijos bolševikai yra 
tikrai dosnūs dalinti sveti
mas teritorijas.

Jeigu šis sovietų valdžios 
pareiškimas yra tikras, 
tai kažin ką dabar komu
nistai kvislingai pasakys 
apie Vilniaus priskyrimą aukštesnės, negu tą pat 
Lenkijai? Lietuva niekad mėnesį 
nėra išsižadėjus Vilniaus. 
Ji vedė kovą su Lenkija 
dėl Vilniaus, ir ją tebeve
da. Rusija yra pripažinus 
sutartimi Vilnių Lietuvai, 
o dabar štai Lietuvos sos
tinę skiria Lenkijai, jeigu 
tik ji nusilenktų Kremlio 
‘komisarams.
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Darbo Sekretorius Pareiškė,! 
Kad Vasario 15—Kovo 15 Į 
Pragyvenimas Nepasikeitė .
Darbo Sekretorius Fr. 

Perkins pranešė, kad ga
lutinai vasario 15 d. kovo 
15 d. laikotarpyje pragy
venimo lygis pasiliko ne
pakitęs, nes vienų prekių 
kainos pakilo, gi kitų kri
to.

“Bendras pragyvenimo 
lygis pasiliko pastovus 
per visus metus, išskiriant 
mažus svyravimus,“ ji pa
reiškė.

“Svarbiausių pragyveni
mui prekių kainos buvo 
maždaug 0.8 procentų

I

praėjusiais me
tais, ir 22.8 procentų auk
štesnės, negu sausio mėn., 
1941 m., kada buvo nusta
tytos “Mažosios Plieno“ 
formulės kainos. Nuo ka
ro pradžios Europoje, pra
gyvenimo kainos pakilo 26 
procentais, gi praėjusio 
karo metu per tą patį lai
kotarpį kainos buvo paki
lusios 61 procentu.

Viena iš salų Japonų laikomų Pacifike, po perskridimo Amerikos bom- 
berių, apsipylė dūmais. Tai ženklas, kad toji sala buvo pasveikinta su ne- 
mažais armijos karo kiaušiniais.____ ______________________ • * ^7

Perėjimą
Iš Amerikiečių Penkio- da prekybininkų trokai ir 

liktojo Oro Jėgų Centro, kitos pervežimo priemonės 
Italija, geg. 15 — Ameri- netaip užimtos.” 
kiečiai smarkiai bombar- i 
davo svarbų geležinkelį ir Į 
gal būti tuo bombardavi- I 
mu uždarė istorinį Bren- 
ner Perėjimą. Tokiu būdu 
uždarė naciams pristaty
mo karo medžiagos kelią.

Aliejaus Kurui Prašymams 
Formos Bus Išsiuntinėjamos 

Birželio Mėn.

Sovietu Griežtos Sąlygos 
Rumunijai

Sovietų Valdžia Negali 
Taip Staiga Pasikeisti

Kun. Hilaras J. Paszek, 
C. S. C., iš North Easton, 
pareiškė, kad būtų tikrai 
gražus dalykas jeigu būtų 
pakeitusi Sovietų Rusijos 
valdžia nusistatymą link 
Katalikų Bažnyčios, bet ji 
to negalėjo padaryti per 
vieną naktį.

Kun. Paszek nurodė, kad 
tik kelios savaitės atgal 
sovietų Rusijos valdžia 
puolė šventąjį Tėvą — po
piežių Pijų XII. Kun. Pa
szek yra buvęs* Lenkijoj 
1939 m., kada rusai įsiver
žė į Lenkiją. Rusijos bol
ševikai tuojau grasino už
darymu Katalikų bažny
čių ir konfiskavo bažnyčių 
ir klebonijų nuosavybes. 
Tačiau amerikiečiams ru
sai leido apsigyventi rū
siuose, o patys susikraus
tė į viršų.

Kun. Paszek sakė, kad’ --------—jis ir jo draugai kunigai ta įr t_ 
buvo Rusijos valdžios^kon-■ “Liverpool Echo“ taip ap- net ;

rašo jo šiurpius pergyve- minti. Iš pradžių jo laive- 
nimus: įlis buvo po
— Dabar ieško darbo jū- (Chadwick) 

rininkas pečkurys William 
Colbon, kuris gyvena 70 
Soho St., Liverpool. Jisai 
plaukdamas 76 dienas at
virame laivelyje matė, rios įkrito į laivelį. Jis ap- 
kaip jo kapitonas ir dar dovanotas British Empire 
18 draugų mirė vienas po Medai. Jo akys ir dabar 

, iki šešioliktoje jo nėra visai pasveikusios.
;. tiktai ji- Dabar jis nori gauti darbą

Raudonieji Puolė Daugpili KUN. ORLEMANSKI PRISIĖMĖ 
VYSKUPO BAUSMĘLondon, geg. 15 — Sovie

tai pranešė, kad jų bomba
nešiai puolė vokiečių trau- _
kinius ir sandelius Daug- 15 — Kun. Stanislovas Or- čiau buvusių 26. 
pilyj, Latvijoj ir Tartu, lemanski, lenkų parapijos

____ Estijoje. Iš to galima sprę- klebonas, kuris be vysku- 
Generolo Stilwell štabas sti, kad raudonarmiečiai po žinios ir leidimo buvo

Ali jantų Ofensyvą Prieš 
Japonus

Kandy, Celon, geg. 15 —

Bern, Šveicarija, geg. 15
■ Kaip žinoma, Sovietų 

Rusija įteikė Rumunijai 
taikos sąlygas. Dabar iš 
Balkanų praneša, kad So
vietų sąlygos yra griežtos. 
Sovietai reikalauja, kad 
Rumunija išsitrauktų iš 
karo ir savo kariuomenę 

Į panaikintų arba prijung
tų prie Rusijos raudono
sios armijos.

Be to, Sovietų Rusijos 
valdžia reikalauja, kad 
Rumunija atsisakytų nuo 
Besarabijos ir Bukovinos, 
būtent, sutiktų tuos kraš
tus prijungti prie Rusijos.

Paprastos re-aplikacijos 
formos sekančiam sezonui 
aliejaus kuro racionavi- I 
mui bus išsiuntinėjamos 
visiems vartotojams pra- 

I džioje birželio, pareiškė 
Chester Bovvles Kainų Ad
ministracijos Įstaigos ad
ministratorius.

“Mes specialiai kreipia-
Lietuvis Gaus Subdiakonato

■cionavimo Įstaigoms laike. 
, - , septynių dienų, po to kai
buvo pasiektas jįe gaus fas formas,” 

aukščiausias sios progra- sakė g( 
mos taškas, t. y. 1942 m. formos 
gruodžio mėnesį, daugiau greįtu laiku, įstaigos galės j 
kaip 23,000 įsirašiusiųjų sutVarkyti jas nedelsda- 
karininkų kandidatų bai- mos jr tajp prad§ti išduo- 
gė mokyklas. Nuo tada racionavimo kuponus 
mėnesinis baigiančiųjų liepos j d Ankstyvas ku- 
skaičius nuolatos mažėjo ponų išdavimas padės pa. 
ir dabar siekia 2,500. Is.liuosuoti sandėlius ir leis 
keturių mokyklų buv 
užjūriuose, tebeveikia 
tai

Springfield, Mass., geg. kaip 11 mokyklų iš anks- tinėms Karo Kainų ir Ra-

ruošiasi pradėti šiaurės išvykęs į Maskvą, pagal K.pranešė, kad alijantai pra
dėjo ofensyvą prieš japo- Rusijoj ofensyvą prieš vo- Bažnyčios kanonus tapo

-v * 1 • v • • . < 1nūs Burmos šiaurės daly
je.

Kiniečiai atakavo dviejų 
mylių fronte su tankais, 

Į lėktuvais ir artilerija, 
t Smarkūs mūšiai tebesi
tęsia.

I
I
I

Springfieldokiečius. nubaustas.
Vokiečiai praneša, kad diecezijos vyskupas J. E. 

Rumunijoje skaitlingi vyskupas Thomas M. O’- 
raudonarmiečių būriai pe- Leary uždraudė kun. Orle- 
rėjo Moldavos upę ir puolė manskiui viešai atnašauti 
rumunus 60 mylių nuo šv. mišias, sakyti pamok- 
Rusijos sienos. sius ir eiti klebono parei-

' gas parapijoj, kurioj jis 
buvo per 22 metus.

Kol kas nėra oficialių ži
nių kur kun. S. Orlemans-, 
ki bus pasiųstas atlikti 
bausmę, bet spėjama, kad 
į kurį nors vienuolyną.

Kaip žinoma, K. Bažny- 
nuotykius i tyniais savo draugų lavo- čios kanonai draudžia h- ' 1<U

Liverpoolio lietuvio Vinco nais. Jis surišo vairą ir ap- nigui be vyskupo žinios iš- tHos valstybių 
i Kulpono (William Col- alpo, bet už dviejų savai- vykti ir nebūti sekmadienį J ‘ ų
jbon). Jo tėvai tikri lietu-į čių buvo rastas dar gyvas, savo parapijoj. Kun. Orle- 
viai ir jisai patsai supran-! be sąmonės ir sveriąs tik manski, kaip buvo praneš- 

i ta ir kalba lietuviškai. • 75 svarus. Nebegalėjo jisai ta spaudoje, buvo nusitei- 
Rphn" tain savo pavardės atsiekęs neklausyti vyskupo,

. Iš pradžių jo laive- bet vėliau apsigalvojo ir 
save pasižeminęs pranešė 
vyskupui, kad jis pasiduo- 
dąs jo sprendimui.

karininkų kandidatų bai-

Baisūs Anglijos Lietuvio 
Pergyvenimai

viena Australijoje.

1

(LKFSB) Anglų spauda] paliktas laivelyje su sep- 
plačiai aprašė

trolėj nuo rugsėjo 1939 m. j 
iki sausio 1940 m. Gavę vi
zas išvyko iš Lenkijos ir 
atvyko į Jung. Valstybes. 
Kaip tik jie išvyko iš Len
kijos, tai rusai uždarė jų 
bažnyčią.

Kaip žinoma, Rusijos 
bolševikai persekiojo ka
talikus ne tik Lenkijoj, 
bet Lietuvoj ir kituose f’-'
kraštuose. Šimtai tūkstan- kančios dienoje, j*—jxO
čių žmonių buvo išvežti į saį vienas tebeliko gyvas, tik ant sausumos.

i

kapitono 
komanda. 

Maisto dar buvo 35 dienas. 
Kada maistas išsibaigė, I 
tai Colbon maitinosi le-l 
kiančiomis žuvelėmis, ku-

v •

Iš Lietuvos Gabena 
Fabrikus

Šventimus Kolumbijoje

(LKFSB) Titas Astraus- 
pa- kas, kilęs iš Aukštosios 

dės. “Jeigu šios. Panemunės studijuoja te
bus sugrąžintos

mos ir taip pradėti išduo-

}

I
praneša, kad okupantai 
skubiai gabenasi iš Pabal- 

i savo kari
nes įmones ir tenai veiku- 
įsius fabrikus. Patvirtina 
mos žinios, kad iš Estijoj 
veža visokį kultūrinį tur-Į 
ta. Išgabenama Torpato | 
Universiteto garsusis kny- 
gvnas. Veža visa, ką pasie
kia vokiečio ranka.

(LKFSB) Iš

Raudonieji Anie Kun. Orle- 
manskio Kelionę

OPA Numuša Sviesto Ir 
Margarino Taškų Skaičių

ologija Ibaguės kunigų se
minarijoje. Šią vasarą, 
birželio mėn. pabaigoje, 
numatoma, jisai gaus sub- 
diakonato šventimus.
yra pasižymėjęs savo sėk
mingomis studijomis, yra 
geras muzikas ir netgi

Jis

tik

Tuo tarpu,

vartotojams apsirūpinti j 
kuru ankstyvą rudenį, ka-^

kaikuriuos dalykus dėsto 
mažojoje seminarijoje.

AMERIKIEČIAI SUNAIKINO 63 
VOKIEČIŲ LĖKTUVUS

, London, geg. 15 — Du 
į tūkstančiai Amerikos lėk- 
_ tuvų puolė šiaurės Vokie- 
_ tiią. Susirėmimuose ore 
_ 63 vokiečių lėktuvai sunai

kinti ir 22 Amerikos lėk- 
3jtuvai negrįžo.

facturing kompanijos pre
zidentas išsiuntinėjo savo 
15,000 darbininkų laiškus, 
kuriuose jis ragino darbi
ninkus prisilaikyti savo 
kompanijos unijos, kuri 
per 10 metų atstovavo jo

Darbdavio Teisė Unijos 
Klausimu

1

darbininkus.
kada laiškai buvo išsiunti
nėti. CIO unija bandė su
organizuoti 
darbininkus 
jos.

kompanijos 
prie CIO uni-

Sibirą ir sugrūsti koncen
tracijos stovyklose, kur 
jie yra priversti dirbti 
sunkiuosius darbus neat
sižiūrint į jų sveikatos sto
vį.

Raudonieji Bombardavo Gele 
žinkelio Miestelį Lenkijoj

FOByiCTORY

BUY
UNITED 
STATĖS

WAR 
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y and 
\STAMPS

Philadelphia, geg. 15 —
Trečias Jungtinių Valsty-;
bių apeliacijos teismas ■ Teismas 
pripažino, kad darbdavys kiekvienas pilietis turi žo- 
turi teisę išreikšti savo'džio laisvę, ir Wagner La- 
nuomonę apie unijas. |bor Relations įstatymas

Edvvard G. Budd, Manu-'tos teisės negali atimti.

nurodė, kad

Kainų Administratorius 
Chester Bowles paskelbė, 
kad pasitaisius ištekliams, 
racionavimo taškų vertė 
sviestui nuo 16 taškų 
numušta iki 12 taškų sva- 

paduoda apie to kunigo Pradedant nuo balan- 
bausme, kuria jam pa- džio 30 d. (sekmadienį), 
skyrė Springfieldo vysku-; Margarino tašku vertė 
pas O’Leary. 'numažinta iki 2 tašku

---------------- inuo 6 taškų. Rapido upės ir prancūzų 
Karo DAnaHamentM Su- Šitie sumažinimai Darvš- karo jėgos, kaip praneša, 

siaurina Karininku Lavinimo J"™
cių bazes ant dviejų svar
biųjų kelių į Romą.

Alijantai užėmė 
forte ir dar kitus šešius kaliniai, kurie buvo paimti 
kaimelius; 
pristatymą reikmenų na- Valstybes, 
cių armijai.

Spaudoje buvo žinių, kai
tik alijantai pradėjo nau- bai patenkinti darbu ir 
Iją ofensyvą prieš nacius gyvenimu Jung. Valstybė- 
'Italijoj, kad toji ofensyvą se.

Maskva, geg. 15 — So
vietų Rusijos spauda nla- 

i čiai rašo apie kun. S. Orle-, 
manskio kelionę į Maskvą] 

i ir grįžimą į Jung. Valsty 
; bes. Tačiau nei žodžio ne-

____ a____ _________ 1________________1___ ’

Lietuvių Brastoj Sukėlė Gaisrus ____ ♦-----------------------
Londonas, geg. 15 — So-] (LKFSB) Kolumbijos 

vietų Rusijos bombanešiai lietuvių memorandumas, 
įpuolė Lietuvių Brastos kurs buvo įteiktas Angli- 
I (Brest Litovsk) miestelį, jos, Amerikos ir Kolumbi- 
kur geležinkelio junginys.

Miestelyj sukėlė didelius 
gaisrus.

Be to, rusai bombardavo 
i Polotską ir Narvą, Estijoj. 
| Sunaikino nemažai vokie
čių transporto.

jos valdžioms, dabar iš
spausdintas puikiame lei
dinyje: “Cronica Diploma- 
tica”. Po memorandumu 
pasirašę Dr. S. Sirutis, 
kun. N. Saldukas, M. Ta
mošiūnas ir G. Feldmanas.

Į
I

Iš Alijantų Centro, Nap- yra didžioji invazija (D 
les, Italija, geg. 15 — Ali-1 diena) Europon. Tačiau 
jantų karo jėgos pralaužė oficialiai nėra pranešimo, 
Vokietijos nacių linijas už kad tai būtų D diena.

vimo tašku verčių mėsai ir 
Dieno produktams nėr ge
gužės mėn. Naujosios ver- 

Karo Departamentas pa- tės galioia nuo balandžio 
” ", kad patenkinus;30 iki birželio 3 d., 1944 m.į 

į Mėsai racionavimo tašku 
vertė įvairiems jautienos 
niov’mams vra pakelta se-i 

į kančiam mėnesiui, dėlto.
kad jautienos pareikalavi
mas padidėio ir viršija e- 
samus išteklius.

Karo Kaliniai Dirba 
Franklin Parke

Programą i t Per pastarąsias dvi sa
vaites Franklin Parke, 

Castel- Bostone, dirba italai karo
skelbė,
skubų jaunesniu iu kari
ninku narei kalavima ir 
smarkiai mažėiant reika
lavimui karininkų kandi
datų mokyklų programai. 
Jungtinėse Valstybėse šį 
rudenį veiks nedaugiau

taipgi nukirto į nelaisvę ir atvežti į Jung.
Jie yra karo 

sargybos priežiūroje.
Italai kaliniai atrodo la-



Antradienis. Gegužės 16, 1944

Maurice J. Tobin 
administratorius ir 

Kaip ži-

ĮVAIRIOS žinios

valstybės guberna-

WFA Praneša Apie Žuvies 
Ir Mėsos Perspektyvas

padidėjusius 
maisto karo

2

Mayoras Tobin Kandidatu i WPB Praneša, Kad 'Baimės' 
Į Gubernatorius Pirkiniai Iššaukė Popieriaus

1914 metų žuvų pateiki
mas nebus pakankamas 
patenkinti 
proteininio 
laiko civilių pareikalavi
mus. kartu su kariniais 
lend-lease reikalavimais, 
praneša Karo Maisto Ad
ministracijos Vidaus De
partamento Žuvininkystės 
Koordinacijos Įstaiga.

Amerikos šeimininkėms 
patartina pirktis šviežių 
vandenų žuvis.

Kaip žuvininkystės ko
ordinatorius praneša. 1944 
metų salmon’o konser
vuose ištekliai bus mažes
ni, negu 1943 metais.

Karo Maisto Adminis
tracija tikisi, kad mėsos 
bus pagaminta žymiai di
desni kiekiai negu 1943 
metais. Civiliai, tikimasi, 
gaus kiek daugiau mėsos
šiais metais, negu 1943 V14 
metais. Civiliai, tikimasi, 
gaus kiek daugiau mėsos 
šiais metais, negu 1943 
metais (131 - svarų asme
niui). Tačiau didesnė pa
didėjusios mėsos gamybos 
dalis bus sunaudota karo 
pajėgoms.

Šiomis dienomis Bostono 
miesto mayoras Maurice J. To
bin pasiskelbė kandidatu į Mas- 
sachusetts 
torius.

Mayoras 
yra gabus 
nuoširdus lietuviams, 
noma. mayoras Tobin yra pas
kyręs adv. Joną Grigalų legalio 
departmento nariu, p. A. J. 
Namaksy namų įkainuotoju 
(assessor'ium) ir kitus.

So. Bostono lietuviai, kaip 
tik sužinojo,, kad mayoras To
bin kandidatuoja į gubernato
rius. tai tuojau ėmėsi darbo, 
kad jo kandidatūrą paremti lie
tuvių balsais.

Adv. Jonas Grigaius jau tu
rėjo pasikalbėjimus su lietuvių 
vadais įvairiose kolonijose, kad 
įtraukti lietuvius į politinį dar
bą — Tobin į gubernatorius. 
Jis visur gavo nuoširdų lietu- 

pritarimą. Pilietis.

Veidui (Faclal Tissuel 
Trūkumą 

t

IR UŽAUGO

Ir užaugo liepytėiė 
Žaliojoj girelėj.
Be šaknelių, be lapelių (2) 
Tiktai liemenėlis.

Ickes Perspėja Anglių 
Vartotojus

Ir užaugo našlaitėlė 
Tarpe našlaitėlių.
Taip gražutė, malonųtė, (2) 
Tartum angelėlis.

Kieto Kuro Administra
torius Harold L. Ickes pa
taria. kad vidur vakarių 
valstybių anglių vartoto
jai. kurie delsia užsakyti 
vidurvakariucse pagamin
tą anglį, tikėdamiesi vė
liau pakankamai gauti 
Pietinių Appalachian an
glių, rizikuoja labai rimtu 
pavoju sekančią žiemą pa
sitenkinti daug mažesniu 
anglių kiekiu, 
reikia.

Kieto Kuro 
cija taip pat 
tctojus
“vartotojų 
dabar ir sugrąžinti juos 
vietiniam anglių prekiau
tojui. bet
Fuels Administration).

negu jiems

Administra- 
ragina var-

»

Ir palaužė liepytėlę 
Rūstusis vėjelis.
Ir paguldė liemenėlį (2) 
Ant lygios pievelės.
Prikalbino bernužėlis
Apleisti darželi —
Ir įkrito našlaitėlė (2) 
Didžiajan vargelin.

Vos išėjo našlaitėlė
Iš rūtų darželio.
Tuojau jaunai atsivėrė (2) 
Ašarų upeliai.

Popierius veidui 
naudojamas karo tarny
boje, bet protingai varto
jant, jo ištekliai turėtų pa
tenkinti svarbiausius civi
lių pareikalavimus, prane
šė W. Maloney, Tissue Pa- 
per Sekcijos viršininkas 
Karo Gamybos Įstaigoje, 
Popieriaus skyriaus.

Popieriaus veidui, kurio 
dabar gaminama po 6,700 
tonų per mėnesį, paskuti
niu laiku buvo jaučiamas 
trūkumas, daugiausia dėl
to, kad kai kurios šeimi- 
ninkes pirkosi iš “baimės”. 
Šio popieriaus gamyba pa- ; 
skutiniaisiais metais buvo 
palaikoma 1942 metų auk
štumoje ir šių metų ant
rojo ketvirčio popiermal
kių dalis, paskirta šio po- 
pierio gamybai, buvo auk
štesnė už pirmąjį ketvirtį. 
Šio popieriaus vartojimas 
karo fabrikuose, stiklų bei 
metalo dalių valymui, ir 
padidėjęs jo vartojimas li
goninėse kiek sumažino 
išteklius civilių vartoji
mui. Sanitarinių ‘napkins’ 
gaminama 2,500 tonų mė
nesiui, kas yra pakanka
ma vartojimui. Toiletinio 
popieriaus gaminama apie 

: 35.000 tonų mėnesiui, ko 
maždaug pakanka, išski
riant vakarų pakraštį ir 

. Texas. kur blogas paskirs
tymas yra faktinoji trū
kumo priežastis.

BE PAGUODOS
Dėdė į savo giminaitį:

— Kaip aš išgirstu apie tavo 
užbaigti pildvti latravimą, tai man net plaukai

deklaracijas” ant galvos stojasi.
Giminaitis:

— Jau bent nemeluotum, dė- 
ne SFA (Solid dyte: juk nė vieno nebėr ant 

galvos.

MOHTELLO, MASS

v«, A. a. Liudvisė Zinkevičienė

VVORCESTER, MASS.
Vincui Burduliui, parapijos 
vargonininkui ir Edmundui 

Vyčių N. A. Apskričio seime- vaškui, kuopos finansų rašti- 
lis įvyko, praėjo, c tik pasiliko njnkui. Abudu turi ypatingus 
įspūdžiai. Tie įspūdžiai neišdil- į gabumus muzikos ir dramos 
domai pasiliks atsila tikusiųjų i srityse. Kuopa taria abiem ačiū 
mintyse, nes suvažiavimas buvo qž gražiai atliktą darbą, 
labai sėkmingas.

Bal. 29 d. penktą valandą 
pradėjo rinktis Vyčiai-Vytės. i 
Delegatai ir svečiai iš kitų ko- ““T*’ T.......................... i lyčių intencijai, lonijų ir vietiniai skubiai ėjo;
iš visų pusių į salę pamatyti, j 
dalyvauti Vyčių 116-tos kuopos, 
surengtame vaidinime “Knight- : 
mares of 1944". Vaidinimo pra
džioje merginų choras, puikiai, 
muz. Vinco Burdulio išlavintas 
ir jam akompanuojant, sudai
navo kelias populiariškas daine
les. Po dainų vakaro vedėjas 
Edmundas Vaškas pasakė mo
nologą, kurs neapsakomai pati
ko klausytojams. Programoje 
sudainavo solos panelės Dorota 

I Levancevičiūtė, Aldona Dubie
ji šios karo tarnybos linksmosios narės ankstyvą kaitė, Rita Tamulevičiūtė ir E- 

Velykų rytą atidavė dvigubą pagarbą Prisikėlusiam, .iena Katinaitė. Duetu sužavėjo 
----------------------------------------------------------------------------------- visus dvi Elenoros, Torpey ir 

j Dagilytė.
Pasirodo, kad Vyčių tarpe y- 

ra “Frank Sinatra II’’. Taip 
švelniai

j daineles 
kad net

Farmų Darbams Ieškoma 
Jaunuoliai Ir Moterys

I

Aušros Vartų Parapija

maisto konservavimo dirb
tuvėse, apsilankytų arti- 
miausioje U. S. Employ-1 ^ukus

Amžinos atminties Liudvisė 
(Zinkevičienė (Meškinytė), ki- 
1 iusi iš Musteikos kaimo, Kaoe- 
lių par.. Vilniaus krašto, dar 
jauna būdama atvyko į J. Val
stybes 1902 m. Susipažinusi su 
Vincu Zinkevičium, stambiu 
Brocktono biznierių. 1904 m. 
ištekėjo už jo ir susilaukė ke
turių vaikučių — Rožytės, Jo
nuką, Levosės ir Anelės, ku
riuos gražiai išaugino.

Pp. Zinkevičiai yra vieni 
stambiausių Brocktono lietuvių 
ir puikiai gyvena. Rodosi, gy
venk ir norėk, bet štai, gegužės 
3 d. pasisuko mirtis ir pasiėmė 
a. a. L. Zinkevičienę pas save, 
palikdama dideliame nuliūdime 
savo vyrą, dukteris, sūnų ir 
žentus.

Iškilmingos laidotuvės įvyko 
eg. 7 d. Buvo atlaikytos trejos 

šv. mišios. Klebonas kun. Jo
nas Svagždys pasakė gražų ir 
jaudinantį pamokslą. Žmonių 
tiek į bažnyčią susirinko, kad 
visi netilpo. J kapus lydėjo virš 
200 automobilių. Rap.

Kai reikia skubiai persikelti iš vieno laivo Į kitą, tai 
panaudojama, kad ir ši metodą. Rear Adm. Arthur W. 
Radford Įlipo i keltuvo maišą ir tas nukėlė i sekantį 
laivą.

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.

Iš apskaičiuotų 4,000,- 
000 extra farmų darbinin
kų šiems metams, numa
toma, kad apie 1,200,000 
bus berniukai ir mergai
tės, mažiau kaip 18 metų 
amžiaus, ir apie 800,000 
bus moterys, kaip prane
ša Karo Maisto Adminis
tracija. Tarp kitų manoma 
imti dirbti ir tuos, kurie 
dirbo farmose pernai laike 
atostogų ar laike liuoso 
laiko.

Šie extra darbininkai, 
kaip sako WFA, bus reika
lingi papildyti reguliarią 
farmų darbo jėgą, nuimti 
rekordinį 1944 metų der
lių. Reguliari farmų pa
galba yra maždaug 8,000,- 
000 asmenų, kuriuos suda
ro visi farmeriai ir jų šei
mos nariai, nuolat užsiė
mę farmose darbu, plius 
samdomi per visus metus 
darbininkai.

Patarimai savanoriams į 
farmos darbininkus - pa
dėjėjus.

Bet kas, kuris turi visą 
vasarą laisvą dirbti far- 
moje turėtų savanoriu jau 
dabar. Tie, kurie turės tik 
kelias dienas ar savaites’ 
liuosas, turi laukt vietinių 
pranešimų.

Jeigu jūs esate miesto 
mergaitė ar vyrukas lan
kąs mokyklą ir norįs dirb
ti farmoje vasarą, susisie- 
kit su artimiausiu viduri
nių mokyklų vedėju (high 
school principai), mokyk
lų valsčiaus prižiūrėtoju 
(county superintendent of 
schools) ar valsčiaus ag
ronomu (county agent). 
Paruošimai taip pat gali 
būti padaryti per vietines 
jaunimo organizacijas, 
kaip tai skautų, ar Y.W.C. 
A.

Jeigu esate miestelėnas 
ir norite dirbti farmoje, 
susisiekite su savo vals
čiaus agronomu. (Kai ku
riose vietose moterys įsiti- 
krins, kad toks darbas ga
li būti parūpintas per mo- 

; terų organizacijas, kaip 
tai A. W. V. C., Y. W. C. A., 
ar vietines apsaugos tary
bas — defense council).

Agentūros pataria, kad 
bet kas turįs kelis mėne
sius laisvus ir norįs padėti

ment Service įstaigoje. 
Tie, kurie turi tik kelias 
laisvas dienas ar savaites, 
tepalaukia vietinio kreipi
mosi į savanorius.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Gal Dar Nepareina j Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDE”
Tai ilgai nebelaukite 1 Mes nesisiū- 

lome 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.

I “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 — $1.00;

širdies Spalvuotas Paveiks- 
centų; Maldos Apaštalavimo 
— 50 centų. - I

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS

Administracija,
488 E. Seventh St.,

So. Boston (27), Mass.

“2VAIGZDĖ”
Jėzaus 
las 50 
įstatai

UŽKIETĖJĘ VIDURIAI? 
Kramtyki! šią Gumą!

Kuomet neveiklios žarnos atima 
ir su-

*
energiją, ima galvą skaudėti 
sirgdina. nenaudokite smarkių liuo- 
suotojų. Vietoj to. pakramtykite pri
imtų. mėtų-skonio FEEN-A-MINT, 
kramtoma guma paliuosuojanti vidu
rius švelniai ir tikrai. Kramtoma 
FEEN-A-MINT, Mokslas sako, su
teikia jums vidurius liuosuojančius 
vaistus efektingiausioj jų formoj. Pa
bandykite FEEN-A-MINT šį vakarą 
— jausitės geriau rytoj. Gausaus šei
mai didumo 10c. Naudokite tik 
nurodymus ant pakelio.

pagal
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sudainavo linksmas 
Vytautas Rakauskas, 

kelis kartus buvo iš
dainuoti “encores”.

Armonika palinksmino Rober
tas Matijošaitis ir Benjaminas 
Kaveckas. Vėliau abudu kartu 
sugrojo porą lietuviškų polkų. 
Didelį įspūdį padarė į žmones, 
nes žmonės ilgai plojo ranko
mis. Šokiko Vytauto Tamošiū
no sukinėjimaitsu kokia nežino
ma panele “Madame X” padarė 
tiek ir tiek juokų. Dovydas 
Vaškas ir jo trys bičiuliai su
vaidino labai juokingą komedi
ją. Jų artistiški gabumai tikrai 
patiko žiūrėtojams, nes ir šian
dien daug negali užmiršti.

O vaidinimo aukščiausią laip
snį sudarė “Grožybės Kontes- 
tas”, kuriame stengėsi įgyti 
pirmenybę jauni 116-tos kuopos 
Vyčiai: Konstantinas Augus- 
tauskas, Juozas Katinas, Ed
mundas Butkevičius, Vytautas 
Rakauskas, Edvardas Šiugždi- 
nis. Ričardas Vaškelevičius ir 
Edmundas Jonytis. Jųjų kos- 
tūmai, švelnūs ėjimai ir nepa
prastos pozos sukėlė daug 
triukšmo ir juokų klausytojų 
tarpe. Visi buvo sužavėti. Kon- 
testas geriausiai jiems patiko. 
Kai kurie stebėjosi iš kur galė
jo atsirasti tokių gabių vaidin
tojų.

Taip pat buvo juokingas 
•skaitymas, kurį gražiai išpildė 
Vytautas Pigaga, Irena Baliu- 
konytė, Edvardas Šiugžainis ir 
Vytautas Stakūnas. Visi apdo
vanoti turiningais balsais, todėl 
padarė ypatingą įspūdį į visus. 
Panelė Berta Salaveičikaitė iš 
30-tos kuopos Westfielde sudai
navo dvi daineles, vieną ang- 

; liškai. o kitą lietuviškai, garbei 
' Vinco Burdulio, kurs per tris 
. metus daug prisidėjo prie jos 
, balso išlavinimo. Po vaidinimo 

buvo šokiai ir draugiškas dele
gatų ir svečių priėmimas.

Kad vaidinimas buvo juokin
gas ūr taip sėkmingai pavyko, 
tai didelis nuopelnas ir garbė

Užsisakykite Toniko Pas Mus |
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų T-d. Dedham 1301,-R

Sekmadienį, bal. 30 d., 11 vai. 
i delegatai bažnyčioje išklausė 
mišių, kurios buvo atlaikytos 

. Suvažiavimo 
(sesijos prasidėjo 2 vai. po pie
tų. Atsilankymas buvo stebėti
nai skaitlingas. Po sesijų seimo 
dalyviai nuėjo į bažnyčią, kur 
atlaikė pamaldas Apskričio 
Dvasios Vadas, kun. Kazimie
ras Jenkus iš So. Bostono už 
Lietuvą ir už Vyčius, kariuo
menėje tarnaujančius. Šis daly
vavimas pamaldose pavyzdin
gas, nes aiškus nurodymas, kad 
Vyčiai neužmiršta savo virš 700 
narių, kurie dabar karo tarny
boje. 116-ta kuopa irgi neuž
miršta savo net 40 narių, kurie 
įstojo į kariuomenę.

Po sesijų įvyko bendras pa
vaišinimas ir užkandžiai. Elž
bieta Kaliūnaitė ir jos komisija 

•v priruošė labai skanius užkan
džius. Teko korespondentui iš
girsti daug komplimentų ir pa
gyrimų joms padarytų. Iš tik
ro panelė Kaliūnaitė yra gau
siai Dievo apdovanota gabu
mais virimo srityje. Ji ir jos 
pagelbininkės atliko sunkų dar
bą. Joms kuopa išreiškia gilios 
padėkos žodį. Vėliau atsirado 
du dideli kugeliai, iškepti ir pa
aukoti Ponios Matačinskienės, 
nuoširdžios Vyčių mylėtojos. 
Kuriems teko gauti nors šmote
lį, užtikrino, kad kugelis labai 
gardus ir gailėjosi, kad daugiau 
negavo. Kuopa širdingai dėkoja 
Matačinskienei už meilę Vy
čiams. Nėra abejonės, kad jos 
nuoširdumas yra kitoms pavyz
dys.

Suvažiavimas baigėsi, vaka
ras artinosi, dalyviai nenorėda
mi išvažiavo atgal į savo kolo
nijas. 116-ta kuopa ir jos val
dyba džiaugiasi, kad viskas 
taip gražiai pavyko ir, kad iš 
kitur taip skaitlingai atvažia
vo. Gilią padėką išreiškia vi
soms kitoms kuopoms, visiems 
dalyviams ir kitiems, kurie pri
sidėjo prie šio suvažiavimo. 
Kuopa dėkinga Liudvikai Toti- 
laitei ir jos komisijai, kurios 
rūpinosi tikietus išplatinti, laiš
kus įsiusti ir registracija; Bi
rutei Šablinskaitei ir jos pagel- 
bininkėms kurios dailiai papuo
šė salę ir vaidinimo scenas; B. 
Kaveckui ir V. Rakauskui, ku
rie parūpino muziką vaidinimui • 
ir šokiams: nariams, kurie pri
ėmė savo namuose nakvynei at- 
silankusius iš kitų miestų. Ne
galima užmiršti “Darbininko” 
štabo. “Darbininkas” visuomet 
rėmė ir dabar remia Vyčius. Už 
talpinimą straipsnių laikraštyje 
ir už nuoširdumą kuopa taria: 
Dėkui. Dėkui.

Didžiausią ir 
padėką išreiškia 
nariai klebonui 
Kun. Vasys. nuoširdus 
prietelis nuo pat organizacijos 
įsteigimo, maloniai sutiko pri- 

; imti seimelį savo parapijoje ir 
davė pilną laisvę naudotis para
pijos patalpomis. Klebono gausi 
auka “Vyties” fondan giliai į- 
vertina suvažiavimas, o ypač 
kuopos. Ta auka tapo iniciatyva 
kuopai apsiimti finansuoti vie
ną “Vyties” laidą.

Lai Lietuvos Vyčiai gyvuoja, 
auga ir stiprėja!

Auksas ir Sidabras.

?

nuoširdžiausią 
visi kuopos 
kun. Vasiui.

Vyčių
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Gramozdiška Sovietų Politika
Už sauvališką išvykimą į Sovietų Rusiją kun. S. 

Orlemanskis neteko parapijos. Tą logišką bausmę jis 
ant savęs užsitraukė automačiai, nes nusižengė prieš 
Bažnyčios kanonus: be žinios Vyskupo iškeliavo į toli
mą valstybę tartis dėl Lenkijos likimo su bedieviška 
tos valstybės vyriausybe. Savo keistumu tai vieninte- ; 
lis istorijoj išsišokimas. Jei jis vadovavosi patrioti
niais sumetimais, tai jo sumanymas buvo vaikiškai 
naivus — tikėti Sovietų žodžiams, kad komunistai ne
kliudys Lenkijoj katalikų tikėjimo! Gi jeigu jo sumeti
mai yra grynai asmeninio pobūdžio — išsigarsinti, iš- i 
kilti, patekti į organizuojamą Maskvoj sovietišką Len- 
’kijos vyriausybę — tai dar blogiau. Čia prie naivios 
lengvatikystės prisideda dar žemas savanaudiškumas. 
Ar šiaip, ar taip, jo žygis atsiduoda dviguba išdavyste: 
Bažnyčiai ir savo tautai.

Antra vertus, gudragalviška Sovietų politika šiuo 
atveju pertempė stygą ir sudarė labai neskanaus įspū
džio pasaulio opinijoj. Vartodama tokį “kozyrį”, So
vietų diplomatija nejučiomis pasiskelbė, kad jai nesi
seka, jei griebiasi tokių pigių ir skandalingų priemo
nių. Nežiūrint savo karinių pasisekimų, Sovietija ma
tomai yra gerokai susirūpinusi, kaip bus su tomis 
naujomis “laisvomis respublikomis”, kurios taip at
kakliai priešinasi “laisvai” įžengti į komunistinį “ro
jų”. Nieko negelbsti gudragalviška lapės propaganda, 
melagingi apsimetimai demokratijos dvasia, “demo
kratiškiausia pasauly” konstitucija. Žmonės, sykį pa
ragavę komunistinės tvarkos, purtosi nuo Sovietų o- 
‘kupacijos, kaip nuo kokios mirtinos epidemijos. Pa- 
sklydusios visam pasauly sovietų žudynės ir šimta
tūkstantinės geriausiųjų piliečių deportacijos nieku 
būdu nesiduoda užglostomos. Faktai akis bado. Dabar 
griebtasi paskutinės priemonės. Surasta silpnos 
galvos dvasiškis, niekad su bolševikų gyvenimu nesu
sidūręs ir naiviškai tikįs bolševikų drūtmelagystėms, 
ir norima jis padaryti jungtimi bei tiltu susitarimo su 
lenkų tauta. Mat, jis įtikinsiąs ne ti'k lenkus, bet ir A- 
merikos visuomenę, kad sovietijoj esanti tikybos lais
vė. Kokia mizerna politika!

Tačiau viskas išeina kitaip, negu manyta. Jei dar 
pirmiau kai kuri lenkų visuomenės dalis buvo besvy- 
ruojanti Sovietų pusėn, tai Orlemanskio žygis visiškai 
juos nuo to atgrasino. Įvairūs visuomenės sluoksniai, 
pradedant nuo dvasiškijos ir baigiant kairiaisiais len
kų elementais, smarkiai pasipiktino gramozdiška ir 
nachališka Sovietų politika. Pasipylė visa eilė griežtų 
protestų, nuaidėjusių mitinguose, spaudoje ir Kongre
se. Bet Orlemanskio avantūra gali kitu galu Lenkijai 
pasitarnauti: ji smarkiau nustatys lenkų tautą prieš 
sovietų užmačias, žodžiu, anot Monsignoro Ready, 
kalbant baseballo terminologija, Sovietų politikos re
zultatas yra šitoks: no hits, no runs, one error. K.

Gegužės 22 Bus Švenčiama Tautinė Laivininkystės Diena

Šiomis dienomis Prezi
dentas Rooseveltas pas
kelbė gegužės 22 d. kaipo 
tautinę laivininkystės die
ną. Kongreso aktu ir Pre
zidento proklamacija toji 
diena paskirta Jungtinių 
Valstybių Prekybinio lai
vyno tikslų ir atsiekimų 
peržvalgai.

Prezidento proklamaci
joje pareiškiama, kad' moms,

Every «crap of fjit <• trim.n.d 
from boneo an£ »«ved.

Kai Italijoj prasiveržė karštoji lava iš ugniakalnio Vezuvijaus, tai ten 
esantieji Amerikos kariuomenės kariai - policininkai ant ilgų smaigų ke
pėsi sau duoną, kaip kad parodo šis paveikslas.

CURZONO LINIJA IR LIETUVA

Laivyno kapelionas Fre- 
drick P. Gehring “kažkur 
iš Guinea’os” atsiuntė laiš
ką, kuris yra netiktai pui
kus aprašymas Amerikos 
ginkluotų vyrų drąsos, bet 
ir atžymėjimas tos svar
bioj rolės, kurią atlieka 
Raudonojo Kryžiaus krau
jo plazma šiame kare.

Tą kapeliono Gehring’o 
laišką paskelbė N. Y. Rau
donojo Kryžiaus skyrius.

Šių metų pradžioje kape
lionas gavo atviruką iš 

I —    ~ ——

jna mūsų jaunuolius gy
venti ir kovoti dar vieną 
dieną ilgiau ir tęsti šią ko
vą iki pergalės.

“Aš turėjau privilegiją 
būti su mūsų herojiškais 
marinais ankstyvomis die
nomis, kada Guaaalca- 
nal’as grėsė tapti antruo
ju Batan’u. Mačiau daug 
mirštančių vyrų. Drąsūs, 
kilnūs vaikinai, kurie ati
davė savo gyvybes, kad 
jūs ir aš galėtume gyven
ti. Laikiau rankose suža
lotus jaunų marinų kūnus 
ir kai girdėjau jų maldas 
— katalikiškas, protestan
tiškas, žydiškas ir visų ki
tų tikėjimų — aš abejoda- 
vau ar jie begalės išgyven
ti. Tačiau, po to kai mūsų 
Medicinos Korpuso vyrai 
nugabendavo juos į mūsų 
lauko ligonines, jie kaž
kaip išgyvendavo dėka 
stebuklingos kraujo plaz
mos transfuzijos.

“Tūkstančiai mūsų vy
rų miršta kovos laukuose 
visame pasaulyje. Tačiau 
šimtai tūkstančių nemirs, 
ir daugelis jų bus savo gy
vybes skolingi žmonėms 
kaip Irving Siegel, kurie 
nesigailėdami duoda ne
tiktai dolerius, bet ir 
kraują.”

K. Pakštas. ’ sould stand at a distance beveik nepasikeitusi. Svar-
Ginčiuose su Lenkija °f kilometers to the blausias Lietuvos nuosto- Raud. Kryž. N. Yorko sky- 

Stalinas padarė mažą nuo- east t*1’s *’ne • 
laidą: jis paskelbė sutin- LIETUVOS SIENŲ 
kąs Ribentropo - Molotovo KLAUSIMAS 
liniją pakeisti Curzono Ii- j 
nija, gimusia 1920 m. lie
pos 11 d. Tad Amerikos ' 
spauda šiuo metu vis dar 
nenustoja rašiusi apie tą 
garsiąją Curzono liniją, 
tačiau iš tų raštų nesima
to, kad didelių dienraščių 
redaktoriai tikrai nusima
no apie kokią liniją jie ra
šo: jie nepaduoda tų laikų 
pasiūlymo teksto, neparo
do kodėl ir kaip 1920 m. 
toji linija gimė ir koks jos 
buvo tikrasai tikslas. |

Curzono linija išsivystė 
iš Alijantų Vyriausios Ta- ‘"Į 
rybos nutarimo 1919 m. - 
gruodžio 8 d. Jos tikslas 
buvo sustabdyt! Lenkijos- žemes sJmulkmenose ši u. 
Rusijos karą, padaryti nija ne visur atitiko etn0. 
tarp jų paliaubas ir pa- i Jafį rlb Iu.
tiekti pagrindą deryboms , - -
dėl sienų. Rytų Galicijos ljktasF konferencijai, 
nebuvo numatyta Rusijai 
atiduoti, tad Curzono lini-1 
ja tik per geografijos ne- - 
žinojimą buvo pratęsta į J 
Galicijos ribas: tą klaidą 
padarė Curzono pagelbi- 
ninkai.
DIDŽIŲJŲ VALSTYBIŲ 
SUSITARIMAS

Prieš pat Curzono notą 
Rusijai, Spaa mieste buvo 
pasirašytas i--------------

Lenkijos ir didžiųjų vals-; tektų pagal Curzono lini- 
tybių: Prancūzijos, D. Bri- 33” Liepos 12 d. sutartimi 
tani jos, Italijos ir Japoni-' Rusija gana išmintingai 
jos, kuriame buvo nusta- pripažino Lietuvai etno- 

’ tytas pagrindas galuti- grafines ribas pagal žmo
noms deryboms tarp Rusi- nių kilmę ir religiją: kur 
jos ir Lenkijos. Bet tas katalikų daugumas tai 
susitarimas gyvai lietė ir‘Lietuvai, kur pravoslavų 
Lietuvos ribas, nes pirmas daugumas tai Rusijai, 
jo punktas štai ką sako: j Tai buvo kartu ir kultūros 

“a) Wilno shall without bei civilizacijos riba, pa- 
delay be relinųuished to tenkinusi Lietuvos senus 
Lithuania and excluded norus.
from the zone occupied by mttohama «tvnn td

lis būt buvęs rytinio pa- riaus Kraujo Davėjų Tar 
sienio ruožas nuo Naručio 
ežero iki Lydos, beveik 
visas Nemuno aukštupys.

i Toliau į pietus Curzono Tame ruože gyvena arti 
linija turėjo eiti pro šias 400,000 gyventojų, kurių 
vietas: Vapovka, Nemirov, didelis daugumas yra lie- 
Brest Litovsk, Dorogusk,; tuvių kilmės katalikai, 
Ustilug, Grubeshov, Kri- šiuo metu jau kalba gudiš- 
lov. Rusijos kariuomene, kai, o miestuose — lenkiš- 
turėjo sustoti 50 kilomet- kai. Toje zonoje Rusijos 
rų (30 mylių) į rytus nuo šone būt likusi tik viena! 
tų miestelių. Nors tos lini- lietuviškai kalbanti para- 
jos pirmasai uždavinys pija — Dieveniškis su 6000 
buvo sustabdyti karą, bet lietuvių, 
savaime suprantama, kad 
panašūs pasiūlymai suda
ro kartu ir deryboms pa
grindą. Curzono linija no
rėjo palikti Lenkijos admi
nistracijoj neabejotinai 
lenkiškas sritis, o Lietuvai 

"" — neabejotinai lietuviškas

tinas pravedimas buvo pa- 
____  ku
rioje pagal Curzoną turėjo 
dalyvauti: Sov. Rusija,
Lenkija, Lietuva, Latvija 
ir Suomija. Estija toje 
Curzono notoje buvo ne
paminėta, nes ji jau buvo 

! padariusi taiką su Rusija 
ir ribas galutinai nusta
čiusi. Vieną dieną vėliau 
(liepos 12) jau ir Lietuva 
pasirašė taikos sutartį su 

„L susitarimas Rusija ir gavo truputį 
1920 m. liepos 10 d. tarp daugiau žemių, negu jų

Tai buvo kartu ir kultūros

“daug tūkstančių Ameri
kos vyrų ir moterų vargo 
ilgas valandas prie laivų 
statybos bei fabrikuose, 
kad galimai trumpiausiu 
laiku pastatyti pakanka
mai laivų netiktai numa
tomajam 1936 metų Pre
kybos Laivyno akte, bet 
taip pat nenumatytai glo- 

' balinio karo, progra- 
ir kad “daug vyrų

jau atidavė savo gyvybes, 
ir tūkstančiai kitų kasdien 
rizikuoja savo gyvybėmis 
mūsų laivuose skrosdami 
pavojingas jūras, kad ga
lėtų pristatyti reikalin
gas medžiagas ir vyrus 
toli išbarstytiems kovos 
laukams.”

Skelbdamas tautinę lai- 
: vininkystės dieną, Prezi- 
Įdentas pareiškė, kad “Pri- 
i tinka, kad patriotizmas, 
drąsa, pasiaukojimas ir 
darbas tų vyrų ir moterų, 
tiek ant kranto, tiek jūro
se, būtų viešai pripažinti.”

iheR^X;my duTFng the CURZONO LBUJA IR
LIETUVOS SIENOS

Tačiau ir Curzono linija

Šia proga pravartu yra 
pastebėti, kad ne vien Len
kijai britai nepripažino 
Vilniaus okupacijos 1920 
m., kaip neseniai Chur-į 
chill pasakė. Bet tuo jie 
aiškiai pasisakė kartu su 
kitais alijantais, kad jie 
nepripažįsta Vilniaus ir,_.. 
Gardino Rusijai, o bevely-;, eJimo— 
ja tuos du miestu palikti 
Lietuvos ribose. Šitų fak
tų prisiminimas dar kartą 
patvirtina, kad Lietuvos 
kova ir nenuolaidumas 
Vilniaus klausimu turėjo 
labai platų tarptautinį pri
pažinimą.

Jei Stalino valdžia būtų 
tikrai nuoširdi ir nuosekli, 
tai ji Curzono liniją taiky- 
kytų ne vien Lenkijai, bet 
ir Lietuvai, atstatant abie
jų šalių nepriklausomybę. 
Jei taip būtų, tai lietu
viams gal netektų atsisa
kyti dėti derybų pagrin- 
dan Curzono liniją, nes ji 
neperdaug skiriasi nuo et
nografinės lietuvių ribos 
rytuose.
PRIE KO VEDA PATAI
KAVIMAS RUSU AI

Bet kurios tautos demo
kratai, neišskiriant nei 
New Yorko demokratinių 
rusų laikraščių, yra la
biausia susirūpinę dėl 
vienšališkų Rusijos meto
dų ribų klausimui spręsti. 
Kodėlgi nepriimti Ameri
kos ir Britanijos tarpinin
kavimo? Kodėl nesušauk
ti mišrios rusų, lenkų ir 
lietuvių konferencijos? 
Kodėlgi nepasiūlyti gy
ventojų plebiscito anglo
saksų kariuomenės prie-

nybos, pranešant jam, kad 
Irving Siegel paaukojęs jo 
garbei paintę kraujo. Ir- 
vinig Siegel dirba kapelio
no giminėms ir girdėjo a- 
pie jo darbus Pietų Pacifi- 
ke.

Kapelionas Gehring’as 
savo laiške iš vasario 14 d., 
1944, rašo:

“Nepaprastai gražus da- 
lykas įvyko man šiandien. 
Tai atėjo į mane formoje 
atviruko, kuriame sakoma' 7 
kad Jungtinių Valstybių 
kariuomenei buvo paau
kota kraujo, kuris buvo 
Irving’o Siegel’io duotas 
mano garbei.

“Aš nepažįstu p. Siege- 
I’io. Nemanau, kad ir jis 
mane pažįsta. Aš net gi 
nemanau, kad jis mano ti-

. ir vis dėlto, nea- ,
'bejotinai puikus, patrio- nių. žinių iš Amerikos ir užsienio, 
jtiškas žydų džentelmenas 
davė paintę savo kraujo 
katalikų kunigo garbei. 
Palaimink jį, Viešpatie, 
už tai.

“Norėčiau, kad jūs pra
neštumėte p. Siegel‘iui, 
kaip esu jam dėkingas. 
Norėčiau, kad jūs pasaky
tumėt jam, ir tūkstančiui 
kitiems Amerikos pilie
čiams, kurie davė savo 
kraują taip duosniai, ką 
toji auka mūsų vaikino 
reiškia: kad aukodami sa
vo kraujo paintę, jie įgali-i

I

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips-

jos vienšališkus, “priva- 
i tiškus” metodus svarbiau
sioms šio karo proble
moms spręsti. Tyli ir pa-į 
šyvi demokratijos politika; 
ir appeasemento dvasia 
nesukurs bent kiek pasto
vesnės taikos. Pataikavi
mas grynai jėgai ar bent 
tylus jai pritarimas veda 
į naują rytų Miuncheną ir 
į naują karą. 1

armistice”.
Tuo metu lenkai dar te

beturėjo Vilnių savo oku-: neperdaug būt nuskriau- 
pacijoj. Alijantai teisingai dusi Lietuvą: vietoje 88,- 
buvo nusistatę Lietuvos 000 kv. kilometrų Lietu- 
atžvilgiu ir Lenkija tą jų vai dar būt likę apie 74,000 
nusistatymą priėmė, nors kv. km. Lenkija būt gavu- 
ir labai nenoromis: Vilnius si (ji ir gavo) Suvalkų ir 
turėjo būti perleistas Lie- Seinų apskričius su 5,350 j žiūroje? Štai visa eilė de- 
tuvai. Kitą dieną, liepos 11 kv. km., ogi Rusija — apie mokratinių metodų, ku- 
d., Lloyd George pavedė 9,000 kv. km. Curzono lini- riuos Rusija dabar atmeta 
užsienio ministeriui Lor- jos dvasioje vedant ribą ir pati viena, be liūdinin- 
dui Curzonui parašyti Ru- 50 km. į rytus nuo Gardi- kų, nori silpnesnius kai- 
sijos valdžiai notą vaka- no - Vilniaus - Daugpilio ’ mynus prie sienos pri- 
rykščio susitarimo dvasio- geležinkelio, Lietuvos šone spausti ir pasiimti iš jų 

kas jai patinka. Jei tokiais 
metodais ribų klausimai 
būtų po karo sprendžiami/ 
tai būtų sėjama naujų ka
rų gausi sėkla. Karai būtų 
neišvengiami, vis vien ar 
jų kas nori, ar nenori. To
dėl dabar yra metas geros 
valios žmonėms ir politi
kos vairuotojams rim
tai susirūpinti apie Rusi-

je. Toji nota Lietuvos rei
kalu štai ką sako:

“North of Grodno the 
line which will be held by 
te Lithuanians will run 
along the railway running 
from Grodno to Vilna and 
thence to Dvinsk. On the 
other hand, the armistice 
sould provide that the 
armies of Soviet Russia

būtų pasilikę šie miestai 
ir miesteliai: Brėslauja, 
Vydžiai, Kazėnai, Pasto
viai, Kabilninkai, Šemeta- 
va, Svyriai, Gervėčiai, Sa
los, Ašmena, Kanvališkis, 
Armoniškis, Žirmūnai, Vo
verys, Vosyliškis, Kamen- 
ka, Skydelė ir Gardinas. 
Šiaurėje, į rytus nuo šven- 
tėnų, Lietuvos riba būtų

I

be liūdinin-

“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.

“VYTIS”
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.
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Antradienis. Gegužės 16. 1944 DARBININKAS

Protestanto Ir Lietuvaitės

- ‘‘Nėra vilties”, - gydytojai pasakė 
džiovininko namiškiams. - Evangeli
kas gavo palaiminimą Švenčiausiuo
ju. - Penkeri ligos metai. - Kasnakt 
prie savęs pasidėdavo grabnyčią. — 

šimtą kartų aplankė Liurdą.
KAIP VIENAS PROTE
STANTAS KELIAVO I 
LIURDĄ

Atsitiko, kad evangelikų 
tikybos jaunuolis, turėjęs 
vos 20 metų, susirgo sun
kia kaulų sąnarių džiova. 
Iš pradžių liga pasireiškė 
kelio sąnaryje, dešinėje 
kojoje. Vėliau plėtėsi, apė
mė visas strėnas ir pasie
kė nugarkaulį. Nelaimin
gasis Germaine Bristen, 
tokia buvo jo pavardė, ko
ne kasdien ėjo blogyn. Gy
dytojai darė pakartotinus 
tyrimus, darė tarpusavius 
pasitarimus ir pagaliau 
pranešė namiškiams liūd
ną žinią — nėra vilties. Li
ga gi ėjo baisyn. Atsivėrė 
žaizdos, atsirado dar bai
sesni skausmai.

Nors ligonis nebuvo ka- SIELOS PAGIJIMAS 
talikas, bet jam jau nebe
buvo kitos išeities ir jisai 
dar nusprendė padaryti 
paskutinį bandymą— vyk
ti į Liurdą. 1937 metų rug
sėjo mėnesyje jisai jau 
buvo Liurde. Ir jis su ki
tais įsijungė į nelaimingų
jų eilę. Liurde neklausia, 
ar tu katalikas, ar protes
tantas, ar visai netikintis. 
Esi atvykęs, tai gauni pa
laiminimą, kaip ir kiti. 
Taigi ir Germaine Bristen 
buvo palaimintas su Šven
čiausiuoju. Ir... įvyko ste
buklas. Kaulų džiovos su
graužtas organizmas atsi
gavo, Germaine pakilo ir 
pradėjo vaikščioti. Daug 
kas dar lyg tikėti nenorė
jo, kad ligonis, kuris viso 
būrio gydytojų buvo laiko
mas nepagydomu, dabar 
staiga atgautų sveikatą.

I
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Pennsylvanijos Žinioskaip blogai atsiliepė ir į 
širdį. Ligonė net miegoti 
negalėjo ir tekdavo paim
ti vaistų dėl miego — bro
mo. Taip ji išgulėjo lovoje 
šešis mėnesius, nė su kriu
kiais negalėdama paeiti. 
Suprantama, kad dakta
ras — pasidarė jos nuola
tinis svečias. Trejus me
tus gydėsi pas daktarą 
Szvvartz, bet tas atsisakė,. 
neturėdamas vilties jai 
pagalbos atnešti. Tada bu-! 
vo pakviestas Šv. Baltra
miejaus ligoninės gydyto
jas D r. Elmsy, bet ir tas 
ilgainiui atsisakė, nesi
jausdamas jai ką gero ga
lėsiąs padaryti. Dabar ji 
buvo nugabenta į kitą li
goninę. Čia rengėsi jai da
ryti operaciją, bet įsitiki
nę, kad ir tas nepagelbės, 
operacijos nebedarė. Taip 
bevarkstant praslinko net 
penkeri metai. Liga plėtė
si. Net ir kairė ranka pasi
darė bejausmė, ja negalė
jo nieko paimti, negalėjo 
pajudinti. Retkarčiais su
silaukdavo šiokio tokio pa
gerėjimo, bet neilgai.
SUNKI KELIONĖ

1920 m. lapkričio 28 d. ji 
prisidėjo prie maldininkų, 
važiuojančių į Liurdą. Ar 
taip, ar taip... Sudžiūvus 
koja buvo lyg be raume
nų; tik kriukiais pasirem
dama galėjo šiaip taip pa
eiti, bet ligotos kojos ne
galėjo prie žemės priglaus
ti — kildavo neapsakomi 
skausmai. Kažkaip ir vi
sas jos kūnas atrodė lyg 
išpurtęs, nors skausmų y- 
patingų nebuvo. Vis dėlto 
ji jautėsi labai blogai. Ei
dama gulti kas nakt prie 
savęs pasidėdavo grabny
čių žvakę, nes jautė, kad 
mirtis gali kiekvieną nak-> 
tį ją aplankyti... Nebūtų 
ji nė į Liurdą pasiryžusi 
važiuoti, jei ne jos draugė 
Brigita Cassidy. Tai buvo 
paprasta geraširdė darbi
ninkė, kuri ligonę dažnai 
lankydavo. Ji ir prikalbėjo' 
keliauti į Liurdą. Sunki! 
buvo jai kelionė, ypač kai 
reikėjo išlipti iš laivo. Ge- tė stojo į siuvyklą. Čia ji mokslinin k o 
rai, kad gailestingas po
nas, pavarde Malloy, jai 
padėjo. Atvykusi trauki- 

iniu į Liurdą, apsistojo Šv. 
garbina Panelės Marijos Sopulin

gosios ligoninėje.
"EI, UŽMIRŠAI 
LAZDAS!"

Ona šalaševičiūtė 
buvo nuvargusi po kelio
nės, kad sekančią dieną 

rištas su mūsų tauta, kad; IieŠa^jo vynu prie grotos 
verta jį dažniau prisiminti Mišių išklausyti, tai nors 
ir visas smulkmenas įsitė- ligonines koplytėlėje Mi- dalis J. E. Grassetui, kurs 
myti. Taigi, Londono lie- šias išklausė, priėmė ko- į Liurdą buvo atsilankęs 

į tuvių katalikų šeimos du-niuniją. Jiitą dieną nuvežę šimtą kartų. 
'krelė Ona salaševičiute, jx »niau^.
! būdama penkiolikos metų į Mišių, PrĮome komuniją,, 
'amžiaus nelaimingai nu- kunigas kiekvienam
krito nuo laiptu ir išsina-!1^0™“1 Prineše- Grįžusi į 

Įrino iš klubų kairę koją;ingon1^ ta h®tu\e_

MIELI TAUTIEČIAI

irTačiau praėjo metai 
Bristen jautėsi visą laiką 
sveikas. Išgijimas buvo vi
siškai tobulas. Apie de
šimts gydytojų, kurie aty- 
džiai sekė ligos eigą, pa
tvirtino šį išgijimą stebu
klingu - neišaiškinamu 
gamtinėmis priemonėmis.

O kas suskaitys, kiek 
Liurde išgyja sielos ligo
nių?! Tas atsitiko ir su ap
rašytuoju Germaine Bris
ten. Jis žinojo, kas jį iš
gydė ir iš dėkingumo Ma
rijai, jisai ryžosi priimti 
tikėjimą, kur Marija yra 
taip nuoširdžiai garbina
ma ir kur yra Marijos Sū
naus įpėdinis — popiežius 
— Katalikų tikėjimą. Tų 
pat metų rugsėjo 4 d., sek
madienį, iš paties Msgr. 
Cholleto. Cambre arkivys
kupo rankų, jisai priėmė 
pirmą Komuniją, dabar 
jau iš buvusio evangeliko 
likęs kataliku. Toje joj 
dvasios puotoje dalyvavo 
daug ligonių, iš kitų apy
linkių suvežtų. Sujaudin
tomis širdimis visi giedojo 
Marijai padėkos giesmę:

— Mano siela 
Viešpatį...
NUOSTABUS LIETU
VAITĖS IŠGIJIMAS 
LIURDE

Gal tą atsitikimą jau 
girdėjote, bet jis taip su-, 
rišt

i
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Tūlas marinas Bougenville saloj, grįžtąs į stovyklą 
paimta į nelaisvę japoniška vėliava.

AUSK( MOČIUTE

— Ausk, močiute, drobeles, o aš jauna juosteles — 
Kalbin mane bernužėlis į svetimą šalelę.
— Vai dukrele palūkėk, dukterėle, palūkėk, 
palūkėki, dukterėle dar nors vienus metelius.
— Motinėle, negaliu, širdužėle, negaliu — 
atvažiuoja dieverėliai, išveš mano kraitelius. 
Dunda bilda skrynelės aukštam tėvo svirnely, 
gailiai verkia dukterėlė nuo močiutės eidama.
— Cit neverki, dukrele, ramink savo širdelę, 
atsiverksi rytoj dieną, kai pasiliksi viena. 
Ten nerasi močiutės nei jaunųjų seselių, 
ten nerasi vainikėlio nei jaunųjų dienelių.
Tik ten rasi vargelius ir sunkiuosius darbelius, 
tik ten rasi anytėlę, jos rūsčiuosius žodelius...

--------------------------------------- I----------  
gus išgijimus, įvykusius 
1927 - 1929 metais, o antra 
—“Mes Conference sur les 
Guerisons Miraculeuse de 
Lourdes” (Mano paskaitos 
apie stebuklingus Liurdo 
išgijimus) — išleista 1937 
m. ir paduoda faktus iš 
paskutinio laikotarpio. Čia

taip

cookiaą

Gydytojas patikrinęs at
rado, kad širdis jos sutvir
tėjusi ir leido jai eiti į vo
nią. Atėjo Šv. Rožančiaus 
šventė. Ji per procesiją 
pajuto ypatingą smagu
mą. Vakare jau ėjo su žva
ke procesijoje, nors koja 
dar kiek ir skaudėjo.

Pagaliau ji pasijuto vi- yra įtraukti liūdymai šim- 
siškai sveika. Kai grįžo į tų kitų daktarų, paduota 
Londoną, Ona šalaševičiū- paveikslai išgijusiųjų; šio 

knygos 
dirbo drauge su kitais, mums pirštu prikišamai 
lazdų nevartodama ir bū- parodo, kad yra antgamti- 
dama nuostabiu keliu pa- nes galybės, kad yra kaž- 
sveikusi. kas ir už šios žemės ir už

Šis nuostabus įvykis už- šio 
registruotas Liurdo išgiji
mų biure.
ŠIMTĄ KARTŲ 
LIURDE

Žmonės yra taip pamilę 
Liurdą, kad jį lanko po 
daug, daug kartų. 1935 m. 
buvo įteiktas sidabro me-

šalaševičiūtė, Prč. grotos. Čia ji išklausė'

FUTt’RE ARMY COOKS? Students at Upper Arlington High 
Schooi. Columbus, Ohio, take star.dard 20-hour Red Cross nutrition 
course as part of their Victory program. The course is taught by 
the school Home Economics mstructor, under the direction of the 
Franklin pounty nutrition chairman (estreme right).

gyvenimo ribų, kad 
daugiau negu visi moky
čiausi gydytojai gali tą, 
kuri savo vardą pasisakė: 
— Aš esu Nekaltas Pra

sidėjimas...
K. J. Prunskis.

Dabar mes į Liurdą nu
vykti negalime, bet mes 
lietuviai laimingi nors 
tuo, kad neužilgo susi
lauksime gražios vysk. Pr. 
Bučio knygos apie Liurdą, 
kur tiek daug gražių daly- 

jkų surašyta, fotografijo
mis ir dokumentais pa
vaizduota, kad ypatingo 

! pasiruošimo trumpam lai
kui nuvykęs lankytojas į
LJIUlUCį jvmu UUUU

ti ir patirti, ką ras toj 
knygoje. Pasaulis domisi 
Liurdo įvykiais. Pereitais 
metais važinėdamas po 
Kanadą aptikau Quebeco 
mieste dvi svarbias kny
gas, parašytas Dr. A. Val- 
let, kurs po Dr. Buasario 
yra direktoriumi Liurdo 
gydytojų biuro. Viena iš 
tų knygų — “Guerisons de 
Lourdes” (Liurdo ’ išgiji
mai) — aprašo stebūklin-

KALBA, pasakyta ponios tikra, kad dabar Lietuvoj tūk- 
Elenos Milukienės, iš Bodi-1 stančiai sykių daugiau motiną, 
jo stoties WTEL, balandžio ‘ kurios savo vaikus moko gy- 
22 d.

s

Šį vakarą man tenka didelė 
garbė prabilti į Jus. Mėginsiu 
Jums, nors truputį, nupasakoti, 
kokį didelį darbą dirba lietuvės 
moterys, bet kadangi moterų 
darbas daugiausia rišasi su na
mų ruoša ir vaikų auklėjimu, tai 
dažnai jų darbas lieka visai ne- Į 
pastebėtas ir neįvertintas.

Prisiminkim tuos senus lai
kus, kai Jūs ar Jūsų močiutės 
dar gyveno Lietuvoj. Prieš ke- 
liasdešimts metų Lietuvos geo
grafiškai nebuvo, bet lietuvių 
dvasia ir tada viešpatavo kai
muose, ūkininkų tarpe, nes ta
da lietuviškų miestų kaip ir ne
buvo. Vyrai, užimti ūkio dar
bais, prakaitavo kvepiančiuose 
javų laukuose. Tuo tarpu mote
rys būdavo namų šeimininkės, 
rūpinosi, kad jų gyvuliai būtų 
pašerti, valgis pagamintas, ir, 
svarbiausia, kad vaikučiai būtų 
tinkamai prižiūrėti. Attikusios 
visą dienos darbą, užsidengu
sios langus jos sėsdavo prie ra
telio. Mažesnieji vaikai jau mie
godavo, kai didesniems motina, 
prie ratelio sėdėdama, su di
džiausia kantrybe, stengdavosi, 
iš pat mažens. įkvėpti mokslo 
troškimą. Vaikai buvo mokina
mi lietuviškai iš elementorių, 
kurie buvo spausdinami kaimy
ninėse valstybėse ir slaptai per 
rubežių gabenami į Lietuvą. 
Gabenti uždraustas knygas, bu
vo sunkus ir labai pavojingas 
darbas, bet ir čia lietuvė mote- 
ris rizikuodama kartais net sa
vo gyvybe, stengėsi pasidar
buoti Lietuvos gerovei. Kada 
vaikai išmokdavo “slibizavoti” 
elementorių motinos jiems pa
rūpindavo maldaknygių, 
nei viena tikra lietuvė 
jo, kad jos vaikas, 
skaityti maldaknygę, 
Jos norėdavo ir stengėsi, 
vaikai pasiektų kuo didesnį išsi
lavinimą. Jos mokydavo juos 
lietuviškų dainų ir pasakų. Jos 
stengėsi įkvėpti tikrą lietuvišką 
dvasią, kurios ir didžiausias 
priešas negalėtų pavergti.

Ir taip po ilgo laiko, Lietuva 
tapo laisva ir Nepriklausoma. 
Ji numetė visus ją veržusius 
pančius. Čia reikia padėkoti lie
tuviškoms motinoms, kurios iš
mokino savo vaikus lietuviškai 
kalbėti ir lietuviškai galvoti. 
Pagalvokit gerai, ar Lietuva 
būtų galėjus tapti laisva ir Ne
priklausoma, jei joje nebūtų 
žmonių, kuriems niekas nebūtų 
pasakojęs apie Lietuvos praeitį 
ir jo didybę? Ne. Ir dėlto, sa
kau, kad lietuvė moteris yra 
tikrai verta didelės pagarbos, 
kad sugebėjo, besislapstydama 
nuo prispaudėjų, įdiegti savo 
vaikams Lietuvos meilę.

Šiemet švenčiame 40-is metų 
lietuvių spaudos atgavimo su
kaktį. Deja, Lietuva pergyvenus 
vos 23 Nepriklausomo gyveni
mo metus, vėl pateko priešams 
į rankas. Ir šį kartą Lietuva 
daug sunkiau pergyvena savo 
nelaimę, nes sykį paragavusiam 
laisvės žmogui, daug sunkiau 
nešti pavergėjo jungą. Milijonai 
lietuvių gyvena sunkiausius 
savo gyvenimo metus, bet aš

I venti viltimi, kad Lietuva ir vėl 
bus laisva ir kad vėl mums su
švis skaistus rytojus. Visi keliai 
bus nukloti gėlėmis, kur lietu
vis didingai galvą pakėlęs, neš 
lietuvišką trispalvę, reiškiančią 
laisvę ir Nepriklausomybę.

Lietuvių Spaudos atgavimo 
sukakčiai paminėti, Amerikos 
Lietuvių Tarybos Philadelphijos 
skyrius ruošia gražų vakarą, 
kurio visą programą išpildys 
garsūs Bostono lietuviai artis
tai, kurie jau pernai džiugino 
Philadelphiečius savo lietuviš
kais šokiais, dainomis ir kito
kiais margumynais.

Todėl maloniai kviečiame vi
sus atsilankyti į šį vakarą, kurs 
įvyks gegužės (May) 13 d. šeš
tadienį, 8 vai. vak. Lietuvių 
muzikalinėj salėj, 2715 E. Alle- 
gheny Avė. Prasime įsigyti bi
lietus - tikietus iš anksto, nes 
vėliau gali pritrūkti į tokį gra
žų vakarą.

Ačiū visiems ir laukiame visų 
gegužės 13, 8 vai. vak. 2715 E. 
Allegheny Avė.

i

PHILADELPHIA. f k
AUKOS KUNIGŲ 

SEMINARIJAI
Vietinis anglų laikraštis “The 

Philadelphia Inąuirer” praneša, 
kad 1943 metais vietiniai Kuni
gų Seminarijai aukų buvo su- 

; rinkta 385,023 doleriai. Lietu
vių parapijos paaukavo 8686.- 
85. būtentn, Šv. Jurgio parapi
ja $240.75; šv. Kazimiero $228.- 
25 ir Šv. Andriejaus S217.85.

- . Spaudos Peržvelgėjas.

I

Bet i 
nenorė- 
išmokęs 
sustotų.

kad

Boston Edison Company sako 
...elektriški cords yra retenybe. 
Taigi, prižiūrėkite turinčius. Ne
leiskite susigarunkščioti. įtaikyki
te juos tvarkoje, nesusisukusius, 
ir tuomet jie ilgiau tvers savo 
tarnyboje.

Boston Edison Company

.yican M^į:y

SWEETHEART TCINNER —< 
Trudy Žagei of Chicago vili! 
probably win Sveetheart coft^ 
tęst, Yanks in Australia are; 
holding. Photo she sent to an; 
officer was published and votesj 

poured in

CLOUDY w,th 

PROBAILV 
R Al N — battur 
w«ar galoshui 
when you got to 
tvrn in used fot»!

I

ji nieko ypatingo nejautė. 
Kai parvežė į ligoninę, ji 
abiem kojom išlipo iš veži- j Liurdą jokiu būdu patsai 
mo ir pradėjo eiti, visiškai-to viso nesuspėtų pamaty- 

! užmiršusi, kad ji ir sirgo. 
I — Ei, užmiršai lazdas, — 
ėmė jai rėkti ligonių pri
žiūrėtojas.
— Aš pati dar labiau nu

stebau, — pasakojosi vė
liau ta lietuvaitė, — nes 

J jau penkeri metai nebuvau 
be lazdų tiek nuėjusi. Kai 
nuėjau į ligoninės valgo
mąjį, visi sustojo ir nuste- 

ibinti užgiedojo: “Avė Ma- 
' ria...”

NEW cmZEN—Taking oath 
of citizenship, French * born 
actress Michele Morgan is 
shown as she appeared in Los 
Angeles Fcderal Court She 
came to this country in 1940.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktj 

602 Washington Blva.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Llmoslnal dit visokių reikalų 
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Antradienis, Gegužes 16, 1944

MARIANAPOLIS

Rinkliava Kolegijai Worcester Aušros Varly Parapijoj Ir 
5v. Kazimiero, New Haven, Conn.

atvažiavo

žaitis, K. Markunienė, Kristina 
Stakunienė, Marijona Milienė, 
Mr. ir Mrs. Stanley Tomašaitis, 
Mr. ir Mrs. Kazimieras Vaškas 
ir šeima, Mrs. Mikalina Bala- 
ckonis, Anastazija Maletskienė, 
S. ir M. Sukolnikai, Emilija Za- 
karienė, Adomas Maletuskas, 
Marijona Banionienė, Mr. ir 
Mrs. Joseph Tomulionis, George 
Savage, Petras Lapinskas, J. 
Struckus, Stasys Šiuklys, 
Džiaugienė, Arnauskienė, Lin- 
kauskienė.
Sekantieji aukavo po $1.00 —

Balandžio 30 dieną Worcester, < Mr. ir Mrs. S. Dubickas, Jonas 
Mass. lietuvių Aušros Vartų šiugždinis. 
parapijos ir Šv. Kazimiero, Sekantieji aukavo po $2.00 — 
New Haven, Conn., bažnyčioje V. S. Antanavičia, Mr. ir Mrs. 
pamaldų laiku buvo padaryta John Miller, Adam J. Kudarau- 
rinkliava Marianapolio Kolegi- skas Jr., Kudarauskų šeima, 
jai paremti. Tų parapijų parapi- Ignas Knaskas, Mrs. Ona Gudu- 
jieeiai rinkliavą sutiko nuošir- kienė, Mr. ir Mrs. Anthony Bla- 
džiai ir dosniai. Tai dar kartą 
paliudija, kad jie supranta ir 
veltiną Katalikiškos lietuviškos 
mokyklos reikalą.

Rinkliavos tikslu į Worcester 
Aušros Vartų parapijos bažny
čią buvo atvažiavęs kun. Ado
mas Markūnas, Marianapolio 
Kolegijos viršininkas, sakęs tai 
progai pritaikytus pamokslus. 
Šv. Kazimiero par.
kun. V. Andriuška, MIC.

Aušros Vartų par. Marianapo
lio Kolegijai aukų sudėjo $678.- 
18. Tai stambi parama šiai
mokslo įstaigai ir stiprus pas- Mr. ir Mrs. L. Volungis, Alena 
kalinimas toliau dirbti, nepai- Volungiūtė, Adolphas Tamule- 
sant visus sunkumus atneštus vičius, Agota Kasheta, Marijo- 
karo. Šv. Kazimiero par. sudėjo na Gvazdauskienė, Albina Či- 
$180.00.

Iš minėtų sumų atskirai rei-i 
kia nurodyti klebono kun. K. 
Vasio dovaną. Jisai ne tik malo
niai parėmė rinkliavą savo pa
rapijoj, bet ir pats stojo visų 
aukotojų priešaky, Kolegijai 
duodamas 100 dolerių auką.

Kolegijos vadovybė klebonui 
kun. K. Vasiui už jo palanku
mą šiai mokyklai ir už jo gau
sią dovaną kuo nuoširdžiausiai 
dėkoja. Taip pat karštą padė
ką Marianapolio Kolegijai reiš
kia ir kun. A. E. Gradeckui, šv. 
Kazimiero • parapijos klebonui, 
ir tų parapijų parapijiečiams, 
taip palankiai sutikusiems šią Rugienius, W. Keršis, 
rinkliavą. Visų aukotojų pa
vardes surašome ir skelbiame 
žemiau.

WORCESTER, AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJA
Sekantieji aukavo po $10.00—

Bernarda Sofija Tamulevi
čius, Antanas ir Ona Kazakevi
čius, Marijona Kapočienč, Mr. 
& Mrs. Michael Nedzveckas, 
Mrs. Elenora Sapko.
Sekantieji aukavo po $5.00 —

Peter Jaseliunas, Ona, Vladas 
Liberis šeima, Viktorija Lau
kaitienė, Mr. Ignas Pigaga, Si
monas Sčiglinskas,, Kristina 
Miškinienė, Mr. ir Mrs. Joseph 
Pinku*, John Mary Puodžiūnas, 
Mr. ir Mrs. Kasper, K. Mažeika, 
Petras ir Julė Aikšnorai, Mika
lina Sčigiinskienė.
Sekantieji aukavo po $3.00 —

raitė, Mr. Joseph Cominsky, ] 
1 Marijona Pajaujienė, Mrs. P. , 
Yurkunas, Marcelle Kirmilienė, : 
Agota Virobašius, A. ir T. Poc- 
kevičiai, P. Matijošaitis, Rita 
Griffin, Ieva Balsevičienė, Pra
nas Alelunas, Antanas Kamins
kas. Zenonas Sprindžiūnas, An
tanas Sinkevičius, Mr. ir Mrs. 
John Luikey, Adam Volungis, 
Mr. ir Mrs. John Akstan, Juo
zas Keršis, Jonas Puodžiūnas. 
Ona ir Antanas Tamošiūnas, 
Mr. ir Mrs. Bronis Kristapavi- 
čius, Peter Marcinkus, Walter 
Levancevičius, Adomas Čer- 
nauskas, D. Volungis. Antanas 

... 0x0, Matilda
Keršytė, Mrs. Anna Kvalita, 

i Ieva Jasevičienė, Joseph Luka- 
seviez, Ona Cipronienė, Ona A- 
domaitytė, Mary O’Donnell, 
Mrs. Mahoney, Petras Banionis, 
Jr., Mrs. Uršula Pupelienė, Ber- 

' nardas Tumosa, Domicėlė Sera- 
[ fin, John Grigas, Kristina Zin- 
I kevičienė, Elena Stucks, Ray F.
Mažeika, Vladas Paleckas, Ona 
Akstinaitė, Vincęnt J. Vierai- 
tis, Juozas Sinkevičius. Mary 
Šilalė, Elena Butkevičiūtė, Jo
seph Averka. Mr. ir Mrs. Leo- 
nard Lubinas, Jonas Zakaras, 
Mr. ir Mrs. A. Manasas, Mr. ir 
Mrs. Stanley Kerbei, Mary 

i Riškienė, Mr. ir Mrs. Anthony 
> i Lenart, Emilija Bulonaitė, Bu

lovas šeima, Pranė Banionytė, 
■ John Kelosis, Eleanor Lubin, 

Juozas ir Julė Sinkevičius, Ma
rijona Ulevičiūtė, Julia Norei
ka. Mrs. Joseph Gili, Mr. ir Mrs. 
Thomas Louis

SIGN OF SPRINO—Old Ital- 
ian vineyardist wiring hia 
grape vincs torings new hope to 
Fifth Army fighters. Action is 
raditionally auppoMd to heraldi 

'arrival of spring, which up to 
now has been merely a rumor.

Little David Ross. not quite two 
1 years old. doesn't know much about 
[Art. būt he knows what he likos. 

He likęs this Fat Salvage cartoon 
i drawn by his father. Al Ross, a 
! prize vinner in the eshlbition of 
: Original Cartoons on Wartime Con- 
' servation, in New York City.

The exhibit, sponsored by the 
Office of War Information. and pro- 
tnoted by the American Society of 
Magazine Cartoonists, contains 
some 300 drawings, and is being 
displayed throughoul the country

V •
*

Britų kariai užtaiso naujai išrastas prieš-lektuvines kanuoles, kurios 
po ilgo mėginimo pasisekė privesti prie revoliucionieriškų rezultatų.

Sviklas, Mr. Juozas Augustina- 
vičius, Elena Gudukaitė, Anelė 
Mortunaitė, Mr. ir Mrs. Pauliu- 
kaitis, Viktorija Čiraitė, Vladas 
Kazlauskas, Ona Vaitkevičienė, 
John Burda, Mrs. M. Račkaus
kas, Gabriel Šilalė, Jurgis Ivaš
ka, Jonas Poshkus, Jadwyga 
Wilk, Mrs. Lillian Kudarauskas, 
Juozas Pigoga, Pranas Kudz- 
ma. Joseph Tauperis, Juozas 
Glavickas, Mrs. Agnės Cash- 
man, Kazimieras Tamulevičius, 
John Meškinis, Juozas Kirmi- 
las, Juozas Kamandulis, Mr. ir 
Mrs. George Ganis, Anthony 
Shirley, Antanas Grigas, Pet
ras Kasulis, Petras Noreika, 
Mykolas Butkevičius, Juozas 
Aleksiūnas. Mr. A. Kaliunas, 
Mr. Adam Jonis, Miss Marijona 
Augustinavičiūtė, Mrs. Marijo
na LeBeau, Helen Kamandulis, 
Miss Julė Gudukaitė, Ieva Bal
sevičiūtė, Mrs. Rose Bendorai- 
tis, Mikolas Velyvis, Antanas 
Dirsa. Mrs. Anelė Matačinskie- 
riė, Mrs. Frances Prane Dainie
nė, Motiejus Reinys, Emily 

• Petronis, Elena Barabaravičiū- 
. te, Ieva Augustinavičiūtė, Bi- 
i rūta Kaliošiūtė, Genavaitė I- 
■ voškiūtė, Anelė Burokiūtė, Bil- 

ly Burokas, Mrs. A. Kvaratie- 
jus, Mrs. Adelė Pigaga, Nellie 
Laukaitis, Mrs. Marcella Shila- 
lie, Mrs. Josephine Chesna, *A- 
milie Dirsienė, Petronė Kuz
mickas. Agota Bobinienė, Miss 
Mary Skamarack, Miss Oganna 
Skamarack, Ieva Vaitkevičie
nė, Mrs. A .Kasper, Mr. Bernar
das Pigaga, Mrs. Ieva Augusti- 
navičienė, Andrew Blujus. Mrs. 
Atkočius, Mrs. J. Venslauskas, 
Ona Širvinskaitė, Mrs. Edward 
LaClair, Emella Venslauskas, 
Tadas Wilk, Jonas Pečiulis, E- 
va Miglinas, Mare Bagdžiūtė. 
Juozas A. Stoškus, Marijona 
Stelmokienė, Mary Burokas. 
Peter Bagdis, Andruška. Jaku- 
bas Karsokas, Petras Luckaus- 
kas, Frank Jankauskas, Petro
nė Begonis, Morta ir Gabrielius 
Bagdžius, Ona Čiurinskienė, 
Ieva Maščinskienė, Jonas Ci 
ras, Aleksandravičius Simonas, 
Elena Volungevičiūtė, Joseph 
Stankauskas, K. Klimkaitis. 
Agnis Kraunelis, Rakelė Luko- 
šiūnienė, Frank Zidelis, Mrs. A. 
Kastrick Jr., Marcela Kurai- 
sen, Adelė Kapočiūtė, Julė Pus- 
taitienė. Ona Dvarackienė, Kat- 
ryna Baranauskienė, Marijona 
Švedienė, Laurinas Balukonis, 

tVitie J. Kasper. Mrs. Veronika 
Bielauska, Mrs. Anna Mitchell, 

t Mrs. A. Kaspavich, Brone Sir- 
, klienė, Antonia Ališauskas, 
Mrs. Benigna Skamarakienė, 
Mrs. Magdalena Liberis, Anna 

Emilija Jankauskas, 
Jankauskas, 

Kaminskienė.

Mrs. Josephine Zinkus, Sophie

1 į
Zidalis.
Mr. ir Mrs. Paul
Mrs. Katrina

'AUKŠTAI DANGUS... [

Aukštai dangus, šviesios žvaigž- 
Į Didelės ir mažos, I dės.
Švieskit kelią man berneliui 
Joti pas mergelę.

Jojau lauką, jojau antrą,
Nieko neprijojau,
Tik prijojau uošvės dvarą, 
Dar mergelę miega, 

j Ko atjojai, bernužėli,

Tu nelaukiamasis?
Ko prisėdai prie šalelės,

. Tu nemylimasis?

Ne ant savo bėro žirgo 
Pas mane atjojai,

: Tu ne savo aukso žiedą 
Man padovanojai.

Tu brolelio bėru žirgu 
Pas mane atjojai, 
Ir seselės aukso žiedą 
Man padovanojai.

s

Praslinkus Pirmai Sešioliktajai
kiek tik kojos gali nešti, 

i leidosi šešetą kilometrų į 
miestelį pranešti partiza
nams. Partizanai išklausę 
vargais negalais piemenu
ko skundo, kuris iš nuoil-

VO- 
įsakyta vi- kiečius. Partizanų išvyko 

ramiai laikytis ir, tik trys ir kartu pasiėmė 
piemenuką. Kada partiza

nė, Agnės Čepulis, Sarapinas, 
■E. Petraitis, C. Tamulevich, E. 
Waraskienė, M. Jankauskienė, 
Frank Viench, Juozas Katinas, 
Jurgis Beliauskas, Kureišiai.

ŠV. KAZIMIERO PAR.,
NEW HAVEN, CONN.

1 Sekantieji aukavo po $5.00 —
j Anelė Petrulienė, Mr. ir Mrs. 
j V. Norkūnas.
! Sekantieji aukavo po $lf.00 —
j Mrs. Anna De Gross ir Mrs. 
i Eva Voels.
Sekantieji aukavo po $3.00 —

O. Norkūnaitė.
Sekantieji aukavo po $2.00 —

pasitai- mų, jau buvo tamsu. Pulti 
užklydęs ginkluotiems į namus — 

nepatogu, gali įvykti susi
šaudymas ir nekalti na
miškiai gali nukentėti. Pa
žiūrėję per langą partiza
nai, matė seklyčios viduje 
šešetą vokiečių prie stalo 
besišluostant taukuotus 
snukius ir besivaišinant

Rašo: A. Daukantas
(Tęsinys)

Partizanų tvarka mies- 
| telyje buvo kopuikiau.sia. 
Gandas plaukė iš lūpų į lū
pas, kad čia esą tikrosios
Lietuvos valdžios adminis- šio mažai begalėjo kalbėti, 

į tratoriai. Partizanai mies- raiti išvyko palinksminti 
telyje jokių naujų įsaky- bevakarieniaujančius 
mų neišleido, 
siems 
laukti.

Prabėgo pora savaičių, nai atvyko prie Meškio na- 
niekas nesimainė, 

j kydavo, kad 
.būrys vokiečių atsirasda- 
; vo mieste. Bematant parti
zanai juos nuginkluodavo. 
Būdavo jiems išduodami 

j leidimai, kad jie miestelis 
nuo miestelio gali ramiai 
keliauti iki Vokietijos sie
nų. Leidimai būdavo iš
duodami tik ant trijų die- bekono kepsniu, o ten šei- 
nų, nes to užtekdavo pasie- mininkė jiems patarnavo, 
kimui Vokietijos. Vokie- Nelaukdami ilgiau parti- 
čiai, pasilikę ilgiau trijų zanai pasiuntė piemenuką 
dienų apylinkėje, tuoj bū- gryčion, kad tas įsakytų 
davo areštuojami ir tada namiškiams, kad jie pasi- 
jiems tekdavo pabaudos, šalintų iš to kambario, kur 
kurios susidarydavo iš yra vokiečiai trumpam 
beržinės, retkarčiais vo- momentui į virtuvę, 
kiečiams pasipriešinus, menukas savo užduotį ge- 
jiems išeidavo į blogą, nes rai atliko.
partizanai juokų nekrės- liko vieni prie stalo, su 
davo — kulka kakton. Be- lango stiklais lig juodas 
veik kas dieną Gargždelė- varnas, tiesiai į kepsnį at- 
je vokiečių karių kapuose, simušė žiežyrbuojanti gra- 
išaugdavo naujas kapas ir nata.
vis tai būdavo vokiečio, : < 
kuris neįstengdavo su- granatą ir norėjo ją išmes- 
prasti ką tai reiškia Lietu
va Laisva Šalis. Daugelį

v • Pie-

Kada vokiečiai

. Miklus vokietukas, 
supratęs pavojų, griebė

ti per langą atgal, bet jo 
nelaimei, granata atsimu-Įr.j va ijiusva. &aus. L/augeų nciauucį, 51<111<1L<1 aLannu-

Mrs. M. Januška, Mrs. Valio-1 vokiečių priglausdavo a- šė į storą ąžuoliną lango
kus, A. Tirnienė, V. Zukowski. 
Sekantieji aukavo po $1.00 — 

i Mrs. Stanley Zuramskis, Mrs.
Mary Drisk, Mrs. Anna Makase- 

į vich. Sarah Šidlauskas, S. Papi- 
ka, M. Lekas, Julius Kašėta. A-i

------------ gota Kudarauskiene, K. Beržin- 
Kureiša, skas, Mrs. Agnės Raymond, Mi-

Jonas
Kazi-
Ruks-

P. Re-

Galcius, Kazimieras
Petras B. Vaškelevičius, 
Skerniškis, T. Džiaugis, 
mieras Deltuva, Jurgis 

! naitis, Simonas Bundzo.
1 peikai. Ona Miliukas, Margaret 
Tamusis, Monika Vieraitis, Ku-

1 darauskienė, Macionienė, V. 
Šaulienė, Ona Jonitienė, Pauli
na Budra. Skerniskienė, Ona 
Rukšnaitis, Augilius, Miškinie
nė, Mary Tamulevičienė, M. Ka-

I šėtienė, V. Svitojus, 
sas. Rimbai, 
nas Stukis, 
Maliauskienė, ______
kienė, A. Akstinienė, 
nė .Stasys Šiukšlys, 
Pupelis, Kazimieras 
Frank Navis, Jonas 
Thomas P. Burns, Jonas Sker- 
niskis, Jonas Katinas, Gildaus- 
kienė, Sakalauskienė, Linkaus-[ 
kienė, Džiaugienė, Garbauskie-[

kolas Paliaka, Walter Zirlis. 
Mrs. Auna Balčius, Mrs. Sa- 
dowsky, M i kolas Zaveskas, 
Mrs. W. Patchulis.

Jums dėkingi 
Marianapolio Kolegijos 

Vadovybė.

i

J. Mana- 
M. Stoškienė. Jo- 
Petraitienė, Ona;

Amelia Baravy-' 
Debeikie-, 
Augustas 
Kureiša, 
Platukis.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

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 
“VarpeŲ” gali siųsti kam nori. Pla- 

Į tintu jai surinkę uaugiuusia. 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, pa
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:
Franciscan Fathers

310 Orchard PI., Pittsburg 10, Pa.
Telephone — Hemlook 6567

Kariuomenėj Tarnaujan
tiems Medalikai

3IG BOY—Look out for this 
bouncing bambino in another 
20 years. Celcbrating his first 
birthday, Donald Neri of Chi
cago, who veighed a modos* 
eight pounds at birth, is now 
a 40-pounder. 
wcars a size four 
6’į shoc and can 
phone book with 
he’s in the mood.
abovc low pieces of furniturc.

He proudly 
suit, a size ’ 
lift a tele- 
case, when 
He towers

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

' likėlis ir lenciūgėlis yra sidabri- 
j nis. Vienoje medalikėlio pusėje 
; yra Švč. Panelės Marijos Ste
buklingo Medalikėlio — Miracu- 

I lous paveikslas, o viršuje — Jė- 
, zaus Širdies paveikslas. Antroje 
i pusėje yra škapliernos Šv. Pa- 
■ neles paveikslas. Medalikėlio 
kaina $2.50. Užsakymus siųski
te: “Darbininkas”, 366 West 
Broadway, So. Boston. Mass.

pylinkės miškų juoda že- staktą, atšoko, nukrisda- 
melė ir vis tai būdavo tų ma tiesiai atgal ant stalo 
vokiečių, kurie prieš palik- — baisus sprogimas, ir ke- 
dami Lietuvą, norėjo plėš
ti ramius gyventojus. Ga
lop vokiečiai suprato, kad 
priešintis neapsimoka, pa
siduodavo būriais partiza
nams, o tie nuginklavę 
juos siųsdavo Kretingon, o 
iš ten Bajoruose per sieną 
išgrūsdavo juos Vokieti
jon. Šie įvykiai kartodavo
si diena ir dienos, pasitai
kydavo, kad būrys ber
montininkų aplenkė mies
telį, sustodavo plėšikauti stipriai ginkluotų vokie- 
kaimuose. Kaikada pasi- čių, besitraukdami užėmė 
sekdavo jiems geru grobiu Salantus. Musų partizanai 
laimingai pasiekti Vokieti-| turėjo pasislėpti ir užleis- 
ją, o kai kada ir labai kar- [ ti miestą vokiečiams. Vo
čiai tie plėšikavimai jiems kiečiai pavertė miestą ka- 
atsirūgdavo. Vieną kartą. 
šešetas bermontininkų ap-i 
lenkė miestelį, sustojo 
Ronkančių kaime plėši
kauti. Kaimas mažas, bet 
būta tenai stambių gyven
tojų. Iškrėtę gyventojus, 
daug ką nelaimėję, sustojo 
pas ūkininką Meškį. Gy
ventojo ūkis gražus, atro
dė, kad turtingas, bet jau 
bent keletą kartų vokiečių 
apiplėštas, neturėjo tinka
mo grobio dėl šių svečių. 
Nieko neradę vokiečiai, 
baisiai pyko, p. Meškio 
galvą sudaužė šautuvo 
buožėmis, kad nelaimin
gas gulėjo ant grindų be 
sąmonės; 
nešiojosi 
mėnesio 
trenkta.
krūtinėn, 
per burną išsiveržė, 
rasdami nieko tinkamo, 
vokiečiai užsimanė vaka
rienės, bet ką jiems paga
minti? seimininkė pasiūlė 
silkių su bulvėmis. Bet kur 
tau, ponai nori mėsos — o 
jos nėra. Vokiečiai nuėję 
galvydėn, rado porą veisli
nių bekonų. Tuoj vieną nu
šovė ir įsakė šeimininkei 
padaryti kepsnį. Kol vokie
čiai laukė kepsnio, ištrū
kęs Meškio piemenukas,

turi vokiečiai gulėjo negy
vi prie stalo. Likę du. šau
kėsi pasigailėjimo. Kada 
negyvi vokiečiai buvo at
vežti į miestelį, įniršę 
miesto gyventojai, net ne
leido jų užkasti vokiečių 
kapinėse; kaipo niekadėjai 
liko užkasti Salanto upės 
pakrantėje. Po šio įvykio 
už keletos savaičių, vėl 
mūsų miestelis likosi vo
kiečių okupuotas. Pulkas

ro stovykla, visose gatvėse 
įstiprintos patrankos, vo
kiečiai laukė puolimo. Vo
kiečius vyjosi būriai Lietu
vos karių ir Latvijos arti
lerijos dalis. Vokiečiai pa
buvę porą dienų Salantuo
se, kaip vėjo nešami, pra
dėjo iš miestelio krausty
tis. Mat Lietuvos kariai, 
prisiartinę prie Salantų ir 
dėl neparankios puolimui 
pozicijos, pasuko Grušlau- 
kės ir Darbėnų link, kad 
užėjus vokiečiams už akių.

(Bus daugiau)
* ---------- ■' ■

I

jo žmona, kuri 
ant rankų vieno 

kūdikj ir jai 
šautuvo buožė 
kad net kraujai 

Ne-!

BILI.FOLD BELLE — That’s. 
title bestotved on Ceha Doon- 
an when her sweetheart cnter- 
ed this pieture in contest in 
which bluejackets at Farragut 
Id., Navai Training Stationi 
submitted pietures of girls 
they carrv in their wallets
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Anna Kaskas-Ludwig Juht
Art. Anna Kaskas yra gi-’vo viena pirmųjų geriau- 

mus Bridgeporte (Conn.). šiųjų, ir paskutiniame 
Jos tėveliai atvyko jauni iš konteste išėjo pirmoji. At- 
Lietuvos. Mamytė ir da- lyginimas — p. Anna Kas- 
bar gyvena Hartford, Ct. kas buvo pakviesta įstoti 
Onutė iš pat jaunų dienų į Metropolitan Operą. Met- 
pamylėjo dainą — muziką, ropolitan Operoj ji pasi- 
Mokėsi Hartfordo Konser- žymėjo kaipo viena ge- 
vatorijoj. Muzikos mylėto- riaušių kontralto daininin- 
jai. išgirdę Onutę dainuo- kių. 
jant laike vienos pamokos, 
sudėjo $500. kad ji galėtų 
vykti į Europą studijuoti. 
Tuo laiku ji priklausė prie 
lietuvių parapijos choro

nuoti “Kur Bakūžė Sama
nota” ir “Mano Rožė”. Tas 
dainas p. Kaskas yra įre- 
kordavus.

Art. Ludwig Juht, kon
trabasas virtuozas, gimęs 
Estijoj, yra Boston Sym
phony Orkestros narys, 
pirmą kartą pasirodė mu
zikos mylėtojų visuomenei 
Bostone, kada jis grojo 
Dr. Koussevitskio muzi
kos kūrinius balandžio 
mėn., 1934 m. Prieš tai jis 
buvo jau pagarsėjęs muzi
kas Europoje. Bostono 
spauda labai aukštai iškė
lė p. Ludwig Juht muzika
lius gabumus. Prieš atvy
kimą į Ameriką, jis buvo 
Muzikos Konservatorijoj. 
Rygoj. Latvijoj, muzikos

LUDWIG JUHT, 
estų kilmės kontrabasas 

virtuozas. Boston Symphony
Orkestros narys.

LIETUVIŲ RADIO

KONCERTAS
Sekmadienį, Gegužės-May 21, 1944 

3:30 vai. po pietų 

JORDAN HALL
Huntington Avė. (Kampas Gainsboro St.), Boston.

PROGRAMA

ANNA KASKAS, 
įžymiausi lietuvaitė 

dainininkė. Metropolitan 
Operos artistė.

IŠPILDYS

BRANGŪS LIETUVIAI! Šis lietuvių radio KONCERTAS 
yra Jubiliejinis, paminėti dešimtuosius radio programos metus. 
Tai dainos ir meno puota. Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti. 
Atvykę pasirodysime, kad mes įvertiname meną ir gerbiame ar
tistus. Be to, savo atsilankymu paremsime lietuvių radio. kurios 
programų klausomės šeštadieniais. 2 vai. po pietų iš WCOP sto
ties, nes koncerto pelnas skiriamas Darbininkų Radio programos 
išlaikymui.

BRANGUS JAUNIME! Motinos dienos proga nupirkite savo 
motinėlėm tikietus į šį radio koncertą ir kartu su jomis dalyvau
kime. Tai bus jom tikras suraminimas ir džiaugsmas.

Koncerto tikietų galima gauti DARBININKŲ RADIO OFI
SE. 366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. Galite užsisakyti ir 
telephonu: SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449.

RADIO KONCERTO KOMITETAS.

e

rytiniu
VALSTYBIŲ ŽINIOS

■e

HEW BRITAIN. CONN. Marianapolio Kolegijos, komp. 
A. Aleksis, šios parapijos var
gonininkas, kun. B. Gaurons- 
kis. Tarnas Matas, p. Bendzevi- 
čius ir vakarienės pirmininkė

SODALICUA RUOŠIA 
SUVAŽIAVIMĄ

Jau kcu mėnesiai kaip mūsų Uršulė Liutkevičienė. 
SodaEctūs stropiai ruošiasi tin
kamai pagerbti dangiškąją Mo-: 
tisą, gc^užCs 28 d. Sukviestos 
Sodai ietės 
valstybės 
Hartford, VVaterbury, Ansonia, s^ems labai patiko. 
New Haven ir Bridgeport į Su-į Vakarienės komisijos narės, 

■ važiavimą, kuris prasidės 2 vai. Marijona Stankevičienė, Ona 
' po piet. Suruošta įdomi progra- Norbutienė, Kazimiera Petraus- 
. ma. laike kurios kalbės kun. Dr. kienė, p-nia Gurklienė, p-nia 
J. Bogušas iš Waterbury, Conn. Raulinaitienė, Uršulė Žilinskie- 
ir panelė Adelina Rėkus, vieti- nė, Uršulė Bragiūtė ir keletas 
nė mūsų Katalikiškoj akcijoj kitų, kurių vardų neteko nu- 
veikėja ir nuoširdi Sodalicijos girsti, sunkiai darbavosi su- 
mylėtoja. Apie ketvirtą valan- ruošti tokią puikią puotą para-

,užis 28 d.
iš visų Connecticut bliūnaitė, 

lietuvių parapijų:

Dainų programą išpildė p. 
Marcelė Andrikytė, Adelė Gra- 

p. Kauneckis ir A. 
Ulinskas. Jų dainos susirinku-

»dą įvyks gražios bei įspūdingos 
bažnytinės pamaldos ir 
nikavimas Švč. Panelės

I

los ir Palaiminimas Švč.
mentu. Suvažiavimas 
užkandžiais ir linksma 
dėle, kurioj dalyvaus surinktas' 

’ talentas iš visų Sodaliečių. ■ 
i Kviečiame visus ir visas Soda-! 
jlietes dalyvauti šiame Suvažia-; 
j vime.

Apvai- 
stovy- 
Sakra- 
baigsis 
valan- j

pi jos naudai, už ką klebonas 
kun. Valantiejus yra dėkingas 
netik šeimininkėm, bet ir vi
siems atsilankusiems. Rep.

Art. Anna Kaskas, kur 
tik galima, visuomet dai
nuoja lietuviškas liaudies 
daineles svetimtaučiams. 
Prieš pradėsiant dainuoti,

ir buvo jo solistė. Prelatas ji pasako klausytojams: 
J. Ambotas ir choras su- "Aš myliu jas visas, bet už 
dėjo daugiau kelionei, ir vis labiausiai aš myliu dai- 
Onutė drąsiai išvyko į sa
vo tėvų žemę — Lietuvą.

Kaune, Lietuvos operoj 
mūsų dainininkė labai ge
rai užsirekomendavo. Jos 
dainavimo klausėsi Lietu
vos prezidentas ir kiti įžy
mūs asmenys ir labai jąja 
susižavėjo. Lietuvos val
džia pagelbėjo finansiniai, 
kad ji galėtų daugiau stu
dijuoti muzikos Italijoj. 
Tuo laiku ji buvo tik 18 
metų amžiaus. Nuvyko į 
Milaną ir studijavo pas 
garsiuosius profesorius, 
kurie labai įvertino jos 
balsą. Italijoj p. Anna 
Kaskas koncertavo įvai
riuose miestuose. Baigian
tis dviem metam, Onutė 
grįžo į Ameriką. Per ketu-
rius metus ji buvo solistė profesorium. Jis yra pats 
Katalikų Katedroje, Hart- parašęs daug savo muzi- 
forde, ir tuo pačiu laiku kos kūrinių, pritaikintų 
važinėjo į New Yorką ir didžiajam baso smuikui, 
studijavo pas Enrico Ro- p. Juht groja instrumentu, 
sati. kurį Francesco Ruggeri ramą sekmadienį, gegu- garbės pirmininkais yra gegužės - May 21 d., 3:30

1936 m. Earle Lewis, (Cremona) pagamino 1679 žės-May 21 d., 3:30 vai. po Massachusetts valstybės vai. po pietų!
Metropolitan Operos virši- m. dėl Anglijos karališkos pietų, Jordan Hali, Hunt- gubernatorius 
ninkas, užgirdęs p. Kaskas šeimos, p. Juht buvo lai- ington Avė., kampas Gain- 
dainuojant prof. Rosati mingas tą instrumentą į- sboro St., arti Massachu- 
studijoj, taip buvo sužavė- sigyti ir jis juo labai di- setts Avė., Bostone, 
tas jos balsu, kad jis ją pa
kvietė dainuoti pirmoje 
Metropolitan Radio audi- Ludwig Juht maloniai su- programoje dalyvaus ke- 
cijoj. Iš septynių šimtų 
kontestantų p. Kaskas bu- Radio KONCERTO prog-

džiuojasi. Artistam akompanuos
Artistai Anna Kaskas ir du įžymūs pianistai. Taigi

Leverett Dabar yra geriausias lai- 
Saltonstall, Bostono mies- kas užsisakyti koncerto 
to mayoras Maurice J. To- tikietus. Iš anksto užsisa- 
bin, J. V. kongresmanas, 
Kongreso daugumos va
das John McCormack, ir 
buvęs Massachusetts svei
katos departmento komi- 

Dr. Povilas

Draugijų Valdybų Adresai
*V. JONO EV. B L. PAŠALPINĖ8 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rašt. — Jonas Gllneckis,
5 Thomas Pk., So. Boston. Masa.

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

i Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 

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

WATERBURY, CONN

i

I 
I 
i

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *VC.

Pirmininkė — Eva MarksienS,
625 E. 8th St., So. Boston, Masa. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailifinlenė,

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

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

29 Gould St., W. Roxbury. Masa. 
Tel. Parkway—1864-W.

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
Drotokolų raštininke

gušas, kun. Dr. Andruška iš'

Šv. Juozapo parapijos vaka-' 
rienė puikiai pavyko. Dalyvavo 
apie 400 žmonių.

Vakaro vedėju buvo klebonas 
kun. J. J. Valantiejus. Kalbėjo: 
kun. Dr. Bružas, kun. Dr. Bo-

I I 
kiusiems tikietus nereikes1 
laukti eilėse prie tikietų 
pardavimo langelio sve
tainėje. Visus atvykusius 
pasitiks lietuvaitės ir so- 
dintojos, kurios nurodys

t 
!

tiko išpildyti Darbininkų turi artistai.
Šio nepaprasto koncerto sijonierius

Jakmauh? Komiteto pirmi- vietą svetainėje, 
ninku yra adv. Jonas J. 
Grigalus, Bostono miesto 
legalio departmento na- • 
rys. Kiti komiteto nariai ■ 
yra taip pat įžymūs profe- ' 
sionalai, visuomenininkai 
ir nuoširdūs Darbininkų 
Radio programos rėmėjai.

Garbės pirmininkai ir 
bendrai visas koncerto 
rengimo komitetas nuošir
džiai kviečia visus šiame 
koncerte dalyvauti:

Gubernatoriaus sekreto
rius, atsakydamas į kvieti
mą, pareiškia:

“The Governor appreciates 
your kindness in thinking of■ 
him and extends his best wishes 
for a very successful program.” 

Į Mayoras Tobin taip pat 
per savo atstovą linki, kad 
Darbininkų radio KON
CERTAS pavyktų. Prie tų 
linkėjimų nuoširdžiai pri
sideda J. V. kongresma- 
has, Kongreso daugumos 
vadas p. John McCormack, I 
kuris savo linkėjimus pa
rėmė S25.00 radio progra
mos išlaikymui.

Mes, lietuviai turėtume 
gausiai dalyvauti radio 
koncerte, kad pasirodytu- 
me, jog mes įvertiname 
meną ir gerbiame savo ar
tistus. Lai Jordan Hali bū
na perpildyta sekmadienį,

j.ac ■

į į?

Geriausiuose namuose dabar yra geriamas..

PICKVVICK
"ALE is ALE"

Prašom Grąžint Tuščias Bonkas
MrtW40 BY HAFMNMFM4 4 CO . Ine Boston, Mo» MEWE4S SMCt 1470

■■(■••t*

AMERICAN 
RED CROSS

Tikietus nusipirkite pas
jų pardavėjus savo koloni- Iždininkė — Ona Staniullūtė. 
jose arba Darbininkų Ra
dio ofise, 366 West Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. i 
Galite užsisakyti tikietus 
ir telephonu: SOUth Bos
ton 2680 arba NORwood 
1449.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
člą sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 F 7th St. Sn Rnston M«t*»

bosi o N
c o N s O t '

Jeigu Jums Reikalinga 
GASINIS PEČIUS ar VANDENIUI 

ŠILDYTUVAS

Jei jums reikalingas gasinis pečius ar 
vandeniui šildytuvas, prisitaikinkite prie 
valdžios reikalavimu, tuomet yra galimy
bės pageidaujamų dalykų įsigyti. Dėl pla
tesnių informacijų ateikite i mūsų arti
miausią krautuve jūsų kaimynistėje.

—
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ŽINUTES salėje 6 ir 7:30. Vakare, bus lai
komos geg. mėnesio pamaldos.

Penktadienį, vakare, prasidės 
Novėna į Šv. Dvasią.

Šią savaitę turėsime gražią 
progą melstis. Nepamirškime ir 
pasidarbuoti ypatingam Darbi
ninkų Radio Koncerto pasiseki- 

geri dar-

Priderėtų Rastis Kiekvieno
Kataliko Namuose

MOTINU DIENAI PUIKI 
DOVANA

LIGONIMS SETAS

X

X

Geg. 11 d., mirė, 13 metų sir
gęs, Pranciškus Bučkus, 47 me
tų, gyv. 62 I St. Paėjo Aišiškių 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 30 metų. Paliko žmoną Do
micėlę (Blažaitę) ir dvi duktė- mui. Su malda eina 
ri. Tapo palaidotas, iš Šv. Petro bai išvieno. 
parapijos bažnyčios, geg. 13 d., 
9 vai. ryte, Šv. Mykolo kapuose. Geg. 14 d., mirė Zofija Reikie- I 

nė (Barasevičiūtė). Ji paliko' 
vyrą kareivį, du sūnų, tėvą Sta- 

Geg. 14 d., Elzbieta Vestfel- nisioyą, tris brolius ir seserį, 
daitė MAC ištekėjo už kareivio Yra pašarvota pas tėvą koply- 
Arnold Kummerow. čioje. Bus iškilmingai laidoja-

Tą dieną, taip pat susituokė ma geg. 17 d., 9 vai. ryte, iš šv. 
Alena Moskiūtė su Bronislovu petro parapijos bažnyčios, Nau- 
Juškevičiu. jos Kalvarijos kapuose.

----------------- -----------------
•

Pirmadienį, antradienį ir tre- Taip pat šią 14 d. tapo pa- 
čiadienį yra Kryžiaus dienos, krikštyti Alicija Juozo - Alenos 
Nuo penkto šimtmečio Bažny- (čapaitės) Genočių; Juozas An
čia pašvenčia tas dienas 
doms ir procesijoms.

mal- tanas Juozo Veronikos į
gauskaitės) Sličių.

bus

(Pral

Trečiadienį, 4 vai. p. p. 
klausomos išpažintys. 7:30 vai. 
vak., bus Šv. Teresės Novėnos 
pamaldos ir klausomos išpažin
tys.

NAUJOS ANGLIJOS 
VYČIŲ ŠOKIAI PUIKI KOPLYTĖLĖ

17, 1944, 
svetainė- 
orkestra.

ir draugai 
meti-

Ketvirtadienį yra į Dangų 
Žengimo V. Jėzaus šventė. Ka
talikams reikia išklausyti šv. 
mišių.

Šv. Petro parapijos bažnyčio
je šv. mišios bus laikomos šio
mis valandomis 5, 6, 7, 8 ir 9;

• DAKTARAI

i------------------------------------------------------------------------
Tel. TROvvbridge 6330

J.Repshk,M.D„, .
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

įvyks birželio - June 
New England Mutual 
je, Boston. Gros gera

Vyčių jaunimas 
ruošiasi atvykti į šiuos 
nius šokius iš visų kolonijų, ir 
iš tolimų kolonijų kaip tai: 
VVestfield, Mass., Athol, Mass., 
Providence, R. I., Hartford, Ct., 
ir Worcester. Girdėti, kad ir 
Brocktoniečiai (naujai atgai- 

! vintą kuopa) tikisi visus narius 
į (50) į tuos šokius turėti. Įžan- 
i ga dykai karo tarnyboje na- 
! riams.

, Kviečiame ir apylinkės jauni
mą atvykti į šiuos šokius.

A. E. L.

Pagerbė Stasiui!

ĮVAIRUS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0943

i

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

Pereitą šeštadienį Leono Sta- 
siulio iš West Roxbury draugai, 
jo 50 metų sukakties proga, su
rengė “surprise party”. Dalyva
vo apie 50 p. Stasiulio artimų 
draugų.

Toastmasteriu buvo p. A. Na- 
maksy. Gražias sveikinimo kal
bas pasakė advokatai J. Cunys, 
Jonas Grigalus. K. Kalinaus
kas, Dr. Kapočius, S. Mockus ir 
kiti. Vakaro vedėjas susirinku
siųjų vardu įteikė dovanėles ir 
perskaitė sveikinimus nuo tų, 
kurie parengime negalėjo daly
vauti.

kurios sienas puošia veid
rodiniai stiklai.
Kaina tik $3.75

SIENINIAI 
KRYŽIAI

I z

Labai gražiai pa
daryti. Visą prie
šakinę kryžiaus 
pusę puošia veid
rodinis stiklas.

Kaina nuo $1.75 
iki $2.50.

Labai gražu ir naudinga turėti 
kiekvienuose katalikiškuose na
muose ligonims setą. Atėjus ku
nigui prie ligonio, nereikia rūpin
tis kaip pastatyti žvakes ir tt. Šių 
setų kaina nuo $2.50 iki $3.50.

Visus užsakymus su money orderiu ar čekiu siuskite:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway, South Boston, Mass

Ponai Stasiuliai širdingai dė
kojo visiems už sveikinimus ir 
dovanėles.

Ta proga, p. Namaksy ragino 
visus įsigyti Darbininkų Radio 
Koncerto tikietus, kuriuos ten 
pat ponia K. Nemaksienė ir ki-' 
ti pardavinėjo.

Korespondentus.

PRANEŠIMAS

įtX

t
t
X

os

Toliau Rac. Admin. pa
vaduotojas pareiškė, kad 
nors įvairių riebalų val
gymui yra pakankamai 
tiek civilių tiek karo var
tojimui, tačiau karo pra
monei dar reikia didelių 
kiekių riebalų.

“Pramoniniai riebalai a- 
pima taip pat ir valgymo 
riebalus, netinkamus mai
stui ir didelė dalis pramo
nėje vartojamų riebalų 
prieš karą būdavo impor
tuojami. Suvartoti virtu
vės riebalai, šeimininkių 
sutaupyti palaiko reika
lingą išteklių pramonės 
riebalų ir jokiu būdu ne
galima Teisti,
teklių sumažėtų, 
pant 
se.”

kad šių iš- 
netau- 

pakankamai namuo-

JUOKELIAI
Modemiiko, V.stavei
— Ar tai jūs būsite jaunasis,— 

klausia laiškanešys, kuris į ves
tuvių balių atnešė jauniesiems 
sveikinimus.

— Taip... aš buvau, bet mes 
jau... na... išsiskyrėm.

Suklydo
Mokytojas, išleisdamas bai

giantį mokyklą mokinį:
— Būk visados tvarkingas, są

žiningas, darbštus... linkiu tau, 
mano sūnau.

Mokinys susijaudinęs:
— Ir jums to, ir jums to pat... 

pone mokytojau.

IVANUS SKONIMAI
PARSIDUODA 12 kambarių 

namas. Naujas oil bumeris ir 
fumice, tile b&throom su “atall 
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 
marbie 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 Broadway, So. Boston, 
Mass. (V-19)

lankyk į viešas vietas. Ki-
_______ tiems neperduokite. Fabri- 
gaus gripas trumpu laiku kuose ir dirbtuvėse darbi- 
padaro sunkiai sergantį. ~ ......

Po kelių dienų po užsi-

SLOGOS
Žmonės mano, kad gri

pas nėra pavojinga liga, 
kad tik persišaldymo liga. 
Taip manyti yra klaidinga, 
nes medicinos mokslas ži
no tokių sunkių susirgimų 
gripu, kad žmogus tik 
trumpai pasirgęs greit nu
mirė.

Visi gali gripu sirgti, se
ni, jauni ir kūdikiai. Vie- reikia gultis į lovą. Kitų 
nas žmogus gali apsikrės- neprisileisti. Maistas turi

ninkai labai greitai viens 
nuo kito užsikrečia. Vienas 

krėtimu, žmogus pajunta darbininkas gali labai len- 
pavargęs, galvoje sunku- persišaldyti, jeigu
mas, šaltis krečia, kosulys dirba šiltose ar karštose 
užpuola, temperatūra pa- patalpose, ir po darbo eina 
kyla į kitą kambarį, kurio tem-

Kaip tik prasideda sloga peratūra kitokia. Taip da- 
ir temperatūra pakyla tuoj

iikolonijoje yra renkami
po peticija .prezi- ti nuo kito, todėl ją vadi-

Rooseveltui, prašant, name

į rydamas pats liga užsikre
čia ir tuoj Įeitus pavojun 
įstato. Kasmet milijonai 
valandų darbo žūsta tik 
per darbininkų neapsižiū
rėjimą. FLIS.

Šioje 
parašai 
dentui 
kad jis dėtų visas pastangas po Daugiausia susirgimų pa
karo laimėjimo, kad mūsų seno
ji tėvynė Lietuva būtų laisva, 
nepriklausoma, demokratinė 
respublika ir, kad padėti Ame
rikai greičiau laimėti karą iš
pirkti Karo Bonų, lietuvių kre
ditan.

limpamąja liga.
būti lengvas, kad neap- j 
sunkintų vidurių geriausia 
visokis pieninis maistas. 
Tuštinimas turi būti tvar
kingas. Nuodinga medžia
ga pasišalina su prakaitu, 
tad vakare patartina iš
gerti karštos arbatos su 
citrina. Reikia gerai apsi
kloti. Po tam gerai apsi
trinti ir pakeisti skalbi
nius, nes priešingu atveju, 
labai lengva sušilusiam 
persišaldyti. Jei sloga di
delė, geriausia yra pašauk
ti gydytoją, arba jo už
klausti kas daryti.

Daug geriau nuo ligos 
saugotis negu apsikrėsti, 
sirgti ir gydytis. Apsisau
goti nuo ligos reikia savo 
kūną švariai užlaikyti. Ne 
tik dažnai per dieną, bet 
prieš kiekvieną valgį, ran
kas plauti, ir keisti drabu
žius.

Kūno mankšta, šaltas 
apsiplovimas, saulė, tyras 
oras, ir gėrimas daug van
dens yra geriausia apsi- 

] saugojimai nuo sunkios 
l slogos.

Užkrėtęs gripu, nesi

sitaiko pavasarį ir rudenį, 
kada oras keičiasi, kada 
jis šaltas ir drėgnas, kada 
lengvai galima persišaldy
ti. Miesto žmonės daugiau
sia serga gripu, negu kai- 

- mo žmones, jie tirščiau gy
vena būtuose ir lengviau 

Peticijų blankų ir specialiai apsikrečia. Gripu sergan- 
valdžios pagamintų blankų bo- tig kostį ir čiaudi, tokiu 
nų pirkimui galima gauti pas būdu išplatina šimtus 
advokatą Juozą Gailių, 317 E. tūkstančių gemalų.
Street, be skirtumo ar jie lietu-: Kad nors gripu serga vi- 
vių kilmės ar kitataučiai. -šokių amžių žmones, bet 

Bonus galima pirkti Mt. Wa- pavojingiausia serga kūdi- 
shington Cooperative Bank, kiai ir maži vaikai, nes iš 
430 W. Broadway, So. Bostone, gripo labai lengvai iŠSl- 

■ bet užėję būtinai išpildykite vysto plaučių uždegimas, 
speciales baltas blankas, kad Kūdikiui gripas pavojin- 
kreditas būtų atiduotas lietu- gas dėl to, kad jis negali 
viams.

Komitetas nuoširdžiai kviečia mas motinos krūtį ar bon- 
visus patriotingus lietuvius į kūtės spenelį jis greitai 
į talką: — pasirašyti po petici dūsta, negali atsikvėpti ir 
ja, rinkti parašus ir pirkti Ka- dažnai būna alkanas.
ro Bonus ir tuomi padėti Ame-j Suaugusiuose gripo kom- 
rikai greičiau laimėti karą ir plikacijos gana greitai pa- 
išlaisvinti mūsų tėvų šalį. Lie-1 sirodo, plaučių uždegimas, 
tuva iš po svetimų jungo. Į širdies liga, ausų uždegi- 

B. L. P. R. Komitetas, mas, ir t.t. ir iš sveiko žmo-

OPA Sako, Kad Tanky Tau
pymas Turi Būti Tęsiamas
Numušimas taškų įvai

riems taukams, riebalams 
bei kepimo alyvai neturi 
paliesti karo programos 
taupyti šeimininkavime 
atliekamus taukus. Detali- 
niai mėsos prekiautojai it 
toliau mokės šeiminin
kėms po 2 raudonus taš
kus ir keturis centus už 
svarą atneštų virtuvėje 
sunaudotų taukų, pareiš
kė Administravimo Įstai
ga.

j “Šitie atliekami riebalai 
j skubiai reikalingi karo 
programoje pramonės rei
kalams”, pasakė pik. 
Bryan Houston, OPA Ra- 
cionavimo Administrato
riaus pavaduotojas. “Po 
apdirbimo tie riebalai eina 
ginklų, vaistų, sintetiškos 
gumos, nylon’o parašiu
tams, dažams ir įvairių ki
tų daiktų gamybai.”

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

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

220 Ę St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

GREITAS ir PUIKUS 
PATARNAVIMAS

Naujame Elegantiškame
Grožio žavėjančiame
CASPER BEAUTY 

SALONE
SPECIALIAI

Dėl
PERMANENT WAVE

ir
PLAUKŲ DAŽYMO

Casper’s Beauty Salon
738 E. Broadvvay — So. Boston 27. Mass.

Tel. ŠOU 4645
Atidaryta nuo 8:30 vai. ryto iki 6 vai. vakare.

GRABORIAI

S. BansetiSus Ir Sūnus
MOTERĮ* pagelbinink* 

Lietuvi? OrabeHue ir 
•alMntuettjas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

•3* Dorchester Avė. 
Tel. COLumbi* 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

Scuth Bbstoh, Mase. 

JoMhf.Casę 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Baliamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir N akt} 

Koplyčia Šermenims Dykai 
TOl. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 39*0

r k4' 1

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS. 

D. A. Zaletskas, F. E. Za lėtokas 
J Graboriai Ir Balsamuotejal

Patarnavimas dieną ir n*kt| 
Koplyčia iermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609

I
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Mes Išeisim, Tartum Vejai

“Kas Toliau?”

I

Kada Šv. Pilypas Nerie- 
tis gyveno Romoj, pas jį 
įkartą užėjo vienas žvitrus 
j jaunikaitis ir su nepapras- 
i tu džiaugsmu pradėjo 
[šventajam kalbėti: “Paga
liau pasieksiu savo širdies 
trokštamąjį tikslą, nes

įmano tėvai leido man tei- 
! šių mokslą eiti. Dabar man 
nebebaisus joks vargas. 

Jėzus stovėjo Alyvų Kai- Aš atsidėjęs mokysiuos ir

1

Tau, brangi tėvyne mano, 
Mūsų dainos ir malda.
Tau, tik tau, tėvyne mano,
Greit užaugs nauja karta.

Tavo žydintieji kloniai, 
Plačios marios ir šilai 
Suskambės, kaip aukso varpas, 
Mūsų norais ir darbais.

Suskambės, kaip neskambėjo
Šilas rytmečio aušroj.
Daug iškentusi tėvyne, 
Nekentėsi jau rytoj.

Mes išeisim, tartum vėjai, 
Ryto saulės spinduliuos.
Mes įžiebsim šviesią ugnį, 
Ten, už Nemuno, — rytuos!

V. Valsiūnienė.

Vieną dieną metuose, ge
gužės mėnesio sekmadie
nis skiriamas motinai pa
gerbti ir vadinamas “Mo
tinos Diena”. Tą dieną viso 
kultūringojo pasaulio vai
kai nusilenkia motinai — 
“motinėlei - augintojėlei”, 
“močiutei - širdelei”, “mo
tulei - gegulei” ir t. t. ir tt. 
Kas galėtų išskaičiuoti vi
sus tuos gražiausius var
dus. kuriais vaikai daino
se, raštuose ir gyvenime 
puošia motinos vardą. Sa
koma. kad “Mama" esąs 
gražiausias žmonių kalbo
je žodis ir gražiausias var
das pasaulyje. Ypatingai 
tą gražią gegužės mėnesio 
dieną atsiveria visų mūsų 
širdys ir drauge su pava
sario gėlėmis pražysta kil
niausiais, tos pačios moti
nėlės įdiegtais jausmais. 
Kalbant apie motiną, ten
ka kalbėti apie meilę, apie 
džiaugsmą. Viena rašytoja 
taip apie motiną nusako: 
“Ant savo gyvybės stiebo 
ji turėjo tris žiedus — ji 
turėjo tris širdis, kuriose 
tekėjo josios kraujas”. Tie 
ant motinos gyvybės stie
bo esą žiedai — tai vaikai. 
Jei nebūtų meilės, tos gy
venimo saulės, jos šviesos 
ir šilimos — nebūtų gyvy
bės, nebūtų vaikų, nebūtų 
motinos džiaugsmo. Kaip 
saulė myli gamtą, taip mo
tina— savo kūdikį. Jis mo
tinai už jos gyvybę bran
gesnis. Ji gali savo kūdi
kiui visas savo kūno ir 
dvasios galias paaukoti. 
Nėra pasaulyje skausmo, 
kurio motina nesutiktų iš
kentėti. nėra vargo, kurio 
ji negalėtu pakelti, by tik 
jos kūdikiui būtų gera. 
Neribota motinos meilė sa
vo kūdikiui eina kartu su 
nasiaukojimu, savęs išsi
žadėjimu. atsidavimu.
“Motinos meilė — Aukš- įag įQs širdingumas ir mo- tykiu, bet griežtu balsu į- galioje.

. ks di- ^iškurnąs neš džiaugs-j sakė: “Eik su manim”. i Kunigėlis aiškiai supra- 
7 7-S '°'USrrJaS 1 • au" mą, ramins, paguos, už- Kunigas ir seminaristas to koks čia dalykas. Per 

P- ’-Sirisimo sava-(jaus — itkrąją motiną at-įėmė ginčytis su šiuo pik-į kelis metus jis patyrė plė- 
i?m kūdikiui — siekia to- f- “Ne. Negali taip šikų elgesį ir žinojo, kad

8?

Motina Išganytojo

ĮŽENGIMAS į DANGŲ
ne. Ant šio kalno. Jis buvo parodęs Savo Antrojo Atėji- darbuosiuos, kad tik grei- 
mo ženklus. Čionai pranašavo šventyklos ir miesto su- čiau išeičiau teisių moks- 
griovimą. Pakalnėje, po Getsemanės medeliais, nak- lą”. šv. Pilypas ramiai iš
ties ir kančios tamsumoje, krauju prakaitavo. Bet štai klausė jauno karštuolio 
buvo pavakarys. Trumpai pakalbėjęs Apaštalams, kalbos ir paskum švėlniai 
Jėzus ištiesė rankas ir palaimino juos. Ir taip jiems paklausė: 
beregint, Jis buvo pakeltas nuo žemės, iki staigiai švie
sus debesys apsupo ir nuo jų akių paslėpė Jį.

i-o.

savo kraujo vaikus, kitus 
žmones ir net abstrakčias, 
atitrauktas idėjas. Tokiai 
gili, siekianti dievybės i 
meilė vadinama motiniš-• 
kąja meile. Kiekvienai mo-1 
teriai ir ne motinai nesve-, 
timas motiniškasis jaus- Į 
mas. Yra mergaičių, ku
rioms įgimtas, tas pilnas 
savęs išsižadėjimo ir pasi
aukojimo jausmas, artimo 
meilė. Tokios moterys ne
ša į gyvenimą tą malonią 
šilimą ir jaukumą, kuris 
taip suartina ir riša žmo
nes. Tokį motiniškosios 
meilės apsireiškimą mes 
matome pas gailestingą
sias seseles, ligonių slau
gytojas, prieglaudų vedė-! 
jas, mokytojas ir tt. Yra, 
darbų, kurie be meilės, pa-! 
siaukojimo ir didelio švel
numo — neįmanomi. “Ji 
myli ir yra švelni”, sako 
Vydūnas, “dėl to ji yra tik
roji motinėlė”. Motiniško
ji meilė gydo, globoja, ke
lia. ji tik duoda, bet nepra
šo nieko sau. Tikrasis mo-! 
tiniškumas yra didesnis 
net už meilę savo kūdikiui 
— jis norėtų išgydyti viso 
pasaulio žaizdas: tai Dievo 
duotoji' kibirkštėlė. Juo

kinimas, jog motina, kad kurie reiškė septynis sopu- 
į ir skausmuose pagimdžiu- liūs, kuriuos ji turėsianti 
Į si kūdikį, esanti tik pusiau iškęsti. Ar bereikėjo moti- 
I motina, nes esanti patyru- 
j si tik džiaugsmą. Kada ji 
pergyvenanti skausmą, ne- 

| tekdama savo brangaus 
i kūdikio; tada ji tampanti 
j motina pilna to žodžio pra
smėje.

Katalikiškasis pasaulis 
aukščiausią ir gražiausią 
moters motinos idealą ma
to Marijos, pasaulio Išga
nytojo Motinos, asmenyje. 
Kada Marijai angelas ap
reiškęs džiaugsmingą nau- 

’ jieną, kad ji pagimdysian
ti pasauliui Išganytoją — 
tuo pat laiku įsmeigęs jai! 
į širdį septynis kalavijus,1

“Kas toliau?”— 
“Toliau?... Būsiu advoka
tas”, atšovė jaunikaitis, 

j “Ir paskum?” paklausė vėl 
šventasis. “Paskum?.. Bū- 

;siu žymus žmogus. Žmo
nės plaukte plauks pas 
mane ir prašys spręsti jų 
painias bylas”. — “Ir pas
kum?” — “Paskum?... Už
sidirbsiu daug pinigų, nu
sipirksiu miesto viduryje 
gražius namus, įsigysiu 

(patogius ratus, arklius. O 
i jau tada... vesiu turtingą 
i žmoną ir laimingai su ja 
gyvensiu”. Šventasis ir vėl 
šaltai paklausė: “Ir to
liau?” — “Toliau?... to
liau?”... Jaunikaitis sumi
šo ir nebežinojo ko beatsa
kyti. Jo sieloje ūmai kilo 
mintys apie mirtį, karstą, 
kapą, amžinybę. “Pas
kum?.. Paskum aš mir
siu!” — “O po visa to?” 
paskutinį kartą paklausė 
šv. Pilypas. “Ką tu tada 
darysi, kai ateis paskuti
niojo teismo valanda, ku- 

l rią, stovėdamas Visažinan
čio Dievo ir Teisėjo aki
vaizdoje, užgirsi sprendi
mą: dangus ar pragaras?” 
Jaunikaitis stovėjo it 
griausmo trenktas. Pasku
tinysis baisusis “Ir kas 
paskufn?” giliai įsmigo į 
jo sielą. Tas klausimas ne
apleido jo dieną ir naktį. 
Jokiu būdu nebegalėjo jis 
nusikratyti tomis minti
mis, kurios sukilo jame 
priminus 
dalykus, 
jaunikaitis

sukti, negalima išgelbėti BOLŠEVIKŲ 
mylimų parapijiečių, jei TEISMAS 
pats nepasiduos. Tuo tar
pu plėšiko draugas, kuris 
sekė įvykius iš tolo, įėjo ir 
jiedu išvedė kunigą ir ki
nietį seminaristą į sodelį 
prie vartų.

Sode Lao Kao stovėjo 
persigandęs. Pirmas plė
šikas, praeidamas, padavė 
jam į ranką popiergalį. 
“Duok šitą svetimiems šė
tonams”, jis paliepė šiurk
štų balsu, palikdamas iš
blyškusį senelį, tartum jis 
būtų durtuvu pervertas.

“Nusiimk tą ‘audeklą’,” 
antras plėšikas liepė Pra
nui, ir nelaukdamas, plėši
kas pats pagriebė ir nu

plėšė jo kamžą. Plėšikas 
! numetė baltą kamžą ant 
kelio, taipogi ir smilkalą 
su degančiomis anglėmis, 
kurį išsigandęs jaunuolis 
tebelaikė savo rankose.

Bet jie nesustojo nuvilk
ti kun. Gerardą, nors jo 
balta kamža buvo matoma 
iš tolo net ir tamsoje. į 

Beveik dvidešimt pėdų 
į už senelių namelio, dar 
trys plėšikai buvo belau-: 
kią ir visi penki sparčiai' 
surišo kunigo ir semina-' 
risto rankas virvėmis. Ta-’ 
da prasidėjo tartum pro
cesija mažu keliu į kalną, šiai nusigandę. Galų gale 
Ši septynių žmonių grupe
lė sudarė keistą vaizdą.

Plėšikai nepabėgo nepa
stebėti, nes vienas senelis 
parapijietis 
girdėdamas 
balsus virš
kalbėjimo, išėjo priešaki
nėmis durimis ir pamatė 
visa kas atsitiko. Paskum 
jį išėjo keletas vyrų, bai- keturi ar penki.”

“ i Seselė Veronika nieko 
neatsakydama nubėgo pas 
besikalbančius sode žmo
nes. “Sekite paskum juos! 
Vykitės juos!” ji ragino. 
“Kam jūs čia stovite ir 
gaišinate brangų laiką?” 

Vienas senelis bailiai su- 
. mikčiojo: “Jie apsiginkla- 
vę, Sesele. Jų yra daug ir 
jie žiaurūs plėšikai.” 

: Senelis tiesą kalba, ma
nė Seselė, pažvelgus nusi
minusiai į vaikučius, mo
teris ir senelius, kurie iš
ėjo iš bažnyčios. Vistiek ji 
nusprendė, kad nereikia 
pasiduoti; jos amerikietiš
kas kraujas privertė ją 
greit veikti. Visu greitu
mu, nepaisydama savo 
dvasiškų rūbų, ji nubėgo 
pranešti vyresniajam ku
nigui Weis, kuris gyveno 
seminarijoje anapus misi
jos miestelio, 

i Pakol kun. Weis suspėjo 
pribūti, jis vos galėjo pa
matyti plėšikus, ypač kun. 
Gerardo baltą kamžą iš
nykstant tolumoje. Susi
rūpinusieji žiūrėtojai ma

lte skubantį būrelį, lipant

I

Ūžė liepos, verkė medžiai, 
Šakas laužė jovarai...
Plačiais vieškeliais bežadžiais: 
Ėjo ištremtų pulkai.

nai — Marijai didesnės 
skausmo tragedijos, kokią 
ji išgyveno po Kryžium, 
matydama kančios ir mir
tį savo Sūnaus, pasaulio 
Atpirkėjo?! Dėl to ji laiko
ma džiaugsmo šaltiniu ir 
kenčiančiųjų Paguoda, nes 
pati yra patyrusi tiek 
džiaugsmo, tiek skausmo 
gelmių. Josios širdy tiek 
meilės, kad ji gali jąja ap
siausti visą pasaulį: visais 
rūpintis, visus atjausti, vi
sus mylėti. Marija, motinų 
Motina, yra didžiausias 
motiniškumo pavyzdys.

“M.”

i

Ėjo ašarų pėdomis, 
Nematydami takų...
Su ryšuliais, su naštomis — 
Iš tėviškių, iš savų.

Juos išvarė okupantas, 
Su durtuvais, su kardais; 
Ir įsakė komendantas — 
Neštis vieškeliais kietais.

Tėviškėles rekvizavo, 
Jų duonutę ir svirnus... 
Nei šuneliai lakt negavo — 
Staugė, bėgo per laukus.

Paskum stotys ir peronai, 
Alsavo minia tiršta... 
Rijo, rijo vis vagonai, 
Saulė kepino karšta.

ertė Klierikas Jonas Bernatonis

Nelaimei Užpuolus
(Tęsinys)

Kai jie išnyko iš žmonių mas revolveriu
akių, pasigirdo netikėtas nusijuokė: “Eik, arba mes 
triukšmas. Ramiai atro- jus 
dąs svečias staiga pakeitė Mūs yra daug. Ir tu eik 

u labiau moteris bus protu, savo būdą. Žaibo greitu- sykiu,” jis atkirto Pranui, 
’’ jausmais ir valia išlavinta, mu ištraukęs revolverį, at-kurį, kaip ir kun. Gerardą, 

juo ji bus motiniškesnė. O kišo jį į kun. Gerardą ir laikė su revolveriu savo

žiauriai
I 
I visus nužūdysime.

Kunigėlis aiškiai supra-

jam kūdikiui — siekia to-įSĮOS ge įo, motinos meilė,tadariu. o_ . __a c
liau: tas jausmas gali ap-įsiejama su skausmu. Liau-jdaryti!” riktelėjo Pranas, [šį kart ir jis yra užpuola- 
imti ir svetimus, ne tik'dyje yra įsigyvenęs įsiti-i Banditas mostykuoda-' mas. Dabar negalima išsi-

Traukiniai ūžė, dundėjo, 
Nešė ašarų klanus... 
Alkani, basi klegėjo: — 
“Turbūt Dievo teismas bus ?

1

Bet ne Dievas teismų darė, 
Tik bolševikas, tik žiaurus;
Į stepynus jis išvarė — 
Mūsų brolius, mūs savus.

Marija Aukštaitė.

i tbėgo katekizmo moky
tojas, bet jau buvo pervė- 
iu. Jis tada nubėgo pas

koplyčioje, 
jų garsius 

Rožančiaus

Maryknoll’ų kunigas Feeney gydo du krikščioniu.

k. L

paskučiausius 
Netrukus tas 

metė teisių 
Seselę Veroniką, jausda- ! mokslą, apleido pasaulį, 
mas, kad reikia kaip nors į įstojo j vienuolyną ir ten 
kunigą gelbėti. “Tėvelis j neapsakomai šventai gy- 
plėšikų paimtas ir nuga-įveno iki pat savo gyveni- 
bentas,” jis Seselei prane-į mo galo.
šė. “Jie eina į kalnus už į--------------------------------
bažnyčios. Jų grupėje yra į ant kalno ir išnykstant 

tamsoje.
Darbininkas Lao Kao 

truputį atsigavęs nuo šio 
netikėto smūgio, galvojo 

policiją. “Banditai! 
Banditai!” jis šaukė susi
rinkusiems, ir bėgo į poli
cijos stotį, bet jo senos ko
jos nepajėgė.

(Bus daugiau'

t apie
i

Seselės globoja našlaičius.
I




