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PENKTADIENIS (Friday) GEGUŽĖS (May) 7 D., 1943 M TEL. SOUth Boston 2680
(LKFSB) Vokiečių oku

pacinė valdžia Ostlande, į 
kurį įjungta ir Lietuva, iš
leido įsakymą, kuriuo, 
kaip praneša “K. A. P.”, 
priverstiniems darbams 
Vokietijos farmose rekru
tuojami net ir vaikai 14-18 
metų. Kaikuriose srityse 
nusistatyta panaudoti net 
vaikus 10-14 metų sodini
mui bei kasimui bulvių, 
nuėmimui vaisių vokiečių 
farmose okupuotuose kra
štuose.

Iš kitos pusės Maskvos 
šaltiniai praneša, kad Ru
sijoje organizuojama jau 
septinta įstaiga lietuvių 
vaikams — tiek daug jų 
čia ištrėmime yra. Tose į- 
staigose lietuviai vaikai 
griežtai auklėjami bolševi
kiškoje dvasioje ir net so
vietų spaudoje yra pasiro
dę laiškų, kuriais tų įstai
gų vaikai - lietuviukai gar
bina bolševizmą ir jo vadą 
Staliną. Į jų lietuviškas 
širdis brukama svetima, 
buvusių Lietuvos okupan
tų dvasia, turint naujus 
Lietuvos ateities laisvę 
grasinančius planus... Ka
da gi Lietuvos vaikus’galės 
laisvai auklėti ne atėjūnai 
naciai, ne svetimieji bolše
vikai, o tie kuriems vaikai 
priklauso: jų tėvai ir moti
nos, ir tai savo krašto mei
lėje, savo tautos patrijoti- 
nėje dvasioje.

Kerenskį Už Imperialistinę 
Rusiją

Princer.ton, N. J., geg. 6 
—Buvęs revoliucijinės Ru
sijos valdžios premieras 
Kerenskis pareiškia, kad 
Rusijai reikalinga pasisa
vinti Pabaltijo kraštus ir 
Lenkijos rytines teritori
jas, kurias Rusija buvo už
ėmusi. Girdi, po šio karo 
Rusija turi būti galinga, 
kad išlaikyti taiką Europo
je.

Kerenskis sako, kad Pa
baltijo kraštų ir Lenkijos 
teritorijų užgrobimas ne
sąs priešingas Atlanto čar- 
teriui, nes bolševikai tai 
buvo atlikę prieš to čarte- 
rio pasirašymą.

Taip, gal būti rusai siekia 
atsteigti seną Rusijos im
periją, kurią jie turėjo 
prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą. Bet mes labai abejoja- 

, me, kad demokratinės val
stybės, ypač Jung. Valsty
bės sutiks rusų norus ir 

< siekius patenkinti.

i
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Vatikano Metraštis Paneigia Pasigyrimus, Kad Religija 
i Turi Laisvę

So-

Apie Latvių Tautos Kančias

(LKFSB) Maskvos įstai
gos skelbia, kad per pir
mus savo viešpatavimo 
metus Latvijoje, naciai su
šaudę, iškorę ar kitais bū
dais nukankinę apie 120.- 
000 latvių ir apie 65.000 žy
dų. Nors bolševikų statis
tinės žinios dažnai būna 
perdėtos, bet visi supran
tame, kaip sunkiai dabar 
kenčia ir kiek daug gyvy
binių nuostolių turi nacių 
okupuotoji Latvija ir ki
tos tautos. Bet iš kitos pu
sės atsimename ir Latvi
jos Pasiuntinybės Wa- 
shingtone paskelbtą kny
gą “Latvia in 1939-1942”. 
Čia pranešama, kad raudo
nosios okupacijos metu 
Latvijoje buvo nužudyta 
žmonių 12.000, sužeistų — 
14.000, dingusių - išvežtų į 
Čibirą — 45.000. Be to — 
buvo susektas bolševikų 
planas kaip latvių tautą1 
sunaikinti, išdeportuojant Į 
latvius į Sibirą, ir 
bolševikai dar neįvykdė, 
tai todėl, kad nesuspėjo. 
Taigi ir latviai, ir kitos 
Baltijos tautos perdaug 
jau nukentėjo ir nuo na
cių, ir nuo bolševikų ir ne
nori jokios okupacijos — 
nei vokiečių, nei rusų, o vi
somis jėgomis yra pasiry- 
žusios siekti savo nepri
klausomybės. Ta proga 
prisimintinas latvių mi- 
nisterio A. Bilmanio strai
psnis anglų kalba žurnale 
“Amerika”, paskutiniame 
numeryje. Čia latvių mi- 
nisteris, rašydamas tema 
“Sea Power in the Baltic”,

MOTINA. — “Yra šalis, kur upės teka linksmai tarp girių ūžiančių, ir meiliai 
tarpu savęs šneka prie giesmininkų vieversių...” tai šalis, — Marijos kerne, kuri 
vadinasi — LIETUVA. Ten toj jaukioj šeimyniškoj glūdumoj, tyliai, tyliai burzgė 
verpimo ratelis, kurį varė senosios motulės išvarginta koja. Antroji gi koja ne
kartą supo: sūnelį, dukrelę, anūkėlį ir meldė Dievulio, kad mažą sveiką augintų, 
kad užaugęs — Dievui ir Tėvynei vertingu darbininku būtų, ir senų tėvelių ne
pamirštų... Ir štai šiandien tosios mūsų lietuviškosios motulės veidas išrašytas 
giliais gyvenimo vargais... Ji pergyvenokazokų - žandarų persekiojimus; ji matė 
ir kentėjo po slavų priespauda; ji pergyveno pirmą raudonąją okupaciją ir, da
bar vaitoja po teutono žiauria letena... Ar įvertiname mūsų mamyčių vargus!.. 
Juk jeigu tik pažvelgsime ir mūsų čionykščiuose namuose, tai mes pamatysime, 
kiek mūsų mamytės įdeda vargo auklėdamos sūnelius, dukreles..., kurie paaugę, 
nespėję atsidėkoti motinėlei, palieka ją vieną rymoti ir laukti sugrįžtant..., kad dar 
nors kartą pamatyti ir priglausti prie savo motiniškos širdies... Štai suklumpa 
mano kelias prie mamytės šilto glėbio ir maldauja: “Brangioji motute, kiek var
go turėjai, kai mažą mane supai per naktis; juk niekas manęs taip mylėt negalė
jo, kaip tavo, motute, geroji širdis. Per dieną dėl duonos triusei kasdieninės, per 
naktį prie lopšio nemerkei akių. Ir skaudapčia širdžia glaudei prie krūtines —

Argentinos Vice-Preziden- 
tas Įstojo Į Vienuolyną

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas praneša iš Ar
gentinos, kad tenai didelio 
įspūdžio padarė žygis Dr. 
Alpidio Gonzalez: tasai bu- 
vusis Argentinos karo ir 
vidaus reikalų ministeris 
ir net valstybės Vice-Pre- stengeYs nuraminti kai ašen verkiau. Atk^ski, motute, kad buvau nedoras: tada 
zidentas Įstojo į vienuoly- negaiėjau suprasti tavęs. Už tat gi dabar pildau tavo norus ir myliu tave, motut, 
ną. Jo praeitis labai įvairi: širdies ”
buvo ateistas, bet gyveni
mo smūgiai šeimoje, bai
sus visuomenės dorovės 
kritimas privertė tą įžy
mybę susimąstyti, paieš-1 
koti tvirtesnių pažiūrų ir 
tikslesnių gyvenimo kelių, j 
Jis liko uolus katalikas, į
Šv. Pranciškaus bazilikoje Londonas, geg. 6 Ame- 
kasdien patarnaudavo Šv.; rikos kariuomenė, nugalė- 
Mišioms pagaliau paskuti-' Jusi nacius’ Pasivarė artyn 
niuoju laiku jis pasiryžo Bizerte miesto. Šis miestas 
stoti į Asyžiaus brolių -ra nac^ laivyno bazė, 
bendruomenę, jau ir anks- Tunisijoje naciai yra šu
čiau jis buvo tretininkas, spa-usti iš^ trijų jausiu. A- 
Kadangi tas kandidatas į 
vienuolius turėjo 70 m., 
tai jam teko iš popiežiaus 
gauti leidimą ir jisai gavo. 
Dr. Gonzaleso apsisprendi
mas sujaudino jo draugus 
ir šalies spaudą.

Amerikos Armija Tik 10 Mylių Žuvo Amerikos Generolas 
Andrews Lėktuvo Nelai

mėje

Nuskandyta Dar Šeši 
Japonu Laivai

merikos kariuomenė yra 
tik dešimts mylių tolumo 
nuo didžiosios Bizerte ba
zės. Prancūzijos ir Angli
jos kariuomenės taip pat 
stumia nacius artyn į jū
rą.

Prancūzų armijos vadas 
pareiškė, kad Tunisijos ka
ras bus užbaigtas šį mė
nesį.

pymo bendrovių iki N. Me
tų jau buvo išpardavusios 
bonų už 1.544.765 dol., 
Šiais metais iki bal. 20 d. 
— išpardavė už 485.178 
dol., taip kad iš viso lietu
viško taupymo įstaigos 
Chicagoje jau pardavė bo
nų daugiau kaip už 2 mil. 
dolerių.

į London. geg. 6 — Pereitą 
I pirmadienį karo lėktuvo 
nelaimėje, Islandijos saloj, 
užmuštas Jung. Valstybių 
generolas Frank M. An- 
drews, 59 metų amžiaus.

i Gen. Frank Andrews bu
vo Amerikos karo jėgų ko- 
mandierius Europos srity- 
ie. Kartu su generolu žuvo 
ir keli kiti įžymūs karinin
kai.

I
i

VVashington, D. C. 
vietų Sąjungos pasigyri
mai “religijos laisve” netu
ri jokio ryšio su Katalikų 
Bažnyčios administracija 
toje šalyje. Annuario Pon- 
tificio, arba Popiežiškas 
metraštis 1943 m. parodo, 
kad šešios Europėjiškos ir ropolitan vyskupijos, bet 
Aziatiškos Rusijos vysku-Įne seniausios Latynų vys- 
pijos tebėra tuščios. Taip kupijos, buvo paskutinis 
yra ir su 13 Apaštališko- Ordinaras Rusijos vysku- 
mis Administracijomis, pijos. 
kurias Vatikanas buvo į-Į1919 m. ir po to ištremtas; 
kūręs 1926 m 
munistai atsisakė toleruo- j Vienintelis buvęs rusų Or- 

sako dinaras, kuris yra gyvas, 
tai vyskupas Ignacius

Ten buvo tik viena per- Dubovvski, paskutinis Žito- 
1941 Annuario miro vyskupijos valdyto- 

išleidimo -— Kun. Mykolas jas, seniausios Latynų vys- 
Juodokas, Apaštališkas kupijos Rusijoj, 1925 m. 
Administratorius iš Ka-'buvo perkeltas į titularę 
zan, Samaroj ir Simbirske, | vyskupiją ir dabar yra Ro- 
buvo pranešta, kad jis bu-’ 
vo kalėjime nuo 1929 m., 
dabar pažymėtas, kaipo 
Lietuvos tremtinys. Prela
tas Augustinas Baumtrog, 
Apaštal. Administratorius kūpąs Petras Mankowski 
Volgoj, ir Prelatas John iš Kamenets, kuris gyveno 
Roth, kuris turėjo tokią 'ištremime Lenkijoj, mirė 
pat vietą Kaukaze, yra taip balandžio 8, 1933. Vysku- 
pat pažymėti, kad jie te- pas Sigismund Lozinski iš 
bėra “kalėjime už tikėji- Minsko, kuris 1925 m. bu
mą nuo rugpjūčio, 1930”.’vo perkeltas į lenkų vys- 
Nėra jokių žinių apie kun. | kūpi ją Pinske, mirė kovo 
Dr. Steponą Demurof, vi-126, 1932.
karą ad interim Tifliso ir} Taigi iš to ką paduoda 
Georgia, ir prelatą Carapet Vatikano Metraštis sužino- 
Dirlughian, Vikarą ad in- me, jog Rusijoje visos Ka
teriui Armėnų Katalikams talikų Bažnyčios vyskupi- 

. Rusijoj. Apie jų likimą nė- jos yra panaikintos, ir vys- 
ra jokių žinių.

Knygutė — Teisybė dėl 
Religijos Rusijoj, kurią 
platina Sovietų valdžia — 
kurios tikrumą užginčija 
asmuo, turįs žinių apie 
religijos padėtį Rusijoj ——

dėsto santykius tarp rusų 
ortodoksų bažnyčios ir 
sovietų valdžios; tai visai 
neapima arba nepaliečia 
Katalikų Bažnyčios padė
ties Rusijoje.

Arkivyskupas Edvardas 
de Ropp iš Mogilevo, Met-

Jis buvo įkalintas

kada ko-,jis mirė liepos 25, 1939.

i

Užmušė 10 Mainierių 
Tennessee Ekspliozijoj

Katalikų Mokyklų Aukos 
Amerikai

ti vyskupo 
NCWC.

Į

maina nuo

buvimą,

moj. Vyskupas Joseph Ke- 
’ssler iš Tiraspolio, kuris 
kaipo tremtinys gyveno 
Vokietijoje nuo 1926 m., 
mirė gruodžio 9,1934. Vys-

kupai vieni įkalinti kalėji
muose. kiti yra ištremime, 
o dar kiti mirė.

Katalikų Bažnyčia neturi 
daugiau laisvės dabar, kaip 
ji neturėjo bedieviško ko
munizmo siautėjimo metu.

Roosevelto Atstovas Į Maskvą

VVashington, geg. 6 — A- 
jei to merikos povandeniniai lai

vai nuskandino dar šešis 
Japonų laivus šiaurės Pa- 
cifike.

I Sovietai Nušovė 125 Nacių 
Lėktuvus

La Follette. Tenn., geg. 6 
— Etna kasykloje kylo ek- 
spliozija. Dešimts darbi
ninkų užmušta, kitus 21 iš
gelbėjo.

I
I Detroit, Mich. geg. 6 — 
Šios diecezijos katalikų 
mokyklų vaikai išpirko 
Karo bonų ir karo ženkle
lių už $362.513.55.

geg. 6 — fia, sukilimas kasdien di- 
uždrausta 

išeiti iš namų, visi keliai 
uždaryti, niekam nevalia 
i. šrašto išvažiuoti; kara
lius Boris pabėgęs.

Pirmame pasaulio kare 
Bulgarija pirmutinė aplei
do Kaizerį. Ar ir dabar ne
apleis Hitlerio?

MAKETIES EVERY
PAY DAY 

tAl^BOND DAY

Bombardavo Retinę Italiją
Cairo, Egiptas, geg. 6 — 

Amerikos lakūnai dienos 
metu bombardavo pietinė
je Italijoje Taranto ir Reg- 
gio Calabria. Lakūnai lai
mingai grįžo į Tunisiją.

pabrėžia, kad lietuviai, 
latviai ir estai yra nuo se
nų laikų tikrieji tų Balti
jos pakrančių gyventojai, 
jiems tie žemių plotai pri
klauso, jie įrodė, kad suge
ba tvarkytis politiškai ir 
ekonomiškai ir kad niekas 
neturi teisės kėsintis į tų 
tautų pasiryžimą gyventi 
laisvu, nepriklausomu gy
venimu.

Maskva, geg. 6 — Žiau
rūs mūšiai tarp nacių ir 
Sovietų raudonarmiečių 
eina į šiaurę - rytus nuo 
Novorosyjsko.

Sovietai sako, kad per 
dvi dienas naciai neteko 
125 lėktuvų.

Vokiečiai pripažįsta, kad 
jie buvo priversti pasi
traukti 20 mylių nuo No
vorosyjsko, ir kad rusai 
atsiėmė Krymskają mies
tą.

I Chicagos Lietuviai Išpirko
Bonų Daugiau Kaip Už 2 

Mil. Dolerių

JAPONAI NU2UDE KUNIGUS- 
TŪKSTANČIUS KINIEČIŲ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ <$- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Taupykite Riebalus

VVashington,
Mr. Joseph E. Davies, va- deja; žmonėms 
žiuojąs į Maskvą, kaip spe
cialus Prezidento atstovas, 
tartis su Stalinu. Pasitari
mai būsiąs apie karo eigą 
ir apie pokarinį reikalų su
tvarkymą.

Atstovas Davies taip pat 
kviesiąs Staliną sutikti 
Prezidentą Rooseveltą 
svarbiam pasikalbėjimui.
Kur toks susitikimas 
negalima žinoti.

bus
I

Ekspliozijoj Žuvo Keliolika 
Darbininkų

I

(LKFSB) Chicagoje vei
kiančios 10 lietuviškų tau- nuolyne.

Chicago. III. geg. 6 — Mi
sionierius Kun. Vincent 
Smith, C. M. sako, kad 
kuomet Amerikos lakūnai 
bombardavo Tokio praei
tais metais. . 
baisiai įtūžę ir tūkstančius 
kiniečių nužudė, norėdami 
sužinoti apie Amerikos la
kūnus.

Amerikos lakūnai po 
bombardavimo nusileido 
Kinijoje. Japonai tai suži
nojo, sako kun., jie sudegi
no bažnyčias, vienuolynus, 
mokyklas, nužudė tris mi
sionierius kunigus ir 20 
našlaičių bažnyčios vie-

Bulgarijoje Didėja 
Sukilimas

Elkton, Md., geg. 6 —Šio
mis dienomis Triumph fa
brike kilo ekspliozija. Už
mušta tarp 13 ir 25 darbi- 
ninxų. Nemažai sužeista. 
Valdžios agentai tyrinėja 
ekspliozijos priežastį.

Londonas, geg. 6 — Vo
kiečių radio praneša, kad 
Bulgarijos sostinėje. So-

Jung. Valstybių valdžia 
atsišaukia į visas šeimi-

i virtuvių 
riebalus ir tas sutaupąs 
nunešti į valgomųjų pro
duktų krautuves, kurios 
atiduos juos į amunicijos 
dirbtuves.

“Lai kiekviena motina 
Amerikoj sutaupo ir ati
duoda svarą riebalų dėl 
Pergalės Motinos Dienoj”, 
sako Dr. Emma L. Bal- 
com, “tai ji jausis ką nors zaitienė pasakys trumpą kalbelę, 
padarius, kad gal išgelbės Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 ki- 
jos sūnaus gyvybę”. ilocycles ir klausytis gražios programos.

Japonai buvo n^n^es taupyti

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gegužės 8 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa Motinos Dieną paminėti.
Programoje dalyvaus pp. Emilija Daukantienė ir 

Petronė Brazdžiūnienė iš Cambridge ir sudainuos ke
letą liaudies dainelių. Armonistas p. I. Ambrozaitis, ar
monika. sugros muzikos kūrinėlius, o p. Anelė Ambro-



Penktadienis, Gegužės 7. 1943

ĮVAIRIOS žiniosc

Anglai Bombardavo Vokietijos 
Miestą Dortmund

Londonas, geg. 6 — An-| tobulindamasis meno sri- 
glijos keturių-inžinų bom-. tyje, visoje eilėje konkur- 
beriai purpia rvM-tmnnr? 
miestą. Vokietijoj. Iš lėk
tuvų paleido 1.500 tonų 
bombų. Sukėlė didelius 
gaisrus ir ekspliozijas to 
miesto industrijos dalyje.

Tik 30 Anglijos bombe- 
rių negrįžo.

Vokietijos nacių oficia- 
lės žinios paduoda, kad 
Anglijos bomberiai bom
bardavo gyvenimo namus, 
ir kad nukentėjo gyvento
jai. Trisdešimt šešius bom- 
berius naciai nušovę, sako 
nacių žinios.

puolė Dortmund sų laimėjo keletą pirmų 
premijų. Dabar tasai lietu
vis dailininkas neseniai pa
kviestas piešti prezidento 
žmonos, ponios Castillo 
portretą. Jonas Rimša vie
tinėje spaudoje ir repre
zentacijose mėgsta pabrėž
ti savo lietuvišką kilmę.

Brazilijoje Uždarytas 
"Rytas"

VVashington. D. C., geg. 6 
— Jung. Valstybių Sena
tas 63 balsais prieš 16 pri
ėmė pataisytą Connally 
prieš streikus bilių. Dabar 
tas bilius perduotas Atsto
vų Rūmams (legislatūrai). 
Jeigu legislatūra priims ir 
Prezidentas pasirašys, tai 
tuomet bus uždrausta 
streikuoti arba trukdyti 
karo produkciją arba ka
syklas. kurias užima val
džia.

Nesilaikantieji to įstaty
mo bus kriminaliai bau
džiami.

Senatas Priėmė Streikus 
Draudžiantį Eilių

DARBININKAS

ELMER DAVIS, 
Direktorius, Office of War 

Information.

Serg. William V. Zachodia, iš Linden, N .J., labai 
svarbiose pareigose Tunisijos fronte. Jis seka artileri
jos ugnies kritimo vietą ir teikia informacijas plieki- 
mo vienatoms.

Lietuvio Menininko Pasise
kimai Argentinoje

limus Rytus, sako, kad 
daugelis japonų žmonių, 
dar neišmoko neapkęsti a- 
merikiečių, kad japonų 
teismas nuteisė Amerikos 
lakūnus mirti todėl, kad į- 
tikinti japonų visuomenę 
amerikiečių biaurumu. Ga
limas dalykas, kad jie no
rėjo išprovokuoti mūsų 
valdžią į reprizus prieš ja
ponų belaisvius, ir sulai
kyti Japonų pulkus nuo 
pasidavimo. Jeigu tas žiau
rumas buvo įvykdintas tuo 
tikslu, tai jis nepasisekė. 
Karo Departmentas tuoj 
pranešė, kad mes niekada 
nepultume iki japonų ly
gio su reprizais prieš ne
kaltus japonų karo belais
vius. Bet Prezidentas pa
reiškė, kad kiekvienas ja
ponų karininkas, kuris pri
sidėjo prie šių nežmoniškų 
darbų, bus atsakomingas 
už tai, ir nuteistas. Žodis 
“atsakomingas” gali apim
ti daugelį jų.

Šių žudynių efektas šioj 
šalyj visur įvykdė tvirtą 
nusistatymą, kuris yra vi
sų amerikiečių. Leiskite 
man paskaityti ištrauką iš 
vieno laikraščio editorialo. 
“Mes žinome šiandieną 
koks brutalus yra mūsų 
priešas anoj pusėj Pacifi- 
ko, ir šis turėtų paskatinti 
mūsų pastangas dėl grei
tos ir visapusinės pergalės.

“Amerikos žmonės nepri
ims susitarto karo užbai
gimo. Negali būti jokios 
taikos su žmogžudžiais. 
Mes turime iškovoti besą
lyginį pasidavimą iš mūsų 
ašies priešų. Mūsų priešai 
nepasiduos, tai vienintelis 
būdas mūsų gyvenimą iš
saugoti yra militarinė per
galė”.

Ši ištrauka yra iš Salt 
Lake laikraščio “Pacific 
Citizen”, Japonų - Ameri
kiečių Piliečių Lygos or
gano. Tai įrodo, kad Ame
rikos piliečiai Japonų kil
mės, kurie užaugę šioj ša
lyj, ir pasitiki Amerikos 
laisve ir demokratija, pa
smerkė šį Japonų žiauru
mą, kaip ir kiti Amerikos 
piliečiai. Shelby stovykloj, 
Mississippi, yra 3,000 A- 
merikos kareivių Japonų 
kilmės. Vakar, jie įdėjo 
mėnesio algą į Karo Bo
nus, kad įrodyti, kaip jie 
reaguoja į šį paskutinį To- 
kyo pasielgimą. Tūkstan
čiai kitų Amerikiečių - Ja
ponų kraujo iš Hawaii ir 
“Relocation” stovyklų va
karuose, dabar priimami į 
kariuomenę — visi iš jų ži
nomi, kaipo šios šalies lo
jalūs piliečiai, kaip ir kiti 
Amerikiečiai, ir norinti at
keršyti už tokį žiaurumą.

O. W. I.

Bombardavimas 
Vokietijos 

Iš Oro
Atrodo, kad nepaliauja

mas bombardavimas Vo
kietijos, efektingas psy- 
chologiniai ir materialiai. 
Vokiečių laikraščiai pripa
žįsta, kad jie niekad neti
kėjo to sulaukti. Alijantų 
bombonešiai skrydo toliau 
praeitą savaitę ir nukentė
jo didelius nuostolius. Bet 
jie atakavo dideliais skai
čiais ir juos sutiko daug 
kovotojų lėktuvų — tie 
lėktuvai buvo labai reika
lingi vokiečiams Rusijoj ir 
Tunisijoj, bet jie buvo lai
komi namie bombonešių 
sustabdymui.

Vokiečiai irgi nukentėjo 
didelius nuostolius. Skrai
dančių tvirtovių užpuoli
mas lėktuvų fabriko Bre
mene balandžio 17 d., įvy
ko aršiausiose apylinkybė- 
se. Jie skrydo dienos laiku, 
ir vokiečiai sužinojo, kad 
jie atvyksta, prieš vieną 
valandą, kas davė Vokie
čiams laiko koncentruoti 
labai stiprią kovos jėgą. 16 
skraidančių tvirtovių žu
vo. Bet tai buvo mažas 
nuošimtis tų, kurios daly
vavo, ir jie nušovė net 63 
vokiečių lėktuvus, ir gal 
daugiau. Vokiečiai patyrs, 
kad apsisaugojimas yra la
bai brangus dalykas; 
mums irgi brangus, bet 
mūsų bombonešiai daug 
prisideda prie bendrų karo 
pastangų, ne tik sulaiky
dami vokiečių lėktuvus na
mie apsisaugojimui, ir su
naikindami juos, bet ir pa
žeidimui Vokiečių indus
trijos ir transportacijos.

Japonų Nužudy
mas Amerikos 

Lakūnų
Pereitą savaitę japonų 

valdžios pranešimais, kad 
jie nužudė kelis iš mūsų 
lakūnų, kurie buvo paimti 
nelaisvėn per Tokyo oro 
puolimą, nebuvo surprizas 
Azijos žmonėms, kur japo
nų valdžios veiksmai yra 
gerai žinomi. Ir mums ne
buvo keista, kad japonai 
savo notoj mūsų valdžiai 
pasakė, kad ši žmogžudys
tė — kurią Japonai pava
dino “egzekuciją” — buvo 
inspiruota aukštų idealų 
supratimo. Jie taip galvo
ja, tie militariai gengste- 
riai, kurie valdo Japoniją. 
Panašiai galvoja ir daugu-

t
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dina — paleckininkai — 
būrėsi apie “Rytą”. Dabar 
“Rytas” vietinės adminis
tracijos organų uždarytas. 
Jei norėtų veikti, pagal į- 
statymus, turėtų naciona- 
lizuotis, valdybą daugumo
je turėtų sudaryti brazilai. 
Rytiečiai, kaip mums iš 
Brazilijos praneša, buvo 

kominterno

(LKFSB) Brazilijos lie
tuviai komunistai, kaip 
juos ten kiti lietuviai va-

Didieji Amerikos Bomberiai 
Veikia Kinijoj

i

i

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas Argentinoje 
praneša, kad tenai susi
laukė gražaus pasisekimo 
Jonas Rimša, sūnus žino
mo Lietuvos skulptoriaus
Petro Rimšos. Jonas Rim- ištikimiausi 
ša. ilgą laiką Argentinoje1 pakalikai.

STALINAS UŽ GALINGĄ 
LAISVĄ LENKIJĄ

Chungking. Kinija, geg. 
6 — Keturiolikta Jung. O- 
ro Jėga — sustiprinta nau
jai atvykusiais Liberator 
bomberiais — kuri gali 
viena pati pulti Japoniją— 
trenkė smarkų smūgį ja
ponams. būtent, bombar
duodama japonų militarius 
pastatus Hainon saloj, ir 
taipgi Hanoi - Haiphong 
srityj Šiaurinės Prancūzų 
Indo-Kinijoj.

savimus”, kad būt tai ‘Lie
tuva savanoriai įstojo į 
broliškų Tarybinių Respu
blikų šeimą’.

Sovietų Sąjungos raudo-1 
noji armija užėmė Lietuvą 
birželio 15 d., 1940 m., o 
Niunkos minimi “balsavi- 

Užėmę Lietuvos šalį, mai” įvyko liepos 21 d., 
1940 m. Tai kaip galima 
teigti, kad “savanoriai”, ■ 
kada Lietuva, netekusi ne
priklausomybės, nebegalė-

■•9

Radio Kursai

Maskva, geg. 6 — New 
York Times koresponden
tas gavo nuo Stalino., So
vietų diktatoriaus, asme
ninį laišką, kuriame jis at
sako į du jam iškeltus'centralinės Europos terito- 
klausimus, būtent: 1. “Ar rijas, kurias Sovietai buvo 
U. S. S. R. valdžia nori užgrobę prieš Vokietijos- 
matyti stiprią ir nepriklau-! Rusijos karą, 
somą Lenkiją po Hitlerio! 
Vokietijos sumušimo?” 7 
tą klausimą Stalinas atsa
ko: “Neginčytinai, taip”.’ 
2. “1 
sų nuomone santykiai tarp atšaukė 
Lenkijos ir U. S. S. R. tu-' 
ri būti pagrįsti po karo?” 
Stalinas atsako: “Ant tvir
tų gerų kaimyniškų santy- 
kilį ir savitarpinio respek- iij'antų'įsireriima 
tavimo pagrindų, arba, jei-; Apsįaiėiuojama. kad nuo 
gu lenkai žmones taip no- balandžio 15 d. grįžo 500.- 
rėtų. ant pagrindų susi- itaI darbininkų iš Vo- 
vienymo nustatančio savi- kietijos. Darliko apie 250,- 
tarpinę pagalbą prieš vo- italų darbininkų.
k i Ari n Q k’snnn q n esin q

pasakius su Hitleriu buvo 
pasidalinę 1939 m.

Įš to aišku, kad Stalinas 
laikosi savo nusistatymo 
po karo prisijungti visas

v.

Į J "
Ji 500,000 Sugrįžo Į Italiją
• i - - - - - - - - -__ , - . ■ . i Stockholm. Švedija, geg.Kokiais pagrindais ju- g _ Premieras Mussolini 

----------i iš Vokietijos du 
trečdaliu italų darbininkų, 
kurie dirbo prie tvirtovių 
statybos, kurios buvo sta
tomos apsigynimui nuo A-

Stockholm. Švedija, geg.

retų, ant ] 
vienymo nustatančio savi-

kiečius, kaipo vyriausius 
Sovietų Sąjungos ir Lenki
jos priešus”.

Tai toks maždaug buvo 
Sovietų diktatoriaus Stali
no atsakymas. Kaip mato
me. Stalinas nieko nauja 
nepasakė. Jis daug kartų 
yra pasakęs, kad jis norįs 
matyti po karo “stiprią ir 
nepriklausomą Lenkiją”, 
tačiau be Lenkijos teritori
jų. kurias 
užgrobę arba

Massachusetts švietimo 
Departmentas praneša, 
kad norintieji mokintis 
radio teorijos. Internatio- 
nal Morse Code, ir radio 
aukštesnio mokslo, ypač 
tie, kurie dar nėra šaukia
mi karo tarnybon, tai da
bar yra proga mokytis.

Kursai prasidės trečia- 
idienį, gegužės 12 d. ir tę
sis per du mėnesiu trečia
dieniais ir penktadieniais.

Radio teorijos, elemen- 
taris kursas, puikiai pa
gelbės siekti aukštesnio 
mokslo toje srityje.
International Morse Code 

taip pat bus pradiniams, 
kurie nori išmokti ir gauti 
radio operatorių licenses 
(leidimus).

Pamokos įvyks Sever 
Hali, Harvard Universite
te, Room A, 7:30 iki 9:30 
vai. vakare.

Pamokos siekiantiems 
aukštesnio mokslo radio 
srityje įvyks Room 19.

Reikalauja Darbininkų
Jung. Valstvbiu Laivv- _ . . _

nas (Navy Ya'rd) ir kitose!
valdiškose įstaigose reika
lauja įvairių darbininkų ir | 
amatininkų. Norintieji 
gauti darbus gali kreiptis 
į Navy Yard. Boston. 
Mass. arba į U. S. Employ- 
ment Service. Pašto centre' 

Sovietai buvo ir skyriuose galite gauti 
teisingiau i aplikacijų.

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?

Tūlas Ant. Kvedaras, 
kuris dabar gyvenąs Sara
tove, Rusijoj, rašo komu
nistų “Laisvei” apie Sovie
tų Sąjungą ir prieina prie 
Lietuvos ne nepriklauso
mos, bet tarybinės, ir tarp 
kitko sako:

vokiškieji banditai, pir
miausiai griebėsi smaugti 
visa, kas buvo progresy- 
viško (suprask, komunis
tiško. Red.), naikinti lietu- jo savanoriai pareikšti sa-
vių tautinį kultūrą”. jvo balsą.

Netiesa, kad Vokietijos | Tas pats Niunka ir tame 
naciai “griebėsi smaugti i pačiame savo pasakų 
visa, kas buvo progresy- straipsnyj nei iš šio, nei iš 

to pina ir derina lenkus su 
lietuviais, lyg tai būtų 
lenkai ir lietuviai kalti, 
kad Lietuva ir Lenkija yra 
nacių okupacijoje. Kažin 
kodėl komunistams šiais 
laikais lenkai pasidarė ar
šiausiais imperialistais? 
Kaip čia seniai komunistai 
sakė, kad lenkai yra daug 
gudresni diplomatai, kaip 
lietuviai, nes jų valdžia iš
trėmime padarė sutartį su 
Sovietų Sąjunga. O dabar 
jau lenkai yra “reakcinin
kai ir imperialistai”.

Šiomis dienomis Sovietai 
nutraukė diplomatinius 
santykius.

Lietuvos atstovai, kaip 
ir visa lietuvių tauta, ne
skelbė ir neskelbia karo 
nei lenkams, nei bolševi
kams, o tik gina savo tei
ses, kokios yra numatytos 
Atlanto Čarteryj, kuris už
tikrina visoms tautoms: 
laisvę.

Amerikos lietuviai nuo
širdžiai remia Prezidentą 
Rooseveltą, jo vyriausybę 
ir Jung. Valstybių gink
luotas jėgas, pirkdami 
gausiai Karo bonus, auko
dami Raudonajam Kry
žiui. Lietuviai jaunuoliai 
aukoja savo jėgas ir gyvy- ma jų žmonių, nes tie civi- 
bes, gindami šią šalį nuo lizuoti žmonės, kurie buvo 

įžymūs japonų visuomenės 
gyvenime praeities laikais, 
yra nužudyti arba praša
linti iš viešo judėjimo.

Bet tie, kurie pažįsta To-

viška”. Ne. Vokietijos na
ciams “progresyviška” 
tvarka patiko. Jie nebe- 
grąžino lietuviams žemių, 
nei kito turto, kurį buvo 
nusavinę ir pasisavinę bol
ševikai.

Tiesa, kad naciai naikina 
lietuvių tautinę kultūrą, 
uždarė Lietuvos Universi
tetus ir kaikurias žemes- 
nias mokyklas, bruka lie
tuviams savo nacišką kul
tūrą. Bet visa tai nieko 
bendra neturi su Kvedaro 
taip vadinamu “progresy- 
viškumu”. Tas “progresy- 
viškumas” naciams labai 
daug gelbsti smaugti lie
tuvius. Todėl Lietuvos gy- 

, ventojai nenori nei buvu
sių “progresyviškų” oku
pantų, nei dabartinių bar
bariškų okupantų nacių. 
Lietuva, kaip ir visa lietu
vių tauta, rūpinasi atsta
tyti laisvą nepriklausomą 
Lietuvą.

jų galite kreiptis į Univer- 
sity Extension, 200 New- 
bury St.. Boston.

1

Lietuvos Laisvės Minėjimas 
Argentinoje

(LKFSB) Patri jotinio

Tūlas VI. Niunka Brook- 
lyno komunistų “L.” bal. 
14 d. laidoje bando apdum
ti to laikraščio skaityto
jams akis, aptemdyti jų 
protą, kad jie nematytų to, 
kas buvo 1939 — 1940 m. 
Lietuvoje.

Mes turime pastebėti 
Niunkai, kad po Sovietų aršiausio žmonijos priešo A /X . /-• r. . 1. r. , XI/, .. 4- ,

J KU. AM4UV4KJ V Ali MA

Hitlerine Vokietija, Sovie-' pavergtąsias tautas, tarp

"Darbininkas'' išlei
do labai naudingą kny
gutę, kuri labai daug 
padės tiems, kurie ruo
šiasi gauti Amerikos pi- 

. lietybės antruosius po
pierius. Joje yra trum
pai suglausti klausimai

ir atsakymai anglų ir lietuvių kalbose. Knygu
tė mažo formato. Gali moterys ją įsidėti į ridi- 
kiulį (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
ki. Norintieji gauti knygutę — "KAIP TAPTI 
AMERIKOS PILIEČIU?''—įdėkite į konvertą 250 
ir priklijavę 30 štampą, pasiųskite "Darbinin
kui", 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. ir tuo
jau ją gausite.

nusistatymo lietuviai. Ar- Sąjungos susitarimo su — Ašies, ir kad išlaisvinti 
gentinoje susispietę apie Hitlerine Vokietija, Sovie-1 pavergtąsias tautas, tarp 
Lietuvai Išlaisvinti Cent- tų Sąjunga buvo okupavu- - kurių yra ir Lietuva, iš A- 
rą, vienoje Buenos Aires 
salėje vasario 13 d. buvo 
surengę didelį Lietuvos 
Nepriklausomybės paskel- nusi Lietuvą, kaipo nepri- 
bimo sukakties minėjimą, klausomą valstybę.
Ta proga ir Argentinos 
spauda prisiminė Lietuvą. 
Lietuvos ministerio kalba, 
tautinės vėliavos ir ypač 
lietuviškos dainos, chore 
meistriškai padainuotos, 
padarė įspūdį ne tik lietu
viams, bet, kaip praneša 
mūsų korespondentas, ir 
kitataučiams svečiams bei

si Lietuvą. Ji tai padarė 
sulaužusi visas sutartis, 
kuriomis ji buvo pripaži-

Toliau tas Niunka sako, 
kad Sovietų Sąjunga buvo 
tokia gera Lietuvai, kad ji 
net ir Vilnių buvo sugrąži
nusi. Taip, Vilnių sugrąži
no, bet po kiek laiko ne tik 
Vilnių, bet ir visą Lietuvą 
okupavo. To fakto tas ko
munistėlių rašytojas ne
nori žinoti; jį slepia nuo to

šies vergijos.
Komunistai turėtų užsi

čiaupti, nes jie savo savo 
šmeižtais išduoda patys 
save.

★ Vokietijos ministerio 
okupuotiems “Rytų kraš
tams” įsakymu, įsteigtos 
specialinės monopolių di
rekcijos “Ostlando” ir Uk
rainos reicho komisaria
tams. Pirmoje eilėje įvesti 
vokišką farmacijos ben-

I 
i

didžiosios spaudos atsto- laikraščio skaitytojų. Jisldrovę su monopolinėmis 
vams. įkalba apie kokius ten “bal-1teisėmis.

KUR PIRKELĖ 
SAMANOTA

Kur pirkelė samanota, 
Kurioje gimiau?
Obelis kur augalota, 
Ką sode mačiau ?

Kur upeliai platūs, sraunūs, 
Tekantys smagiai?
Kur tos mintys mano jaunos, 
Linksmos, kaip drugiai?

Ta pirkelė jau supuvo,
Obelies nebėr...
Ir upeliai jau išdžiūvo,
Vargas viens tebėr...

Vertė P. Vaičaitis.

JUST A HAT—Clusters of 
apple blossoms a n d r e a L 
Chinese jade pins adom this 
coolie hat designed for Mine. 
Chiang Kai-shek by W ai te r 
Florell, New York designer.
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Šim us verstų, kruvinomis kojomis.- Į balas, juodosios 
gyvatės ieškoti.- Kudirkos motina ir margučiai. - 
Kryžium parpuolusi, žemę bučiuodama meldėsi 
Vaižganto motina. -Tik ka gimusiam Biliūnui 

pasiuvomirties marškinėlius... — Šatrijos Ra
ganos motinos svajonės ir gyvenimas.

Maldos Vajus
Park oj močiutė, rankas susėmus, 
Meldžias, sūnelį, karan išrengus; 
Skausmo ir meilės balti šešėliai 
Slankioja tyliai pro pirkios langus.

šimtį vaikučių, iš kurių nutis toks buvai, tarėm, 
penkis greit pridengė lie- kad negyvensi, ir tą pačią 
tuviškoji žemelė, jautėsi dieną tave vežė krikštytų, 
nepalaužtos dvasios, nors Ir paskui ilgai dar buvai 
skausmai ir rūpestėliai, nesveikas: už metų pradė- 
gali sakyti, jos kraują iš- jo keltis ant kaklo ir ran- 
čiulpė. Ji sėmėsi sau stip- kų votys, maniau, kad tik
rybės iš Apvaizdos, su ku- rai mirsi, ir marškinėlius 
ria bendravo nuostabiu baltus jau buvau pasiuvu- 
būdu per Jos tvarinius, si...”
Specialistai sako, kad ką Ji pasako, kad numiręs 
Vaižgantas įdėjo į savo jisai būtų nuėjęs pas Die- 
“Pragiedruliuose” aprašo- vulį ir ten visada būtų Vil
mos Taučvienės lūpas, tas kėjęs baltais marškinė- 
iš tikrųjų buvo apie jo pa- liais. Vaikui lyg gaila, kad 
ties motiną:

— Meldėsi taip karštai, 
kaip karštai šeimininkavo 
ir namus valdė: daug, daž
nai balsu verkdama, be 
galo nusilenkdama Ap
vaizdai. Vakarais dėkoda
ma Jai už visa gera per 
dieną pritirta, puldavo že
mėn kryžium, ją, kaip gy
vą, apkabindama, ją karš
tai bučiuodama, visus žo- 

dirka, taip apie savo moti- džius tiesiog žemei saky- 
ną atsiliepęs savo “Tėvy-

Meldžias močiutė ir už sūnelį,
Ir už didvyrių žygius šventuosius... 
Ji girdi kuždant savo maldoje 
Panerio aukštus, šakotus uosius...<7. A ugustaitytė-Vaičiūnienė.

— Nėra pasaulyje dides
nės meilės, kaip motinos, 
— teisingai sakoma. Bet 
kaip Putinas pastebi—kur 
tik saulė, ten šešėliai, kur 
tik meilė, ten skausmai. 

__________________________________________________j_________________________________________K  Motinų dienos proga prisi- 
ti Jus drauge su Juo melstis gegužinėse pamaldose, I minki, kaip tie meilės spin- 

“ ~ "■ ” dūliai su skausmų šešė
liais pynėsi širdyse moti- Gaudė Gyvatę Sūnui Gydyti 

Garsusis mūsų tautos ža
dintojas Jonas Basanavi
čius buvo mažas, kai jis 
sunkiai susirgo ir kai kai
mo “gydytojos” nutarė, 
kad jo gyvastį tegali išgel
bėti tik ypatingi vaistai: 
spirite mirkyta juodoji gy
vatė. Bet kas rizikuos savo

Šv. Tėvas Pijus XII įsako visam katalikiškam pa
sauliui melstis per ištisą Gegužės mėnesį už greitą ir 
teisingą taiką. Tas įsakymas buvo atsiųstas Ameri
kos Vyskupams per Apaštališką Delegatą, Arkivysku
pą Cicognani, kurs savo laiške pareiškia:

“Balandžio 18, 1943 m. Šv. Tėvas, per Jo Eminen
ciją Kardinolą, Valstybės Sekretorių, įsakė man kvies-

prašant, kaip ir pereitais metais, švenč. Panelės užta
rymo už žmonijos reikalus ir už teisingą taiką. Žino
damas, kad karas yra pasėka dieviškojo mokslo panei
gimo, Šv. Tėvas ragina grįžti prie tikėjimo ir nuošir
džiai įpareigoja visus katalikus pasišvęsti Marijos šir
džiai ir vesti geresnį gyvenimą. Jo Šventinybė ypatin
gai kviečia mokyklų vaikelius karštai melstis geguži
nėse pamaldose. Maldavimai tų nekaltų sielų — dau
gelį kurių jau palietė karo baisenybės — susijungę į 
vieną didingą balsą, kyla prie Dievo sosto, prašydami 
taip pageidaujamos taikos ir pasigailėjimo nuvargin
tai žmonijai”.

Panašus Šv. Tėvo atsišaukimas buvo išleistas ir 
pereitais metais gegužės ir spalių mėnesiams. Tai įro
do, kiek Popiežius Pijus XII yra susirūpinęs taika. Bet 
ne bet kokia taika. Jis pageidauja pastovios ir teisin
gos taikos ir nurodo kelią kaip ją atsiekti. Išvardyja 
net penkis teisingos taikos punktus, tarp kurių svar
biausi tai tie, kurie paliečia tautų laisvę ir teisę apsi
spręsti. Kaipo katalikijos tėvas, Popiežius visų pirma 
reikalauja tikėjimo laisvės. “Būsimose valstybėse ne
gali būti persekiojimo religijos”. Bet čia Popiežius ne 
apsistoja. Jis reikalauja ir politinės laisvės toms tau
toms, kad ir mažiausioms, kurios jau yra įrodžiusios, 
kad gali savarankiškai tvarkytis ir gyvuoti. Gi tau
toms, savyvaldai dar nepribrendusioms, suteikti auto
nomiją ir galimybę vystytis, progresuoti ir ruoštis prie 
savarankiško gyvenimo. Kitais žodžiais, taip vadina
mas “mažumų klausimas” turi būti rišamas broliško 
teisingumo dvasioj, ne naikinant ir varu nutautinant 
silpnąsias valstybės mažumas, bet jas lavinant ir mo
kinant savarankiškai tvarkytis.

Tie Popiežiaus iškeliami principai labai aukšti ir 
idealūs, ir todėl labai sunkiai duodasi vykdomi, atsi
žvelgiant į savanaudišką šių laikų dvasią. Tai tiesa, 
bet antra vertus, jų paneigimas labai brangiai žmoni
jai kainuoja, nes krauju ir kančiomis turi paskui už 
tai užmokėti. Ir Benediktas XV buvo padaręs panašius 
pasiūlymus Versalio konferencijai. Bet į juos nė dė
mesio neatkreipta. Už tai padaryta nedovanotinų klai- 
dų, kurios išperėjo antrąjį pasaulinį karą. skaitytis. Gi malda tą jausmą ugdo ir maitina.

— šimtus verstų ėjau,| Vincas Kudirka Apie Savo 
kad tik tave, sūneli, pama-l MntinJla
tyčiau; maniau, kad tu jau rlUllilCię
miręs...” j Lietuvos himno autorius

Šitoksai lietuvės kaimie- ir atgimimo Varpo skaru
tės ryžtingumas ir kantru- bintojas, rašytojas V. Kū
mas visus stebino. į’’' . " 1 _

,¥. |ną atsiliepęs savo “Tėvy-
Kaip Basanavičiaus Motina nes varpuose”:

— Mano motina davė 
man, ką apskritai motina 
lietuvė gali duoti savo vai-

Ignatius W. Cox, S. I.

taip neatsitiko...
— Tai kodėl, mama, aš 

nenumiriau? — klausia jis.
— Gerai, vaikeli, kad ne

numirei. Ar gi nebūtų gai
lu buvę manęs palikti? — 
sako jausmingu balsu mo
tina. Spaudžia mane prie 
krūtinės ir bučiuoja galvą. 
Paskui rūpestingai apžiū
ri mano kaktą, galvą ir 
veidą, ar nėra tenai kokio 
skaudulio ar žaizdos, ar 
nenusikūliau kur belaks
tydamas, atsega ir atraito 
mano marškinių rankoves: 
iš abiejų rankos pusių aiš
kiai žymu nuo buvusių vo
čių įdubusios užgijusios 
žaizdos...

Ir čia net nedidelis kau
lelis* iškrito, kai trūko vo
tis, — kalba motina, čiupi
nėdama atsikišusį ir skau
dantį guburėlį...
— Nebus iš tavęs artojus, 

— tęsia ji gailestaudama 
toliau: — būsi ubagėlis ir 
duonos negalėsi užsidirbti, 
ir skriaus tave, kaipo ma
žesnį, visi...”

Keturioliką metų turėjo 
Biliūnas, kai mirė jo motu- 

gražesnę vų pynė, virpantį styga, tė. Neilgai ir jis gyveno, 
ir jos šnekutis ligi bekraščio at- tik 28 metus,

Juoda žeme,dama.
Šventa Žeme! Aš tave nu
žemintai bučiuoju: tu ma
ne nešioji, tu mane peni, 
tu mane linksmini..., —bu- 

kams, dar gi daugiau, nes vo pradžia kiekvienos jos 
pati daugiau turėjo. Labai 
gražiai dainavo, labai pui
kiai margino margučius, 
labai dailiai sekė pasakas 
ir prie tų dailių dalykų ma
ne pritraukė. Jeigu aš 
šiandien muzikantas, pa
taikau šį ar tą nupiešti ir, 
atsiprašant, eilėdirbis, tai 
motinos kaltė.
— Būdamas dar mažas,— 

rašo kitoj vietoj Kudirka, Jo motutė, pasak paties 
— atėjus Velykų subatai, Vaižganto, buvo gyva ner- 
pasirinkdavau 
sąsparą iš lauko, ir jos šnekutis ligi bekraščio at- tik 28 metus, bet iki pas- 
kamputyje, prikaišiojęs į virumo, perregimas kriš- kutinio suplakimo buvo 
plyšius balandėlių, pritai- tolas ne be gudrybės, 
sydavau lyg lizdą, kuriame suomet greita, 
ant rytojaus anksti rasda
vau margutį. Motina saky
davo, kad tai atneša vai
kams “Velykų bobutė”... i 
Numirė motina ir daugiau

Subėgo viso kaimo žmo-1 n*ekad neatlankė manęs 
į “Velykų bobute , nors liz- 

Kalvarijoje. Kelyje išvar- šiaip taip motiną išgelbėjo. Įdelį J’uvau bandęs pritai- 
go neapsakomai. Jos kojos Lengvai mes galime su-!s^ • . 
buvo pragraužtos ir kru- prasti, kad tokia karšta i Kudirkos motina mirė 
vinos. Bet ji sūnų surado motinos širdis galėjo į- į _ ova’ kaip vėliau ir jos 
ir kruvinomis ašaromis kvėpti taip galingą tėvų sunus— 
verkdama kalbėjo:

nų, kurios mums išauklėjo 
didžiuosius Lietuvos žmo
nes.

Kai Daukanto Motina Kelia
vo Sukruvintomis Kojomis

Kai mūsų didysis istori
kas Simonas Daukantas 
dar mokinosi Žem. Kalva
rijoje, pasklido gandas, gyvastimi ir eis pagauti 
kad tame mieste visi mok- tokią gyvatę? Tam pavo- 
sleiviai susirgo cholera, jingam žygiui pasisiūlė 
Tos baisios ligos epidemi- motina. Pasiėmė alksnio 
ja kaip tik tada siautėjo lazdą, įskėlė jos galą ir iš- 
Žemaitijoje. Daukanto mo- ėjo į balas ir pakrūmes, 
tina labai sielojosi dėl sa- Namiškiai jos laukė ir su- 
vo sūnaus likimo. Ji būti- laukti negalėjo. Pradėjo 
nai norėjo nuvažiuoti jį temti. Išėjo ieškoti. Pama- 
aplankyti, bet tėvas, esą tė ją vos bepaslenkančią, 
pykdamas, kam sūnus nei- jau grįžtančią į namus, 
na į kunigus, jos neleido. Gyvatė jai buvo įgėlusi į 
Tačiau mylinti motinos dešinę koją. Baisių skaus- 
širdis negalėjo ištverti ir ji nių kankinama ir mirtiną 
paslapčia susitaisiusi rišu- pavojų jausdama ta moti- 
lėlį ir įsidėjusi keletą rub- na prašė: 
lių, niekam nesakiusi, iš- — Nukirskite man koją. | 
ėjo pėsčia į ilgą kelionę į 1------------------------— .
domininkonų mokyklą Ž. nės, atvežė gydytoją, tas j _ _e bobute , nors liz-

vakarinės maldos. Visur 
matydama kuo aiškiausią 
Dievo Apvaizdos įsikišimą, 
pačią Dievo ranką, prigim
ties gaivalus laikė Dievy
bės dalimi. Apie žemę ne
leido nė pikto žodžio išsi
tarti... Ugnies neleido kito
kiu vandeniu lieti, kaip tik 
tyru, iš paties šulinio at
neštu...”

X •

žemės meilę Basanavičiui. fumo . Vaižganto Motifld,
Maldos vajus yra galingas. Bereikalo netikintieji Lietuviškos ZciTIGS Mylefojd 

iš jo juokiasi. Karo sūkury savaime atgimsta religinis 
jausmas, su kuriuo net bedieviška sovietija priversta Vaižganto motina,

K. pasauliui buvo davusi de-

Barbora Baltuškaite, 
kuri

Vi- taip jautri jo iš motinos 
skubanti, paveldėtoji širdis, kurios 

Mažo ūgio, juodbruvė, liūdnos godas jis taip gra- 
karšto temperamento. Ir žiai surašė, 
daug gerų jos būdo savy
bių paveldėjo jos garsu
sis sūnus — Vaižgantas.

Kaip Biliūną Motinėlė 
Myluodavo

Ir mūsų liūdnas rašyto
jas, džiovos nukamuotas 
Jonas Biliūnas, savo raš
tuose įpina prisiminimus 
apie savo motiną, 
lyje “Kūdikybės 
mažam Jonukui 
pasakoja:
— Tu gimei pavasarį, 

prieš pačias Velykas. Silp-

Vaizde- 
sapnai” 
motina

LietuviŲ Liaudies Prietelė
Jei garsioji Lietuvos auk

lėtoja ir rašytoja Marija 
Pečkauskaitė, slapyvarde 
— Šatrijos Ragana, mokė
jo tiek daug pasiaukoti 
kenčiančiai lietuviškai 
liaudžiai, tai čia, be abejo, 
didelis jos motutės nuopel
nas. Rašytojos motina, tė
vų pavarde — Stanislava 
šnikštienė, jaunatvėje sva
jojo įstoti į gailestingųjų 

. seserų vienuolyną ir atsi- 
i Tęsinys 5-tame pusi.

Vertė Kun. A. Tamoliūnas

Popiežiaus Pijaus Xll-tojo Taikos Pasiūlymai
Jei apleisime Popiežių, mes apleisime 
Bažnyčių. — Jei apleisime Bažnyčių, 
mes apleisime Dievų, gi žmonija atito- 
lus nuo Dievo yra žmonija prakeikta. — 
Taigi, mes tarime klausyti Popiežiaus 

Pijaus Dvyliktojo balso.

Popiežius Pijus XII pirmoje savo encikli
koje vaizdavo užbaigimą to, ką Popiežius Le
onas XIII pranašavo pusę amžiaus, kai rašė 
garsią savo encikliką “Žmonių Laisvė”. Tada 
Popiežius Leonas XIII pareiškė: “Ką natūra
listai ir racijonalistai ryžtasi filosofijoje, tai 
tik kaip liberalizmo šulai, remdamiesi pa
grįstais natūralizmo principais, siekia įsiga
lėti moralumo ir politikos viršūnėse. Taigi, 
tie liberalizmo sekėjai neigia esimą viso die
viškojo autoriteto, kuriam priklauso klusnu
mas, ir jie skelbia, kad kiekvienas žmogus y- 
ra įstatymu pats sau; iš ko išeina etiškoji sis
tema, kurią jie vadina nepriklausomu arba 
laisvu moralumu, ir kuri sistema, laisve pri
sidengus, paliuosuoja žmogų nuo klusnybės 
Dievo įsakymams, ir įgyvendina laisvę be ri
bų. To viso tikslą ne sunku įžvelgti, ypatin
gai kai imi žmonių draugovę. Sykį žmogaus 
protui suteiksi vienintelį autoritetą apsi
spręsti, kas teisinga ir kas gera; ir tikrasai

skirtumas tarp gero ir blogo tampa panaikin
tas; garbė ir gėda nesiskiria savo prigimty, 
bet kiekvieno nuomonėje ir sprendime; malo
numas yra saikas to, kas teisėta; ir teikiant 
kodeksą bei moralumą, kurs turi mažai ga
lios bei jėgos sulaikyti arba nugalėti netvar
kius žmogaus palinkimus; kelias atidaromas 
tiesiog visuotinam ištvirkimui. Kas link vie
šojo vaidmens, autoritetas atskiriama nuo 
tikrojo ir prigimtojo principo, iš kurio ima 
visą savo efektingumą bendrai gerovei; gi į- 
statymas sprendžiąs kas teisinga veikti ir 
sergėtis ką nors veikti, yra didžiumos galio
je. Iš tiesų, tai papraščiausias kelias vedąs 
tiesiog į tironiją”.

Taigi, tie laicizmo ir natūralizmo princi
pai, vadinamieji liberalizmu, šiandien taip 
pat yra dominuojanti Jungtinėse Valstybėse 
ir Didžioje Britanijoje, kaip pirmiau vyravo 
Vokietijoje, Italijoje ir Prancūzijoje. Taip va
dinamos moderninės demokratijos gali pasi- 
dėkoti laicizmo principams, kurie vis dar la
bai branginami kaip sukūrėjai to totalitaria- 
nizmo, kurį jie smogia savo pasmerkiman. 
Tie totalitariniai rėžimai, kaip rusų ar kitų, 
tai eiliniai ainiai ir logiški įpėdiniai bent ku
rios filosofijos, kuri turi visą civilinę valdžią 
vien iš pačių žmonių. Šiandien tie totalitari

niai reiškiniai ryškūs visose demokratijose, 
kur krikščionybė nėra vyraujantis veiksnys. 
Dėl tų priežaščių, reikės daugiau negu nuga
lėjimo Vokietijos, kad būtų garantuota Bri
tanijos gyvavimas ir Amerikos demokrati
ja ateity. Čia nereikia būti Danielium, kad 
išskaityti raštą ant sienos jau parašytą.

Kadangi Amerika yra dabar, ir tur būt 
bus ilgą laiką, karo dalyvė, tai mes turime 
teisę ir pareigą nuolatos klausti, dėl ko Ame
rika kovoja. Į tai atsakoma, kad mes kovoja
me už demokratišką gyvenimo būklę, kad 
laisvė neišnyktų iš žemės. Jei tokia demo
kratiška gyvenimo būklė; jei laisvė yra tos 
demokratijos laisvė, kuri pagrįsta nekrikš
čioniškais laicizmo ir liberalizmo principais, 
tai mes kovosime už nekrikščioniškąją demo
kratiją, kaip kai kurie šiandien nurodė į vo
kiečių gyvenimo būklę. Mes dar daugiau ko
vosime už demokratiją, kuri tik gali ir turi 
logiškai išsigimti į bet kurią totalitarianizmo 
pamainą. Vien nuverčiant diktatorystes, tai
kos niekada nesusilauks nė Europa, nė Ame
rika. Šių dienų individualinio, socialinio ir 
politinio pasaulinio sukrėtimo galingoji šak
nis ir versmė glūdi individualinės ir kolekty- 
vės sąžinės sukilime prieš Kristų ir Jo Vie
tininką žemėje; taigi galutinoje sėkmėje ir 
prieš Dievą ir prieš prigimties įstatymą. Ne 
tokios taikos priemonės, bet tos priemonės, 
kuriomis reikėtų pirma prašalinti tikrąsias 
pasaulio nelaimių priežastis, tik tuomet tos

priemonės tegali duoti gyvuojančią bei tve
riančią taiką tiesos, teisingumo ir meilės. To
kia pastovi taika turi būti krikščioniškoji 
taika.

Popiežiaus Pijaus XII-tojo taikos pasiū
lymai surandami suglaustoje formoje ketu
riose kalbose, kurias pasakė Kardinolų susi
rinkime Kalėdų metu, būtent, 1939, 1940, 
1941 metais, ir vėl pereitų metų Kūčiose. Mes 
matėme kaip, pirm tų kalbų, pirmoje savo 
popiežiavimo enciklikoje, pavadintoje Sum- 
mi Pontificatus, Popiežius Pijus XII diagno
zavo pasaulio nelaimių šaltinį, versmę, ir nu
rodė vienintelę išeitį. Kristaus Vietininkas 
įžiūri tikrovę, kaip yra sunku patraukti žmo
nes, kurie prisiimtų tas siūlomas priemones 
įkurti teisingą taiką tarp tautų. “Tačiau, jei 
kadaise buvo dalykas vertas visų kilnių ir gi
lių minčių bendradarbiavimo, jei kadaise bu
vo dvasinis sąjūdis, kuris prisiimtų su nauja 
tiesa kaip savo obalsį “Dievas taip nori", tuo
met vyksta tas aukštasai tikslas, tas sąjūdis, 
buriant visus nesavimeilius ir didvyrius, ku
rie ryžtųsi lydėti tautas iš paįrusių materia
linių ir savimeilių interesų sandėlių atgal 
prie tyrųjų šaltinių Dieviškojo teisingumo, 
kuris vienintelis gali duoti tą moralumą, kil
nybę ir pastovumą, kurių reikalas taip ilgai 
delsinamas buvo dideliam tautų ir žmonijos 
nuostoliui” (Kalba Kardinolų susirinkime 
1939 metų Kalėdose).

(Bus daugiau)
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Penktadienis. Gegužės 7, 1943 DARBININKAS
Kun. A. Tamoliūnas.

Skaudūs, Bet Maloningi Atsiminimai
MOTULE! Kaip malonus 

ir kilnus tas žodis! Pasau
lio tautų kalbose tur būt 
nėra kito meilingesnio žo
džio, nėra tokio panašaus 
ir tinkamo ir reikšmingo 
žodžio, nėra kito tokio pil- žimais

vęs tų uždraustų lietuviš
kųjų knygų tarp 40,000 ir 
60.000 rublių.

Mano motina buvo žino
ma pasiaukojusi knygnešė 
per 20 metų. Ji taip pat ve- 

‘ i išvežiodavo tas 
no vilties ir paguodos žo- knygas į kitus Lietuvos 
džio, viską atstojančio ir miestus ir miestelius. Atsi- 
visa apimančio! menu, kaip po mokyklos.

Kūdikystėje — Meilinga- atostogaujant, su vežimu, 
sis Motulės prieglobstis y- prikrautu uždraustomis 
ra išganymo tvirtovė: an- lietuviškomis knygomis, 
gėliškoji Motulės veido imdavosi ir mane, ir kartu 
šypsena, tai gaivūs saulės važiavome į atlaidus Kra- 
spinduliai, naikinantieji kinavoje, 
tamsius debesius; švelnu- 
tėlis Motulės glostymas 
prašalina visus skausmus 
ir nudžiovina ašaras.

Jaunatvėje — Simpatin
goji Motulės ausis noriai stiprybės, 
nusilenkia ir sutinkančiai 
klausosi visų jaunosios 
širdies dejonių: skausmo 
ar džiaugsmo, nuopuolio 
ar laimės, sielvartų ar pa
laimos. Švelnutėliu rankos 
palietimu, Motulė vairuoja 
jaunuolio sūnaus ar skais
tuolės dukros gyvenimą 
baiguojančioj jūroj. Kil
nūs paguodžiantieji ir vil
tingi Motulės žodžiai nutil
do pakilusias gyvenimo 
sunkenybių audras; išga
ningi jos žodžiai ir išmin
tingi patarimai nušviečia 
skaistesnę dieną, gražes
nę ateitį.

Subrendime — Kai eina
me savo keliais ir ambicin
gi mūsų užsimojimai jau 
būna įvykdomi, argi dau
giau nebereikalinga malo
ningoji Motulės globa ? Ar
gi daugiau nebereikalauja 
meilingosios jos užuojau
tos? A! kaip tik tada atjau
čiame. kad pasaulyje nėra 
kito tokio asmens, kurs 
atstotų meilingąją Motulę. 
Tikrovėje. niekas kitas 
mūsų nesupranta taip, 
kaip ji supranta; nėra kito 
tokio ištikimo bičiulio, 
kaip Motulė, ir niekas ki
tas taip skubiai neatleidžia 
ir neužmiršta mūsų nusi
kaltimų. ir niekas kitas 
taip sumaniai nepataria ir 
neišgelbsti, jei įpuolame į 
nemalonaus gyvenimo sū
kurio pinkles.

Taigi, dievotos Motulės 
meilė, nuo pat aušros iki 
saulėlydžio, mus gaubia, 
lyg skaistieji saulės spin
duliai.

Šilavoje, Šau
liuose, Radviliškyj ir ki
tur, kad tas uždraustas 
knygas perleisti ištrošku- 
siems jų gauti, ir iš jų 
semti dvasinės ir tautinės

I

Motina Marija

Mano Motina Ir Aš
Kai aš buvau dviejų ir 

pusės metelių, mano moti
na Magdalena iš Kuzmų 
šeimos ir mano tėvas Au
gustinas Tamoliūnas, 1891 
metais vyko į Ameriką lai
mės ieškoti.

Tėvas perbėgo rubežių, 
gi motina, būdama nėščia, 
nesuskubo perbėgti rube
žių, ir sargybiniai sugavo 
ją su manim mažutėliu 
rankose, ir “etapu” perva
rė į Panevėžį.

Nuo tada mano motina, 
auklėdama mane, apsigy
veno pas savo brolį ir ma
no dėdę Ladislavą Kuzmą, 
Panevėžyje. Čia motina 
netrukus pagimdė mano 
seserį Kotryną.

Dėdė Ladislavas Kuzma 
iš amato buvo kriaučius, 
gi slapta kitiems perleis
davo uždraustas lietuviš
kas knygas, pergabentas 
iš Prūsų. Į vienerius metus 
jis “kupčiams” perleisda-

Po užbaigimo “narod- 
nos”, kuomet baigiau ant
rąją klasą Panevėžio Rea- 
lėje Mokykloje, 1903 metų 
atostogose, jau pritemus— 
dėdė Ladislavas Kuzma 
siuntė motiną ir mane į 
Plūkius parnešti tų už
draustų knygų, kurias tu
rėjo tą naktį gauti iš to
liau atėjusieji patikimi 
knygų pirkėjai. Motina 
vieno pasiturinčio Plūkiu 
ūkininko daržinėje iš po 
šieno prikrovė du tų už
draustų knygų nešulius. 
Man padavė lengvesnį, o ji 
pasiėmė nešti labai sunkų J 
knygų nešulį. Išėjus iš ' 
Plūkiu, kai sustojome šalia ’ 
vieškelio pasilsėti, motina ; 
tarė man:

“Sūnuti, tu turi lengves
nį nešulį. Dėl to, skubinkis ' 
vieškeliu pas dėdę, ir pasa
kyk jam, kad aš einu Ne
vėžio paupiu, ir kad jis 
prisiųstų kokį patikimą 
žmogų, kuris palengvintų 
mane ir parneštų į namus 
tas knygas, nes dėl manęs 
per sunkus nešulis”.
I Kalėjimą Už Lietuviš

kas Knygas
Aš paskubau vieškeliu, 

bet... ties Vagzaline, rusų 
caro žandaras sučiupo ma
ne ir pristatė pas ‘įristo- 
vą”.

Aš mėginau visaip tei
sintis, būk aš žuvavęs, ir 
grįžtant, kas ten maldavo 
padėti nešti tas lietuviškas 
knygas, prižadėdamas 
man užmokėti.

Po visokių bauginančių 
kamantinėjimų, aš, vai
kas. neišsiteisinau...

Gi po pusiaunakčio, žiū
riu. kad ir mano motina 
šalia manęs atėjusi ieško
tų ir gintų manęs, kai už
girdo, kad aš suimtas.

Kokia motinos meilė ir 
kokis pasiaukojimas! Juk 
ji galėjo neateiti, ir būtų 
išvengus numatytos kalė
jimo bausmės, arba ištrė
mimo į Sibirą!

Rytojaus sulaukus, mo
tina ir aš buvome uždaryti 
Panevėžio kalėjime. Aš 
ketvirtame aukšte, gi mo
tina antrame.

Dėdė Ladislavas Kuzma, 
ateidavo ties kalėjimu, 
kartais klaupdavo, ir ilgai 
stovėdamas’ besimelsda- 

Ivęs. Aš iš ketvirtojo kalė
jimo aukšto galėdavau jį 
visada matyti ir stebėti, 
kai atsisveikindamas, per
žegnodavo mane, ir nuliū
dęs, nueidavo sau.

Jis buvo gerai pasiturin
tis ir buvo gerai susipaži-

Kai žvelgi Tu į mus iš aukštybių, 
Mūsų žaizdos gyja.
O, priglausk našlaičių vargą kartų, 
Motina Marija!

Vėtros laužo medį jauną, 
Laimės namas šlyja —
Į Tave mūs ašaros, kaip upės sriaunios, 
Motina Marija.

Į tave marios teka. 
Kaip lietus jos lyja — 
Į Tave mūs lūpos šneka, 
Motina Marija.

Aš Tave širdy kaip liepsną jausiu, 
Motina Marija,
Ir kartoti Tavo švento vardo niekad ne- 
Motina Marija. [paliausiu,

Saulės Brolis. (Iš “P. P”)

sios motinos. Ji šiandien 
Danguje galinga savo mal
da mane globoja karingoje 
gyvenimo kelionėje. Taip 
pat ir vargais , nuklotame 
savo gyvenime, ji kaip an-

ją, Dievo Motiną, nes Ją 
dideliai mylėjo ir gerbė.

Štai, Skaisčiausios ir Ne
kalčiausios Panelės Mari
jos Gimimo šventėje bran
gioji mano motina rašė 
man sekančio turinio laiš
ką:

_ I

“Rugsėjo 8 dieną išpuola i
Skaisčiausios ir Nekal
čiausios Panelės Marijos 
Gimimo šventė. Tai “Jeru
zalės pasididžiavimas, Iz
raelio džiaugsmas, mūsų 
tautos garbė”. Taigi, bran
gus sūnuti, ta diena ir dėl 
mūsų* yra reikšminga ir 
labai brangi, nes tą pačią; 
dieną ir tu atėjai į šį pa
saulį. Ir vien dėl to, mielas 
sūneli, prašau tą dieną at
laikyti šv. mišias, kad 
Švenčiausioji Dievo Moti
na neišstumtų mus iš ma
loningos savo globos. Mes 

, turime turėti viltį prie 
j Dangiškosios Motinos. Nes 
po mano mirties, brangus; 
sūnuti, pats neturėsi kito
kios motinos, kaip tik vie- 

j ną Dangiškąją Motiną...”
Tai brangūs gerosios ir 

meilingosios motinos žo
džiai. Jie tapo atmintinas 
palikimas sūnui kunigui. 
O Skaisčiausios ir Nekal
čiausios Panelės Marijos 
Gimimo šventė visada bus 

' iškilminga ir majestotin
ga. Neveltui ir Šventoji 
Bažnyčia kalba: “Tat, su 
džiaugsmu ir linksmybe 
švęskime Dievo Gimdyto
jos Marijos Gimimo die
ną!” Nes Marija yra mūsų 
dvasios Motina. Mes per 
Šventojo Krikšto Sakra
mente suteiktąją mums Į 

I pašvenčiamąją malonę, ta
pome Dievo vaikai, o Jė
zaus Kristaus, Marijos Sū
naus, broliai.

Tikrai, mano 
motina buvo 
Skaisčiausios 
Čiausios Panelės Marijos 
globai, ir uoliai meldėsi, 

i prašydama užtarymo ir 
i pagalbos visiems reika-

įkvėptas Ir Idealingas 
Paprotys

Tai skaudūs, bet malo
ningi atsiminimai, Moti
nos Dieną minint. Gi tas į- 
kvėptas ir idealingas Moti
nos Dienos minėjimo pa
protys antrąjį gegužės 
sekmadienį buvo gerbtinai 
ir iškilmiai pradėtas 1914 
metais, kuriais demokrati
nė Jungtinių Valstybių 
valdžia tą sekmadienį pa
skelbė tautine švente.

Tuomi Šiaurės Amerikos 
tauta galingai parodo, 
kaip įvertina ir pagerbia 
motinas. Pati prigimtis, 
kaip ir tiesioginis Dievo į- 
sakymas, moko mus, kad 
nieko nėra teisingesnio ir 
išmintingesnio, kaip kad 
vaikai gerbtų savo tėvus, 
kurie jiems davė gyvybę, 
rūpinosi išauklėti ir iš
mokslinti, nežiūrint, kiek 
atsieina. Sakoma, kai Pats 
Dievas asmeniai negalėjo 
rūpintis vaikelių reikalais, 
Jis parėdė, kad motinos, 
kaip kilnios Jo atstovės, tai 
visa atliktų ir rūpintųsi 
mažutėliais, juos globotų 
ir auklėtų.

Kilnios krikščionės mo
tinos yra žemės druska. 
Jos yra svarbiausias kiek
vienos tautos ramstis. Nuo 
katalikių motinų, daugiau 
kaip nuo kitų, pareina pa
saulio išganymas, nes jos 
yra, taip sakant, bendra
darbės Dievo plane, kuriuo 
pasaulio laimė sklandžiai 
ryšasi su kiekvienos šei
mos šventumu ir palaima. 
Ir taip, vieną kartą pran
cūzė inteligentė paklausė 
garsiojo Napoleono, kas 
labiausiai reikalinga Pran
cūzijai: kareivių, gabių
valstybės vyrų, ar narsių
ikaro vadų? Napoleonas 
i atsakė tvirtinančiu “ne”. 
! Kuomet ta prancūzė nesi- 
l liovė jo klausinėti, jis pri- 
I prastai atsakė: “Labiau- 
į šiai reikalinga gerų moti- 
| nų”. To labiausiai reikia ir 
mūsų tautai.
Marija. Mūsų Dangiš

koji Motina
Gegužės mėnesį įkvėptas 

ir idealingas Motinos Die
nos minėjimas taip pat su
sitaiko ir su Katalikų Baž
nyčios dvasia, nes gegužės

ms Rusų caro kacapų po
licija. Vasarai baigiantis, 
atsitiko, kad mane ir mo
tiną pašaukė žemyn pas 
kalėjimo teisėją. Po kai 
kurių išklausinėjimų, mu- savo gyvenime, ji Kaip an- 
du paleido dėdės Kuzmos troji Monika, be paliovos; 
globoje... melsdavosi už mane, kad’

Kokia laimė! Motina ir aš apsaugoti nuo visokių pa-■ 
buvome laisvi! Gi ta mūsų vojų ir nelaimių... 
laisvė daug kainavo bran
giam dėdei. Tikrovėje, jis 
mus “išpirko” keliais de- 
sėtkais tūkstančių rublių 
iš kalėjimo nelaisvės, ir 
gal Sibiro!

Vakarui priartėjus, mo
tina sako man:

“Sūnuti, jau viskas pri
ruošta! Rengkimės į toli
mą kelionę!”

Už namų, šalimais kapų, 
j Nevėžio paupį... paskui 
pro Senamiestį, ir į laukus, Rusįjos gilumą... Gi sesuo, 
kur mūsų laukė pakinky- Kotryna su gražia šeima 
tas vežimas. Naktimis va
žiavome, dienomis ilsėjo
mės — kol atvažiavome iki 
rubežiaus. Prisiruošus, lai
mingai perbėgome tą ru- 
bežių. Girdėjosi rubežiaus 
sargybinių šūviai... Paskui 
važiavome pro Vokietiją, 
ir iš Hamburgo sėdome į 
laivą. Po keturiolikos die
nų kelionės laivu per At- 
lantiką, rugpiūčio šeštąją, 
1903 metais, išvydome Lai
svės Stovylą, ir netrukus 
išlipome į laisvės krašto 
žemę, kur nebuvo rusų ca
ro žandarų, kurie nekal
tus tėvynmylius lietuvius 
už lietuviškas knygas kim- i 
šdavo į dvokiančius kalė-

1 jimus arba grūdo į šaltąjį 
Sibirą.

Šiais 1943 Metais
Nepaprastoji Sukaktis Idama, būk aš gimęs Skais- Nekalčiausios Panelės Ma- esame Tavo vaikai!” 

m - .-t__ -» __ • „ • riinc njforimn traKrKn Mari 13. T U esi mus

brangioji 
atsidavusi 
ir Nekal-

Man negaila Švainicko 
kaminyčių Panevėžio vi- 
durmiesty kurie kaip pa;! f“®“ gve“nčiausiojiPa- 
sogos atiteko vyresniąjai i nej^ Marija tai t lg_ 
mano sesere. Juzei isteke-, jo • mano motin 
jusiai uz Juozo Masiulio, Į kuri kilniame savo gyveni- 
kune de(^®1 Ladislavui me į§kentėjo daug vargų 
Kuzmai gelbstant, jsteige įr kančįų £ja žemėje, betgi 
pagarsėjusį Juozo Masių- tuo pačiu, ~ be galo džiau. 
lio Knj g} ną Panevėžyje, gėsi, kad gaudavo visa tai,Į

Nūngi. nežinau, kur se
suo Juzė... Gal pavergtoje 
Lietuvoje. O gal ištremta į

I

“Moteriške, štai 
Sūnau,

kuomet paskutiniu Savo 
kvapu Jėzus davė Tave 
mums Šv. Jono asmenyje, 
tardamas:
Tavo sūnus! —
štai tavo Motina!”

Mūsų žemiškosios moti
nos, tikrovėje, daug mums, 
davė, duodamos mūsų kū
niškąją būtybę, bet tikrai 
dievota motina, sekdama 
Mariją, nepasitenkina sa- | 
vo kūdikiui davusi gamti
nę gyvybę. Jos savo mintis 
pakelia į amžinąją ir ant
gamtinę gerovę, kurią lai
ko už visa-svarbiausią. To
ki motina tars savo vai
kui, kaip Šventoji Blančė, 
kad tarė: “Mano vaikeli, 
aš labai myliu tave, vie
nok aš tave geriau maty
čiau mirusį ties mano ko
jomis, kaip matyti tave 
kadaise papildant vieną 
mirtinąją nuodėmę”.

Jei žemiškosios motinos 
gali būti apimtos tokiais 
kilniais norais ir troški
mais, juo kaip daugiau ga
linti būti Marija, mūsų 
Dangiškoji Motina, kuri 
dėl mūsų turi vien tyriau
sią ir kilniausią meilę. Ji 
gerai žino, kad tapome Jos 
vaikeliai per karčią Dieviš
kojo Jos Sūnaus Kančią. 
Kaip Ji buvo suvienyta su 
Jėzumi Jo uolume sieloms 
apaštališkųjų darbų pa
siuntinybėje, Ji taip pat 
stovėjo po Kryžiumi su 
kalaviju perverta širdimi, 
kartu kentėdama su Juo
mi visas baisiausias kan
čias karčioje Jo agonijoje 
ir mirtyje. Ji girdėjo tuos 
Jo Širdį perveriančius mal
davimus, kurie Dangišką- 
jam Tėvui kartotinai ėjo 
iš Jo sužeistos ir kruvinos 
Širdies. Ties Kryžiumi ne
išreiškiamu skausmu ir 
kančia Ji tapo visų žmonių 
giminės Motina, ir Ji žino 
neįkainuojamą vertybę tų 
sielų, kurios yra pavestos 
rūpestingai Jos globai.

A, Marija, mūsų Dangiš
koji Motina, Tu gerai žinai, 
kaip brangiai atsėjo ir kai
navo mūsų sielos Dieviš- 
kąjam Tavo Sūnui. Tat, 
kaip galėtum pamiršti 
mus, kurie buvome paves
ti ir atiduoti Tau, kaip Ta
vo vaikeliai? Todėl, o Ma
rija, būk mūsų tikroji Mo
tina, ir parėdyk, kad tap
tume panašiais į Jėzų Kris
tų, Tavo Sūnų ir mūsų 
Brolį. Taip pat, o Marija, 
visada būk mums gera ir 
rūpestinga Motina! Ir vesk 
mus tuo keliu, kuris eina 
pas Dieviškąjį Tavo Sūnų, 
nesibaigiamą linksmybę ir 
amžinąją laimę kartu su 
Tavimi gyventi amžinoje 
Jo karalystėje.

v •

ko prašydavo iš Marijos, į mėnuo yra ypatingai pa
švęstas Skaisčiausiai ir 
Nekalčiausiai Panelei Ma
rijai, viso gamtinio grožio 
Karalienei ir visos žmoni
jos giminės Motinai.

Iškerta viršum žemiškų
jų motinų yra Marija, mū
sų Dangiškoji Motina. 

: Mums duota privilegija 
Mariją vadinti malonin
guoju Motinos vardu, ir 
didele meile esame trau- 

brangioji mano'kiami pas Ją, apturėdami 
didžiausią džiaugsmą ir 
laimę nuolatai liekantis 
palaimintoje Jos draugys
tėje. Kuomet esame arti 
Marijos, mūsų širdis prisi
pildo palaiminta ramybe 
ir vidujiniu džiaugsmu, ir 
jaučiamės be galo laimin-

Dievo Motinos. Vienas iš 
jos nuoširdžių troškimų ir 
'kilnių prašymų buvo tai,!
kad mirtų Švč. Panelės 
Marijos Nekalto Prasidė
jimo šventės dieną. Gi 

i gruodžio 8 dieną, Nekal
čiausioj! Panelė Marija pa- 

Isiemė numylėtą mano mo- 
i tiną pas Save, kad turėtų' 
amžinąjį atilsį ir laimę1 

| Dangaus Karalystėje, 
j Taip, 1
motina iš šio pasaulio atsi- 

1 skyrė gruodžio 8 dieną, 
1936 metais; tačiau — ne
paprastas ir uolus jos pa
maldumas į švč. Panelę 
Mariją pasiliko gražiu ir 
kilniu pavyzdžiu sekti ki- 

| tiems, kurie trokšta sau _ 
i arba artimiesiems pelnyti gi, kad tos laimės negali- 

užtarimo arba^ma išreikšti žmonių kalbo-

I

gyvena Indiana valstybėje.
Šią valandą aš esu dėkin

gas Gerąjam Dievui ir 
jums, meilingoji motina ir 
brangusis dėde, kad nebu
vau išgrūstas į Sibirą už 
lietuviškas knygas, kad 
nelikau ateistas rusas ar
ba šovinistas lenkas.

Ypatingiausiai esu dė
kingas Gerąjam Dievui ir 
tau, brangioji motin, už 
visą tai kuom esu. didžiau
siai už tai, kad aš šiandien 
kunigas ir lietuvis!

Atmintinas Mano 
Motinos Palikimas

Nors mano gimimo nuo- galingo
rašai rodo, kad aš gimęs i gausių malonių iš Mari- je. A, dėl to iš mūsų sielų 
rugsėjo 11 dieną, 1889 me-| jos, Dievo Motinos. Todėl, gilumos atsiliepiame į Ją: 
tais, bet brangioji mano ir Šv. Bernardas ne veltui “Meilingiausioji Marija 
motina sakydavo, tvirtin- įamžino Skaisčiausios ir Tu esi mūsų Motina, o mes

M

GEGUŽES MENESIO
Knygutė, kurioje randasi labai 
gražūs skaitymai kiekvienai 
dienai per visą gegužės mėnesį. 
Knygutė buvo išleista Šv. Kazi
miero Draugijos. Kaune. Ji yra 
versta Kun. Pr. Žadeikio. Turi 
184 pusi. Kaina tik 25c.

Užsisakydami šią “Gegužės 
Mėnuo” knygutę. įdėkite 25c į 
konvertą ir prisiųskite: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broadway. So. 
Boston, Mass., ir tuojau ją gau
site.

Taip. Tai tikrovė! Šiais čiausios ir Nekalčiausios i rU°s užtarimo galybę ne- 
1943 metais sueina 40 me-: Panelės Marijos gimtadie- 
tų sukaktis, kaip brangioji 
mano motina ir aš pakliū-i 
vome į Panevėžio kalė ji-{ 
mą už uždraustas lietuviš
kas knygas.

Šiandien, aš gyvenu tą t 
atmintiną sukaktuvinį įvy
kį tik vienas, be brangio

nyj, būtent, rugsėjo aštun
tąją. Tų kelių dienų skir
tumas mano gimimo dato-i 
je nepadaro didelio protar- j 
pio. Tačiau, svarbu tas da-| 
lykas, kad ji turėjo nepa
prastą pamaldumą į Ne- 
kalčiausiąją Panelę Mari-

Marija, Tu esi mūsų Mo- 
mirštančios maldelės žo-'tina! Tu tapai mūsų Moti- 
džiais: “Atmink, šven- na džiaugsme tą iškilmin-
čiausioji Panele Marija, £4 valandą, kai pagimdei 
jog nuo amžių nebuvo gir
dėta, kad kas nors Tavo 
apgyniman bėgąs, Tavo 
pagalbos meldžiąs, Tavo 
užtarimo reikalaująs, būtų 
buvęs apleistas”.

Jėzų Kristų, mūsų vyres
nįjį Brolį, ir su Juomi 
mums taip pat davei gyve
nimą. Tačiau, ypatingai 
ties Kryžiumi Tu tapai 
mūsų Motina skausme.
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Popiežiaus Leono XIII Enciklika
3. Prigimties Įstatymas

Visų pirma yra prigimties įstatymas, giliai įrašy
tas į kiekvieno žmogaus protą. Ir tai yra niekas kitas, 
kaip tik mūsų supratimas, arba protas, kuris liepia 
mums daryti gerą ir draudžią blogą. Tačiau visi žmo
gaus proto nurodymai ant tiek teturi įstatymo galią 
ant kiek jie yra balsas ir aiškintojai aukštesnės val
džios, kuria mūsų protavimas ir laisvė būtinai remia
si. Nes, kadangi įstatymo galia uždeda pareigas ir su
teikia teises, autoritetas yra vienatinis viso įstatymo 
pagrindas. Šitas autoritetas nustato pareigas, paaiš
kina teises, skiria bausmes už kiekvieną ir visų nuro
dymų nesilaikymą. Bet žmogus pats sau negali būti 
įstatymu, negali būti aukščiausiu autoritetu, kad vi
sus savo veiksmus vykdyti, kaip jam patinka. Už tai 
yra aišku, kad prigimties įstatymas yra niekas kitas, 
kaip tik amžinasis įstatymas, įdiegtas į žmogaus pro
tą, traukiąs jį prie gerų veiksmų ir tikslo; ir šitas am
žinasis įstatymas yra Dievas, Kūrėjas ir viso pasaulio 
Valdovas.

gyvens

Dieviškoji Malonė
Kad žmogus galėtų geriau atlikti gerus darbus ir 

išvengti blogų, Dievas teikia ypatingą ir tinkamą pa
galbą sutvirtinimui ir sutvarkymui žmogaus valios. 
Pirmoji ir geriausioji jų yra Dieviškos malonės galybė, 
kuri nušviečia protą, sutvirtina valią ir ragina siekti 
gero, taip kad mūsų prigimtoji laisvė darosi mažiau 
pavojingesnė. Dieviškoji pagalba anaip tol nesutruk
do mūsų valios veiksmų, priešingai, malonė veikia vi
dujiniai ir vieningai su mūsų prigimties palinkimais, 
kadangi ji paeina iš Paties Kūrėjo valios, per Kurį vi
si dalykai vedami vieningai su jų prigimtimi. Kaip 
Angeliškas Daktaras sako: “Kadangi malonė paeina 
iš prigimties Kūrėjo, tai ji taip stebėtinai veikia, kad 
apsaugoti visas prigimtis ir išlaikyti kekvienos būdą, 
galią ir veikimą”.

Žmogiškas Įstatymas
Kas buvo pasakyta apie atskiro žmogaus laisvę, 

nemažiau tas pat tinka visiems, kurie esą susidėję į 
civilinę draugiją. Nes ką protas ir prigimties įstaty
mas reikalauja iš atskiro žmogaus, to žmogiškas įsta
tymas, išleistas bendrajai gerovei, reikalauja iš vals
tybės piliečių. Iš žmogaus išleistų įstatymų, vieni jų 
iš pat savo prigimties reikalauja kas yra gero arba kas 
blogo. Jie įsako žmonėms siekti gero ir vengti blogo, 
tuo pačiu sykiu grąsina bausme už jų nesilaikymo.

Bet toki įstatymai nebūtinai yra kilę iš civilinės 
draugijos, nes, kaip civilinė draugija nesukūrė žmogiš
kos prigimties, taip pat negalima sakyti, kad ji būtų 
autorius to gero, kas yra naudinga žmogaus prigim
čiai, arba to blogo, kas yra jai priešinga. Įstatymai at
sirado pirmą negu žmonės susibūrė gyventi draugijo
je, ir jie turi pradžią prigimties, taigi amžiname Dievo 
įstatyme. Taigi visi įstatymai turi ne tik žmogiškų 
įstatymų galią, bet jie turi aukštesnę valdžią, kuri pri
klauso Amžinajam Vienam Dievui. Ir šitų įstatymų 
srityje, civilinės vyriausybės pareiga yra prižiūrėti, 
kad bendruomenė laikytųsi priimtų įstatymų ir nuro
dyti bausmes, kad blogieji žmonės atsitrauktų nuo blo
go, o siektų gero įr taip valstybei nedarytų apsunkini
mų.

pavergtoje tėvynėje. Neverk dėl 
išblaškytų šeimos narių Sibiro 
tyrlaukiuose, Vokietijos gilumo- 

. e, kaip seniau, taip ir šiandie je. Neverk žiūrėdama į alkan- 
plaka gyvoji širdis dėl tėvynės čio savo vaiko akis, neturėda- 
ir Bažnyčios gerovės. Jinai nie- ma jam ką duoti. Neverk sūne- 
cados nepamirš lietuviškai mel- lio, artojėlio, kuris šautuvu ran- 
stis ir galvoti. Kaip žiburys koje gyna tėvynę nuo priešų.

Neverk Mamyte, prašvis nau
ja gadynė! Prabėgs ir vėl var- 
guvės dienos, sugrįš ištremtieji 
į savo kaimelį; laukuose vėl ža- 

! liuos rugiai, kviečiai, išauš nau- | 
i jas rytojus! Motina, į tave žiūri 
lietuvių tauta! Nuo tavęs pri- 

i klausys, ar kelsis galinga Lie- 
| tuva, dievobaiminga Lietuvos 
asmenybe ?

Laimink Visagalintis Viešpa
tie, Lietuvos motiną! Pripildyk
I
Jos širdį pilna jautrios tėvynės 
I ir Dievo meile. Palengvink jos 
; skausmų naštą, ir kaip ateis va- 
I karo tamsuma ir saulelė nusileis 
• paskutinį kartą jos akyse — ta
da Brangusis Dieve atsiųsk savo 
angelus paimti jos pavargusią 
sielą į tą amžiną ramumo kara
lystę anapus kapo, kur žemiški 
vargai atrodys kaip sapnas, pa
lyginus su amžina linksmybe 
danguje... P. Vaičiūnas.

Meile, Kurię Parodė Didžiųjų 
Lietuvių Motinos

vo tautos kultūroje. Sveti-

tamsumoj, ji šiandie budi ir 
meldžiasi prie Visagalinčio Die
vo už savo vaikus, už tėvynės 
išlaisvinimą. Ji skaito savo 
vaikučiams maldaknygę ir mo
tina juos visada būti lietuviais] 
katalikais. Štai josios vyriau
sias tikslas ir mintis, kurias ji! 
rūpestingai sėja savo vaikų 
širdyse — štai nepajudinamas 
priešas, kuris stoja prieš dikta- 
torius, rudus ar raudonus, no
rinčius užgniaužti Lietuvio dva
sią.

Lietuvos motina šiandie turi 
tikrai sunkų uždavinį. Tarp vi
sokių sunkenybių, ji turi ugdy
ti kilnią lietuvišką dvasią. Jos 
rankose yra padėtas 
nes viltis — subrendinti 
tikybines, 
nes idėjas.

*
Neverk

kultūrines ir

visuome- 
vaiko 
tauti-

I

* *

močiute, sengalvele

jos

Mamyte — kaip brangus, kaip 
pilnas gilios reikšmės yra tas 
saldus žodis! Motinos vardas y- 
ra pirmutinis lopšyj gulinčio 
kūdikio ištarimas. “Mamyte!” 
šaukia paūgėjęs berniukas, šo
kinėdamas aplink motiną. 
“Brangi Mamyte” — rašo atei
vis savo mylimai motinai, kurią 
jis paliko senoje bakūžėje Lie
tuvoje. “Motina Brangi!” — 
kartoja kareivis mirtinai per
blokštas karo lauke toli nuo sa
vųjų.

Motina — tai brangenybė ne 
auksu, bet meile sveriama. Die
vas ją sutvėrė, kaipo meilės 
idealą, ir kol žmogus
šioje ašarų pakalnėje, motina 
bus jam meilės paguoda. Moti
nos širdies meilė dėl savo vaiko 
tiesiog neįmanoma. Jinai, kaip 
paukštytė mažyčius, myli savo 
kūdikius, prie savęs juos glau
džia. Kūdikis prieš gimimą mai
tinasi motinos krauju. Vaikui 
augant ir paūgėjus tas meilės 
ryšys susistiprina ir pasilieka 
nepertraukiamas.

Motina gyvena vien dėl savo 
vaikų. Vaikų džiaugsmas —jos 
džiaugsmas, vaikų garbė — jos 
garbė, vaikų sveikata
sveikata, vaikų skausmai — jos 
skausmai. Motinos meilė dėl sa
vo vaikų niekuomet ne gęsta. 
Jinai brangina visus savo vai
kus, gerus ir blogus. Nors pa
saulis juos smerktų, tačiau mo
tinos širdyje blogiausias vaikas 
pasilieka brangus.

Motina yra šeimos širdis, ti
kybos ir tėvynės uola. Motina 
yra vaiko pirmoji mokytoja, 
pirmoji jo palinkimų, jausmų ir 
gyvenimo tvarkytoja. Vos kū
dikiui prakalbėjus, dora motina 
pradeda jį mokyti žegnotis, 
pratina kalbėti “Tėve Mūsų”, 
“Sveika Marija”. Jinai pirma 
taria savo kūdikiui žodį, kaip 
turi gyventi ir kokiu turės būti. 
Jinai mokino vaiką mylėti Die
vą, kalbėti teisybę, kitą ne
skriausti, giliai įvertinti savo 
tikėjimo ir tėvynės garbę. Jinai 
gali išauklėti savo vaiką geru 
kataliku, doru žmogumi, ištiki
mu piliečiu ir nenaudėliu bedie
viu, iškrypėliu, niekšu. Iš tikrųjų 
kas daugiau šviesos, meilės ir 
džiaugsmo gali pasėti vaiko sie
loje, jei ne motina?

Pažvelgus į mūsų tautos pra
eitį, matome, kad labai didelė 
buvo motinos rolė tėvynės mei
lės ir krikščioniškos dorovės iš
laikyme. Baudžiavos metu, ka
da visa kas tik turėjo lietuviš
ką ir katalikišką vardą buvo 
griaunama, ardoma, naikinama.

I

Yra civilinės valdžios išleisti kiti įstatymai, kurie Lietuvos motina saugojo lie
tiesioginiai neseka prigimties įstatymų. Pavyzdžui, 
nors prigimtis liepia visiems prisidėti prie bendrosios 
taikos ir gerovės, bet būdas, aplinkybės ir priemonės 
tiems tikslams atsiekti turi būti nustatyta žmonių iš
mintimi, o ne pačios prigimties. Išmintingi žmonės 
nustato ypatingas gyvenimui reikalingas taisykles ir 
šios taisyklės vadinamos žmogiškasis įstatymas. Ši
tas įstatymas įsako visiems piliečiams bendrai veikti, 
kad atsiekus bendruomenės gerovės ir draudžia nenu-' 
kripti nuo tikslo; ir tas pat įstatymas, ant kiek jis su- Į 
tinka su prigimties nurodymais, veda prie gero, ir su
laiko nuo blogo.

Iš to aišku, kad Dievo amžinasis įstatymas yra 
vienatinė žmogiškosios laisvės taisyklė; ir tai ne tik 
atskiram žmogui, bet bendruomenei ir valstybei. Tik
roji visuomenės laisvė nėra tame, kad kiekvienas žmo
gus galėtų daryti kas jam patinka, nes tas tik atneštų 
netvarką ir suįrutę ir galutinai sunaikintų valstybę,! 
bet tame per civilinės valdžios išleistus nurodymus visi 
galėtų lengviau'pildyti amžinuosius įstatymus.

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar žmogus gali sau nusistatyti įstatymus?
2. Kuo turi remtis visų žmonių sudaryti įstatymai?
3. Koks turėtų būti pagrindas visų valstybės įstatymų?

"Raštų mintys lėtai, bet nuolat sunkiasi 
žmogaus dvasion ir nejučiom duoda jai kryptį".

Vysk. Paltarokas.

tuvišką dvasią, gindama viską 
kas mūsų krašte buvo tautiška- 
lietuviška. Jinai buvo pirmuti
nė ir paskutinė tautos tvirtovė. 
Jei būtų sugriauta lietuviška 
šeima, sudemoralizuota jos mo
tina. jos katalikybė, tai Lietu
vos vardas būtų seniai išnykęs.

Tačiau įveikti šitą Lietuvybės 
tvirtovę ne buvo taip lengva. 
Lietuvos motina neleido mirti 
lietuvių tautai. Ji išmokė savo 
sūnus lietuviškai skaityti, ra
šyti, melstis, galvoti. Ačiū jai, 
Lietuvoje pasiliko tikėjimas, 
dora, ir šviesa.

Šiandie atsivertus Lietuvos is
torijos naujam lapui, Lietuvos 
motina atsistoja dar didesnių 
uždavinių akivaizdoje. Šiandie 
Lietuva pavergta, jos širdis pa
skendusi skausmuose. Kaip ir 
seniau, šiandie siaučia nežmo
niškas kerštas visame mūsų tė
vų krašte. Kruvini diktatūros 
agentai stengiasi pasėti mūsų 
jaunuomenės mintyse nuodingų 
idėjų. Jie atakuoja šeimyną, 
varžo jos vyriausias prigimties 
tiesas, bando suteršti skais- 
čiausį ugdymo šaltinį.

Bet Lietuvos motinos krūtinė-

PIMOJI ŠV. KOMUNIJA
Pirmą geg. mėn. sekmadienį 

mūsų bažnyčioje buvo didelė 
šventė, kuomet 14 iš mūsų vai
kučių priėmė Jėzų pirmą kartą 
į savo kūdikiškas nekaltas šir
dis. Kun. dr. Meadelis atnašavo 
šv. Mišias ir pasakė iškilmei pri
taikintą pamokslą. Bažnyčia 
buvo pilna žmonių.

NAUJIEJI KRISTUPAI
Kristupas paeina iš graikų 

kalbos ir reiškia Kristaus Ne
šiotojai — Kristoforas. Pamoks
lininkas trumpai nupasakojo šv. 
Kristupo gyvenimą ir priminė 
visiems, kad per pirmą šv. Ko
muniją, ir kiekvieną kartą, kuo
met mes priimame Jėzų šv. Ko
munijoj, mes tampame Kristaus 
nešiotojais, mes tampame gyvo
mis monstrancijomis ir mūsų 
priedermė yra ne tik užlaikyti 
Kristų savo širdyse, bet savo 
gyvenimu, savo pavyzdžiu Jį 
nešti kitiems. Per šv. Komuni
ją mes taip artimai susivienija
me su Kristumi, kad po Mišių 
vaikučių tėveliai sveikins, bu
čiuos ne tik savo Jonuką arba 
Marytę, bet patį Jėzų Kristų. 
Naujųjų Kristupų būrį sudarė 
sekantieji: Aiešiūnų Juozas. 
Battle Hermanas, Badytė Virgi
nija, Bridickaitė Felicija, Davel- 
la Samuelius. Garcia Julius, 
Gručkunas. Alfonsas. Hummer 
Celeste, Ingston Teodoras. Kve- 
dera Jonas. McLaughlin Earl. 
Stalionis Alfonsas, Tracy Ro
naldas, ir Vilčinskaitė Marijo
na. Po Mišių visi buvo prašyti į 
Rožančiaus ir Škaplieriaus Bro
lijas ir buvo traukiami paveiks
lai. Lietuvis fotografas p. Vin
cas Velzis nutraukė vaizdą visų 
dalyvių Pirmos šv. Komunijos 
iškilmių.

prieš pašventinimą kaspinų pa-; 
aiškino prasmę tų spalvų; bū
tent, kad mėlyna primena tei
singumą, o auksinė romumą. 
Berniukas arba mergaitė pama
tuodamas savo gyvenimą ant tų 
dviejų dėsnių negali būti oiogas 
katalikas. Žmogus, kurs yra tie- 
sakalbis ir romus, tai yra save- 
susivaldąs. jis yra Kristaus mo
kinys, nes Kristus kviesdamas 
mus visus Savo mokyklon, liepė 
mokytis romumo ir nusižemini
mo. “Mokykitės iš manęs, nes 
aš esu romus ir nužemintos šir
dies”. Romus žmogus moka val
dyti savo piktumą, savo žemes
niuosius jausmus: o nužemin
tos širdies žmogus yra tas. 
kurs žino savo tikrą vertę, kurs 
teisingai įvertina savo gabu
mus. kurs neprisisavina sau 
Dievo jam suteiktas dovanas, 
bet viską priskiria Dievui. Tie 
du kaspinai savaimi tarytum 
yra menkos vertės, bet savo 
prasme yra didžiausias paskati
nimas prie švento doro gyveni
mo.

KLASĖS SPALVŲ 
IŠDALINIMAS

Sekmadienį, geg. 2 d. 4 vai. p. 
pietų prieš gegužines pamaldas 
įvyko išdalinimas 8-to skyriaus 
mokiniams jųjų klasės spalvų. 
Spalvas šįmetą yra Mėlyna ir 
Auksinė. Kun. dr. Mendelis

bet aplinkybės mi jo iš visur, turi lyg gru- 
kristi į savą žemę.

Pradžia 3-čiame pusi.
duoti tik artimo meilės mų kultūrų turtai, renka- 
darbams, 
ją privertė kitaip apsisprę- dai,
sti. Sukūrusi šeimą rašy- “Dėl to stengiuosi, — rašė 
tojos motina daug turėjo Mar. Pečkauskaitės moti- 
progų gera daryti. Apie ją na, 
knygoje “Gyvenimo Meni
ninkė” skaitome:
— Religiją ji vertino kaip 

gyvenimo saulę, ir viso
kius kentėjimus bei var-] 
gus pakeldavo su tikrai 
krikščioniška dvasia. Tai 
buvo kantrybės ir savęs iš-; 
sižadėjimo moteris, visa
dos, visiškai sutikusi su 
Dievo valia... Trokšte troš- 

! ko dirbti ir aukotis rusų i 
pavergtai ir nuvargintai 
tėvynei. St. Pečkauskienė 
buvo tvirtai įsitikinusi, 
kad žmogus tuomet tegali 
būti tikrai naudingas tėvy- 

i nei, kai yra subrendęs sa-
1

i kykla dalyvavo šiame viešame 
Marijos pagerbime. 7 vai. vak.. 
kunigų vedami, iš mūsų parapi
jinės salės vaikučiai atnešė gė
lėmis apkaišytą Gegužės Kara
lienės statulą. Nešdami Marijos 
stovylą bažnyčion vaikučiai gie
dojo giesmes Marijos garbei. 
Kuomet stovyla buvo padėta 
sanktuarijoj. vaikučiai gie
dodami “Nešk Gėles Puikiau-; kolekta per visas mišias buvo 
sias” sunešė rankoje laikomas renkama papuošimui Marijos 
gėles ir sudėjo prie Marijos ko-1 altoriaus. Surinkta arti $100.00. 
jų. Po to visi bendrai atkalbėjo Nors gėlės
Pasiaukojimo Aktą. Švč. Sakra- Marijos altorius yra gražiai iš- 

Į mentas buvo išstatytas ir po puoštas, dėka Marijos vaikelių 
kelių paaiškinimo žodžių apie ] pasišventimui ir aukoms, 
prasmę ir naudą gegužinių pa-j NAUJA MONSTRANCIJA 
maldų buvo kalbamas rožančius] Velykoms įsigyta graži nauja 

i už mūsų karius ir išprašymui monstrancija. Kainavo $500.00. 
pasauliui Taikos. Visa bažnyčia Ona Ivoškienė buvo pirmutinė 
giedojo litaniją, o po Palaimini-, 

1 mui visi vaikučiai tarė Jėzui at- Į 
sisveikinimo žodį sugiedodami j 
Laba Nakt Jėzau. Gegužinių pa
maldų pradžia buvo graži ir nė1 

I vienam dalyviui priminė Lietu- ] 
Į VOS

i nes

kad mano vaikai 
kuo daugiausia girdėtų, 
mokėtų, dainuotų mūsų 
žemaitiškų dainų, girdėtų 
pasakų, padavimų”.

Motinų dienos proga pa
garbai lenkiame galvas 
prieš tas lietuves motinas, 
kurios davė mums didžiuo
sius Lietuvos žmones ir 
reiškiame pagarbą toms 
Amerikos lietuvėms moti
noms, kurios sekdamos 
aukščiau nupasakotus pa
vyzdžius, savuosius vaikus 
išmoko mylėti ne tik gimtą 
šalį — Ameriką, bet ir tė
vų žemę — Lietuvą.

K. J. Prunskis.

AUKOS MARIJOS 
ALTORIUI

Altoriaus ir Rožančiaus mo
terų draugija savo susirinkime 
pereitą sekmadienį paskyrė iš 
dr-jos iždo $15.00 gėlėms Mari
jos altoriui per gegužės mėn. 
Taipgi ponia Emilija Kripienė 
aukavo $5.00 tam pačiam tiks
lui. Pereitą sekmadienį antra 
knlAlrt a npr V’isast misiąs bllVO

gražias “Mojaus mėn. Moji- 
pamaldas”.

MOTINOS DIENA

ir brangios, tačiau

MŪSŲ BUSIMIEJI 
GRADUANTAI

Sekantieji baigia šv. Alfonso 
mokyklos 8-jį skyrių ir gavo 
klasės spalvas: Eugenija Ado
maitytė. Eugenijus Ambrazas. 
Stanislovas Antoševskis. Stanis
lovas Boguža, Edvardas Būda. 
Antanas Davella. Edvinas Gie
draitis, Regina Jončiūtė. Geno
vaitė Murowska. Dolores Pečiu
lytė, Leoną Šimkevičiūtė, Al
bertas Šilanskas, ir Loretta 
Starinskaitė. Reikia tik palin
kėti visiems sėkmingai išlaikyti 
kvotimus ir. gavus mūsų moky
klos diplomą, siekti aukštesnio 

| mokslo po katalikiška globa.' 
i Kaip tenka sužinoti, visos mer
gaitės žada lankyti Seton High 

! School. o visi berniukai išsis-1 
kirstys į įvairias berniukų aukš- 
tesnias katalikiškas mokyklas. | 
daugiausiai turi viltį užsirašy
ti į Mt. St. Joseph s, Brolių 
Ksaveriečių vedamąją jslaigą.

Šeštadienį prieš Motinos Die
ną. geg. 8 d., 8 vai. rytą bus at
našaujamos mišios už visas mi
rusias motinas, ypač tas, ku
rių niekas neatmena, šeštadie
nį po pietų net 4 kunigai klau
sys išpažinčių, kad duoti vi
siems progą prisiruošti prie šv. 
Komunijos Motinos Dienai. Sek
madienį per Mišias 8:30 vai. 
rytą visa bažnyčia eis prie Die
vo Stalo. Ryte bus gerbiamos 
visos žemiškos motinos, o 4 vai.

■ po pietų įvyks metinė gegužinė 
procesija, kada šv. Alfonso pa-

! rapijos žmones pagerbs savo 
i dangiškąją Motiną Mariją.
■ -

::
• i< •

i i
I

H

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

i

GEGUŽINIŲ PAMALDŲ 
PRADŽIA

Penktadienį, bal. 30 d. įvyko 
įžanginė procesija pradedant 
geg. mėn. pamaldos. Visa mo-

paaukoti S20.00 tam tikslui. Pa
nelė Lilijona Valčečkaitė sekė 
jos pavyzdį paaukodama $10.00. 
Margareta Loessel aukavo 810.- 
00. Po $5.00 aukavo Veronika 
Masendukienė ir Alicija Šantie- 
nė. Kurie tik matė šią naują 
monstranciją iš arti negalėjo 
atsigerėti jos gražumu ir džiau
giasi. kad jie gali savo auka pri
sidėti prie apmokėjimo įsigiji
mo lėšų.

GEGUŽINĖ PRAMOGA
Kitais metais trečią gegužės 

mėn. sekmadienį visuomet turė
davo pirmutinį pikniką. Šįmet 

į karo dėliai ir dėlto, kad trūks- 
! ta tinkamo parko ši gegužinė 
pramoga įvyks geg. 16 d. para
pijos mokyklos kieme ir salėje. 
Bus piknikas namie. Girdėjau 
šeimininkės rengiasi išvirti net 
5 katilus vėžių sriubos, iškepti 
500 svarų žuvų ir manoma, kad 
bus galima gauti 100 svarų 
dešrukių. Įžanga bus dykai. Vi
si lietuviai turėtų atsilankyti.

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 
kraštai, 288 puslapiai. Kaina $1.50

DANGAUS 2VAIG2DUTĖ, juodi odos apdarai, 
auksuoti kraštai. 288 pusi. Kaina

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 pusi. .—.................. ...........L-.'....—

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, Juodi, tikros odos 
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai __........

•‘MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, odos 
apdarais, auksiniais kraštais, 432 puslapių .... $2.50

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai 

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai 
su kablke ------------------------------------_______ ...

PULKIM ANT KELIŲ, Juodi tikros odos apdarai,
555 pusi..... ....... ....... ......... .....................................

$1.50

35c.

>1-25

$1.00

$1.50

$2.75

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

i i
i i

i
i
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SVASTIKOS VERGIJOJE”
3-jų Aktų drama, kurią suvaidins Brocktono Liet. Dramos Ratelis, vadovybėje Kun. F. Norbuto,

Sekmadienį, Gegužes-May 16 d., 1943
Šv. Petro Par. Svetainėje, W. 5th St., So. Boston, Mass., 3 Vai. p. p.

Kalbės: Kun. Pr. Virmauskis, Kun. J. Švagždys ir red. A. F. Kneižys. Lietuvos Quislingams — 
medalius!

VAIDINS SEKANTIEJI ASMENYS: Senutė MARGARITA MAZGELIENĖ; Senukas — MARTYNAS AUDIJAITIS; Barbora — Evalina AKSTINAITĖ; Stasė — vargonininkė 
p-lė LEONĄ ŠARINTAITĖ; Alytė — MARYTĖ PELDŽIŪTĖ; Reinbekas — p. BRONIUS BARTKEVIČIUS; Stasės Tarnaitės — FLORENCIJA TAMULEVIČIŪTE ir AGNIETE 
MATIKAIČIŪTĖ; Naciai Kareiviai — VYTAUTAS JAKAVONIS, PR. AKSTINAS ir V. KAŠĖTA; Stasės draugės — ELENA BULKAITĖ, LINA MATULYTĖ ir BERTA JE- 
ZUKEVIČIŪTĖ. Sufleris — MARGARITA SINKEVIČIŪTĖ.

Visas pelnas’ “Darbininko” naudai.Nuoširdžiai kviečiam visus- LDS N. A. Apskritys

« 
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GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONIJOSE *

MORWOOD, MASS
MOTINOS DIENA

Sekmadieni, gegužės 9 
vai. rytą. Šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčioje šv. mišios, už
prašytos Moterų Sąjungos kuo
pos. bus atnašaujamos motinų 
intencijai. Taipgi laike tų šv. 
mišių priims šv. Komuniją 
bendrai Sodalietės ir visas jau
nimas ir šv. Vardo draugijos 
nariai.

Po pietų Norwoodo miestelio 
centre — parke įvyks iškilmės, 
būtent, karo tarnyboje esan
čių vardų sąrašo atidengimas.

6 vai. vakare įvyks Šv. Jur
gio lietuvių parapijos Sodalie- 
čių Gegužinė procesija ir pa
maldos. Tuoj po pamaldų, pa
rapijos svetainėje Sodalietės 
ruošia gražią programą moti
nas pagerbti. Kviečia ne tik 
motinas, bet ir tėvus ateiti ir 
pamatyti programą.

d.. 8

I Geg. 3 d. sugrįžo iš karo lai
vyno tarnybos trumpom atosto
gom jūreivis J. Tvaska, p. Ievos 
Tvaskienės. gyv. 5 Atwood 
Ave., sūnus. Linkime malonių 
atostogų!

Geg. 4 d. išvyko karo tarny
bon pp. Rukštelių. gyv. Austin 
St.. sūnus Albertas, pp. Rukšte
lių jau dabar trys sūnūs yra ka
ro tarnyboje. Liko tik viena 
dukrelė Angelė su tėveliais.

Pereitą sekmadienį, geg. 2 d.. 
Šv. Jurgio lietuvių par. bažny
čioje priėmė Moterystės Sakra
mentą p. Juozas Radzevičius iš 
Canton, su p. Anele Jačyte. vie
tine. Sveikinam!

Gegužės 4 d. p. Babilienė, 
gyv. Folan Ave.. pasidavė pa
vojingai operacijai Mass. Me- 
morial ligoninėje. Ligoniai ir 
visai Babilų šeimai reiškiame 
užuojautą. Pasimelskime, kad 
p. Babilienei Dievas grąžintų 
sveikatą.

susirinkimą su prakalbomis, po paskutinių šv. mišių, parapi-f Jonas Nadzeika rašo iš Ang-j “Drąsiai galima Sakyti, jog du trečdaliu, 
dainų ir muzikos programa. Ta- jos svetainėje, įvyksta LDS 8 lijos. Tarp kitų užsiėmimų, mo-į ne| trys ketvirtdaliai tikinčilįjlį PranCŪZlJOS ka
me susirinkime bus pardavinė- kp. susirinkimas. Susirinkimas kinasi gaminti angliškus vai-; fcrlilfiĮ atkrito nuo tikėjimo dėl SOCiald.em.okra- 
jami Karo bonai. svarbus. Kviečiami ---- - ...

Komitetas atsišaukia į visus ir narės dalyvauti.
lietuvius, vietinius ir apylinkės, 
taupyti kiek galima, kad sek-! 
madienį, gegužės 16 d., 3:30 vai. 
po pietų “I AM AN AMERI- 
CAN DAY” minėjime, kuris į- 
vyks parapijos svetainėje, ga
lėtume kodaugiausia Karo bo
nų išpirkti. Masinis bonų pirki
mas pakelia lietuvių vardą, 
čiau apie tai Komitetas 
skelbs vėliau.

visi nariai ’gius. Tiktai sako, nesusilygina • Akosios spaudos".
A.D. su amerikoniškais valgiais.

i _______
Comhes.

CAMBRIDGE, MASS

NASHUA, N. H. UŽUOJAUTA
Reiškiame gilią užuojautą 

Juozui ir Irenai Ilkevičiam, mi
rus jų vos tik gimusiam kūdikė
liui.

I

I
Pla-
pa-

Geg. 3 d. vakare, parapijos 
svetainėje įvyko Moterų Sąjun
gos kuopos susirinkimas. Iš
klausyta įvairūs raportai. Pri
imtas Cambridge Sąjungiečių 
kvietimas dalyvauti jų ruošia
moje parodoje, tačiau apgailes
tauta. kad negalės dalyvauti, 
nes tą dieną įvyksta keli pa
rengimai vietinėje kolonijoje.

Nutarta, kad Motinos dienoj, 
geg. 9 d. visos Sąjungietės susi
rinktų prieš 8 vai. rytą į para
pijos svetainę, iš kur visos ben
drai eis į bažnyčią išklausyti 
šv. mišių 8 vai. Kurios turite 
ženklelius, tai prašomos juos 
prisisegti. Iš vakaro turėtų at
likti išpažintį, kad laike šv. mi
šių galėtume bendrai priimti šv. 
Komuniją. Valdyba.

i

šeštadienį, gegužės 1 d. N. P. 
bažnyčioje apsivedė p-lė Marijo
na Gedžiūtė su jūreiviu p. Galla- 
gher. Sekmadienį, gegužės 2 d. 
apsivedė p. A. Narmontas su 
svetimtaute panele. Linkime 
jaunavedžiams linksmaus gyve
nimo.

P-lė Adelė ir Ona Jankauskai
tės vyksta New Yorkan praleis
ti pavasario atostogas. Linkime 
p-lėm Jankauskaitėm linksmių 
atostogų.

Šią savaitę Cambridžiuje po 
lietuvių namus lankysis Catho
lic Extention žurnalo platinto
jas. šis žurnalas labai yra nau
dingas jaunimui. Pirm užsisa
kymo prenumeratos patikrinki
te, ar lankytojas turi parapijos 
kelbono leidimą.

Pirmadienio vakare, parapijos 
svetainėje įvyko Norwoodo lie
tuvių Karo Bonų komiteto su
sirinkimas. Dalyvavo mažai at
stovų. Dalyvavusieji pasitarė ir 
nutarė ruošti masinį lietuvių

Kareiviams, Jūreiviams, Marinams Ir Slaugėms 
Reikalinga Ir Graži Dovana

“Darbininko“ Administracijai pasise
kė gauti puikių, specialiai padarytų tar 
naujantiems karo jėgose kareiviams, jū
reiviams, orlaivininkams ir slaugėms, 
sidabrinių meda’ikėlių ant kurio vienos 
pusės yra škapliernos Panelės švč. pa
veikslas “I am a Catholic. Please call a 
priest”. — “Aš esu katalikas, prašau pa
šaukti man kunigą”.

Ant kitos pusės medalio yra 4 pa
veikslai: Jėzaus Šįrdies. Šv. Juozapo. §v. 
Christapo ir Nekaltai Pradėtos Panelės 
Švenčiausios.

Šie medaliai ir retežėliai yra gryno 
sidabro. Niekad nerūdys. Ši dovana Dė
dės Šamo tarnyboje esantiems vaiki
nams ar merginoms bus viena gražiau

siųjų ir naudingiausiųjų. Jie nešiodami medalikėlį ant savo kaklo 
primins Jus kiekvieną dieną ir jie atsiduksės prie Dievo Jūsų 
intencija. MEDALIKĖLIO KAINA $2.50.

Taipgi turime angių kalboje nedidelę maldaknygę tinkamą 
kareiviams, “The Catholic’s Pocket Manuel of Prayers”. Odos 
apdarais, auksuotais kraštais. Kaina $1.50. Užsakymus siųskite 
su money orderiu: DARBININKAS, .366 H’. BROADV'AY, SO. 
BOSTON, MASS.

t

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595 
Limosinai dėl visokių reikalų

William J. Chisholm
| GRABORIUS

i "i-smeniška-o Patarnavimas’

: 331 Smith St.,
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
Kelios mūsų parapijos organi

zacijos prisidės prie iškilmingo 
Motinos Dienos minėjimo sek
madienį, geg. 9 d.

Sodalietėms, einant Šv. Tėvo * 
pageidavimui, tai bus metinė 
Sodalicijos diena. Jos visos da
lyvaus 8-tos valandos mišiose, 
ir eis bendrai prie Šv. Komuni
jos. Prieš Mišias įteiks Panelei 
Švenčiausiai gėlių bukietą ir at
naujins Pasiaukojimo Aktą. Su 
jomis dalyvaus drauge ir Mari
jos vaikelių mergaitės.

Moterų Sąjungos vietinė kuo
pa irgi šią dieną pasirinko kai
po savo metinę šventę. Todėl 
savo, ir savo narių intencijoms 
užsiprašė tai dienai giedotas šv. 
mišias. Visos narės prašomos 
susirinkti į bažnytinę svetainę, 
užsidėti savo ženklelius, ir eiti 
kartu į joms paskirtas vietas 
bažnyčioje. Prašome prieiti iš
pažinties šeštadienį, ir visos ei
ti bendrai sekmadienį prie šv. 
Komunijos.

Mergaičių Klubas, kaip ir ki
tais metais, taip ir šįmet, irgi 
dalyvaus šv. mišiose, gi tuoj po 
pietų turės savo metinį bankie- 
tą motinas pagerbti.

Kadangi toje dienoje išpuola 
mėnesinė komunija Šv. Vardo 
Draugijai. Apaštalystės Maldos, 
ir Tretininkų, ir bendri parapi- se, kurie kovoja dėl mūsų atei- 
jos jaunimui, būtų gera ir gra- ties.
žu padaryti iš šios dienos tikrai Gal jie ir labai norėtų savo 
bendrą visos mūsų parapijos motinėles pasveikinti, joms do- 
Komunijos dieną intencijai mū- vanėlę pasiųsti, bet gal neturės 

’ sų parapijos motinų. Geriau ne-
i išreikšti mūsų 

dėkingą meilę, geriau negalėtu
me jas atminti, jei Dievulis jau 

i yra jas pašaukęs.

GERAS ATSAKYMAS
Apie garsųjį Prancūzijos Kar

dinolą Tallerand kartojama ši
tokia apysakėlė. Vienas Prancū
zijos neva - mokslinčius buvo 
išgalvojęs naują tikybą, kuri, 
anot jo, visokiais būdais pra
lenkė krikščionybę. Tiktai retas 
kas norėjo jo klausyti, o dar re
tesnis. kurs tą naują tikybą pri
imtų. Apie tai jis nusiskundė 
Kardinolui, o šis atsakė: “Žinai 
ką, jei tu nori būt sėkmingas 
tikybos įsteigėju, eik, .‘•.egul tave 
prikala prie kryžiaus, o miręs— 
už trijų dienų atsikelk — jei ga
li”.

DETROIT, MICH

i

Sekmadienį, gegužės 9 d. N. 
P. bažnyčioje, 10 vai. rytą bus 
atnašaujamos šv. mišios Moterų 
Sąjpngos 22 kp. intencijai ir už 
mirusias motinėles. Sąjungietės 
dalyvaus šv. mišiose ir bendrai 
priims šv. Komuniją.

Tą pačią dieną, 2:30 vai. po 
pietų, parapijos svetainėje, Są-, Sa^tume Joms 

jungietės išstatys rankdarbių į 
parodą su užkandžiais ir marga 
programa.

Mūsų parapijos skautai ber
niukai gražiai gyvuoja. Jau turi 
įsigyję savo vėliavą ir. Patrijo- 
tų dienoje gražiai pasirodė pa- 
radoje.

Sekmadienį, gegužės 9 d. tuoj

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

PROVTDENCE. R I
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 
Namų: PI. 6286

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

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

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

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

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke

$

C 
t

*V. JONO EV. B L. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikl*
702 E. 5th St., So. Boston. Mass

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

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

Iždininkas — Vincas Zaleskas.
I 613 E. 5th St., So. Boston, Mass 
Maršalka — Jonas Zaikis,I

501 E. 5th St., So. Boston, Mass.

MOTINOS DIENA
Šiais metais įvyks Motinos 

diena, gegužės 9 d. Kaip ir vi
suomet, taip ir šįmet mes ir vėl 
minėsime Motinos Dieną.

Bet šiais karo metais bus daug
skirtingesnė. Kaikurioms gal tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
būti bus ir labai maloni ir link- šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
sma, bet tūkstančiai motinų tą 
dieną praleis su skaudančiomis 
širdimis, nes jų brangūs sūne
liai. vyrai, tėvai randasi toli
muose kraštuose, karo laukuo-

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią. sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass

Valgomų Daiktų Krautuves
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik-

krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

!

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester. Mass COT, 1981

Perkins Markei

I
I

Kada Jums reikalingi akiniai 
.eiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padam 
ce dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
WORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mat*.

KARO TARNYBA
Užpereitą savaitę dar vienas 

lietuvis jaunuolis pašauktas į 
kariuomenę — Walter Wallent- 
Valentukevičius. Linkime ge
riausios kloties.

Gavome laišką nuo Juozo Mi- 
kelionio iš Los Angeles. Rašo, 
kad paskutinėse trejose Didžio
sios Savaitės dienose buvo pa- 
liuosuoti nuo visų kitų užsiėmi
mų. kad turėtų progą dalyvau
ti Didžiosios Savaitės apeigose,
kurios labai įspūdingai buvo at
laikytos.

Juozas Blekaitis rašo iš Flo
ridos. Šiomis dienomis jie ruo
šiasi prie didelių manievrų.

progos. Taigi mes čia gyvenan
čios motinos jų nepamirškime; 
nesipuoškime šįmet linksmybės 
ženklais, tik nuėjusios į bažny
čią prašykime Aukščiausiojo 
tą dieną, kad jie liktų gyvi, kad 
Dievas padėtų jiems sveikiems 
laimėti pergalę ir grįsti į na
mus.

Taigi gerbiamos Sąjungietės 
ta proga sveikinu Jus visas Mo
tinos dienos proga. Gal ir jums 
ateis diena, kaip tas pavasario 

Į ankstus saulės užtekėjimas ir 
Į atneš Jums laimę ir džiaugsmą, 
kada jūs pamatysite savo myli
muosius.

Moterų Sąjungos 54 kuopos 
Pirmininkė J. H. Medinienė.

Infliacija yra priešas, 
kurio tu negali matyti. 
Nugalėk ją Karo Bonų 
sutaupomis.

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav

753 Broadway
, Tp| SOTT 3120. So Boston

Jei norite Dvasinės Stiprybės, Paguodos ir 
tikros Kristaus Ramybės įsileisti į Jūsų 

Šeimynas,
Jei trokštate, kad Dievo Palaima įžengtų 

per Jūsų namų slenkstį — 
tai nelaukdami užsisakykite 

“ŽVAIGŽDE” 
Jėzaus Širdies Mėnesinį Laikraštį. 

Kaina metams — 50 centų — su priedu $1.00

Užsakymams adresas —
“ŽVAIGŽDĖ”

488 E. Seventh Street, So. Boston, Mass.

“žvaigždės” Leidėjai, TT. Jėzuitai nuoširdžiai linki ui
ti šiem s “žvaigždės” skaitytojams, rėmėjams ir platintojams 
K Kristaus Velykinio džiaugsmo. Telaimina Prisikėlusis Vieš- 
s pats Jus visus ir Jūsų šeimas gausiai savo Malonėmis!

B Jums didžiai dėkingas,
KUN. Pr. AUKŠTIKALNIS, S. J.

Maldos Apaštalavimo Direktorius.



Penktadienis, Gegužės 7, 1943

f Mirusiai Motinai
DARBININKAS

7
Mirė

VIETINĖS ŽINIOS
LDS 1-mos Kuopos

Susirinkimas

Sekmadienį, gegužės 9 d. 
m., 3 vai. po pietų,

pačią dieną atvyksta Brocktono 
Dramos ratelis su vaidinimu.

Į Kas dar nėra atsilyginęs už 
“Darbininką”, tai galės irgi ta

» *Z XA., S. . . .

“Darbinin- ProSa pasinaudoti. Taigi visi į

Žvakutės baisiai blyksi... 
Graudu, graudu širdy... 
Taip noris dar išvysti 
Tave, mamyt brangi!..
Pavasaris žaliasis
Vėl grįžęs laukuose... 
Mamyt, vai... kur gi rąstu, 
Kur rasiu aš Tave?..

Velia A-/U.X UJA A A 4.1.1

ko” salėje įvyks trumpas, bet susirinkimą geg. 9 dieną.
svarbus LDS 1-mos kuopos su
sirinkimas. Kviečiami visi na
riai atvykti. Bus svarstoma, 
kaip sėkmingiausiai paminėti 
mūsų organizacijos globėjo, Šv. 
Juozapo šventę, kuri pripuola 
gegužės 16 d. Tuo labiau, kai tą

Valdyba.

Motinos Dienos
Minėjimas

Ateinantį sekmadienį, gegužės 
d., Liet. Vyčių 17 Algirdo

DAKTARAI

Šou. 4476
Dr. Joseph F. Antanėlis

OPTOMETRISTAS
515 East Broadway

So. Boston, Mass.
; Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir 
Penktadieniais

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

9
kuopa iškilmingai minės Moti
nos Dieną sekančia programa:

10 vai. rytą šv. mišios ir ko
munija.

3 vai. po pietų mišparų giedo
jimas, Vyčių vadovybėje.

Po mišparų, bažnytinėje salė
je įvyksta Motinos Dienos minė
jimo programos išpildymas, ku
rią sudarys dainos, kalbos, gra
žūs judami paveikslai ir tt. Lie
tuvos Vyčių kuopa nuoširdžiai 
visus kviečia prie šio minėjimo 
prisidėti ir dalyvauti su 
mamytėmis programoje.

Atsimenu... ir tąsyk 
Žiedų tiek buvo daug!... 
Žibučių prisiskynus 
Padovanojau Tau'...
Šiandien... pajuodę dienos, 
Lyg naktys be žvaigždžių... 
Ant Tavo kapo, mama, 
Pirmas gėles nešu...

Trečiadienio vakare, geg. 5 d. 
mirė prekybininkų Jono ir Bar
boros Kasmauskų sūnus Andrie
jus, 34 metų amžiaus. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
■ geg. 8 d., 9 vai. rytą iš airių 
St. Angelą parapijos bažnyčios 
Mattapan’e.

; A. a. Andriejus buvo Boston 
Instrument kompanijos dali
ninkas ir jos sekretorius. Jis Į 
buvo nepaprastai malonaus bū- > 
do ir labai draugiškas. Priklau- : 
sė prie So. Bostono Liet. Pilie
čių dr-jos ir daugeliui Bostonie
čių buvo gerai pažįstamai.

i Nuliūdime paliko žmoną Bro
nislovą, sūnų Andriuką. 4 metų,

Danutė Aukselytė tėvus, du brolius ir dvi seseris, 
(Iš “A-tis”) daugelį giminių, draugų ir arti- ■ 

------------ mųjų.
Reiškiame užuojautą.

P-nios Ivaškienės 
Grupė Išvyko

P-nia O. Ivaškienė su savo 
jaunamečių grupe dalyvauti

KAILINIUS GERAI
PRIZIUREK1TE,

Padėkit į Storage

9

savo
P.K.

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro

Seredomls:—
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas
Specialybė—Akių, Vidurių 

ligų, Ausų, Nosiefc ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą.
Pritaiko Akinius 
Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadway 
So. Boston, Mass.

I

Tel. Kirkland 7119

Pauline Lundas, M.D.,
(LIETUVE GYDYTOJA)

400 Broadway,
CAMBRIDGE, MASS.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniais pagal sutartį.

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS skelbimai
Res. Šou 3729 8ou 4619

Lithuanian Fumiture Co.
MOVER8— 
Inaured and 

Bonded 
Local A Long

Dlstanoa 
Movlng

326 ■ 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

ŽINUTES
Geg. 3 d., mirė, trumpai sir

gęs, ilgametis South Bostonie- 
tis Jonas Urbonas. 73 metų, 
gyv. 320 W. Broadway. Paėjo 
Kuršėnų parapijos. Amerikoje 
pragyveno 44 metus. Paliko 
žmoną Elzbietą (Bronušaitę), 
dukterį, brolį ir seserį. Palaido
tas, iš Šv. Petro par. bažnyčios, 
geg. 5 d., 9 v. r., Naujos Kalva
rijos kapuose.

Gausiai Parėmė

Šiais laikais kailiniai reikia labai 
branginti ir gerai užlaikyti, nes da
rosi vis sunkiau ir sunkiau jų gauti. 
Taigi, Naujosios Anglijos Ponios ir 
Panelės, šį pavasarį, kada nebereikės 
kailinių, jų nepadėkite į savo glaza- 
tus, kad jie per vasarą džiutų ir kan
dys juos gadintų, bet padėkite į I. J. 
Fox krautuvės specialiai paruoštus 
voltus, kur kailiniai nesudžius ir jų 
kandys nesugadins.

9

Paveskite I. J. Fox specialistams,
kad jie Jūsų dėvėtus kailinius pataisytų, išaliejuotų, suminkštintų ir tt. 
Kailiniai gerai prižiūrėti ilgai tveria ir gerai nešiojasi.

Norinčios savo kailinius padėti į Storage, visuomet kreipkitės pas 
šios firmos lietuvį atstovą p. Bernar
dą Koraitį, kuris Jums kuoširdin- 
giausiai patarnaus ir patars kaip ge
riausiai užlaikyti kailinius. Storage 
daug nekainuoja. Storage reikalu 
šaukite: Hubbard 5000.

Bostono Lietuvių Jaunamečių 
| grupei, vykstant į Philadelphią 
dalyvauti Tautų Festivaly su 
lietuvių tautiniais šokiais, buvo 
suruoštas šeimyniškas vakarė- Tarptautiniame Festivale Phila- 
lis, Strand salėje, geg. 2 d., pa- delphijoje išvyko, 
dengimui dalies kelionės lėšų. 
Parengimas pavyko. Nemažai 
žmonių atsilankė. Iš jų atsirado, 
kurie gausiai parėmė savo auos-

i niomis dovanomis, ypatingai 
! biznieriai: Vincas Balukonis ir
Silvestras Zaveckas.

Piniginėmis <’
810.00 ir 85.00 prisidėjo:
Bratėnienė (61 Thomas Park), Linkime poniai Ivaškienei ir jos 
Kazys Vileišis. Julijona Pet- grupei geriausio pasisekimo. R. 
rauskienė, Marijona Kilmoniū- 
tė, Stasys Mockus, Jonas Tuini- 
la, Veronika Ivanauskienė, Ade
lė ir Jonas Mažeikai, Aldona “Garnys” aplankė
Masiulytė. Dovanomis prisidė- kus, gyv. Thomas park, So. Bos- 
jo: Chas. Vaišvila, Brackerts at- tone, ir paliko jiems gražų sū- 
stovas; Lithuanian Furniture 
Co., Petras Čaplikas, Bill Taruš- 
ka, S. Aliukonis. K. Sabeskis.
A. Neviera, V. Zaveckas, A.* . • ■ -
Kropas. Šio parengimo ratą su
ko ir nuoširdžiai darbavosi J.
Smigias.

Visiems prisiaėjusiems prie 
šio žygio parėmimo ir atsilan
kiusiems į parengimą, Jauna- 

■ mečių grupės vardu tariu širdin
gą ačiū.

i

I

3 d., staiga mirė Jonas 
Aliukonis, 32 metų, savo na
muose, 1244 Columbia Rd.. So. 
Bostone, gimęs, augęs ir mote
rystės sakramentą priėmęs. Pa
liko žmoną Joaną (McDonald), 
dukterį, motiną ir du broliu. Pa
laidotas, iš Šv. Petro par. baž
nyčios, bal. 6 d., 9 vai. ryte 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Motinos diena yra ypatinga 
diena kareivių. Jis norėtų būti 
su savaisiais, ir ypatingai Mo
tinos dieną. Bet jis yra karei
vis. Toli, toli grumiasi jis su su- 
gyvulėjusiu priešu ir iki perga
lės.

Jis šioje Motinos dienoje tega
li būti su saviškiais dvasioje, 
maldoje ir meilėje. Tą Motinos 
ir visų saviškių meilę jis pa
reikš maldoje, išklausydamas 
šv. mišių, ir priimdamas sakra- 

Į mentus. Ypatingai priėmęs 
Šventoje Komunijoje Viešpatį 
jis jausis vienybėje su savo ir 
savo tėvų Dievu, — taip pat su 
savo tėvais.

Tas tavo kareivis, motinėle, 
geidžia, kad ir tu jo mylimoji 
motinėlė ir visi namiškiai, pri
imtumėte Jėzų Šv. Eucharisti
joje ir susivienytumėte su 
sūnų kareiviu Dievuje.

Medus

Tam tikslui pereitą sekmadie
nį įvyko ‘Šurum Burum’ Strand 
salėje paremti šį išvažiavimą. 
Dalyvavo daug žmonių, ir gėrė
josi puikia jaunamečių grupe, jų 
dainomis ir muzika. Visi buvo 
linksmai nusiteikę matydami 

dovanomis po jaunučius tautos sūnus - duk- 
_ : Mrs. relės bręstančius tautos idėjose.

I

Ona I Vaškiene.
i

Lankėsi
Ketvirtadienį, “Darbininke” 

lankėsi ilgametė LDS 1-mos kp. 
narė ir bendradarbė p-lė Bronė 
Ivaškaitė.

savo

“Darbininke” dabar galima 
gauti gryno bičių medaus. Kie
kis apribotas. Kas norite jo įsi
gyti, prašome kreiptis tuojau, 
nes jo nedaug teturime.

Štai, Jums Darbas Arti Namų
Reikalinga moterų ir merginų dirbti skal* 

bykloje (laundry). Patyrimas nereikalingas. 
Darbas pastovus, sąlygos geros. Atsišauki* 
te tuojau:

PADĖKA

GARNYS...
Šiomis dienomis pavasario 

pp. Naujo-

nelį. Sveikiname su pirmutiniu 
sūneliu!

♦11 WASHINGTON STREET
BOSTON, MASS.

Ave Maria Vaianda

Sekmadienį, gegužės 9 d., 
6:30 vai. vakare perstatys 
Dovido ir Absalom tragedi
ją iš WMEX radio stoties, 
Boston. Mass. ir kitų tink
linių radio stočių.

Parduoda Kepyklą
(Bakery)

Crown Coat& Apron Supply Co. 
Ine.,

39 DAMRELL ST., SO. BOSTON, MASS. 
Arti Andrew Sguare.

(39-3-7-10)

Nuoširdžiai dėkoju savo žmo
nai Justinai už suruošimą “sur- 
prise party” gimtadienio proga 
ir savo sūnum; taipgi dėkoju 
švogerkai p. Kavaliauskienei, 
pp. Niauroniam, p. Kazlauskie
nei, pp. Uždaviniam, p. Vilkišie- 
nei, pp. Šuminskam, pp. Sasnau
skam už sveikinimus, linkėjimus 
ir dovanas. ,

Lai Dievas visiems atlygina 
už man padarytą surprizą ir 
džiaugsmą. ,

Feliksas Pažasis,
Dorchester, Mass.

Lietuviai Dalyvaus 
Penktadienį ir šešta 

dienį

Reporteris Atsiprašo
Pereitame “Darbininko” nu

meryje tilpo žinutė apie p-nios 
E. Nanartavičienės gimtadienio 
paminėjimą, kurioje įsibriovė 
netikslumų, už kurios p. Nanar- 
tavičienė esanti įsižeidusi. Tai
gi “Darbininko” reporteris la
bai atsiprašo už padarytus ne- 

: tikslumus. R.

<4

i

I

ATSIDARO PIRMADIENĮ

PRASIDEDA 
1-mos Lenktynės 2:30 
8-tos Lenktynės 6:00 

Daily Double Užsidaro 2:15

SUFFOLK D0WNS

Įvykstančiame, šią savaitę 
Tautų Festivaly, Academy of 
Music, Philadelphia, Pa. lietu
viai dalyvaus penktadienio ir 
šeštadienio programose, po pie
tų ir vakare.

Penktadienį. Bostono Lietu
vių Jaunamečių grupė, vad. O. 
Ivaškienės. šoks: Kubilą. Kepu
rinę, Mikitą. Kalvelį.

šeštadienį. Ateitininkų drau
govė iš Chicagos, vad. Antanui 
Skiriui ir Lucei Zaikienei. ir 
grupė iš Fairhope. Ala., vad. 
Vyt. Bielajui išpildys: Suktinį. 
Jonkelį. Mikitą. Voveraitę. Kal
velį, Kepurinę. Blezdingėlę. Be 
to dar padainuos šias dainas: 
Gieda Gaideliai. Palankėj ir Už 
Jūrų Marių.

Iš Bostono išvyko šie jauna- 
mečiai: Pranė Baliukonytė, Rita 
Savickaitė. Ona Smigliūtė. Ve
ronika Ivanauskaitė. Eleonora 
Pigagaitė, Alena Cenčiūtė. Lili
ja Romanskytė, Florencija Pet
raitytė, Edmundas Rudis, Sta
sys Vasiliauskas. Vladas
čius, Antanas Bendzevičius, Ed
vardas ir Povilas Bratėnai, Al
gimantas ir Kymantas Ivaška.

Rap.

t * * ★

M AK E 
every 

t\| PAT DAY 

BONO DAY
Šaltų Spindulių 

PERMANENT WAVE 
(Cold Ray Permanent)

Dideliame mieste, lietu
vių apgyventoj kolonijoj 
parduoda kepyklą (bake
ry). Biznis gerai išplėstas 
per 40 metų. Priežastis 
pardavimo: savininkas
jaučiasi dėl amžiaus, kad 
jam yra sunku tokį biznį 
vesti. Gera proga įsigyti 
gerą ir pelningą biznį, nes 
parduoda pigiai. Norintieji 
pirkti lai rašo šiuo adresu: 
Darbininkas, 366 West 
Broadway, So. Boston, 
Mass. Interesantų vardai 
ir adresai bus perduoti sa
vininkui. (3-7)

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galvą, 
nėra energijos — palengvinsite sau Šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekantį rytą malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2990
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Ave.
Tel. COLumbia 2537

Bal-i

Sajungiečių Žiniai
I

Sekmadienį, geg. 9 d., (Moti 
nos šventėje). Moterų Sąjungos 
vietinės kuopos. So. Bostone, 
šv. mišios bus atnašaujamos 8 
valandą. (Anksčiau buvo pa
skelbta vėliau). Šv. Petro liet, 
par. bažnyčioj. 5th St. Visos są- . . . ' . jungietės kviečiamos į savo in
tencijai šv. mišias, kurias atna
šaus kun. dr. K. Urbonavičius, i 
Pageidaujama, kad narės susi- į 
rinktų anksčiau ir galėtume vi- j 
sos “in corpore” marguoti baž-! 
nyčion. |

Ieva Marksienė, pirm.

NUO $5.00 IKI $15.00
Naujas, stebėtinas išradi

mas plaukams garbeniuoti — 
daryti permanent wave. Šiuo 
nauju išradimu plaukai yra 
sutaisomi be jokių sunkumų 
ant galvos ir svarbiausia, ne
reikia vartoti jokios šilumos. 
Šaltų Spindulių — Cold Ray 
permanent darant, vartojama 
naujai išrasti chemikalai, ku
rie padaro plaukus minkš
tais, švelniais, bet stipres
niais. Reikia pastebėti, kad 
po kiekvieno galvos išplovi
mo, plaukų raitymas-perma- 
nent, darosi tampresnės, bet 
duodasi suraityti - sufor
muoti bile kokiu stiliumi.

Prašykite, kad Jums pada
rytų Cold Ray permanent. 
Naujame puikiame, elegan
tiškai įrengtame
CASPER S BEAUTY 

SALON
738 E. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 4645

10c

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Streei 

South Boston, Masa 

Joseph W. Caspet 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* i» 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBIJL 
Pataria.vimas Dieną Ir Naat 
Koplyčia šermenims Dyk* 

Tai ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 396C

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia iermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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NEW HAVEN, CONN I taipgi gabi pianistė: priklauso 
prie Marijos Vaikelių draugijos. 
Garbė tėveliams, kad nesigailė
jo savo dukrelei duoti mokslą.

sko- 
žva- 
darė 
sve-

kurie lankė mūsų 
negalėjo atsigerėti.

I RYTINIU
I VALSTYBIŲ ŽINIOS į- - - - - - - - - - - - i .—■

Motinos Dienoje šv. Onos 
Draugija ir Moterų Sąjungos 33 
kuopa eis "in corpore" prie šv. 
Komunijos 10 valandą rytą. Vi
sos minėtų draugijų narės yra 
prašomos susirinkti į parapijos

kad būtų!
I 

dieną įvyks ' 
Panelės Šven- 

Pa- 
tose
trro _ 
S*

HARTFORD. CONN.

Velykų šventė šv. Kazimiero 
parapijoj praėjo malonioj ir 
gražioj nuotaikoj. Viešpaties 
kalėjimas ir karstas buvo 
ningai išpuoštas gėlėmis, 
kėmis ir šviesomis, kas 
malonų vaizdą. Dauguma 
timtaučių. 
bažnyčią.

Velykų rytą Prisikėlimo pro
cesija prasidėjo 6 vai., kurioj 
dalyvavo gausinga eisena Mari
jos Vaikelių, pasipuošusių savo 
iškilmės rūbais. Šv. Kazimiero 
parapijos choras džiaugsmingai 
ir sutartinai giedojo “Linksma 
Diena Mums Nušvito”, varpai 
gaudžia ir džiaugsmas viešpa
tauja, nes Kristus prisikėlė. 
Net ir paukšteliai čiulbėjo me
džiuose ir. rodos, kad ir jie nori 
išreikšti džiaugsmą savo Su
tvėrėjui prisikėlimo proga.

Iškilmingas Prisikėlimo šv. 
mišias atnašavo klebonas kun. 
E. Gradeckas. Asistavo kun. 
J. Busevičius ir kun. Abromai
tis. Klebonas kun. E. Gradec
kas pasakė turiningą pamokslą, 
sveikino visus parapijiečius 
švenčių proga ir pareiškė sura
minimo žodžius šeimoms, kurie 
išleido savo sūnus ir dukreles į 
karo tarnybą. Kvietė visus savo 
maldose prašyti prisikėlusio 
Kristaus pasauliui taikos.

Žmonės skaitlingai artinosi 
prie Dievo Stalo. Parapijos cho
ras įspūdingai giedojo šv. mi
šias.

svetainę anksčiaus. 
galima susitvarkyti.

Taipgi tą pačią < 
apvainikavimas 
čiausios Statulos po pietų, 
tartina visiems dalyvauti 
iškilmėse, nes tai yra labai 
žus vaizdas, ir pareiškimas pa
garbos mūsų dangiškai Motinai.

Moterų Sąjungos naujų narių 
vajus tęsis ligi liepos 1 d. Taigi 
yra labai svarbu, kad katalikės 
moterys vajaus proga prisira
šytų. nes nereikia įstojimo mo
kesnes mokėti. Kadangi ši orga
nizacija yra tvirta, saugi ir pa
žangi ir skleidžia dorą ir kultū- 

lietuvaičių tarpe, tai patarti- 
kiekvienai prisirašyti.

ra 
na

WATERBURY, CONN
BRANGI ŠVENTĖ

Žimkiūtė. Antano ir 
Žimkų duktė, praeitą

Kai patvinus Missouri upė sudarė rimtą pavojų Omaha, Neb., tai buvo 
iššaukti kariai pagelbon. Vaizdas parodo, kai kariai pripildo maišiukus 
smėliu, kad nuvežus į reikiamą vietą, kad užtverti vandens srovę.

ga dykai. Programa baigsis paskutinius Sakramentus. Gy- 
smakiais šokiais.

Visi dalyvaukime ir bendrai Vo miręs, 
pagerbkime savo motinėles. • 
Dainos, muzika ir gražus vaidi
nimas suramins ne vieną moti
nos širdį, kuri šio baisaus karo 
metu liūdesio, skausmų perver
ta. Lai šypsena it tas šiltas, 
malonus saulutės spindulys nu
šviečia motinėlės skaistų, ašaro
tą veidelį. Motinos širdis trok
šta meilės, užuojautos, dėkingu- 
imo, džiaugsmo. Palinksminki
me. pasveikinkime jas. 
brangios motinėlės!

Valio, 
Lyra.

Aldona
Barboros
savaitę užbaigė su aukštais pa
žymėjimais Statė Teachers Col- 
lege, ir buvo
garbės diplomą. Labai malonu 
yra. kad lietuvaitė taip puikiai 
pasižymėjo. Teko girdėti, kad 
Aldona jau gavo valdišką dar
bą.

Sveikinam jauną mokytoją ir 
linkim geriausių sėkmių profe
sijoj. Aldona yra labai rimta 
mergaitė ir malonaus būdo.

Gražus pavasario metas, bran
gių švenčių laikas. Praėjo Šv. 
Velykos, ir dabar gražioji Mo
tinos Diena čia pat.

Sekmadienį, geg. 9 d.. Šv. Juo
zapo mokyklos auditorium, 7 
vai. vakare, įvyksta 20 metinis 
Motinos ir motinų pagerbimui 
koncertas - teatras, komp. A. A- 
leksio vadovybėje. Rengia Vy
čiai ir choras. Pelnas parapijai. 
Bus suvaidinta šventei tikrai a-
. . . . , . .

Gegužės 9 d. (Motinos Die
noj >,.8 vai. rytą, Šv. Juozapo 
lietuvių par. bažnyčioje įvyks 
Šv. Vardo draugijos naujo sky
riaus šv. mišios. Senesniųjų Šv. 
Vardo draugijos susirinkimas į- 
vyks po Mišparų. Kviečiame vi
sus narius dalyvauti.

Šv. Vardo draugijos piknikas 
gegužės 23 d., Krugelio 

Kviečiame visus daly-
Koresp.

įvyks 
ūkyje, 
vauti.

Kovo 25 d. mirė staiga Jurgis
Kurtavičius. Jis tos dienos va-

pirmutinė gauti titinkamas dviejų aktų puikus j kare buvo Šv. Juozapo lietuvių 
scenos kūrinys “Motinos Var- i bažnyčioje, kur buvo skelbia- 
gai”. (Parašė kun. y — •
žis i. Dalyvauja Vyčių. Studentųj lų. sugrįžo į namus ir atsisė-I 
ir Moterų Sąjungos chorai, so- dęs trumpą laiką kalbėjo su sa- 
listai-tės. ir 14 scenos gabūs vai- vo žmona apie gyvenimo reika- 
dintojai. Į lūs. gėrėjosi misijomis, tik stai-

Apie L. Vyčių organizacijos i ga puolė ant grindų, sukniubo j 
tikslą kalbės I— ‘ -- —J--- — -
rius. Svečiams kareiviams įžan-1 pašaukė kunigą, kuris suteikė
---------------------------------------------------------------------------------------

I

C.BROOKLYN.N.Y.
dytojui atvykus, ligonis jau bu- --------------

MARGUČIŲ BALIUS PAVYKO
A. a. Jurgis Kurtavičius atvy- Per atvelykį įvyko senai lau

ko iš Lietuvos. Radviliškio par., 
Jankūno kaimo. .
61 m. amžiaus. Amerikoje pra
gyveno 40 metų. Visą laiką dir- čių - Daugelis jų tiktų padėtį į 
bo Wate-bury.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną, sūnų Jurgį, dvi dukte
ris — Amiliją Ramanauskienę 
ir Anielę Dulskienę. brolį Joną 
Kurtavičių, seserį Pauliną Jen- 
kevičienę, pusbrolį Kazį Krivic
ką. Visi gyvena šioje šalyje.

Kovo 29 d. palaidotas iškil
mingai iš Šv. Juozapo lietuvių1 
par. bažnyčios Kalvarijos ka
puose. Prie didžiojo altoriaus 
šv. mišias atnašavo kun. B.
„ , . , , liaus dalį sudarė karo bonų lai-Gauronskas, asistavo kun. dr. /
Bogušas ir kun. Čebatorius. 1 -
Prie šoninių altorių — kun. E. 
Gradeckas iš Bridgeport ir kun.
Kidykis, S. J.

Karstnešiai buvo šie: A. Žu- • -
kauskas. B. Žukauskas, A. Lin- 
gis. Jurgis Vabalas. E. Rikto- parapi^°S 
raitis ir Adomas (kurio pavar
dės neatsimenu).

Daug žmonių dalyvavo šer
menyse ir laidotuvėse. Buvo ir 
iš Brooklyn, N. Y., Bridgeport, 
Ansonia. Hartford, Union City,

Balandžio 15, Lietuvių moky
klos svetainėje įvyko Amerikos ! 
Raudonojo Kryžiaus Lietuvių• 
skyriaus mėnesinis susirinki- ■ 
mas. Susirinkimą atidarė pirm. ■ 
V. J. Kaunietytė, pareikšdama ! 
savo raporte, kad yra siuntinė-1 
jama Šv. Velykų dovana lietu
viams kareiviams, ir jau išsiųs
ta 56. Bet da ne viskas. Prašė, 
kad jeigu yra nutarimas ir ats
tovai draugijų, tai jie turi savo 
draugijoms raportuoti, net ir 
prašyti, kad nutarimus pildytų, 
jeigu nori, kad būtų veikla. Nu- 

1 tarta ir prašyta, kad priduotų 
Hartfordo ir apylinkės lietuvių 

I kareivių adresus dėl dovanų 
! siuntimo. Naujų nesulaukdami,: 
j turime siųsti senais adresais,; 
I Ij arba neturėdami, visai nesiųsti. 
Raštininkas S. L. šrupšas išda
vė raportą, kad nuo pereito ba- i

i

kiamas “Margučių” balius, ku-
Mirė sulaukęs r*s turėjo didelio pasisekimo.

Buvo atnešta gražių “Margu-

puikiausius muziejus. Pirmą 
dovaną laimėjo p. Subaitienė, 
jos sūnaus dailininko Jono nu
margintas “margutis”. Antrą 
dovaną laimėjo p. K. Vaitkevi
čienė, kuri visą ragažėlę jų at
nešė. Viso buvo virš 35, kurie 
atnešė po keletą gražiai išmar
gintų “margučių”.

Komisija, išrinkimui gražiau
sio “Margučio” susidėjo iš kun. 
V. Masiulio ir orkestros vedėjo 
Avižonio. Svarbiausią šio ba-

IŠklaU^_pam±r.Washington Depot. Laidotuvėse 
patarnavo laidotuvių direkto
rius Dielininkas ir Sūnus.

Visi reiškia gilią užuojautą 
a. a. Jurgio Kurtavičiaus šeimai 

, ir giminėms, o velionio vėlei lai .
kun. A. Čebato- ■ ir pradėjo mirti. Žmona tuojau ^-na

NAUJA

Obuolitį “Medus

Dabar Apdraudžia Oid Gold

Šviežumą Ir Skonį

Yra Pridėta!

PASKUTINIUOJU laiku. koncentruotų 
obuolių sunka yra išvystyta... j malonų 
auksinį nectarą. kuris labai pritinka pui
kiam tabakui... priduoda joms drėgmės ir 
šviežumą.

Kitas

DAUGIAU 
KARO BONŲ 

DABAR!

A iŠB
.

8

U/ICTORY

BUY
UNITED 
STATĖS

WAR
BONDS

AND
STAMPS

jų atstovai kviečiami atsilanky
ti. Taipgi ir pavieniai 
mis
ti. •

su gero- 
mintimis prašomi dalyvau- 

Kalakutas.

BRIDGEPORT, CONN

Praeitą šeštadienį įvyko labai 
zarėlio liko pelno $467.21. Ižd. gražiosju sv. mišiomis jungtu- 
p-nia Zarambienė 
raportą, kad visi 
padėti į banką.

■ Kryžiui priduota $220.00. 
bar yra dovanoms balansas

1 $256.04. Nauji nutarimai. Nu- 
; tarta, kad Hartfordo Lietuvių 
| vardu nupirkti Amerikos Rau-
, donajam Kryžiui Ambulansas. 
Visi atstovai užgyrė, ir pareiš-

I

Obuolių “medus" kaip mes vadiname — 
ir vartojame j, Old Gold tabako mišiniui 
plauti, kuris apsaugo šviežumą ir skonį jū
sų malonumui. Gauk pakelį Old Golds 
šiandien Pamatyk, kaip jie yra švieži... 
apsaugomi obuolių “medumi".

01 č G oi 0
CICARĖTUS

P Ix>rillard Company Establi.sh'd 1760
Naujas drėgnumas—apmaudžias

faktorius, vadinamas Obuolių ‘•Me
dum” — išvystytas U. S. Agrikul

tūros Departamente.

TIE PATYS PUIKŪS TABAKAI 
—JIMANT LATAKIA

MAŽIAUSIA Nikotino

MAŽIAUSIA Gerkle Erzinančių
Kokybių 

(Tars and Resins)

Kaip par<ajyta be- 
partyviAky nepri
klausomų tyrinėjimų 
7 vadovaujančių r<l- 
Aių cisraretų. pada

rytų Reader's 
Digest.

vės p. Stasės Jokštaitės su p. J. 
Vitkevičių. Abu buvo parapijos 
choro nariai, p. Stasė buvo nuo 

j-)a_ pat mažų dienų choristė. Ji pri
klausė ir prie kitų parapijos 
draugijų, p. Stasė yra gera lie
tuvaitė, gražiai kalba lietuviš
kai. Jos dabartinis vyras yra 
atvykęs iš Lavvrence, Mass. ir 
buvo choristas. Choras suteikė 

kė, kad draugijoms ir kuopoms Jiems gražią dovaną, ir linki ge- 
raportuos ir ragins, kad veik- ros laimės; taipgi linki choro 
tų ir aukotų. Ne tik draugijos Idėjas A. Stanišauskas, kad ir 
yra prašomos, bet ir pavieniai 
asmenys. Taipgi nutarta, kad 
kreiptis ir į apylinkės Hartfor
do miestukus, kaip tai — Man- 
chester, Conn. Tenai yra LRK
SA. kuopa. SLA kuopa, Moterų
Sąjungos kuopa ir Lietuvių klū- ruošia gražų vaidinimą — “Žen- 
bas: Tarriffville, Conn. — šv. tai iš Amerikos”. Vaidins gabūs 
Antano draugija ir pavieniai; vaidintojai. Pelnas parapijai. 
Poųuonock, Conn. — Šv. Kaži- Visi turėtų paremti šį vakarą 
miero draugija, klubas ir pavie- savo atsilankymu. Choras ir So
niai. Jeigu tos draugijos ir pa- listai padainuos gražių dainų, 
vieniai numatys reikalą, ir jei-j Po visko bus šokiai. Bus gera 
gu jų yra noras,
vardas kiltų, tai Hartfordo Rau- Brooklyno, N. Y. p. J. Tarnas, 
donojo Kryžiaus Lietuvių sky- ’ Vyrai, kurie seniau kada yra 
rius prašo, kad tą darbą parem-: giedoję chore, ir dabartiniu lai
tų. Jeigu negalės, tai Hartfordo ku vedę, kviečiami sugrįšti į 
lietuviai vistiek vykdys tą dar- chorą, taipgi moteris ir suaugu- 
bą. Kas prisidės bus įrašyti į : sias mergaites, kurios dainuoti 
knygas.

Sekantis 
toj pačioj 
svetainėje.

išdavė savo 
pinigai buvo 
Raudonajam

vėl sugrįžtų choran ir dainuotų. 
Sakramentą suteikė kleb. kun. 
J. V. Kazlauskas.

Ateinantį sekmadienį yra Mo
tinos Diena. Parapijos choras

mėjimo traukimas. Buvo leidžia
ma trys karo bonai po $25.00. 
Bonų plotinimo knygutės ėjo vi
su smarkumu. Iš jų buvo para
pijai pelno padaryta $600.00.

Atsirado tikrai pavyzdingų 
i moterėlių, kurios 

daug pasidarbavo. Pavyzdžiui, 
p. Stela Licata . Adomeniūtė.i __

i viena pardavė 75 knygutes, o 
jos mamytė M. Adomenienė 36. 
abidvi gyvena 69 Irving Avė. 
P. Kat. Vaitkevičienė pardavė 
26. kiti po mažiau. Karo bonus 
laimėjo: J. Drungiūtė, 75 Hud- 

[son Avė.;
; Avė ir J.
Place.

Skanius
ir pardavinėjo Jaunų Moterų 
d-ja. Prie baro pasidarbavo pa
rapijos kolektoriai ir šiaip vy
rai.

Jaunimas smagiai pasišoko 
prie smagios P. Avižonio orkes- 

Itros. Publikos buvo apie 300. 
Gražu, kad parapijiečiai remia 
parapiją. Vienybėje — galybė.

F. Zunno, 69 Irwing
Grimaila 35 Windsor

užkandžius pagamino

kad lietuvių orkestrą, kuriai vadovauja iš

i ir vaidinti galite. Visi kviečiami 
susirinkimas įvyks į tautišką ir kilnų darbą. Taip- 
vietoj ir toj pačioj!gi ir iš kitur atvykę choristai 
gegužės 20. Draugi- kviečiami. Ona.

šalies lengva žemelė' 
Koresp. 

Jurgio Kurtavičiaus 
šeima nuoširdžiai dė- ' 

ir sve-i

A.
žmona ir
koja Šv. Juozapo par. 
čiams kunigams už dvasinį pa
tarnavimą. dėkoja visiems daly-i 
vavusiems šermenyse ir laido
tuvėse. už pareikštas užuojau
tas. už dvasinius ir gėlių bukie
tus. Lai Dievas visiems atlygi-

a.

Nuliūdusi
Kurtavičienė ir šeima.

ELIZABETH.N.J
Velykų šventės, kaip ir visuo

met praėjo labai iškilmingai. 
Žmonių buvo pilna bažnyčia. 
Kolektos šiais metais buvo; 
$1.500 be kelių dolerių. Karei- • 
vių uniformuotų buvo laike Į 
švenčių labai daug. Matėsi viso
kių laipsnių ir rūšių.

I
-----------------------------

Gegužės 8 d., 7 vai. vakare. 
Laisvės B-vės svetainėje rengia
mas didelis parengimas Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus nau
dai. Rengia šš. Petro ir Povilo į 
parapija ir įvairios draugijos. į 
Bilietų išplatinta arti 1.000. Nu-j 
jaučiama, kad šis parengimas! 
bus nepaprastas, nes šalę lietu
vių dalyvaus nemažai ir sve
timtaučių.

i

KUN. J. JATKAUSKO 
IŠKILMINGOS MIŠIOS

Gegužės 9 d., laike sumos, lai
kys antras mišias (sekundici- 
jas). Pereitą savaitę laike sve-

I timtaučių bažnyčioj, kur baigė 
! katalikų mokyklą. Jaunas kun. 
Jatkauskas yra mūsų parapi
jiečio sūnus, bet kadangi toliau 
nuo savo parapijos gyvena, tai į 

; mažan atsilankydavo į savąją • 
; parapiją. Už tad parapijiečiams : 
i mažai jis yra žinomas. Tad ir 
lietuvių kalbą vartoja labai sun
kiai.

Linkėtina jaunam kunigėliui 
geriausio pasisekimo jo pašau
kime.

_________________

Mūsų parapijoje 40 vai. atl. 
prasidės gegužės 16 d. Bus daug 
svečių kunigų su dvasine pagal
ba. Rap.

SURPRIZO PARENGIMfiLIS
P. B. Brundzienei, jos gimta

dienio proga, bal. 28 d., buvo 
surengta jauki šeimyniška puo
ta, kurią surengė jos sesutės, 
jos pačios namuose Long Lsland. 
P. B. Brundzienė, pamykus iš 
Jaunų Moterų d-jos susirinki
mo, kur Jaunos Moterys savo 
pirmininkę irgi pagerbė, namuo
se rado tikrą puotą, apie kurią 
ji nieko nežinojo. Buvo apdova
nota vertingomis dovanomis ir 
susilaukė daug sveikinimu.

Ilgiausių metų!

Užsisakykite Toniko Pas Mus <
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams. Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. j
Kainos prieinamos. 1

Myopia Club Beverage Co. į
Į Grafton Avė.. Islington Mass.
į Tel. Dedham 1304-W į

PRANAS GERULSKJS, Namų Tel. Dedham 1301,-R

■ i

i

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 

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

"VARPELIS"

i

i

i
i 
i 

<
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir ;

------- -
i[ kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- ; 

[ pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. ;
Į Adresas: J
; FRANCISCAN FATHERS ’ i
1 310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. ;

Telephone — Hemlock 6567 ]

i 
i




