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Sekmadienį, balandžio 30 
dieną yra Lietuvių Darbi
ninkų 
globėjo 
šventė. Tai metinė organi
zacijos šventė.

Kiekviena LDS kuopa tą 
dieną turėtų užprašyti šv. 
mišias už mirusius ir gy
vus savo organizacijos na
rius; kur galima, suruošti 
paskaitas ar prakalbas ir 
jose pasistengti išplatinti 
laikraštį “Darbininką” — 
gauti naujų prenumerato
rių ir naujų LDS narių.

Lai mūsų organizacijos 
Globėjo 
šventė praeina koiškilmin 
giausiai!

I

Sąjungos (LDS)
— Šv. Juozapo

Šv. Juozapo

VOL. XXIX — No. 31. TEL. SOUth Boston 2680

Britai Įspėjo Prancūzijos i 
Žmones

Lietuvių Katalikų Seimelis
Sekmadienį, balandžio 23 

d.,' 1 vai. po pietų, Šv. Petro | 
lietuvių parapijos bažnyti
nėje svetainėje, W. Fifth 
Street, So. Bostone, įvyks 
Naujos Anglijos Lietuvių 
Katalikų seimelis.

Seimelio ruošėjai tikisi, 
kad iš visų Naujos Angli
jos lietuvių kolonijų at
vyks gausūs būriai atsto
vų ir svečių.

p. Juozas B. Laučka, AL- į 
RK. Federacijos Centro 
pirmininkas, yra pasižadė
jęs atvykti ir informuoti 
apie svarbiuosius mūsų 
tautos reikalus.

Sveikiname seimelį ir 
linkime geriausių sėkmių!

Londonas, bal. 20 — An- 
: glijos vyriausybė per radio 
i įspėjo Prancūzijos gyven
tojus, kad užpuolimas vo
kiečių iš vakarų pusės 
arti. Prancūzams patarta 
pasirūpinti maisto tiek, 

[kiek yra galima, nes Ali
jantai negalės jiems pri
statyti iki Prancūzija ne
bus išlaisvinta.

Prancūzams taip pat pa
tarta gerai įsidėmėti visus 

į pranešimus, nes galimas| 
i dalykas, kad vokiečiai Į 
i greitai atims visas radio iš į 
j prancūzų.

Taip pranešta, bet kada’ 
užpuolimas prasidės nie-l 
kas nežino; Prancūzijos i 
žmonės gal ir abejoja ar į 

i greitai tai prasidės, nesi 
pernai jiems taip pat buvo i 
apie tai pranešta.

Alijantai Suvaržė 
Diplomatus
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Amerikos parlamentas
■ A k

a -3y

PAGERBIMUI ŽUVUSIŲ Taravos salojj Dėdės Šamo Marinai gražiai su
tvarkė ir aptvėrė jų kapus. Priešaky prie vartų įkabinta iškaba su anos 
karžygiškos dienos data ir istorija.

Londonas, bal. 20 — An-|
glijos vyriausybė išleido1 Naples, Italija, bal. 20 — 
griežtą įstatymą drau- Italijos fronte mūšiai, lai- 
džiant neutralių kraštų di- kinai, aprimo.
plomatams išvažiuoti iš Cassino fronte Alijantai 
Anglijos, siųsti kodu savo nededa ypatingų pastan- 
vyriausybėms raštus ar gų nacius nugalėti. Anzio 
siųsti diplomatinius siun- pakrantyje taip pat nieko 
tinius. Į ypatingo šiomis dienomis

Visi siuntiniai bus Angli-' neįvyko.
jos vyriausybės cenzu- I 

Rusų Kariuomenė Sulaikyta ruojami. Tas padaryta, turi ,
**—— kad nebūtų išduota pa- bet iki šiol jų kovos prieš

slaptis Alijantų prisiren- nacius nebuvo tiek sek- 
gimo nacių užpuolimui. ' mingos, kaip tikėtasi.

hmmmįma. Nuskandino 15 Japonijos laivų

Kokius planus Alijantai 
Italijoje nežinoma,

Du Tūkstančiai Amerikos Lėktuvu

Kaip praneša, ŠvedijosLondonas, bal. 20 — Du 1 
tūkstančiai Amerikos parlamentas vienbalsiai 
bombonešių ir lėktuvų-ko- užgyrė savo valdžios nusi- 
votojų bombardavo Vokie- 'teikimą, 
tijos sostinę, Berlyną ir' 
apylinkės miestus. 2_ 
bombarduota Vokietijos 
lėktuvų fabrikai Oranien- ■ 
burge ir Rathenowe. Ame
rikiečiai neteko 19 lėktu
vų.

Anglijos lakūnai bom
bardavo vokiečių tvirto
ves ir geležinkelių susisie
kimus Prancūzijoje. Taip 
subombarduota j 
keliai Belgijoje ir šiaurės 

j Prancūzijoje.

Švedijos Valdžia Atmetė 
Amerikos - Anglijos 

Reikalavimą

Londonas, bal. 20 — So
vietų Rusijos kariuomenės 
šiaurėje esą sulaikytos na- ’ 
cių ir nežinia, ar rusai va- 
rysis tolyn ar ne. Jei ru
sai šiaurėje briausis tolyn 
į Lenkiją, Pabaltijo vals
tybes ir į Ryt Prūsus, ta-! 
da bus aišku, kad sovietų 
rusai yra nusistatę kovoti 
su Amerika ir Anglija iki 
pat galo.

Sovietų Rusijos armija 
taip pat apsistojo prie į 
Karpatų kalnų, prie Ven-Į 
grijos sienų. Ar sovietų 
Rusijos kariuomenės mė
gins eiti per Karpatų kal
nus yra abejotina.

Iš Maskvos pranešama, 
kad naciai Ukrainoje visa 
paliko' nesunaikinta; sovie
tai sako, kad naciai taip 
greitai turėjo bėgti, kad 
nesuspėjo nieko sunaikin
ti. Čia kas tai nesupranta
ma; naciai įsiutę kovoja 
Italijoje, o iš Rusijos bė
ga, kaip zuikiai. Bet ka
dangi sovietų Rusija neį
leidžia užsienių laikrašti
ninkų į karo frontą, nega
lima žinoti, kas iš tikrųjų 
Rusijoje dedasi. Visas ži
nias apie rusų - nacių mū
šius gauname tik iš sovie
tų vyriausybės šaltinių.

I
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Su i Teisia 30 Sąmokslininkų

, Washington, D. C., bal. 
20 — Pirmadienį Federa- 
liame teisme prasidėjo 30 
asmenų byla, kurioj yra 
kaltinami sąmokslu prieš 
dabartinę Amerikos san
tvarką. Kaltinamųjų tarpe 
yra dvi moteris.

Vienas kaltinamųjų, bū
tent, Edward James 
Smythe buvo dingęs, bet 

• jis buvo areštuotas Aus- 
able, N. Y. ir pristatytas 

i teismui. Teisėjas, neatsi- 
i žiūrėdamas į Smythe pro
testą ir įrodynėjimą, kad 
jis esą nekaltas, paskyrė 
jambal.Stockholm, Švedija,

20 — Amerikos ir Angli
jos valdžios reikalavo, kad 

I Švedija sulaikytų ekspor
tavimą įvairių gaminių į 
Vokietiją.

i Švedijos valdžia, kaip

$10,000 kauciją.—
Washington, bal. 20 —A- 

merikos povandeniniai lai
svai dar nuskandino 15 Ja- 
i ponijos laivų Paeifiko van- 
. denyne.
• Išviso Amerikiečiai nu-\ , __ ____ ,___________
į skandino 682 Japonijos Alijantų priešlėktuvinėmis tą Amerikos - Anglijos rei- 
laivus. ' I kanuolėmis nušovė 23ikalavimą atmetė. Tačiau

---------------- 'transportinius lėktuvus ir Švedijos valdžios atsaky- 
Nušovė 10 Amerikos Lėktų-1 kartų su jais neteko 410 J mo dar negavo nei Wa-

vii PtKA fcllfanta Tai įvyko pereitų shingtonas, nei Londonas, 'nuostolių.

tuvų. Sakoma, kad 5 jų 
nušovė ‘draugiškais’ prieš
lėktuviniais šūviais. Dingo
44 lakūnai.

Kiek laiko atgal buvo praneša laikraštis ‘Dagens 
pranešta, kad per klaidą Nyheter’, slaptoje sesijoje

I kanuolėmis nušovė 
^transportinius lėktuvus ir

vų—Pusė Jų Alijantų 1^ 
Kanuolėmis

Tai įvyko pereitų 
metų liepos 11 d.

!

$175,000 Gaisras

VVoburn, Mass., bal. 20— 
Gaisras sunaikino tris bu- 

jvusios Wilmington Pack- 
ing kompanijos dirbtuvių 
namus arti VVoburn - Wil- 
mington sienos, ir ketvirtą 

i pavojingai sužalojo perei
tą naktį, bal. 19 d.

Gaisras padarė $175,000

Washington, D. C.,
120

Pulsią Kuriles Salas i

Šiomis dienomis sunkiai kių, rišulėlis morkų, nema- 
susirgo Bostono Arkivys- žiau kaip 10 morkų —0.90. 
kupijos Ganytojas, J. E. 
Kardinolas O’Connell.

Arkidiecezijos generalis su puse markių, 
vikaras, prelatas Richard — Pereitą vasarą dukart 
J. Haberlin, pranešęs apie savaitėje plaukiojo garlai- 
Jo Eminencijos pavojingą viai tarp Kauno ir Tilžės, 
sveikatos padėti, atsišau-' 
kia į visus, kad melstųsi 
J. E. Kardinolo O’Connell 
gerovei.

Normaliu kursu už dole
rį buvo mokama apie dvi

Roosevelto Sveikata Nelei
sianti Būti Kandidatu

i

bal.
Jau antras įvykis, 

kad patys Alijantai peri Amerikos laivyno sekreto- 
klajdą šaudo į savo lėktų-Irius Knox pareiškė, kad 
vus. į Amerikos jėgos Pacifike |

Karo Departmentas pra-• rengiasi užpulti ir užimti I 
neša, kad pereitų metų lie-i Kuriles salas, kurios yra! 
pos 13-14 dd. Catanijoj, (šiaurėje nuo pačios Japo- 
Sicilijoj, priešo priešlėktu-' nijos.
vinės kanuolės ir taipgi j Amerikiečiai užėmę tas 
pačių Alijantų kanuolės salas galės pasiekti ir 
nušovė 10 Amerikos lėk- bombarduoti Japoniją.

Washington, bal. 20 —

ROMA ATVIRAS MIESTAS 
SAKO VOKIEČIAI

Berlynas, bal. 2Q — Hit-pasakyti, nes visi geležin- 
lerio vyriausybė paskelbė, keliai į pietinę Italijos da- 
kad iš Romos vokiečiai iš- lį eina per Romą. Jei na- 
traukė visas militarines i ciai sutiktų nevartoti gele- 
jėgas ir dabar priklausys žinkelių per Romą, tada 

į nuo Alijantų ar amžinasis' jie negalėtų pristatyti ka-
• miestas išliks nesunaikin-j rinių reikmenų į mūšių 
tas ar ne. ! frontus.

I 
į Amerikos valstybės se- 
j kretorius Hull praeitą sa
vaitę pareiškė, kad Romos Italijos ir sutraukti visas

Kokios Kainos Lietuvoje Boston, Mass. bal. 20 — 
i Senatorius Burton K.

(LKFSB) Pereitą vasarą Wheeler, pareiškė laikraš- 
vokiečiai buvo nustatę to- tininkams, kad prezidento 
įkias kainas už kilogramą Roosevelto sveikata yra 
| (du su puse svarų): agur- viena priežaščių kodėl jis

ANGLIJOS VALDŽIA UŽDRAU 
DE DARBININKAMS 

STREIKUOTI

Yra sakoma, kad naciai 
nori visiškai pasitraukti iš

Londonas, bal. 20 — An- kuri išklauso abiejų pusių 
glijos vyriausybė išleido skundas ir deda pastan- 
įstatymą draudžiant strei- gas sutaikinti. Taigi dar- 

" i strei-kai — 7.50 markių, salotos nebūsiąs kandidatu į ket- n®s surasta, kad dau-* bininkai neturėtų
3.75 markių, špinatai 2.25 virtą terminą prezidentus. «e 18 8trelk,’J. ?“vo ispro-.kuot. neatsikreipę su savo . - , , . « -r- , . . . .1 vokuota valstvbės nriARU. I rmknlais i valstvhps Darbomarkės, rubarbarai— 0.75, Jis sako, kad demokratai į 
ridikėliai — 3.30, šparagai buvo valdžioje 12 metų ir j 
— nuo 1.50 iki 3.00 mar- žmonės nori permainos.

Rusai Prie Sevastopolio Miesto
Sovie-Maskva, bal. 20 

į tų Rusijos armijos yra Se- 
į vastopolio priemiesčiuose 
ir tikisi tą miestą išlais
vinti iš naciu vergijos.

Iš Vichv radio praneša
ma, kad Vokietijos ir Ru
munijos kariuomenės iš
traukiamos iš Sevastopo
lio; kiek jų bus sėkmingai 
ištraukta negalima pasa
kyti. nes rusai bombarduo
ja visus nacių laivus.

Rusų paimti į nelaisvę 
naciai sako, kad visi Vo
kietijos karo viršininkai 
lėktuvais išskrido iš Se
vastopolio karo fronto.

stovis yra svarstomas ir 
norima susitarti, pagal 

i Popiežiaus prašymą, su 
naciais, kad miestas būtų 
laisvas nuo militarinių jė
gų. Tas reiškia, kad Ro
moje nebūtų vokiečių ka
riuomenės ir geležinkeliais 
per Romą nebūtų vežama 
karinių reikmenų. Kaip 
tas bus atsiekta negalima

savo apsigynimo jėgas 
Drie Vokietijos pasienių. 
Jie taip pat pasitrauksią 
visiškai iš Rusijos ir Bal
kanų valstybių, kad kiek 
ą-alima ilgiau apginti savo 
kraštą, nes supranta, kad 
prieš Alijantų didėjančią 
galybę negalės apsiginti 
visuose frontuose.vokuota valstybės priešų,Į reikalais į valstybės Darbo 

kad sutrukdžius gamybą į komisiją. Karo laimėji- 
ir karo laimėjimą. Kas mas, mūsų kareivių sugrį- 
kurstys darbininkus strei- į žimas priklauso labai daug 
kuoti bus nubaustas pen- nuo naminio fronto, 
kiais metais kalėjimu ir 
$2000.00 pinigine bausme. 
Darbininkai galės daryti 

į reikalavimus per unijos 
i atstovus, bet buvo strei- 
I ku, kurių unijos neužgyrė, 
į ir tokių ateityje nebus lei- 
ista.I /

I

Dabar yra žinoma, kad 
prie Odesos sovietų rusai, 
kurie skelbė, jog buvo ap
supę didžiąją nacių ka
riuomenę, tepaėmė tik 
1600 Hitlerio ir Rumuni
jos kareivių į nelaisvę. Na
ciai vis pasprunka iš rusų 
spąstų.

nuo 
darbininkų. Jei darbinin
kai apleis fabrikus, išeis į 
streikus, kas pagamins ka
reiviams reikalingus gink
lus karo laimėjimui? Ne
klausykite Amerikos prie
šų - agitatorių.

Naciai Bombardavo 
Londoną

W ALLACE VYKS 
I SIBERIJĄ

New York — Bal. 20 — 
Pranešama, kad J. V. Vice
prezidentas vyks į Siberi- 
ją ir ten tarsis su Sov. Ru
sijos valdžia.

Amerikoje taip pat bu
vo streikų, kurių unijos 
vadai neužgyrė, bet patys 
darbininkai, sukurstyti 
šio krašto priešų, apleido 
darbus. Amerikos vyriau
sybė leidžia darbininkams'bombą į vieną 
dėtis į unijas ir per jas šių ligoninių mieste. Ligo- 
vesti derybas, daryti rei-'tninėje buvo 2000 ligonių, 
kalavimus savo gerovei., kiek jų išgelbėta nežino- 
Vyriausybė net turi tam.ma. Vienas nacių lėktuvas 
tikrą paskirtą komisiją,'nušautas.

Londonas, bal. 20 — Na
cių lakūnai bombardavo 
Londono miestą ir paleido 

iš didžiau-

v •

Darbininku Radio Programa
t

šeštadienį, balandžio 22 d., 2 vai. po pietų iš 
WC0P stoties, Boston, vėl turėsime progą klausytis 
gražių lietuviškų liaudies dainų, muzikos ir praneši
mų. Pasukite savo radio rodyklę ant 1150 kilocy- 
cles.

RADIO KONCERTAS
Sekmadienį, gegužės-May 21 d., 3 vai. po pietų, 

Jordan Hali, Bostone, įvyks šios radio programos kon
certas. Programą išpildys mūsų įžymioji dainininkė 
Anna Kaskas, Metropolitan Operos artistė. Visi kvie
čiami iš anksto įsigyti tikietus ir įsirašyti koncerto rė
mėjais.

Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenys 
prašomi priduoti skelbimus, pranešimus ir sveikini
mus ne vėliau penktadienyj, jeigu norite, kad būtų 
paskelbta šeštadienį.

DARBININKŲ RADIO
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mąss.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449



Penktadienis, Bal. 21, 1944 m.

ĮVAIRIOS žinios
2

KARO METO GYVENIMASApie 13-kąSušaudytyjųLietuvoje
(LKFSB) Laikraštis tokia pat bausme nubaus- 

“The Canadian Register” tas ir telšiškis Vladas Sas- 
įsidėjo radiogramą iš nauskas. Po 1,000 markių 
Stockholmo gautą prane- pabaudos uždėta Šiaulių 
Šimą, kad Kaune įsteigta- gyventojui Pranui Jokū- 
sis specialus nacių tribu- balčiui, batsiuviui Jonui 
nolas pasmerkė Lietuvoje Čepuliui. 
mirti 13 žmonių, jų tarpe 
dvi moteri. Laikraštis 
taipgi skelbia apie gausius 
areštus Lietuvoje, patvir
tina žinias apie mokslinių 
turtų naikinimą, jaunes
niųjų kunigų mobilizavi
mą ir kitus nacių žiauru
mus.

— Tarp nukentėjusių nuo 
nacių suminėtinos dar tos 
pavardės: nacių gaudomas 
J. Markulevičius, Šančių 
gyventojas, buvo sužeistas 
mirtinai. Šiaulių prekybi
ninkas Juozas Adomaitis 
nubaustas 2,000 markių,

Vatikanas Turėsi# Savo 
Laivynų

Londonas, bal. 20 — Vo
kiečiai skelbia Romos ži
nias, kad Vatikanas neuž
ilgo turėsiąs savo laivus 
ant kurių plevėsuos Vati
kano vėliava. Tais laivais 
gabens maistą Vatikano 
gyventojams.

Laivai plaukiosią tarp 
Genoa ir Tiber upės žio- 
ties.

IVAIROS SKELBIMAI
Revolveriu Ginkluotas Karys 

Ir Japonų Zero
Geri darbai laukia kaipo
CHAMBERMAIDS

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

pat durų.
Pamatykite Miss Christie.

Mylės Standish Hotel
Beacon St., at Kenmore Square, 

Boston, Mass.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
Wcst Roxbury, Mass.

Tel. Parkv.ay 1233-W

I
BALLAST TUBES

POPULAR i Qc EACH 
NUM3ERS T/

Also limited supply of OZ4. 
6$Q7. 12K7. 12A8. 6SK7, 6K8. 7F7, 

1LN5, 27, 26, 24A. 77.
73, 6C6. 35. 51. 25Z5. 25Z6 

WILL .VLSO SUPPLY DEALERS 
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction quaranteed or your 

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

rumbe rs.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

(LKFSB) Philadelphijos 
lietuvis Įeit. J. Balchunis, 
kurs buvo bombardieriumi 
lėktuvo B-24 Liberator, 
turėjo tokį nepaprastą 
pergyvenimą oro kautynė
se ties Kurilų salomis: 
USA ijombonešiai išskrido 
atakon. Paramushiro -Shi- 
mushu armijos ir laivyno 
bazių ginti atskrido apie 40 
greičiausių japonų naikin
tuvų — Zero. Keletas jų 
lėktuvų puolė bombonešį 
B-24, vienas jų paleisda
mas patrankos šūvį, kurs 
pramušė lėktuvo priekį, 
vos nepataikydamas į pi
lotą. Kautynės buvo taip 
karštos, kad vienas lakū
nas greitomis pagriebęs 
Įeit. Balchunio automatinį 
pistolietą per lėktuvo lan
gus ėmė» šaudyti į japonų 
Zero. Tose kautynėse Bal- 

: chunis numušė japonų Ze
ro.

I 
I
i 

j

I

I

Žiaurios Kautynės Lwowo 
Srityje

Taisau Namus
Atlieku karpenterio darbą, 

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

i
I

*
I
I I $

Kaip praneša Kainų Ad
ministracijos Įstaiga ir 
Darbo Departmento Darbo 
Statistikos Biuras, Jung. 
V. pragyvenimo lygis pa
kilo tiktai 25.5'< per visus 
šio karo 54 mėnesius, kai 
tuo tarpu po 54 mėn. pra- 

! ėjusio karo pragyvenimo 
■lygis pakilo 65' <.
. Iš to 25.5' < pakilusio, 70 
Iproc. pakilo prieš tai, kaip 
prasidėjo detalinių prekių 
kontrolė. OPA apskaičia-i 
vo, kad jeigu gyvenimo ly-! 
giui būtų laisvai leidžiamai 
kilti, kaip tai buvo praėju-į 
šio karo metu, tai vartoto-i 
jai būtų turėję 1943 m. iš-i 
leisti papildomai S22.000,-:

• 000.000 prie jau išleistųjų 
8174.000*000.000.

Praėjusiame kare 42 
centai iš kiekvieno dolerio 
išleisto karo prekėms buvo 
“extra mokėjimas” dėl in
fliacinių kainų.

Toliau OPA raportavo, 
kad jeigu šio karo indus
trinės kainos būtų kilusios 
kaip jos kilo praėjusio ka
ro metu, tai karo išlaidos 
statybai ir ginklams vieto
je 1943 m. buvusių S136,- 
000,000 būtų 
865,000,000,000
Kitaip sakant, kaštai kiek
vieno trečio tanko, laivo, 
šautuvo ar lėktuvo išreikš
to doleriais ir centais su
taupyta dėl Vyriausybės 
kainų kontrolės progra
mos.

Londonas, bal. 20 — Iš 
Maskvos praneša, kad dėl 
Lwowo miesto, Lenkijoj 
eina žiaurios kautynės. Vo
kiečiai smarkiai gina Lwo- 
wą. Kaikurie miesteliai iš 
pietų ir rytų nuo Stanisla- 
wowo pereina iš rankų į 
rankas. Tačiau rusai, kaip 
sako Maskvos žinios, at- 
mušę vokiečius.

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

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

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

z / f z z z z z z z z z z z z / z z z z z z z

kviečiami ir “Servicemen”.
Sekmadienį, balandžio 30 d. visi nariai, dele

gatai ir svečiai bendrai išklausys Šv. Mišias— Liet. 
Vyčių narių intencijai.

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

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

35 Hunnewell Avė.. Brighton 35. Mass.

Alijantų karo jėgų transporto poilsio minutėlė, kuri slenka per vidurinius rytus, įvairių rūšių 
varomais motorizuotais vienetais. Juos vairuoja moterys: latvės, lenkės, palestinietės, austrės, 
britės ir k. Per tyrlaukių lygumas pradedama slinkti nuo pat ankstyvo ryto ir taip per ištisą 
dieną ligi vakaro. Nakties poilsiui įsisukę į blankietus ilsimasi ligi ryto.

Prez. Stulginskio Ir Kitų BaisusS“
Vargas Sibire i 

į 
ji(LKFSB) Per vieną nei-!903 pavardėmis. Tas sąra-

s>-

(LKFSB) Kanadoje išei-
, v______,---------- — — r-------------------------- nantis žurnalas: “Rela-
■ tralų kraštą mūsų korės-.šas jau buvo paskelbtas tions” paskelbė tikslius 
ipondentas pranešė, kad iš i USA lietuvių laikraščiuo- duomenis apie nužųdytuo- 
į Sibiro yra pabėgęs vienas se. Tačiau tai tik dalis sius dvasininkus Ispani- 
j ---X — XX TZma 4- 4- i i 11 f’o i Vxr\l_ 1D9£? 1ū9f) O 4- 4- X r^4-X
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Į ten kartu yra buvęs su bu- lūs dokumentai, kurie ro- rio mėn.
Į

II
buvusios
daugiau. ‘

lietuvis, kurs iš Krasnojar- tremtinių vardų. Kai bol- joje 1936-1939 m. Statisti
ško srities _ . ................
prieš pusantrų metų. Jis rasta pasilikusieji oficia-, vista Catolica

Senatorius Gutauskas 
Užmuštas Automobilio 

Nelaimėje

Omaha, Nebraska —Pra
neša, kad balandžio 15 d. 
automobilio nelaimėje už
muštas Nebraskos valsty
bės senatorius Petras P. 
Gutauskas (Gutoski), 33 
metų amžiaus.

Gazolino sunkvežimis, 
važiuodamas greitai ant 
užsisukimo, trenkė į Sena- 

jtoriaus Gutausko automo- 
1 bilių, o jį patį numetė še- 
išiolika pėdų anapus kelio.

Paliko dideliame nuliū
dime žmoną Jadvygą 
(Butkiūtę), gyv. 3912 So. 
36th St., dukrelę Paulą 3 
ir pusės metų ir du sūnus: 
Carleton 2 ir pusės metų 
ir Gerald vos septynių mė
nesių; taipgi tėvus, gyv. 
Du Bois, Pa., keturias se
seris, iš kurių viena yra 
vienuolė Marija E. Electa, 

lir brolį Povilą.
Palaidotas iškilmingai iš 

Šv. Antano lietuvių para
pijos bažnyčios balandžio 
19 d. Šen. Gutauskas buvo 
įžymus darbininkų vadas 
ir užtarėjas.

Reiškiame gilią užuojau
tą a. a. Šen. Gutausko šei
mai.

yra išvykęs ševikai išbėgo iš Lietuvos, nės žinios paimtos iš “Re- 
š. m. vasa- 

. Paduodami skai- 
vusiu Lietuvos prezidentu do, kad išvežta vien 1941 j čiai vyskupijomis, bet ben- 
A. Stulginskiu, St. Šilin- m. birželio 14-22 dienomis dras skaičius nuo Ispani

jos raudonųjų rankos kri
tusių pasaulinių kunigų — 
4,010. Iš vienuolių — dau
giausia nužudyta kunigų 
Šv. Marijos Širdies vierruo-1 
lyno — 237, tėvų pranciš- i 
konų — 104, tėvų jėzuitų 
— 100, domininkonų — 97, 
augustinionų — 93, kapu
cinų — 89, pijorų — 84, sa
leziečių — 67, lazaristų — 
56, benediktinų — 48. Kitų 

1 vienuolių nužudyta po ma
žesnį skaičių, tik daug 
raudonųjų rankos žuvo 
vienuolių — brolių (ne ku
nigų): Krikščioniškų Mo
kyklų Brolių —145, maris- 
tų brolių — 109, Šv. Gab- 
___________ ų — 3, Iš viso 

nuo bombų vienuolių Ispanijoje nužu- 
daugelis netenka sveika-i dyta 1,475, tačiau šis skai
tos ir gyvasties. Ant lais- čius dar nėra pilnas. Taip, 

. ..... kad bendras iki šiol sure
gistruotų Ispanijoje nužu
dytų pasauliečių kunigų ir 
vienuolių skaičius — 5,485. 
Priskaitant dar ir tuos, 
kurie mirė dėl žiaurių kan
kinimų kalėjime, žuvusių
jų dvasininkų skaičius 
peašoktų 6,000. Jie savo 
krauju uždėjo antspaudą 
tikėjimui, kuriuo gyveno 
ir kurį mokino. Jų kraujo 
auka neišdils iš istorijos 
lapų.

Pažymėtina, kad Madri
de gyvena viena lietuvai
tė, ištekėjusi už ispano 
gydytojo, kuri išgelbėjo 
vieno kunigo gyvybę. Ji 
buvo gavusi dokumentus, 
kad ji yra Lietuvos pilietė, 
jautėsi saugiau ir galėjo 
savo namuose nuslėpti pa- 
vojun patekusį kunigą. 
Dabar tas kunigas yra Ma
drido vyskupo sekretoriu
mi.

gu, prof. Tonkūnu, inž. net 30,425 Lietuvos žmo- i 
Stanišausku, gen. Čapliku, nės. Tačiau trėmimas į Si- 
Tamošaičiu. Tie visi gar- birą jau prasidėjo 1940 m. 
sus Lietuvos žžmonės bu- pabaigoje ir mes neturime 
vo priversti dirbti žemės tikrų žinių, kiek dar buvo 
darbus. Jiems duodama ištremta per tuos pusant- 
buvo po 600 gramų (pus- rų metų. Pačiomis iš Mas-

|
I

I

J. V. Darbo Departmen- 
tas paskelbdamas progra
mą sumažinimui industri
nių nelaimių mažiausia 40 
procentų sekantiems me
tams, pareiškė, kad “devy
ni iš 10 nelaimių industri
joje gali būti išvengta.” 
1943 m. buvo 2,500,000 to
kių nelaimių ir dabartinis 
tikslas yra tas nelaimes 
sumažinti, bent iki milijo
no. Daugiau kaip 50,000- 
čių fabrikų vedėjų ir pri
žiūrėtojų buvo duoti ins
trukciniai kursai, kaip ap
sisaugoti nuo nelaimių. 
Karo Produkcijos Įstaiga 
praneša, kad mirtys ir su- 
sižeidimai darbe dabarti
niu mastu davė 270,000,- 
000 žmogaus darbo dienų 
nuostolių per metus. Algų 
nuostoliai medicinos išlai
dos ir apdraudos draugijų 
išlaidos ryšium su 1942 m. 
darbo nelaimėmis siekė 
bilioną dolerių. Su netie
sioginiais nuostoliais — 
siekiančiais §1,300,000,000 
— susidaro darbo nelai
mių didžiuliai ekonomi
niai kaštai — net iki $2,- 
300,000,000 per vienerius 
metus. O.W.I.

kvos paeinančiomis žinio-» 
mis sekant, išeitų, kad iš 
Lietuvos išvežta daugiau, 
kaip 40,000 vyrų, moterų 
ir vaikų, gi kaikurie grįžu
sieji iš Sibiro ištrėmime 
asmenys tvirtina, kad iš
tremtųjų lietuvių skaičius

antro svaro) duonos ir dil
gėlių sriubos. Jeigu užduo
to darbo neatlieka, gauna 
tik po 400'gramų duonos. 
Sunkiausia — prez. Stul
ginskiui ir min. Šilingui, 
nes sveikata jų silpniausia. 
Tam asmeniui išvykstant 
iš anos tremtinių koloni- gali būti net dvigubai di- 
jos prez. Stulginskis buvo dėsnis, 
ligoninėje, bet jo sveikata Panašiai yra dešimtimis 
gerėjo. tūkstančių išvežtųjų ir į

Vokietiją, kur jie nuo per- rfeliaus brolių 
vargimo ir i ’ ’Panašus likimas, o kai- 

kurių net ir baisesnis* ir 
daugelio iš Lietuvos iš
tremtų į Sibirą žmonių. 
Jungt. Amerikos Valsty
bes yra pasiekęs Lietuvos
Raud. Kryžiaus sudarytas gelbėti, vaduoti ištrėmime 
tremtinių sąrašas su 12,- kamuojamus brolius.

vosios Amerikos išeivių- 
lietuvių pečių krinta dide
lė atsakomybė — užtarti,

BAISŪS ANTRADIENIAI IR 
PENKTADIENIAI VILNIUJE

(LKFSB) Netoli Vilniaus 
esančiuose Panerių kal
nuose, kaip praneša viena 
užsienio agentūra, kas 
antradienį ir penktadienį, 
beveik reguliariai, vykdo
mos egzekucijos lenkų. 
Prieš nužudant naciai savo 
aukas dažnai sumuša iki 
sąmonės netekimo.

kovoja prieš ašį, kad lai
mėti pergalę ir išlaisvinti 
pavergtas tautas iš dikta
torių vergijos.

Britai Išlaisvino Indijos 
Bazę

I 
I

Dar Metams Pratęsė 
LendLease

Hitleris 55 Mėty Amžiaus

Sąjunga Valstybių Nuo 
Baltijos Iki Juodųjų Jūrų

I 
f

Londonas, bal. 20 — Vo
kietijos diktatorius Hitle
ris šiandien mini savo 55 
metų amžiaus sukaktį. Jo 
gimtadienio išvakarėse 
Vokietijos nacių propa
gandos ministras Goebbels 
atsišaukė į savo armiją ir 
tautą, kad visi laikytųsi

(LKFSB) Ukrainiečių 
laikraštis “Svoboda” įsi
dėjo prof. M. Čubatii 
straipsnį, kuriame jisai į-'tautą, kad visi laikytųsi 
rodinėja. kad po karo rei-| vieningai su Hitleriu”, 
kia sukurti tamprią sąjun-l Labai abejojama, kad vo- 
gą valstybių, esančių tarpt kiečių tauta nematytų, jog 
Baltijos ir Juodųjų jūrų su į Vokietija jau dabar yra 
114 mil. gyventojų, ūži- j pralaimėjus karą, 
mančių 1.500,000 kvadr.
kilometrų plotą. Šitokia lis yra sukilęs prieš dikta- 
sąjunga, jo manymu, galė-J torius, kurie sukėlė šį bai
tų garantuoti taiką Euro-jsų karą. Ir Hitlerio galy- 
poje ir sudarytų galimy-jbei artinasi galas. Demo- 
bės kultūrinei pažangai. kratinės tautos vieningai

Visas civilizuotas pašau-
I

Iš Pietrytinio Azijos Cen
tro, bal. 20 — Britų ir indų 
kariuomenės smarkiai 
puolė ir sutriuškino japo
nų karo jėgas, kurios bu
vo apgulusios Kohimą ba
zę. Kohima bazės apgula 
tapo prašalinta.

Britai taipgi laimėjo ir 
keliuose kituose punkuose 
Indijoj.

VVashington, D. C., bal. 
20 — Jung. Valstybių Ats
tovų Butas 334 balsais 
prieš 21 dar metams pra
tęsė Lend - Lease — $22,- 
000,000,000 programą. Ta
čiau kiek suvaržė prezi
dento galią, būtent, kad jis 
neturėtų teisės daryti po
karinių tautos įpareigoji
mų be Kongreso pritarimo 
ar sutikimo. Po karo, kada 

įkils kokie nors militariai, 
ekonominiai ar tarptauti- 

jniai klausimai, tai prezi
dentas turėsiąs atsiklausti 
I Kongreso.

Įsitikinę, Kad Šie Metai Bus 
Lemiami

(LKFSB) Ispanijoje gy
venąs ir studijuojąs lietu
vis dijakonas Jurkšas ga
vo laišką iš vokiečių oku
puotų sričių, kuriame ra
šoma, kad žmonės pergy
vena didelį įtempimą, visi 
ten įsitikinę, kad šie metai 
bus lemiami.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 13O4-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮSOį-R



Penktadienis, Bal. 21, 1944 m

DARBININKAS
• (THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
---------by----------

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

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Sectlon 1103 

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

Domestic yearly____________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly______________ $5.00
Forelgn once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ______  $4.00
Vieną, kart savaitėje metams.... $2.00
Užsieny metams ___________  $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 26X0
T

Jugoslavijos Tragedija Mažųjų

Traginga Jugoslavijos padėtis rodyte rodo, koks 
bus likimas visų mažųjų tautų, kuriose įsigalės bolše
vikų veikla. Versalio sutartis sukūrė Jugoslavijos 
valstybę iš kelių slaviškų tautų, giminingų savo kilme, 
bet skirtingų kultūra, tikėjimu ir politine ideologija. 
Daugiausia ten serbų (apie 8 milijonai). Savo skaičiu
mi ir nepriklausomybės pojūčiu jie vaidina vyraujantį 
vaidmenį. Bet ir kitos tautybės — slovakai, bosniečiai, 
černogorai, taip pat nori nepriklausomybę atsiekti. To
dėl Jugoslavijos vidaus gyvenimas, per ištisą nepri
klausomybės laikotarpį, buvo neramus ir audringas. 
Hitleris gerai tą žinojo ir, siekdamas Balkanus užka
riauti, pirmiausia pasirūpino suskaldyti Jugoslavijos 
tautas. Paviliojo kroatus (hrvati), pasiūlydamas jiems 
nepriklausomybę. Kroatai, buvusieji senosios Austri
jos pavaldiniai, natūraliai krypo į vokišką kultūrą ir 
pasidavė Hitlerio propagandai. Jugoslavijos vienybė 
suskilo. Jos vadai nematė, galimybės atsilaikyti prieš 
galingą Vokiečių karo mašiną ir, kad išgelbėtų savo 
kraštą nuo sunaikinimo, pasirašė su Vokietija ir Itali
ja taikos sutartį. Tai įvyko kovo 25 d., 1941 m. Serbų 
tauta paneigė tą sutartį ir sukilo. Nuvertė Jugoslavi
jos vyriausybę, jaunutį karalių Petrą II paskyrė savo 
valdovu ir pasirįžo vesti prieš užpuolikus partizanų bei 
“četnikų” kautynes, vadovaujant gen. Drajai Michai- 
lovičiui. Prastai apginkluoti partizanai prieš vokiečių 
ir italų tankus ir orlaivius — tai nelygi kova. Bet ser
bų “četnikai” labai ryžtingai ir partizanų kautynėse 
įgudę. Be to, juos piktai įkaitino neapsakomai žiaurios 
skerdynės, surengtos Kroatijoj apsigyvenusiems ser
bams. Tas žudynes padarė įsigyvenusi Kroatijoj žiau
ri “ustačių” organizacija, kaltinama nužudymu serbų 
karaliaus Aleksandro. Kroatai griežtai atsipalaidoja i 
nuo “ustačių” ir jų banditiškos veiklos, bet serbai jo-j 
kio skirtingumo nepripažįsta ir už padarytas žudynes 
tiesiog kaltina visą kroatų tautą. Tad serbai vieni pa
siryžo kovoti už laisvą Serbiją. Michailovičiaus “četni
kai” taip ryžtingai prieš vokiečius ir italus kovojo, kad 
okupantai buvo priversti laikyti Jugoslavijoj stam
bias kariuomenes, kurias būtų galėję kituose frontuo
se sunaudoti. Tuo būdu serbai daug prisidėjo prie Ali
jantų laimėjimų. Michailovičiaus vardas suskambėjo 
visam pasauly. Bet štai propagandinėj bolševikų spau
doj pasirodė apkaltinimų, kad Michailovičius neištiki
mas. Jis esąs Ašies šalininkas, nes kovoja prieš liau
dies partizanus. Kas jie per vieni tie “liaudies partiza
nai”? Kas gi atsitiko? Kodėl “četnikai” prieš juos ko
voja?

Pirmiausia dėlto, kad tie partizanai yra komunis
tai. O iš kur jie atsirado, tai užkulisinių intrygų pa
slaptis. Jų kilmę ir veiklą šitaip apibūdina Amerikoj 
einąs serbų laikraštis “Amerikanski Srbobran” (spa
lių 10, 1943 m.):

“Tada patys žmonės sukilo prieš komunistų par
tizanus, ir už visą blogį, už visas kruvinas skriaudas, 
už visas suteiktas jiems žiaurenybes, paskelbė tuos 
partizanus pirmiausiais ir aršiausiais savo nepriete
liais... Partizanų vadas yra nuteistasis nusikaltėlis 
Josip Broz (Tito), įrašytas į Zagrebo policijos rekor
dus po numariu 10434. šiandien jie ugdo savo pajėgas, 
priimdami į savo eiles aršiausius “ustačių” kriminalis
tus ir žmogžudžius”. (Žiūrėk “The Nation”, 29 sausio, 
1944 m.)

Dabar aišku, kodėl Michailovičiaus “četnikai” ko
voja prieš “liaudies partizanus”. Bus dar aiškiau, kai 
paimsime dėmesin sekamą Militarinio Jugoslavijos 
Kabineto pranešimą, padarytą spalių 29 d. 1942 m.: 
“Četnikai”, kaip ir visa tauta, griežtai nusistatę prieš 
partizanus nuo to laiko, kai partizanai pareiškė, kad 
jie kovoja už Jugoslavijos respubliką, kuri bus Sovietų 
Rusijos globoje”.

Matome, kokį pasibaisėjimą įneša Sovietų globa. 
Bet sovietai, lyg tas beragis gyvūnas, veržiasi visur, 
kad ir susidurtų su didžiausiu pasibiaurėjimu. Ir visur 
jie naudoja tą pačią taktiką, kuri dabar supjudė Ser
bijos gyventojus. “Četnikai” priversti kovoti prieš Tito 
partizanus, nes šie pastarieji plėšia ir žudo ramius Ser
bijos gyventojus. Bet Tito gaujas Sovietija pasiėmė sa
vo globon. Tuo būdu Michailovičiaus “četnikai’ virsta 
Sovietijos priešais, ir visasvietinė Maskvos propagan
da padaro juos Ašies talkininkais. Susidaro suirutė, 
kuri padeda likviduoti tautines serbų pastangas. Ta ti
pinga Sovietų taktika vartojama ne tik Jugoslavijoj,

I

Šie keturi Dėdės Šamo kariai, Italijos fronte, įrenge jauniems šuniu
kams gurbus. Irgi sportas šalia kasdieninio darbo.

Lietuvai Išlaisvinti Centro 
Argentinoje Pareiškimas

1944_II_14 d.
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Prezidentas Rooseveltas “atsižvelgiant į Atlanto 
savo spaudos konferenci- Čarterio penktojo principo 
joje nurodė, kad Interna- išpildymus”, kuris kviečia 
tional Labor Organization, tarptautiniu ekonominiu 
rolė po karo nuolat stiprės bendradarbiavimu garan- 
ir ji įgys daugiau svarbos, tuoti “pagerintas darbo 

I.L.O. buvo įsteigta po sąlygas, ekonominį prog- 
Pirmojo Pasaulinio Karo resavimą ir socialinį sau- 
pakėlimui socialinio teisė- gumą.” 
tumo ir darbo sąlygų pa-Į Siūlomoji Rekomendaci- 
gerinimui. Nors I.LO. yra ja pajamų saugumui ragi- 
nepriklausoma, bet ji bu- na, kad būtų organizuoja- 
vo susieta su Tautų Są- mi planai ant kontribuci- 
junga ir, Prezidentas pa
brėžė, kaip I.L.O. rapor
tuoja, kai po dabartinio 
karo atsieksime kokią 
nors tarptautinę organi- ma, pagalba turėtų būti dymo patarnavimų koope- 
zaciją, I.L.O. su ta organi- suteikta išlaikomiems vai- racija ir su tinkamu apsi- 
zacija bus taip pat susieta, kams ir invalidams, se- saugojimu nuo išnaudoji- 

Mažiausia 40 tautų, niems ir našlėms.
I.L.O. narių, kurių vienas i “Priėmimas svarbiausiai 
narys yra Jung. Valsty- formai pajamų saugumo 
bės, bus reprezentuojama plano kontribucine baze”, 
Philadelphijos konferenci- sakoma raporte, “nekriti- 
joje iš trijų narių delega- kuoja ne-kontribucinio 
tų, sudarytų iš — vyriau- plano, kaip pav. Australi- 
sybės, darbo ir administra- joje ir Naujojoj Zelandi- 
cijos atstovų. ’ joj, kur pajamų patikrini-

International Labor Of- mas yra apribotas ir dėlto 
fice, nuolatinis organizaci- bendras padengimas ir 
jos sekretoriatas, kuris greitas veikimas gali būti 
nuo 1940 metų, kada išsi- imami kaipo kompensuo- 
kėlė iš Ženevos, įsikūrė jantys. Tačiau tikima, kad 
Montrealyje, paskelbė, yra labai mažas skaičius 
kad rekomenduos konfe- kraštų, kurie būtų, bent 
rencijai priimti kodą ben- šiuo metu, pasiruošę pri- 
drų principų panaudosimų imti ne-kontribucinį pla- 
išplėtimui socialinio sau- ną šiomis sąlygomis”, 
gurno programai per visą 
pasaulį.

Svarbiausias pasiūlymas,! niu draudimu, 
padarytas tame kode, yra ma Rekomendacijoje, yra 
tas, kad pająjnų saugumas ligos, motinystė, invalidu- samdančiuosius, 
būtų garantuotas visiems mas, senatvė, 
samdomiems, c’a”a «
samdantiems 
prieš visus 
netikėtus įvykius, ir kad 
medicinos priežiūra būtų kad ligai pašalpos būtų 
visiems prieinama, tiek! mokamos nemažiau kaip 
per viešus ar socialinius' už 26 savaites, ir kad moti- 
apdraudos patarnavimus, i nystės pašalpos būtų mo- 

savaites 
ir šešias 
Senatvės 
būti mo- titucijų.

Medicinos priežiūros tar- 
' nyba, pareiškiama Reko- 
! mendacijoje, turėtų pa- 
' dengti visus visuomenės 
narius, nežiūrint to ar jie 

: pelningai uždarbiauja, ir 
turėtų aprūpinti padengi
mą “kontraktais su na
riais medicinos ir pan. 
profesijų ir pasirūpinda- 

! ma atitinkamų instituci
jų patarnavimais”.

Kodas rekomenduoja, 
kad patarnavimai turėtų 
būti ar tai vieši, ar sociali-

nės socialinės apdraudos 
bazės, bet ne ant ne-kon- 
tribucinės socialinės pa
galbos. Ypatingai, sako-

patingoms nelaimėms išti
kus, ir taip pat drabu
žiams naujagimiui, ir lai
dotuvėms.

Socialinė apdrauda turė
tų padengti visus samdo
muosius ir save-samdan- 
čius asmenis ir priklauso
muosius nuo jų, iš kurių 
galėtų būti išlaikomos 
kontribucijos, nesudarant 
neproporcionalių admini- 
stratyvinių išlaidų ir ku
riems būtų galima, kaip 
rekomendacijoje sakoma, 
“mokėti pašalpas su rei
kalinga medicinos ir sam-

vių tautos valią, pravesda- 
ma neva “demokratiškiau
siu būdu” rinkimus į “liau
dies seimą”. Faktinai gi 
tuomet Lietuvoje viešpa
tavo baisiausias teroras; 
visi spaudos organai buvo 
paversti komunistiniais, 
visos lietuviškos organiza
cijos uždarytos, du tūks
tančiai žymiausių lietuvių 
buvo sugrūsti į kalėjimus 
prieš pat “rinkimus” ir 
vieni komunistai turėjo 
laisvę veikti. “Rinkimams” 
buvo išstatytas tik vienas 
komunistų sudarytas pa
gal Maskvos emisarų nu
rodymus sąrašas iš tiek 
kandidatų, kiek turėjo būt 
išrinkta atstovų. Tokiu 
būdu to vadinamojo “liau
dies seimo” sąstatas jau iš 
anksto buvo Maskvos emi
sarų . nustatytas. Nors 
“rinkimai” buvo privalo
mi, faktinai juose dalyva
vo tik 16-18' '< , o bolševikai 
dar prieš tai, kai buvo 
baigti rinkimai (jie buvo 
vienai dienai pratęsti dėl 
lietaus ir labai mažo bal
suotojų skaičiau) jau pa
skelbė Londone, kad bal
savo 95,51'4. Nuo to laiko 
bolševikų propaganda vi
sur skelbia šį melą, kaipo 
lietuvių tautos valios pa- 

; reiškimą.
Laike “rinkimų” kampa

nijos, bolševikai niekur 
neprasitarė, kad šis “sei
mas” turėsiąs prašyti pri
jungti Lietuvą prie STRS 
ir ją sovietizuoti. Tik po 

j “rinkimų” Maskvos emisa
rai atidengė savo kortas ir 
pareikalavo iš tų “atsto
vų” kai kuriems grasinda
mi teroro priemonėmis, pa
daryti tokius nutarimus 
vienbalsiai. “Liaudies sei
mas” posėdžiavo tik vieną 
kartą. Laike to posėdžio 
buvo perskaitytos Mask
vos padiktuotos rezoliuci
jos, prašant prijungti Lie
tuvą prie STRS ir apie jos 
sovietizaciją ir paskelbtos 
kaipo “vienbalsiai” priim
tos, nors faktinai atstovų 
balsai nebuvo skaityti, o 
priešingai — pašaliniai as
menys buvę atstovų tarpe 
drauge su jais balsavo. Tai 
buvo tipiškas lietuvių tau-

Tęsinys 5-tame pusi.

Ryšyj su S.T.R.S. kons
titucijos pakeitimu, Lietu
vai išlaisvinti Centras Ar
gentinoje vasario 14 d. 
vienbalsiai priėmė atitin
kamą protestą prieš So
vietų Rusijos nuolat kar
tojamas pretenzijas į Lie
tuvos kraštą. Tas protes
tas ispanų kalba buvo pa
siųstas visiems svarbes
niems čionykščiams laik
raščiams.

Žemiau paduodamas šio 
pareiškimo lietuviškas 
tekstas; ispaniškas tekstas 
buvo paskelbtas dienraš- 
tyj “Los Principles”.
LIETUVIAI NENORI NEI 

KOMUNISTŲ, NEI 
NACIONALSOCIALISTŲ

Lietuvai išlaisvinti Cent
ras Argentinoje ryšyj su 
S.T.R.S. tik ką priimti 
konstitucijos pakeitimu 
1944 m. vasario 14 d. vien
balsiai priėmė ir prašo pa
skelbti šitokį pareiškimą:

Mums, laisvėje gyvenan
tiems lietuviams, visai ne
svarbu, kokias teises mano 
suteikti STRS savo respu
blikoms, tačiau mes nega
lime neprotestuoti viso ci
vilizuoto pasaulio akivaiz
doje prieš STRS nuolat 
kartojamas pretensijas vėl 
pavergti Lietuvą. Ir mar
šalas Stalinas savo kalbo
se žada “išlaisvinti brolius 
lietuvius”, ir sovietų spau
da kalba lyg Lietuva pri
klausytų STRS, kaip jos 
nedaloma dalis, o dabar ir 
Sovietų aukščiausioji Ta
ryba žada suteikti Lietu
vos “Sovietiškai respubli
kai” teisę vesti nepriklau
somą užsieninę politiką ir 
organizuoti savo kariuo
menę.

Prieš šitas STRS preten
zijas į mūsų žemę mes iš
kilmingai protestuojame 
drauge su visa lietuvių 
tauta. STRS, bendradar
biaudama tada su nacisti
niu Reichu, jėga pavergė 
Nepriklausomą Lietuvą 
1940 m. birželio 15 d. su
laužydama visas savo su
tartis, kuriomis buvo pasi
žadėjusi “be atodairą pri
pažinti Lietuvos Valstybės 
savarankiškumą ir nepri
klausomybę su visomis iš 
tokio pripažinimo einan
čiomis juridinėmis sėkmė
mis ir gera valia visiems 
amžiams atsisakę nuo visų 
Rusijos suvereniteto tei
sių, kurių ji yra turėjus 
lietuvių tautos ir jos teri
torijos atžvilgiu.” (Lietu
vos Taikos Sutartis su 
STRS I str.)

Kai Lietuvą okupavo kė
li šimtai tūkstančių rau
donosios armijos, kad pa
teisinti šį savo smurtą, 
STRS flagrantiškiausiu 
būdu sufalsifikavo lietu-

1

i mo”.
Kodas rekomenduoja so

cialinę pagalbą vaikų iš
laikymui. Kur “numato
mas tikslas” yra paremti 
dideles šeimas, ar užbaig
ti numatytam vaikų auk
lėjimui subsidijomis per 

' socialinį draudimą, subsi
dijos turėtų būti daugkar
tinės, mokėtinos neatsi
žvelgiant į tėvų pajamas.

Dėl medicinos priežiūros, 
Rekomendacijos įžangoje 
sakoma, “Dabar yra pagei
dautina, kad tolimesni 
žingsniai būtų daromi pa
gerinimui ir suvienijimui 
medicinos priežiūros, to
kių patarnavimų praplėti
mui tarp visų darbininkų 
ir jų šeimų, įskaitant ir 
kaimo gyventojus ir save- 

, ir suma
žinimui neteisingų anoma
lijų”

Rekomendacijoje sako
ma, kad medicinos priežiū
ra turėtų patenkinti indi
vido priežiūros pareikala
vimus — tiek gydymuisi, 
tiek apsaugai — kuriuos 
suteiktų medicinos ir kt. 
profesionalai, pasinaudo
jant visais patogumais su
teikiamais medicinos ins-

I
I

I
Kontingentai, kurie tu

rėtų būti padengti sociali- 
pareiškia-

, duonos už- 
ar save - darbiautojo mirtis, nedar- 
asmenims bas, netikėtos išlaidos ir 

svarbiausius susižeidimai darbo metu.
. Kodas rekomenduoja,

apdraudos patarnavimus, i nystės pašalpos 
Jeigu šie pasiūlymai dėl karnos 

pajamų saugumo ir medi
cinos priežiūros bus kon-' 
ferencijos patvirtinti, jie' 
turės būti pateikti visų 
kraštų atitinkamoms įstai
goms įstatymų leidimo ar 
kitokiems įteisinimo veik
smams.

Kodas yra suprojektuo
tas, kaip yra nurodoma 
Rekomendacijos Įžangoje,

šešias 
prieš gimdymą 
savaites po to. 
pašalpos turėtų 
karnos vyrams virš 65 me
tų amžiaus ir moterims 
virš 60 m. Nedarbo pašal
pa — turėtų būti mokama 
iki “tinkamas” darbas bus 
pasiūlytas apdraustam as
meniui. Pašalpos mokėti
nos pagelbėti namams y-

*

bet ir Graikijoj ir okupuotoj Lenkijos daly. Paskui 
seks ir kitos Europos valstybės, kuriose įsigalės Sovie
tų valdžia bei įtaka. “Liaudies partizanai”, kurių svar
biausias uždavinys terorizuoti ir plėšti ramius gyven
tojus, tai pirmiausieji ir patikimiausieji sovietų talki
ninkai — “zastrielščikai”. K.

niu draudimu papildomi 
su socialinės pagalbos ba
ze. Kur patarnavimas yra 
viešas, sakoma, kiekvie
nas turėtų teisę į visą tei
kiamą priežiūrą ir toji tar
nyba turėtų būti finansuo
jama tam tikrais progre
syviniais taksais, ar ben
drais pajamų taksais. Kur 
socialinis draudimas yra 

I patarnavimų pagrindas, y- 
ra rekomenduojama visuo
menės parama kotnribuci- 
joms padidinti. O.W.I.k
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10 Dalykų, Kuriuos Reikėtų Visiems Žinoti
— Paskutiniai žodžiai stingstančių lūpų. — Kur pamatyti raidės, puoš
tos lietuviškais raštais? — Naufumai "Didžiajam* Ramybės šaltinyje.0

I
i
veikla. Iš draugijų reikalauja
ma, kad jos kas trečią sekma
dienį prisiųstų keletą narių į 
Federacijos 16 skyriaus susi
rinkimus.

WAIERBURY, CONN. reiškiame gilią užuojautą Onai 
Navickienei, sūnums ir broliui 
Izidoriui ir visiems giminėms.

LDS 5-tos kuopos susirinki- gerasis Dievas suteikia
mas įvyks 23 d. šio mėnesio, stiprybę, o a. a. James vėlei lai 
paprastoje vietoje. suteikia amžiną atilsį Dangaus

J. Totilas, Rašt. karalijoj.

SUSIRINKIMAS

Balandžio 16 d. įvyko Moterų 
Sąjungos 43 kuopos mėnesinis 
susirinkimas senos mokyklos 
patalpoj. Susirinkimas buvo 
skaitlingas. atsilankė daug 
viešnių ir prisirašė viena nauja 
narė. M. Naujavičienė.
niekuomet nesigaili savo triūso 
pridėti katalikų veikime. Todėl 
malonu turėti ir Sąjungietėms 
tokią narę savo tarpe. Išrinktos 
atstovės dalyvauti apskričio su
važiavime. kuris įvyks 7 gegu
žės. Išrinktos M. Digimienė. S. 
Sapranienė. S. Dumšienė ir G. 
Levenavičienė. Žadėjo važiuoti 
ir daugiau viešnių Sąjungiečių. 
Po susirinkimo įvyko margučių 
balius. Už gražiausi margutį 
laimėjo dovanas O. Juodaitės ir 
M. Sambarienė. Sekantis 
rinkimas įvyks 14 geg.

Balandžio 11. į kariuomenę iš
ėjo p. Kazys Vilniškis, kuris 
mūsų kolonijoj išgyveno apie 4 
metus, ir buvo Lietuvos Impor
to-Eksporto bendrovės maisto 
krautuvės vedėjas.

kuri Nors neilgai teko mūsų kolo
nijoj gyventi, ir buvo užimtas 
krautuvės prižiūrėjimu, bet ras
davo laiko dalyvauti svarbes
niuose parengimuose ir pasa
kyti gražias kalbas. Linkim p. 
K. Vilniškiui sveikatos ir pasi
sekimo atlikti savo kariškas pa
reigas. ir lai gerasis Dievas už
laiko jį savo globoje. Likusiai 
šeimai atjaučiam ir linkim kan
trybės.

susi-
M.D.

NEW HAVEN, CONN
Netikėtai negailestinga mirtis 

aplankė mūsų gerų parapijifečių 
Navickų namus ir atskyrė iš 
gyvųjų tarpo gerą ir mylimą 
vyrą ir šeimos rūpestingą tė
vą. James Navicką, kuris po su
žeidimo dirbtuvėje po kelių die
nų ligoninėje mirė balandžio 4 
dieną.

A. a. James Navickas buvo la
bai ramaus būdo ir pamaldus 
žmogus. Jaunas būdamas pri
klausė prie parapijos choro, tu
rėjo stiprų balsą, ir dažnai da
lyvavo scenoje. Taipgi daug pa
sidarbavo parapijai su savo 
broliu Izidorių, atlikdami įvai
rius remontąvimo darbus. Mir
tis pakirto gyvybę pačiame gy
venimo stiprume.

Paliko liūdinčią žmoną Oną -oįę,ų 
Navickienę, du sūnus 
nielių. kuris 
mokykloj. James. kuris yra k; 
riuomenėje ir neturėjo progos 
dalyvauti tėvelio iaiuotuvčse, 
brolį Izidorių ir kitus gimines.

Laidotuvės įvyko Didžiajam 
Penktadienį iš Šv. Kazimiero 
bažnyčios, kur kūnas buvo pa- 
šventytas per kun. Adomą Jes-J 
kevičių. IšKilmingos šv. mišios ■ 
už velionio vėlę atnašavo Vely
kų antrą dieną. Prie šoninių al
torių šv. mišias atnašavo kun. 
J. Valantiejus iš Waterbury, 
Conn., ir kun. M. Cibulskas iš 
Nashua. N. H. Klebonas kun. E.i 
Gradeckas. giedojo egzekvijas. | 
ir paskui visi trys kunigai atlai- j 
kė iškilmingas giedotas šv. mi
šias. •

Šioj sunkioj liūdesio valandoj

Balandžio 23 d., įvyks mūsų 
! kolonijos Lietuvių masinis su- 
i sirinkimas, parapijos svetainė
je. bendram pasitarimui Raudo- 
Į nojo Kryžiaus reikalais. Kalbės 
miesto mayoras J. Murphy ir 
Raudonojo Kryžiaus atstovai. 

, Taigi kiekvieno lietuvio prie
dermė yra atsilankyti į šį susi
rinkimą ir pasitarti kaip būtų 
tinkamiau sukelti didesnę sumą 

.pinigų ir įteikti Raudonajam 
Kryžiui “Club Car” mūsų kolo
nijos lietuvių vardu, kuris bus 
vartojamas karo fronte.

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

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

maldos. Imkime pavyzdžiui mal
dą laimingai mirčiai išprašyti:

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

sios ir mirties baimės išgąs
dintos, alpstančiu ir jau mer
dėjančiu žvilgsniu pažiūrės į 
Tave, gailestingasis 
pasigailėk manęs.

— Kai mano ausys, 
rydamos ant visados 
balsams, atsidarys
Tavo balsą, turintį man pa
skelbti galutinį sprendimą a- 
pie mano likimą, jau būsian
tį visai amžinybei, gailestin- 
gasai Jėzau, pasigailėk ifta- 
nęs...”

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

i

Jėzau,

užsida- 
žmonių 
išgirsti

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

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

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

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

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

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

Federacijos seimelyje, balan
džio 23 d., South Bostone Šv. 
Petro parapijos svetainėjee, 
Cambridge Moterų S-gos 22 
kuopa atstovaus šios delegatės: 
p. A. Malinauskienė ir p. M. 

I Sundukienė.

Balandžio 16 d. vakare, para
pijos svetainėje įvyko vakaras 
su juokinga komedija 
Nenoriu Jurgio”.

“Aš 
Vaidino šie 

alumniečiai: J. Adomaitis, A. 
Jankauskas, J. Girdvainis, p-lės 
— V. Jankauskaitė, L. Mikalau
skaitė ir A. Laurinaitytė. Vai
dintojai savo roles labai puikiai 

Muzikalę programos 
parapijos choras, 

muzikui p. M. 
solos išpildė p-lė 
K. Samalis ir V.

M. Kar-

Pereitą savaitę p. Jadvygai 
Jasionienei (Savilionytei), gyv. 
Hyde Park, padaryta operacija, 
p. Jasionienė yra pp. Jasionių, 
gyv. Norwoode, marti.

p. Alena Pazniokaitė, kuri 
studijuoja slaugės mokslus Šv. 
Elzbietos ligoninėje, sekmadie
nį praleido pas savo tėvelius.

i

Aušras Vartų, Kryžių kalno,
Šv. Kazimiero.
9. Nežiūrint, kad ši maldakny

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

10. Maldaknygę spaudai paruo- ■.........................
šė ir išleido kun. P. M Juras,-™* kun1^ buvo sle: Tevas A1* 
žinomas lietuviškos vi-ifonsas’ kun- K- Jenkus ir kun; 
suomenės prietelis ir veikėjas, jA- Abračinskas. Vakarą vedė 
Šiuo darbu jis labai puikiai už- kun. A. Baltrušiūnas. Vakaro 
sirekomendavo ir vertas didelės i tikslas buvo, kad pagerbus ka- 
pagarbos už taip vertingą lietu- reivių tėvus ir kad iš gauto 
viską leidinį. Kaina-$&5S. ; pelno įrengus metalinius karei- 

ivių vardų užrašus bažnyčioje, 
PASTABA: Norintieji šią m£-|kurie Hks atmindiai.

išpildė., 
dalį išpildė 
vadovaujant 
Karbauskui; 
M. Grybaitė,
Samalis; duetus 
bauskas, K. ir V. Samaliai. Pia
no duetą išpildė p-lės E. Radai- 
tytė ir F. Plekavičiūtė. Publikos 
dalyvavo pilna svetainė; iš sve-

Gegužės 7 d.. Marijos Vaikelių 
draugija rengia šaunų “Talento 
Vakarą”, kuriame dalyvauja vi
sas mūsų kolonijos jaunimas ir 
senesnieji vaidintojai. Šis vaka
ras tikrai bus nepaprastas, nes 
niekas negalėjo sau įsivaizdin
ti. kad mūsų kolonijoj tiek daug 
puikaus užslėpto talento randa- 

Si' si. Mokytoja Aldona Zimkiūtė 
[ mokina visus dainų, šokių ir ki- 

pamarginimų. ir visos 
Da •draugijos narės ruošiasi šiame 

yra kadetas oro parengime tinkamai pagerbti 
a‘ kareivių motinėles.

Taigi iš anksto patartina vi-
• siems šios kolonijos lietuviams 

pasižžymėti parengimo dieną ir 
ruoštis dalyvauti, nes tikrai pa
matysit ką mūsų priaugantis 
jaunimas gali nuveikti.

Gimtadienio proga visi drau
gai pažįstami ir “Darbininko” 
skaitytojai nuoširdžiai sveikina 
p. Antana Peldžių ir linki svei
kam sulaukti dar daug, daug 
linksmų gimtadienių, ir sėkmin
gai dirbti dėl katalikiškos 
spaudos ir darbininkų žmonių 
gerovei.

BRIDGEPORT, CONN

M.

daknygę — “DIDYSIS RAMY
BĖS ŠALTINIS” 
kreipiasi adresu:

“Darbininko” Administracija,

Siunčiu $.................  ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

Vardas ir Pavardė..

Gatvė ..........................

Miestas ir Valstija ...

Balandžio 11 d. mūsų bažny
čioje J. E. vyskupas Cushing 
suteikė Sutvirtinimo Sakra
mentą. Vaikučiams ir keliems 

knyga (s) suaugtiems, priimant Sakra
mentą, tėvais buvo graborius p. 
F. Vaitkus ir p. A. Rameikienė. 

-------------  Priimančių Sakramentą buvo 
virš 60 berniukų ir mergaičių. 
Iškilmėse lankėsi daug svečių 

-------------- kunigų.

įsigyti,

“DARBININKAS", 3SS WEST BROADVVAY, SO. BOSTON 27, MASS.
_____________________________________________________________________

tuvos nepriklausomybės atstei- 
gimo. Taipgi buvo ir aukų rin
kimas. Rinko A. Stanišauskas,
J. Stanislauskas, O. Mačiukai- 
tienė. ir Breivienė. Aukotojų 
vardai: po $4.00 — V. Raišelie- 
nė; po $2.00 — P. Žilinskienė. ■
K. Vogeiienė, P. Vaznienė. O.
Lučinskienė. E. Bajorienė, J. 
Šatkus. J. Januškienė. O. Vens- 
kuvienė. M. Sapiegienė, A. Žu
kauskienė. O. Klimaitienė. M. 
Ruzgienė, A. Čirvinskas. P. Ta- 
mušiūnienė, V. Skirka, P. Skir- 
kienė. M. Lukas, Mrs. Lukas, E. 
Totoriūnas, P. Kuketskis, K. 
Višniauskienė, M. Batsevičienė, 
J. Batsevičius, I. Strutinskas, 
J. Dulbis, A. Stanišauskas. A. 
Sapiega. O. Bružienė. O. Pašiu- 
kevičienė. J. Žukauskas. J. Ma- 
saitis. J. Skubąs, A. Skirka, P. 
Rameika. S. Varnelis. L. Radz- 
vilas. J. Žukauskas, V. Biliskas, įnariai raginami dalyvauti šv. 
- r Rudis /mišiose bendrai su savo šei

momis ir aukoti jas it* šv. Ko
muniją dėl greitos ir krikščio
niškos taikos.

i

<

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE * tJ

Karys Jonas Kulišauskas, bu
vęs choristas, dabar randasi 
kur nors Pietiniame Pacifike. 
Jis rašo, kad ten neturi gyveni
mo patogumų, bet turi progą 
maudytis sūriame vandenyje, 
kur bangos iškyla net 15 pėdų 
į aukštį. Karštį pergyvenant 
esą gera pasimaudyti. Vieną 
dieną buvo atvykusios kino 
žvaigčdės mūsų kareivėlius pa
linksminti. Kareiviams rodo 
judamus paveikslus. Ten yra 
katalikų kunigas kapelionas, 
kuris atnašauja šv. mišias ir ap
rūpina kareivius dvasiniais rei
kalais.

Mūsų Jonas džiaugiasi susiti
kęs lietuvį kareivį, “Andy” Bal
čiūnas, kuris esąs geras katali
kas. Jis sako: “Kai aš perskai
tau “Darbininką”, tai aš jį duo
du skaityti Balčiūnui”. Jis taip 
pat sakęs, kad jam “Darbinin
kas” patinka — “It is a good 
paper to read...” Balčiūnas pa
einąs iš Chicago, III. Mėnuo at
gal mirė Balčiūno motinėlė, ir 
jis negalėjęs jos paskutinį kar
tą pamatyti.

Jonas sako, kad gaunąs tik 
mėnesio senumo laiškus ir laik
raščius. Esą pasenusios žinios, 
bet “mums kareiviams yra vis- 
tiek naujos”.

Siunčia visiems Velykų šven
čių proga sveikinimus ir linkė
jimus.

Rašykite mūsų kareivėliams 
laiškus. Jono Kulišausko adre
sas yra:

Pvt John Kulisauskas, Co. L 
185 Inf. APO. 40,

/z< Postmaster 31067347
San Francisco, Cal. U. S. Army.

SCRANTON, PA.

CAMBRIDGE, MASS.
Sekmadienį, balandžio 16 d., 

parapijos svetainėje įvyko LDS 
8 kps. susirinkimas. Susirinki
me išrinkta delegatai vykti į 
Federacijos apskričio seimelį. 
Delegatais išrinkti šie: A. H. 
Plekavičius, P. Radaitis; S. Lui- 
nis ir V. Jakavičius. Susirinki-j 
me nutarta turėti Motinos pa-i 
gerbimui šv. mišias balandžio 
30 d. Šiais metais, kada karo 
šeimos yra išardytos, kuopos

POLIT1C1AN — Actress Vir- 
g:n:a Bruce has thrown her hat 
in the ring and is seriously go- 
ing in for polities. She v.-ill 
run for seat in Cahfornia Statė 
iegislature, representing home 

district of Santa Monica.

Šį metą Velykos praėjo labai 
iškilmingai. Prisikėlimo mišias 
atnašavo kleb. kun. J. V. Kaz
lauskas. procesiją tvarkė kun. 
A. Zanavičius, choras, vad. A. 
Stanišauskui, ir solistai, pasiro
dė gražiai.

Pereitą sekmadienį įvyko pra
kalbos. kurias rengė Bridge
porto Lietuvių Tarybos skyrius 
Lietuvos šelpimo reikalu. Vaka
rą atidarė ir gražią kalbą pasa
kė kun. Al. Zanavičius: taipgi 
visus pasveikino sergančio kle
bono vardu, kuris negalėjo da
lyvauti. Programą vadovavo

* Antanas Klimaitis. Svarbią pra
kalbą pasakė “Amerikos” laik
raščio redaktorius J. Laučka, 
kuri visiems patiko. Aiškiai nu
rodė kas link darbuoties dėl Lie-

F. Kilkis (Kiulkis).
S. Suslevičius. K. Jakutis, A. 
Gustas, P. Svirskas, J. Kairys, 
K. Yokštas, J. Blažys, F. Žilai - 
tis, J. Buiniauskas. A. Viznis, 
B. Viznienė, J. Stanislauskas.

Viso surinkta $70.00. Išlaidas 
padengus, kiti pinigai bus pa
siųsti Amerikos Lietuvių Tary- 
bos Centrui.

Tikrai reikia pasidžiaugti to
kiomis pirmomis gražiomis pra
kalbomis ir širdingai sudėtomis 
aukomis.

Į komitetą įeina šie nariai: J. 
Dulbis, A. Klimaitis, A. Sapie
ga, A. Stanišauskas. A. Viznis, 
A. Tuska, J. Skubąs, J. Stanis
lauskas. P. Rameika, A. 
pastarasis bus pakviestas. Bus 
ir daugiaus pakviesta iš moterų 
ir mergaičių.

Skirka.

Motinos Diena šį metą bus 
gegužės 14 d. Choras jau moki
nasi gražų muzikalį vaidinimą, 
su gražiomis dainelėmis, tai 
yra: “Geroji Motinėlė”. Po vai-

Pas pp. J. R. Matusevičius 
lankosi jų sūnus, technikas eil. 
J. Matusevičius ir kapt. A. Ma
tusevičius. Džiaugiasi tėveliai 
sulaukę abiejų sūnų. Puskr. J. 
Mockevičius, gavęs progą, vis 

i atlanko savo tėvelius ir mūsų 
seną Cambridžių. A.D.

<
i

I
tas dvi dienas mūsų parapijos; 
skautai - berniukai aplankys vi- willow SL, 
sų lietuvių namus, rinkdami 
popierą. Patartina visiems su
rinkti senus laikraščius, kny
gas, žurnalus ir senus popie
rius, surišti į pundelius ir padė
ti prie savo namų, bet ne ant 
šaligatvio. Atvykę skautai, su
rinktus popierius iš jūsų kiemų 

J paims. Valdžiai reikalinga daug 

popieros. Todėl padėkime mūsų 
skautams šiame popieros rink
liavos darbe, o tuomi atliksime 
gerą užduotį ir, be to, apvalysi
te savo namus nuo bereikalingų 
popierų.

Balandžio 24-25 d.d. visame 
Cambridžiuje varomas vajus 
vartoto popieros rinkliavos. Per

dinimo, parapijos abu chorai pa
dainuos gražių dainų, bus solo 
ir gera orkestrą šokiams. Pel
nas parapijai. Visi turi susido
mėti šiuo parengimu.

Buvo skelbta, kad balandžio 
21 d. mūsų parapijos svetainėje 
kalbės p. S. Gabaliauskas ir p. 
J. Laučka- Mums pranešta, kad 
p. S. Gabaliauskas susirgęs ir 
yra ligoninėje. Todėl prakalbos 
neįvyks.

Klebonas jau savaitė 
kaip serga. Parapijiečiai 
greitai pasveikti.

laiko 
linki 

O.

Redakcijos Atsakymas
New Britain, Conn. — Žinu

tės apie laisvamanių tautininkų 
afišavinjąsį netalpinome. Vi
suomenė gerai žino, kad kaiku
rie tautininkai yra aiškūs vie
nybės ardytojai. Bet apie tokius 
neverta užimti vietos laikraš
tyj.

Balandžio 23 d., Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos svetainėje į- 
vyks LRKSA 30 kp. šauni va
karienė su gražia programa — 
kalbomis, dainomis ir muzika. 
Kalbės “Garso” redaktorius p. 
M. Zujus ir LRKSA Centro se
kretorius p. V. Kvetkus, ir ket
virto apskričio pirm. p. Jurevi
čius. Dainuos solistė Alena 
Muskienė.

Rengimo komisijoj yra šie: 
kp. pirm. J. Tankelevičius, sekr. 
Leokadija Žemaitytė. Stasys 
Žemaitis, Juozas Makštutis, 
Juozas Kavaliauskas. Vakarie
nės pirm. P. Baltrušaitienė, pa- 
gelbininkės — Janušienė, Ona 
Brokevičienė, M. Bunevičienė, 
Žalienė. Gilbienė, A. Gurskie- 
nė, M. Kazlauskienė, Glašaus- 
kienė, Viesiūtė. Grebliūnienė, 
Komisija darbuojasi pavyzdin
gai.

Kviečia ne tik vietinius, bet ir 
iš kitų kolonijų dalyvauti vaka
rienėje.

NORVOOD, MASS.
O. Kavaliauskienė, gyv. 

kuri pergyveno pa
vojingą operaciją Cambridge li
goninėje, šiomis dienomis grį
žo į namus ir laipsniškai sveiks
ta.

P-

Sekmadienį, balandžio 16 d., 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje priėmė Moterystės 
Sakramentą p. Marijona Oku- 
levičiūtė, gyv. VVashington St., 
su p. J. Pešinu iš So. Bostono. 
Linkime laimingo gyvenimo.

Išrinkti šie: A. 
Daukantas. Nu- 
už šiuos metus 
draugijų meti-

Cambridge Federacijos 16 
skyrius pradeda rodyti gyves
nę veiklą. Sekmadienį, balan
džio 16 d. įvykusiame susirinki
me išrinkta atstovai į Federa
cijos Seimelį. 
Zaveckas ir A. 
tarta apmokėti 
Federacijai šių
nes duokles: LDS, Moterų Są
jungos 22 kp., Šv. Teresėlės mo
terų draugijos, Šv. Stepono vy
rų draugijos, P. Šv. N. P. mote
rų draugijos. Federacijos sky
riaus ir ALRKS 17 kp. Draugi
jos apmokamos ne tam, kad tas 
jas palengvintų, bet kad tuomi 
darytųsi gyvesnė tarpusavė

Tą pačią dieną, tuoj po su
mos, parapijos svetainėje įvyko 
trys susirinkimai, būtent, Šv. 
Cecilijos choro, M. Sąjungos 
kuopos ir Šv. Jurgio draugijos 
direktorių.

Pirm, choro, p. Ona Paznio- 
kaitė labai nuoširdžiai paragino 
visus dalyvauti Darbininkų Ra
dio koncerte, gegužės-May 21 d. 
Taipgi ir Sąjungiečių pirm. p. 
Ieva Tvaskienė kvietė Sąjun- 
gietes vykti į koncertą ir iš ank
sto įsigyti tikietus.

Moterų Sąjungos 27 kp. inten
cija šv. mišios įvyks sekmadie
nį, gegužės 7 d., 8 vai. rytą Šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje. 
M. S. apskričio suvažiavimas į- 
vyks birželio 4 d. parapijos 
svetainėje. Į Naujos Anglijos 
Lietuvių Katalikų seimelį iš Są
jungiečių vyks pp. I. Tvaskienė 
ir A. Kudirkienė.

Rengimo Komisija.

*New and Old

In the matter •<<«««£
ances. “The
on the Air” Sunday <CBS. 4.30 
EWT) offers something ®W.
thing new. Loma Byron <Iert». 
brilliant younj soprano, appears 
with Kostelaneti for the first time. 
Co-ruest Kenny Baker, above. 
staiTinz uith Mary Martin in the 
Broadvay hlt “One Trach of 
Venos,” will he on the pro^ram 
for the siath time. _ a

p. V. Baltaduonytė 
tais pradėjo mokytis 
ir dainavimo Bostono 
vatorijoj. Linkime 
sėkmių.

šiais me
ni uzikos 
Konser- 

geriausių



Penktadienis, Bal. 21, 1944 m.

LDS Studijų Rateliams
Pijus XII ir Taika

v •

Kalba Kardinalų Kolegijai 
Gruodžio 24. 1939

Šioje šventoje ir kilnioje dienoje, Garbingieji Bro
liai ir mylimieji Sūnūs, kada mes nekantriai laukiame 
Atpirkėjo užgimimo šventės, yra tarsi pagreitintas 
Kalėdų džiaugsmas Mums, matant čia susirinkusius 
Kolegijos Kardinolus ir Romos prelatus, girdint my
limojo ir garbingojo Kardinolo pirmininko žodžius 
taip nuoširdžiai pareiškiant linkėjimus, linkėjimai, 
kurie maldomis dangiškajam kūdikėliui sujungti, į- 
teikiant Mums pirmose Mūsų Popiežiavimo Kalėdose.

Su jumis Mes pakeliame savo širdį aukščiau šios 
žemės į dvasios pasaulį, kurį tikėjimo šviesa aiškiai 
nušviečia. Su jumis Mes džiaugiamės, su jumis Mes • 
apmąstome tą šventą paslaptį, kuri amžiais paslėpta, 
buvo apreikšta Betliejaus stainelėje. Čia Mes apmąs
tome žmonijos išganymą; taikos apreiškimą tarp dan
gaus ir žemės, Dievo garbės aukštybėje ir žemėje ra
mybės geros valios žmonėms; istorijoje naują amžių, 
kuriame žmonės garbins tą Dievišką Paslaptį, didžiau
sią Dievo Dovaną, kuri duoda džiaugsmą visam pa
sauliui. Mūsų Kalėdų džiaugsmas yra dvasinis ir ant
gamtinis; jis tarsi sparnais kila prie Dievo. Liturgijos 
žodžiais: “Kad šiame nykstamame pasaulyje, mūsų 
širdys būtų nukreiptos ten, kur vien tėra tikri džiaugs
mai”. Žemiškųjų įvykių trukšmo ir ūžimo sūkuryje 
tikras džiaugsmas tegalimas tik dvasios poilsyje. Ir 
štai yra tvirtovė, kurios joki ^emiška audra nesu
griaus, nes čia širdys ilsėsi Dievuje su pasitikėjimu ir 
susijungia su Kristumi, Šaltinių ir Pradžia visokio 
džiaugsmo ir visų malonių.

Dievas su Mumis
Šito džiaugsmo ir paguodos dangiškoji šviesa yra 

pagrindas Krikščioniškojo pasitikėjimo, ir joki že
miškoji nelaimė ar baimė ar sielvartas nepajėgia tos 
šviesos aptemdyti ar sumažinti jos ramumą. Kuomet 
kiti yra nusiminime ir nežinojime, sielos, kuriose Kris
tus gyvena yra pilnos stiprybės; šitie pakila virš šio 
pasaulio audrų ir netvarkos giedoti Dievo surėdimui 
garbės giesmę. Audros gali kilti, bet šios sielos neturi 
baimės, ne vien dėl to, kad jos yra nemirtingos, bet 
taip pat dėl to, kad malda jos yra pakeltos prie Dievo 
ir su Juo susijungę. Sursum corda; Habemus ad Domi- 
num...

Tačiau nors Kalėdų išvakaris Mums suteikia 
džiaugsmą matant jus čia susirinkusius, bet ši valan
da negali būti be liūdnų prisiminimų. Prieš jūsų min
tis kaip ir prieš Mūsų stovi Mūsų garbingas Pirmta- 
kūnas, kuris tik metai atgal kalbėjo Mums atmintinus 
žodžius, žodžius prakilnius ir rimtus, išsiveržiančius iš 
jo tėviškos širdies gilumos, žodžius, kuriuos girdėjote 
ir supratote, kaip Mes girdėjome ir supratome; Nunc 
Dimittis kito šventojo Simeono. Jie skambėjo šiame 
kambaryje, kuriame Mes dabar kalbame. Jo žodžiai 
pranašavo ateinančias nelaimes; šaukė ir prašė visus 
dėti pastangas jų pašalinimui. Tie jo žodžiai dar tebe
skamba Mūsų ausyse ir pasilieka Mūsų širdyse.

Pasaulinio Karo Pradžia
Neapsakomoji karo nelaimė, kurią Pijus XI su 

baime permatė, ir kurią jis iš visų savo jėgų stengėsi 
pašalinti, kad tautos nepradėtų kraujo praliejimo, da
bar jau yra tragiškoji tikrenybė. Mūsų širdys prislėg
ta didžiausiu liūdesiu, kada Mes pamąstome, kad šita 
Kristaus užgimimo šventė, Taikos Karaliaus šventė, 
švenčiama mirtingoms kanuolėms ūžiant, kulkoms 
zvimbiant ir ginkluotiems karo laivams šaudant. To
liau, kadangi pasaulis, atrodo, yra pamiršęs Kristaus 
taikos žodžius, proto balsą ir Krikščioniškąją brolybę, 
Mes matome darbus ir įvykius, kurie yra lygiai prie
šingi tarptautiniai teisei ir pačios gamtos įstatymams, 
kaip ir patiems pagrindiniams žmoniškumo jaus
mams; darbai, kurie parodo prie kokio nežmoniškumo 
prieinama, kada tik tegalvojama apie saunaudiškumą. 
Tarp tų darbų Mes turime paminėti apgalvotą užpuo
limą ir sunaikinimą mažos, darbščios ir taikingos tau
tos, skelbiant būk ji galvojus užpuolimą, kuris nebuvo 
nei galvotas nei galimas; darbai ir neleistinas naudoji
mas naikinančių ginklų prieš nėkovojančius ir pabė
gėlius, prieš senelius ir vaikus; tas paneigimas žmo
gaus vertės, laisvės ir jo gyvybės, pasireiškia darbuo
se, kurie šaukia dangaus keršto. “Tavo brolio kraujo 
balsas šaukiasi iš žemės prie Manęs” (Gen. 4, 10); ir 
toliau didėjanti ir platinama metodiškai prieš Krikš
čionišką propaganda, ypač jaunųjų tarpe.

Mūsų yra pareiga, kaip ir Mūsų šventas troškimas 
ir tikslas apsaugoti Bažnyčią ir jos pasiuntinybę nuo 
prieš Krikščioniškos dvasios, ir už tai, Mes karštai ir 
rimtai raginame altoriaus tarnus ir Dievo šventųjų 
paslapčių dalintojus, būti visuomet uoliais ir pavyz
dingais mokyme ir gyvenime, niekuomet neužmirš
tant, Kristaus Karalystėje nėra svarbesnio pagrindi
nio įsakymo, kaip tiesos pildyme ir meilės užlaikyme.

TYKUS BUVO

Pradžia 3-čiame pusi, 
tos valios suklastojimas, 
kokį bolševikai praktikuo- ! 
ja.•J

Lietuva buvo paskelbta 
“pilnateisė sovietiška res
publika”, bet lietuviai joje 
jokių teisių neturėjo. Lais
vė, nepriklausomybė, vis
kas buvo nuo jų atimta; 
viskas, kas lietuviams 
brangu, niekinama; vieš
patavo neapsakomas tero
ras; 15,000 geriausių lietu
vių patriotų sugrūsta į ka
lėjimus, kur jie buvo žiau
riausiai kankinami ir žu
domi; 45,000 lietuvių išti
somis šeimomis, atskiriant 
vyrus nuo žmonų, vaikus 
nuo tėvų, buvo deportuoti 
į Sibirą, į Kazakstaną ir 
kitus Rusijos užkampius. 
Rasti dokumentai įrodo, 
kad bolševikai planavo de
portuoti net pusę visų Lie
tuvos gyventojų, o jų vie
toje buvo pradėję apgy
vendinti rusus, mongolus 
ir kitus ištikimus bolševi
kus.

Šitokių žiaurumų pasė
koje visa lietuvių tauta 
masiniai sukilo prieš bol
ševikus vos tik kilo karas 
tarp vokiečių ir rusų, išvi
jo bolševikus iš Kauno,] 
Vilniaus ir kitų miestų ir 
1941 m. birželio 23 d. pa
skelbė atstatytą Nepri
klausomą Lietuvą dar 
prieš tai, kai užėmė Lietu
vą vokiečių kariuomenė. 
Šituo sukilimu, laike kurio 
krito 4000 lietuvių ir buvo 
sužeista virš 8000, lietuvių 
tauta parodė tikrą savo 
valią ir pasiryžimą atgai
vinti savo nepriklausomą 
valstybę ir nuo to pasiry
žimo niekada neatsisakys.

Dabar lietuviai visomis 
priemonėmis kovoja ir 
prieš nacius, nes jie nepri
pažįsta Nepriklausomos 
Lietuvos, bet niekas iš lie
tuvių nelaukia ir Raudono
jo Teroro grįžimo. Lietu
viams lygiai nepriimtinas 
nacių Neuordnung, kur jie 
būtų tik tarnais vokiečių 
seniorų, kaip ir bolševikų 
“rojaus”, kur jie būtų ma
siniai terorizuojami ir de
portuojami į Sibiro snie
gus. Lietuviai nėra rusų 
“broliai”, o visai atskira 
tauta, kurią rusai tik per 
amžius skriaudė, < 
išnaudojo. Taip pat didžiu
moje katalikiška lietuvių 
tauta nieko bendro neturi 
ir nenori turėti su ateisti
niu bolševizmu.

Lietuvių tauta niekad 
nepripažino ir nepripažins 
nei nacių, nei bolševikų o- 
kupacijos ir visada kovos 
už Nepriklausomos Lietu
vos atstatymą, remdama
si tautų apsisprendimo

principu...
Protestuodami prieš bol

ševikų pretenzijas į Lietu
vą, mes drauge kreipiame 
viso kultūringo pasaulio 
dėmesį į tai, kad STRSJ 
kuri savo laiku sulaužė vi
sas su Lietuva sudarytas 
sutartis, dabar aiškiausiai 
laužo Atlanto Declaraci- 
jos dėsnius, nes atsisako 
pripažinti Nepriklausomą 
Lietuvą, kurią ji jėga buvo 
pavergusi.

Šiąja proga mes taip pat 
pareiškiame, kad Justas 
Paleckis, kurį Maskvos 
emisarai pastatė “Sovie
tiškos Lietuvos Preziden
tu” visų lietuvių yra laiko
mas tik savo tautos išda
viku ir aklu bolševikų į- 
rankiu.

Lietuvai Išlaisvinti 
Centras Argentinoje

Pirmininkas !g. Padvalskis 
Sekretorius Gilvydis 

&PEC. KORESP.

i

Lietuvis, Studijavęs Tropikų 
Augalus

(LKFSB) Kolumbijoje, 
Ibagues mieste, saleziečių 
agronomijos mokykloje 
lietuvis kunigas N. Saldu- 

|kas daug dirba dėstyda
mas net 18 pamokų savai
tėje. Žemės ūkio mokslus 
jisai buvo ėjęs Lietuvoje, 
o Kolumbijoje dar pagili
no savo studijas gyvuli-

j

Tykus buvo vakarėlis, 
Aiškiai švietė mėnesėlis. 
Skubinausi nuo darbelio 
Laistyt rūtelių darželio. (2)

Ir priėjau Nemunėlį,
Per jį siaurą lieptužėlį, 
O taip tamsioje naktelėj 
Bijau eiti pre lieptelį. (2)
Štai ateina bernužėlis, 
Piovęs lankoj dobilėlius.
Žada pervest per lieptelį. 
Palydėti lig namelių. (2)

O aš, per visą dienelę 
Nesimačius su gėlelėms, 
Vienas palinkusias taisiau.
Kitas nuvytusias laisčiau. (2)
Jei motutė mane bartų.
Tai gėlelės man užtartų, 
Jei motutė ir užpyktų.
Tai gėlelės nuramintų. (2).

Klausimai Apsvarstymui
1. Koki yra šio pasaulio karo priežastis ?
2. Kokias pastangas Pijus XI darė pašalinti gręsiantį 

karą?
3. Ką Pijus XII sako apie nekaltų žmonių žudymą?

Kad palengvinus ^skalbimo problemą fronte, Naujos Gvinėjos kariai 
sugalvojo pasigaminti skalbiamąją mašiną. Ir štai darbas prie užbaigos.

5
Mercy ligoninę Verbų sekma
dienį, grįžo namo šeštadienį po 
Velykų. Nors dar nėra visai 
sveika, tačiau jaučiasi daug ge
riau ir dabar turi laukti iki pil
nai sustiprės. Linkime poniai 
Ivoškienei veikiai pasveikti ir 
daugiau nebesirgti.

AMERICAN 
RED CROSS 

+

muniją. Mišių metu kaip mūsų 
Stanislova Juozapaitienė, ku-į mokyklos vaikučiai, taip sve- 

riai sunki operacija buvo pada- j čiai ir viešnios bendrai sugiedo- 
ryta Maryland General ligoni- jo kelias giesmes, 
nėję, jau žymiai sustiprėjo. Tą patį sekmadienį 11 vai. ry- 
Randasi namie 804 Hollins St. tą įvyko dviejų italų šliūbas. 
Jau gali pavaikščioti ir neužil- Kun. Dubinskas priėmė jaunųjų 
go mano grįžti prie savo parei- pasižadėjimus ir atnašavo šv. 
gu-

Petro Bendoravičiaus žmona 
Monika iš Locust Point, kuriai 
buvo padaryta didelė operaci
ja Bon Secours ligoninėje, ran
dasi namie ir išlengvo sveiksta.

Lietuvai Išlaisvinti Centro Argenti 
noje Pareiskhr.cs

mišias. Daug italų ir kitų sve
timtaučių dalyvavo šiose iškil
mėse.

Antradienį, bal. 18 d. klebo
nas dr. Mendelis minėjo savo 
gimtadienį. Mokyklos vaikučiai, 
dėka Sesučių Kazimieriečių rū
pesniui, gražiai giedojo per kun. 
Mendelio mišias 8 vai. ryte.

Pereitą pirmadienio vakarą

Nuotrupos
Juozo Matukaičio duktė ran

dasi Franklin Square ligoninė
je. Buvo padaryta operacija. Antanas Ivoška su savo padėjė-
Manoma, kad turės pasilikti li- jais išgriovė didžiosios savaitės 
goninėje apie dvi savaiti.

Per Velykų šventes pas kun. i 
dr. Mendelį lankėsi švogeris Po
vilas Pliuščikas su savo žmona 
iš Oakville, Conn. ir sesutė Ali
cija, slaugė, iš New Yorko.

Velykų pirmadienį padarė vi
zitą mūsų kunigams šv. Karo
lio Seminarijos mokiniai, bū
tent. Jonas Maskevičius. Kazi
mieras Pugevičius, Jonas Anto- 
szewskis, ir Petrokų sūnus.

Šv. Alfonso bažnyčia taip ža
vi svetimtaučius, kad jie nori 
apsivesti mūsų bažnyčioje ir' 
būti palaidotais iš mūsų bažny-l 
čios.

Sekmadienį, balandžio 16 d.! 
per mišias 8:30 vai. priėmė šv. 
Komuniją “in corpore” svetim
taučių dr-ja vardu Catholic Fra- 
ternity. Ta dr-ja tą sekmadienį 
turėjo savo metinį seimą, bet 
pirm pradėsiant svarstymus at
stovai atsilankė mūsų bažny
čion ir būryje priėmė šv. Ko-I

Viešpaties kapą. Per 10 dienų 
svetimtaučiai džiaugėsi šiuo 
meno darbu.

Gegužės mėn. prasidės meti
nis Arkivyskupijos Labdarybės 
Vajus. Visi Arkivyskupijos ka
talikai bus kviečiami pasižadėti 
įmokėti $15.00 į metus laiko į- 
vairiems Arkivyskupijos kata
likų Labdarybės darbams. Mūsų 
parapijai paskirta surinkti me
tams $3,000.00.

Sekmadienį, kunigai, dėkoda
mi žmonėms už Velykų aukas. 

' pasakė, kad Velykų rinkliava 
Į buvo virš $1,000.00 ir kad tai 
] buvo didžiausia suma parapijos 
' istorijoj. Iš tos sumos reikėjo 
$300.00 atiduoti Arkivyskupijos 
Klierikams. Tai yra metinis pa
skyrimas.

Pereitą penktadienį ‘■Darbi
ninke” vietoj Jurgelionio, turė
jo būti Markelionio Jurgio pra
vardė. Markelionis lankė žmoną 
ir gimines per Velykų šventes.

ninkystės ir tropikų auga
lų.

Ibagues miestas labai 
gražus: kalnų ir amžinai 
žaliuojančios augmenijos 
apsuptas. Prie tos tėvų sa
leziečių užlaikomos agro
nomijos mokyklos berniu
kams yra gražios sporto 
aikštės, patogios maudyk
los, dideli bandymo laukai, 
kame moksleiviai pralei
džia didelę dienos dalį, 
daug dėmesio kreipdami į 
praktikos darbus, paskui 
turi porą valandų pamokų 
ruošimui ir 4 vai. teoreti
nių pamokų.

Tame pat mieste, kunigų 
seminarijoje mokosi ir ki
tas lietuvis — Titas As
trauskas, kuris ruošiasi 

: subdijakonatui.

Padėkite Kailinius I
STORAGE!

Nauji Aukotojai a. a. kun. 
Lietuvniko Paminklui

Dėka mūsų kunigų nuolati
niam priminimui a. a. kun. Lie
tuvniko Klierikų Fondo, per pe
reitas dvi savaiti įplaukė sekan
čios aukos: Margaryta Loessel 
aukavo $100.00, Vladas Stuikis 
$50.00, Alėsė šantienė $50.00. 
Parapijonka $50.00. Petras ir 
Petronėlė škirmontai $10.00. 
Barbora Klevečkienė $10.00, 
Pranas Rush $5.00. Moterų Są- 

engė ir jungos vietinė kuopa, kurios 
kun. Lietuvnikas buvo dvasios 
vadu nuo tos kuopos įsikūrimo 

j mūsų parapijoj, surengė vaka
rėlį ir uždirbo $125.00. Tą už
darbį paaukavo fondui. Taipgi 

' Altoriaus ir Rožančiaus Draugi- 
1 ja iš savo iždo paskyrė $50.00. 
I Fondas siekia jau arti $2,000.00. 
Dar tik trys mėnesiai kaip pra- 

i dėtas vajus sukelti reikalinga 
$10.000.00. Kun. Antanas Du
binskas. Fondo iždininkas, ma-

no, kad pusė sumos turėtų būti 
sukelta minėjimui a. a. kun. 
Lietuvniko vienų metų mirties 
sukaktuvių, tai yra liepos 22 d., 
1944 m.

Šv. Antano 9 Antradieniai
Antradienį, balandžio 18 d. 

pradėta novena 9 antradienių 
prieš Šv. Antano iškilmę? birže
lio 13 d. Kas antradienis per 9 
antradienius 7 vai. 
laikomos pamaldos 
ną. Kun. Antanas 
vadovavo pirmose 
Žmonių susirinko
giausia. bet tie, kurie atėjo uo
liai prašė užtarimo Paduvos 
stebukladario kalbėdami nove
nos maldas. Po pamaldų buvo 
duodama pasveikinti relikvija 
šv. Antano.

vakare bus 
į šv. Anta- 

Dubinskas 
pamaldose, 
neperdau-

Grįžo iš Ligoninių
Zokristijono žmona Ona Ivoš- 

kienė. kuri buvo išgabenta į

Kailinius reikia 
visuomet gerai už
laikyti ir taupyti, 
o ypač karo metu. 
Pavasariui atėjus. • 
kada kailiniai ne
bereikalingi, nelaikykite jų namie, kad kan
dys suėstų arba šiluma sudžiovintų, bet padė
kite juos į storage, kur jie bus apsaugoti nuo 
kandžių, sudžiūvimo ir vagių.

I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių fir
ma turi specialiai įrengtus vasaros metu kaili
niams pasidėti vaitus. Taigi kviečiame Nau
josios Anglijos ponias ir paneles pasidėti savo 
kailinius į storage pas mus, kur kailiniai bus 
užlaikomi kaip turėtų būti užlaikomi.

!

PATAISOME SENU — Mūsų specialistai 
siuvėjai pataiso senus kailinius ir padaro kaip 
naujus. Taigi, prieš dėsiant juos į storage, 
duowite mūsų siuvėjams expertams juos pa
taisyti, kad jie išrodytų kaip nauji. Kainos 
kaip storage, taip ir pataisymo labai prieina
mos.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalauki
te, kad jums patarnautų ir padėtų šios firmos 
lietuvis atstovas p. Bernardas Koraitis.

411 WASHINGTON STREET.
BOSTON, MASS.
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SAVŲJŲ GLŪDUMOJ
(pp. Augusto ir Juzės Kašėtų pastogėje)

Telefono skambutis pažadino, iškankintas, vargų linijomis iš- 
domėtis jo kvietimu atsiliepti, vagotu veideliu kūnelis. Bet a-

Pakeliu telefono rankeną... kys skaisčios ir jos pirmos ma-
— Čia kalba brolis. Leonas. — ne sutiko:

Jonai, kuoskubiau-i — Sveikas. Jonuk! Gerai, kad 
teta visiškai silpna ir atvažiavai. Taip seniai tave ma

čiau...I
Mano lūpos palietė ligones 

išblyškusį veidelį ir sudžiūvu
sias rankas...

— Širdis mane vargina. Dak
tarai neduoda jokios vilties... 
Tik maldos mane dar palaiko... 
Meldžiasi vaikai ir prašo visų 
pažįstamų ir nepažįstamų, kur

atvažiuok, 
šiai, nes 
paskutinį savo motinišką palai
mą suteikė visai šeimai. Laimin
gas ir aš apturėjęs... Nori tave 
būtinai pamatyti...

Mano akis pritemdė lengvai 
išsiritus! ir pasiliejusi karštoji 
ašarėlė. Ne. ne. aš neverkiau, 
tik... ot tos ašarėlės viena po 
kitos ritosi ir tiek... Mintis nešė 
mane ten prie tos lovos, kur tik sužino, kad yra kokios mal- 
ilgisi manęs pamatyti pasiren- dos jie ten su savo intencijomis, 
gus amžinybėn senutė. 73 metų 
amžiaus žilgavėlė. mano moti
nos tikra sesuo. Juodvi džiau
gėsi vienu tėvu ir viena motina. 
Ji čia šaukia manęs gal pasku
tiniam pasimatymui, o ji tokia 
panaši į mano motiną.. Bet aš 
nieko nežinau apie savo motiną. 
Ji ten. kur antroji žiauri oku
pacija siaučia... ar ji gyva.. gal 
kur Sibire, gyva ar mirus. O 
gal čia mano motinos baisas 
per savo seserį...

gai: tėvelis Norbutas ir tėvel 
Skalandis. Tuo laiku kai kun. 
Skalandis stovėjo prie mano lo
vos buvo pradėjus varginti ma
ne širdies ataka. Maniau, kad 
jau atėjo valanda.

Čia duktė Onutė paaiškino, 
kad kunigas Norbutas gavo pas 
Seseris Klaristes abitą. Ir už
prašė jų pasimelsti.

Jau artinasi vėlesnė valanda. 
Ligonė jautėsi tikrai nuvargus 
ir pareiškė noro ilsėtis. Sulinko 
mano keliai ii. vėl prie sudžiūvu
sių jos rankų ir ji, kas žino, gal 
paskutiniu kartu palietė mane 
savo motinišku žvilgsniu, jaus
mu. meile ir palaima...

Kai po to jaudinančio apsilan
kymo ėjau Ames gatve, kad pa
gauti busą į Bostoną, tai mano 
ausyse vis skambėjo — mylėki
tės. mylėkitės... Jonas.

MONTELLO, MASS.

kad aš pasveikčiau... 
neduoda man numirti...

ir taip

Ji tai pasakius nutilo. Aiškiai , 
mačiau, kad neturi jėgų dau
giau tęsti savo kalbos. Tylėjau 
ir aš. Žiūrėjome viens į kitą ir 
buvome laimingi...
— Pasakok apie savo šeimą.— 
Čia atėjo ir tetulės viso gyve

nimo ištikimasis draugas, mano 
dėdė. Ir kita kaimynka, taipgi 
vyriausioji dukrelė.

Nemokėjau aš pasakot apie 
save. Pasakiau, kad esam sveiki 
ir darbuojamės. Tik sūnus jau 

traukinį ir busą. pasirengęs išeiti į karo tarny- ■ 
bą.

Kalba grįžo vėl prie ligonės 
gyvenimo. Raminau, kad esu 
perskaitęs vysk. Bučio knygą a- 
pie išgijimus Liurde, kur buvo 
išgijimų tokių stebuklingų, kad 
tiesiog mirštantieji žmonės ra
do sveikatą.
— Vaikeli.— pratarė ligonė.— 

aš esu išgijusi stebuklingai nuo 
plaučių džiovos prieš suvirs dvi
dešimts metų. Ir man padėjo 
Neperstojančios Pagalbos Pa
nelė Švenčiausia. Nuo to mano 
išgijimo mes ir sutvėrėme Šv. 
Roko parapijoj moterų ir mergi-

SUNKIAI SERGA. — Jau 
lėtas mėnesių, kaip sunkiai ser
ga Juzė Kašėtienė, gyv. 1611 
gat.. Montello, Mass. Ją labai 
sukrėtė širdies liga ir su jos gy
dymu buvo susijusios kitos li
gos. p. J. Kašėtienė yra labai1 
nuoširdi Šv. Roko par. narė ir 
tretininkė per ilgus metus. Jos 
rūpesčiu yra daug padaryta ka
talikiškose organizacijose tikrai i 
gražių darbų. Ji išaugino sūnui 
Joną, dukteris: Oną. Pranukę ir 
Florenciją.

Artimieji meldžiasi 
Dievo palaimos, kad 
keltų iš ligos patalo 
džiaugsmui.

ir prašo I 
dar pasi- j 
artimųjų į

Štai mano darbas mane palei
do ir aš galvatrūkčiais puoliau 
į gatvekarj. 
Žinau, kad už valandos su minu
tėmis būsiu ten. kur mano arti
miausioji tetulė laukia manęs.

Tyliai pasibeldžiau. Prasivė
rė durys ir sutiko mane artimo
ji giminaitė. Ji ten triūsė, gel
bėjo namų ruošai, prižiūrėjo 
sergančią. Ji pamačius mane 
tarė:

— Palauk, aš pirmiau prane
šiu ligonei, kad kartais negautų 
širdies atakos, kas jau nekartą 
kartojosi.
— Prašau, jaučiasi šviesesnė.

Iš palengvo įžengiu į sergan
čios kambarį. Baltam patale
guli baltutėlis sudžiūvęs, ligos nų draugiją tuo vardu...

Serga širdies liga Dr. Budrec-1 
kis ir varginasi jau kelios sa- i 
vaitės. Jis ilsisi savo namuose j 
daktarų ir namiškių priežiūroj. I

LOWELL, MASS
APOLONIJA STOŠKIŪTĖ

W. J. Chisholm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R, I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikaiingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

Ir vėl nutilo.
— Roxbury. misijų bažnyčioj ■ 

radau sveikatą. — kiek patylė
jus. vėl pratarė ligonė. — Dar 
Jonukas ir Pranuke buvo ma
žyčiai ir jie klūpodavo palei 

r mano lovą ir meldėsi, verkė...
Buvo tikrai jaudinantis mo

mentas. Veidais ritosi žibantie
ji perlai.. Visi tylėjome... Tylė
jo ir ligonė.

— Vakar.— po valandėlės pra
tarė ligonė. — pareiškiau mano 
palaimos žodi vaikams... kaip 
jie turi gyventi... Mylėkitės. 

, mylėkitės taip, kaip mes Lietu- 
; voj mylėjomės su giminėmis ir 
su visais artimais... Mes su sa- 

, vo pusbroliais buvome kaip tik- 
i ri broliai, seserys...

Čia ligonė ir vėl nutilo.
— Šiandien atlankė du

I
MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
g

I

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

MT WASHIMGTpN
430 B1OADWAT • SOUTH BOSTON

Dvidešimts devyni metai at
gal Lovvell turtingas pirklys 

j mirdamas paliko miestui kelis > 
milijonus dolerių, kad kas metą ■ 
miesto gyventojams būtų suren
giama meno ir mokslo koncertai 
ir pamokos. Iš palikto fondo y- 
ra samdomi įžymūs artistai, ir 
žmonėms surengimas yra ski
riamas dovanai.

Sekmadienį, balandžio 16-tą 
p-lė Apolonija Stoškiūtė pasiro
dė kaipo viešnia dainininkė Mo- 
ses Greely Parker Lectures kon
certe. Vietos ir apylinkės lietu
viai skaitlingai atsilankė į kon
certą. Didžiulė Lowellio audito
rium nematė niekados tiek 
daug susirinkusių lietuvių. Vie
tos spauda ypatingai pastebėjo, 
kad niekados nemanė, kad tiek 
daug lietuvių randasi Lowellyje. 

Programa susidėjo iš septy
niolikos dainelių. Repertuaras 
buvo gan įvairus, susidedantis 
iš gražiausių muzikos dainelių. 
Programos eigoje sudainuota 
keturios 
būtent, 
Liūdna”

, . “Manokum- i „____ Staasys
“Burtai” — Gruodžio. Visų lie
tuvių veiduose matėsi džiaugs
mo šypsena, kuomet išgirdo tas 
skambančias lietuviškas melo
dijas. Vietos muzikos kritikas 
Sidney Fleet ypatingai užak
centavo gražumą ir linksmumą 
dainelių ‘Mano Rožė” ir “Sta
sys”.

Po pirmos pertraukos vietinis 
Romos Katalikų Federacijos 
Skyrius suteikė debutantei di
delį ir brangų purslą Ameriko
niškų raudonų rožių; antrą bu
kietą suteikė Vytauto Klubas.

“Jewel Song” iš Fausto iš- 
į šaukė gan daug plojimo. Ameri
konai šioje arijoj matė tikrą 
jos balso artizmą ir lankstumą.

Pianistas Harrison Potter be
galo lengvai mokėjo pritarti jos

lietuviškos dainelės, 
“Man per Naktį Buvo 

— Laumenskienė;
Rožė” — Kačanausko;

Vanagaičio ir

ke-

DARBININKAS

p. ANNA KASKAS, Kontralto

BOSTON SYMPHONY ORKESTROS PAŽIBA

DARBININKAS RADIO

Grandioziškas Lietuviu Radio

KONCERTAS
SEKMADIENĮ, METROPOLITAN OPEROS ŽVAIGŽDE

Gegužės-May 21,
19 4 4

JORDAN HALL
Huntington Avė. Boston.

(KAMPAS GAINSBORO ST.).
3:30 vai. po pietų

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

p. ANNA KASKAS, įžymi dainininkė- 
artistė, koncertavusi Lietuvoje, Italijoj 
ir Amerikoj. Svetimtaučiai ją labai 
aukštai įvertina ir gerbia. Darbininkų 
Radio Koncerte dainuos lietuviškas 
liaudies ir įvairias klasiškas dainas.

p. LUDWIG JUHT, kontrabasas virtuo
zas, pasižymėjęs grojimu solo ir orkes- trose Europoj ir Amerikoj. Darbininkų 

Radio Koncerte gros ir lietuviškas liau
dies meliodijas.

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

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

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

p. LUD WIG JUHT, Kontrabosas

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

Radio Programos vedėjas.

Avė Maria Valanda
Sekmadienį, balandžio 23 d., 

6:30 vai. vakare iš WMEX ra
dio stoties, Boston, ir kitų tink
linių stočių turėsime progą 
klausytis dramatizuotos prog-

Draugijų Valdybų Adresaidainavimui. Savo laiku jis pa
skambino keturias piano solo. 
Ypatingai gražiai paskambino 
Ravelio “Jeux D’Eau”. šiame 
kūrinyje pianistas parodė savo 
pirštų miklumą ir gabumą.

Panelės Apolonijos Stoškiūtės
atsilankymas į mūsų miestą at- Įramos iš Šv. Tarno Akviniečio 
vertė naują istorijos puslapį Lo-! gyvenimo. Pasiklausykime, 
vvellio lietuvių gyvenime. Tai 
pirmą kartą lietuvaitė turėjo 
progą pasirodyti viešai Lowellio, 
miesto muzikos mylėtojų tarpe. 
Lowellio lietuviai begalo džiau
giasi, kad Panelė Apolonija 
Stoškiūtė iškėlė lietuvių vardą 
ir paliko visų širdyse malonų i 
atsiminimą, šis koncertas Lo- 
wellio lietuviams yra istoriškas 
įvykis. Rep.

I

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktj 

602 Washington Blva. 
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokių reikalų

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *VC.

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

TeL So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiflnlenė,

8 VVirfield St.. So. Boston, Mass. 
Prot Rašt. — Ona Ivaškienė.

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

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

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
I 177 West 7th St.. So. Boston, Mass 
| Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 
, 948 E. Broadvvay, S. Boston. Mass.

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.. i Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnyte.
| Į1 110 H St.. So. Boston, Mass
i i' Draugija savo susirinkimus laiko kas
1 . antrų antradienį mėnesio. 7:30 vai. 
; ; vakare. Parapijos salėje, 492 E.
i i Į Seventh St, So. Boston, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
I P** protokolų raitininku.

»V. JONO EV. B L. PA4ALPINĖ9

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. RašL — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston. Mana.

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

787 E. Broadvvay. So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tr® 
člą sekmadlenj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų Parapijos saMJ 
492 E. 7th SL, So. Boston. Mana.
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VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES

Bal. 19 d., Amelija Paulaus
kaitė, gyv. 207 Gold St., ištekė
jo už Allen Lehman.

N.A.L.K. Seimelis So. Bosto-
_________________________

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, MJ. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
1

i------------------------------------ -—
Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD 

OPTOMETRISTAI 

447 Broadway
So. Boston, Mass. 

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

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

I

DrJ.C.Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybe — Akių. Vidurių ligų, 

Ausų. Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius 

Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadway 

So. Boston, Mass.

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

%

(VAIRŪS SKELBIMAI

I Svečiai Iš Philadel 
phiįos

ne, bal. 23 d. Kviečiami visi — 
ypatingai organizacijų atstovai, 
profesionalai, ir, dvasiškiai pa
sitarti apie šios apylinkės visuo
meninius reikalus. 10 v. r. gie
damos šv. mišios su asista už 
Lietuvą. Pamokslą sakys Tėvas 
Pranas Aukštikalnis, S. J. Po 
pamaldų pusryčiai. Pirmą va
landą p.p., seimelį atidarys mal
da kun. dr. K. Urbonavičius. 
Kalbės J. B. Laučka, A. Knei
žys, kviestas Leorfardas Šimu
tis. Seimelis baigsis su pamal
domis.

6 vai. vak. vieša vakarienė ka
reiviams remti, 492 E. 7th St.

I

[NEPAPRASTAS MENO
Šios savaitės pabaigoje Bosto

ne lankysis nemaža svečių. Jų! 
bus ir iš tolimos Philadelphi
jos. Iš ten atvyksta netik jau
noji 9 metų amžiaus artistė šo
kėja - dainininkė Loreta Kava
liauskaitė, bet su ja atvyksta 
jos vyresnė sesutė pianistė Irę-! 
na ir mamytė — Ona Kava-1 
liauskienė.

Su garsiuoju kapitonu Tadu- į
ku Kuligausku (11 m.) atvyks-į(jelių išpildys pagarsėję svečiai

VAKARAS

ta ir jo mamytė Ona Kuligaus-; 
cienė, kaipo palydovė.

Jaunieji artistai, kaip jau ži
note dalyvaus Bostono Lietuvių 
Jaunamečių Tautinių Šokių 
Grupės parengime, Bal. 23 d., 
Municipal Building, So. Bostone.

Rap.

RENGIA BOSTONO LIETUVIŲ JAUNAMEČIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

SEKMADIENĮ, BALANDŽIO - APRIL 23 d., 1944
6 VAL. VAKARE

MUNICIPAL BUILDING, E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Įdomią programą iš lietuvių tautinių ir klasiškų šokių, muzikos, dainų, deklamacijų ir vaiz 

artistai iš Phila., Pa. ir Bostono Jaunamečiai, vadovybėje Onos
Ivaškienės. Programe bus apie 50 dalyvių nuo 4—18 m. amž.

I

Seimeliui pasibaigus, Šv. Pet
ro parapijos moterų - merginų 
■kareiviams remti skyrius ren
gia viešą vakarienę kareivių 
naudai, kurioje dalyvaus sve
čiai ir vietiniai. Kviečiami visi 
atsilankyti ir tuomi palinks
minti vargstančius mūsų ka
reivius.

LDS 1-mos Kuopos 
Šv. Mišios ir 
Susirinkimas

Sekmadienį, balandžio 30

Nutarė Paremti 
Koncertu

d.
vai. ryte, Šv. Petro par. baž

nyčioje, W. 5th St., So. Boston, 
i bus atnašaujamos šv. Mišios, 
!LDS 1-mos kp. intencija. Tą 
dieną pripuola Šv. Juozapo, mū
sų organizacijos globėjo šventė. 
Todėl kviečiami visi nariai daly
vauti tose mišiose ir pasimelsti, 
kad kuogreičiausiai sugrįžtų 
pasaulyje taika ir mūsų tėvų 
žemėje laisvė.

Po pietų 3 vai., “Darbininko” 
salėje įvyks LDS 1-mos kuopos 

■ susirinkimas. Kviečiami nariai, 
I kurie dar nėra užsimokėję duo- 
; kliu atsilankyti ir atsilyginti.

Valdyba.

8

I

Balandžio 16 d., Šv. Jono E v. ■ 
Paš. draugijos susirinkime buvo 
perskaitytas Darbininko Radio 
vedėjo, p. A. F. Kneižio laiškasį 
kviečiąs draugiją paremti ruo-| 
šiamąjį didžiulį koncertą, gegu-'Į 
žės 21 d., 1944, Jordan HalL
Bostone. Į šį kvietimą nariai en
tuziastiškai atsiliepė. Buvo pa
daryta pareiškimų, kad tai esąs 
tikras lietuvių pasididžiavimas, 
kad gali savo jėgomis tokioj 
garsioj salėj suruošti koncertą, 
kurio programą pildys tokios 
meno garsenybės, kaip Anna 
Kaskas - Katkauskaitė ir Lud- 
vig Juht. Juk tai pasaulinio 
masto artistai. Nariai nutarė 
platinti koncerto tikietus drau
gijos vardu, kad draugija įsigy
tų Radio Koncerto Globėjos 
vardą. Į

Išrodo,- kad nariai savo pasi
ryžimą ištęsės, juk _Šv. Jono 
paš. draugija yra didžiausia ir 
turtingiausia lietuvių draugija 
ne tik Bostone, bet ir visoj Nau
joj Anglijoj.

Kapitonas Teddy J. Kuligauskas, 
Philadelphia, Pa.

Šis gabus lietuvis berniukas, kuriam Amerikos 
Legijonas yra suteikęs Amerikos Kariuomenės 
Garbės Kapitono laipsnį už pagelbėjimą par
duoti daug karo bonų yra smuikavęs ir daina
vęs Amerikos Prezidentui Rooseveltui, jo po
niai ir garbingiems svečiams, White House, 
Washington, D. C. Taipgi Lietuvos Prezidentui 
A. Smetonai, Graikijos karaliui, Wendell Wil- 
kie, Irving Berlin, the Quiz Kids ir kitiems gar
siems asmenims, minioms žmonių ir radio sto
tims. Atsilankę Bal. 23* d., 6 vai. vakare į Muni
cipal Building S. Bostone, turėsite progos pa
matyti ir išgirsti šį pagarsėjusį 11 metų ber
niuką.

čiai, kurie pereitais metais ge» 
rėjosi p. Ivaškienės grupės šo
kiais ir muzika, laukia tos gru
pės ir šiais metais.

Iš Philadelphijos atvykę jau
nuoliai, kurie taip pat yra pasi
žymėję savo gabumais, tikrai 
suįdomins visus. Visi, kurie da
lyvaus meno vakare, sekmadie
nį, balandžio 23 d., 6 vai. vaka
re, Municipal Building svetai
nėje, E. Broadway, So. Bostone, 
turės progą pamatyti J. V. Ar
mijos jauną kapitoną, Tadą Ku- 
iigauską ir talentingą šokėją 
Loretą Kavaliauskaitę. Kartu 
su jaunais artistais atvyksta ir 
daugiau Philadelphiečių.

Visi į lietuvių tautinio meno . 
vakarą! Kvieslys.

PADĖKA

Atsilankę nesigailėsite. Žiūrėsite, stebėsitės ir džiaugsitės tais mū
sų jaunuočiais žiedais, kurie į jus prabils gražia lietuvių kalba, jums 
suprantama muzika, dainomis ir šokiais. Jie jums paliudys, kad jie drą
siai kovos už Amerikos pergalę ir Lietuvos nepriklausomybę.

i

Nuoširdžiai dėkojame p. Gu
daitienei, gyv. Dorchester, už 
suruošimą “surprise party” sa
vo namuose mūsų gimtadienio 
proga. Taipgi dėkojame visoms 
kitoms, kurios prisidėjo dalyva
vimu, dovanomis, sveikinimais 
ir linkėjimais.

Mums buvo tikras surprizas 
ir labai malonus. Lai Dievas 
visoms atlygina iš Savo malo
nių šaltinio. Ši puota ir visa 
nuotaika tikrai buvo didinga ir 
mums atmintina.

Justina Pažasienė ir 
Anelė Čaplikienė, 

gyv. Dorchester, Mass.

Pirkite Karo Bonus ir
Štampas

Rap.

VYRŲ AR MOTERŲ
Elevotor Operatorių 
reikalinga tuojau. Gera alga, 

puikios darbo sąlygos. 
Matykite Mr. Leonard, 

MYLĖS STANDISH HOTEL
Beacon St., at Kenmore Square, 

Boston, Mass.

JAUNIMO ŠOKIAI
šeštadienį, balandžio 22 d., 8 

vai. vakare, Kenmore Hotel, 
Boston, įvyks L. Vyčių 17 Al
girdo kuopos ruošiami šokiai. 
Kviečia vietinius ir iš apylinkės 
jaunuolius ir tėvelius dalyvauti 
šokiuose.

Remkime mūsų jaunimo pa
rengimus gausiu dalyvavimu ir 
įsirašymu į L. Vyčių organiza
ciją, kuri yra vienintelė jauni
mo organizacija Amerikoje.

Lai visas mūsų jaunimas da
lyvauja šokiuose! ' Kvieslys.

LANKĖSI

Pirmadienį lankėsi Brooklyne 
radio valandos vedėjas Jonas 
Valaitis.

Tą dieną lankėsi Antanas 
Kaimelis iš Roxbury, Mass. At
silankymo proga įstojo į Liurdo 
knygos rėmėjus, aukodamas 
$5.00* knygos fondan. P-nas 
Kaunelis yra ilgametis LDS 
1-mos kp. narys ir “Darbinin- • 
ko” rėmėjas.

Antradienį lankėsi kun. Pr. ;

Loretta Kavaliauskaite, 
Philadelphia, Pa.

Talentinga ir Philadelphijos apylinkėje pa
garsėjusi klasiškų šokių šokėja ir dainininkė- 
solistė. Ji jau treti metai yra narė Hali of Fame 
radio stoties WIP — Philadelphia. Šiame pa
rengime, Bal. 23, 6 vai. vakare, Municipal 
Bldg., So. Boston, turėsite progos pasigerėti 
šios gabios gražios lietuvaitės dainavimu ir 
klasišku šokiu. Be kitko ji pasižadėjo padai
nuoti: "Tupi Gaidys", "Sesute Širdele", "Ėjo 
Petras Meškerioti", “Katinėlis Raštą Rašė" ir k. 
Pianu jai skambins jos sesutė Irena.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Neatideliokitė, Įsigykite Bilietus Išanksto

įvertinkime talentingus lietuvių jaunuolius 
savo gausiu atsilankymu.

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

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

220 E St.. Tel. ŠOU 3141. So. Boston. Mass.

Vėliausios Stailos
Plaukų kirpimo, Šukavimo, Garbinavi- 

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

Galite rasti Žavėjančiai, Moderniškai 
įrengtame

CASPERS BEAUTY SALON
Tenai didelis pasirinkimas 

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

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

arti L St. — Tel. ŠOU 4645

(VAIRŪS skelbimai

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumitare Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long

Dtstance 
Moving 

326 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Renew old acquaintances
Servicemen 45c.

M. Juras, LDS Centro vice-pir- 
mininkas. Jisai tarėsi su “Dar
bininko” administratorium apie 
maldaknygės — “Didysis Ra
mybės Šaltinis” antrą laidą. 
Mat, pirmoji laida baigiami iš
parduoti.

Tą dieną lankėsi Nonvoodie- 
tės p. M. Kavaliauskienė su sa
vo dukrele Florence. Atsilan
kymo proga, p. Kavaliauskienė 
kalendoriaus fondan aukojo 
$1.00.

Taipgi lankėsi p-nia A. Bačin- 
skienė. ilgametė LDS 8-tos kp. 
narė. Atsilankymo proga atnau
jino organą “Darbininką” ir ka
lendoriaus fondan aukojo $1.00.

Lankėsi Elzbieta Leščinskie
nė. Atsilankiusi padėkojo už 
gražų kalendorių ir jo fondan 
aukojo $1.00.

ATTENTION PLEASE
Announcing the ANNUAL K. of L.

SPRING DANCE
SOUTH BOSTON — COUNCIL 17

Where: Hotel Kenmore,
CRYSTAL BALLROOM, Boston

When: April 22,1944 — 8—12 p. m.
Music by BARTHLOMEW

Make new friends 
Civilians 90c.

Leitenantas Jakavonis šiamame Seigiamojo Seimo ir 
-------------- Spaudos atgavimo sukakčių pa-

Balandžio 11 d. Įeit. Vincas J. minėjime. Ten jie pildys maž- 
Jakavonis, kuris yra Merchant daug tą pačią programą kurią 

. Marine tarnyboje, gavo Second jie pildys South Bostone bal. 23 
' Mate laipsnį. Jis yra vedęs ir d., 6 vai.
i gyvena Burlington. Mass., sū- Buildinge. 
<nus patriotingo lietuvio ir nuo-.
širdaus “Darbininko” skaityto
jo ir rėmėjo, p. Tarno Jakavo- ’ 
nio, gyv. Athens St., So. Bos-, 
tone.

ii

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

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

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

GRABORIAI
vakare AJunicipal

Rap.

Meno Vakaras
23 die- 
svetai-

Bostoniečiai Dalyvaus 
Atidarymo Dienoje

National Folk Festival vado- 
i vybė, Philadelphijoj. pranešė, 
kad Bostono Lietuvių Jauname- 
čiams paskirta dalyvauti Festi- 
valo atidarymo dienos (geg. 10) 
programoje. Academy of Music 
salėje. Tai esanti svarbiausia 

! diena, nes į atidarymo iškilmes 
; susirenka valdžios oficiozai, 
spaudos, atstovai ir šiaip žy
mūs asmenys. Bostono lietuviai 
jaunuoliai dalyvaus popietinėj 

, ir vakarinėj programose, ir bus
i turbūt vieninteliai, kurie atsto-; 
vaus lietuvius šiame festivaly- sunkiai darbuojasi, 
je. Jie ten šoks šiuos lietuvių tautiniu 
tautinius šokius: Kalvelį, Kepu- J vardą. Gegužės mėnesio vidury- 
rine, Kubilą. Mikitą ir Jonkelį. Je j* su savo vadovaujama šo

kėjų grupe dalyvaus tarptauti
niame festivale Philadelphijoj, 
ir taipgi Amerikos Lietuvių Ta

Sekmadienį, balandžio 
ną, Municipal Building 
nėję įvyks tikrai graži ir patrio
tinė meno programa, kurią iš
pildys Bostono Jaunamečių Šo
kėjų grupė, vad. p. Onai Ivaš- 
kienei. Taipgi atvyksta iš Phi
ladelphia, Pa. kapitonas Tadas 
Kuligauskas, 11 metų amžiaus, 
dainininkas ir smuikininkas, ir 
šokėja Loreta Kavaliauskaitė 
dalyvauti programoje.

Bostono ir apylinkės lietu
viams yra proga pamatyti ir pa
siklausyti dainų, tautinių ir 
klasiškų šokių, muzikos, ir pa
sidžiaugti mūsų jaunimu, kuris 
išpildys visą to vakaro progra
mą.

p. Ona Ivaškienė labai daug ir 
kad mūsų 

menu kelti lietuvių

S. Etarasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKC 

Lietuvių G ra bortu* ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 
Joseph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBUC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

.

rinę, Kubilą, Mikitą ir Jonkelį.
Geg. 13 d., Lietuvių Muzika- 

lėj. salėje, ta pati grupė išpildys 
Į 2-jų valandų programą Phila-
Įdelphia Am. Liet. Tarybos ruo- rybos parengime. Philadelphie-

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLJC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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* KRISTAUS VYNUOGYNE *
Veda: Kun. K. Jenkus -

Kristus - Kelionės Draugas
Brangus Viešpaties Maldavimas

Kai mokiniai prisiartino prie Emaus miestelio, 
jų širdžių išsiveržė pilnas nerimo šauksmas: “Pasilik 
su mudviem, nes artinasi vakaras ir diena jau baigia
si.“ (Mato 24, 29).

Koks brangus Viešpaties maldavimas! Toks mal
davimas ir nerimo šauksmas apima kiekvieną žmogų, 
kai lieka vienumoje^ ypatingai kunigą misijonierių ar 
seselę toli nuo savųjų atsiskyrusį-ią. Taip šaukiasi kū
dikis tėvo, kad jo stipri ranka jį apgintų, motinos, kad 
neišleistų iš savo globos. Taip pat maldauja ir šaukiasi 
kiekviena siela paramos, kai visos viltys apleidžia. O 
gyvenime tų juodų vienumos valandų taip daug, o 
taip maža paguodos, ir šiltesnės užuojautos. Kada gi iš 
mūsų širdžių veržiasi nerimo ir paguodos šauksmas?

Gimimas, Gyvenimas, Mirtis
“Kai artinasi vakaras ir diena jau baigiasi”. Vie

nas vyskupas yra pasakęs: “Rytas yra tam tikra rūšis 
gimimo, diena — gyvenimo, vakaras — mirties”. Pri
simink tik tamsią, drėgną ir apsiniaukusią rudens 
naktį. Kokia ji baisi. Vaikai jos bijo, kaip baubo — ne
drįsta iš kambario išeiti. Bailesnius žmones tuoj apima 
kvaitulingas nerimas. Net tvirtų nervų žmogų ir tai 
priverčia baukščiu žvilgsniu apsižvalgyti. O ligoniams 
tos naktys virsta amžiais. Negrynos sąžinės žmonės 
jos kankina baisiais sapnais, kalėjimo ir pragaro vaiz
dais. Piktos valios žmonės, pasinaudodami nakties 
slegiančia nuotaika, eina vykinti savo pragariškų už
manymų. ir velnias eina su jais. Mirtis slenka, kaip 
vagis, ir skina žmonių gyvybes, kurios krinta, kaip 
pageltę rudens lapai. Pagundos sukelia baisiausią au
drą ir puola žmogų, lyg šėlstančios jūroj bangos. Nuo
dėmės. prisidengę viliojančiais papuošalais, nori pa
gauti jaunas sielas į savo nasrus. Tai labai menkas' 
slegiančios nakties vaizdas, kurioje sujuda visos gyve
nimo padugnės. Argi nereikia šauktis, kad Viešpats 
pasiliktų su mumis?

Mirtis Slenka Kaip Vagis
Kai sieloje naktis. Ar esi matęs naktį, kurioje iš! 

apsiniaukusio dangaus nuolat svaido ugnies strėles be ■ 
paliovos žaibai ir griaudžia perkūnai. Rodos baisesnio 
vaizdo nereikia. Tai vaizdas sielos, į kurią pateko sun
ki nuodėmė. Ta siela apsiniaukė, užviešpatavo naktis 
ir sąžinė nerami — kelia baisiausią audrą. Nes nuodė
mės audra užgesino paskutinę pašvenčiamos malonės 
kibirkštėlę. O siela, siela, kokia tu nelaiminga, kai pa- tėvas. Jis mirė pamokančia mirtimi. Jo laidotuvės bu- 
tenki į žiauriąsias nuodėmės pinkles. Kas iš jų tave be- vo liūdniausios, kuriuose kada savo gyvenime teko 
išves? Vien Jėzus Kristus, kurį taip žiauriai išvijai iš man būti. Apypiete mirė. Visa šeima serganti gulėjo 
savo širdies. Šaukis Jojo ir prašyk, kad Jis visuomet ant žemės. Aš pats vienas turėjau ieškoti grabui lentų, 
pasiliktų su tavimi.

Slenkstis | Amžinybę
Juodas gyvenimo vakaras. Nė vienas gyvenimo 

vakaras nesukelia tokios baimės ir nerimasčio, kiek 
paskutinis. Tai slenkstis į amžinybę. Jau gyvenime 
viskas užbaigta. Užbaigta visos laimingos ir pragaiš
tingos valandos. Jau tavo gyvenimo ratas, kuris suko 
tave, sustojo. Gal norėtum, kad dar kartą sugrįžtų 
saulėtos gyvenimo valandos — jau nebegrįš niekados.. 
Gal ir dabai norėtum atitaisyti didžiausias gyvenimo 
klaidas, nebėr galimybės. Jau vėlu. Tavo gyvybė ir gy
venimas tuoj užges, kaip žvagė...

Viešpatie, Pasilik Su Manim
Ir šioje juodoje gyvenimo valandoje tave visi ap

leis ir niekas, kad ir norėtų, nebegalės tau padėti. Pa
svarstyk ir suprasi, kad vienintelis ir brangiausis ta
vo sielos draugas yra Kristus. Todėl prašyTk, kad Jis 
visuomet būtų su tavimi. Tegul tavo širdis nuolat 
džiaugiasi su Kristumi ir maldauja: “Viešpatie, pasi
lik su manim!”

Viešpatie, Dovydo Sūnau, pasigailėk manės! Šaukė aklasis. Į 
Jėzus užklausė jo, ko jis norėtų. Neregis atsakė: kad regė-Kai

čia u. Ir Jėzus jį išgydė.

Ačiū Tau, Dieve, už praleistą laiką, 
ji palydėjau, kaip upės bangas. 
Jaučia krūtinė, kas jausmą palaiko, 
kuo man užmoki už dvasios ligas.

Bet, kaip krioklys, į lašus sutrupėjęs, 
slydau nuo kalno baision gilumon, 
visa išsidvelkė kryžkelių vėjais, 
vienas liūdnumas įkrito sielon.

Dieve! Per Tavo užrūstintą akį 
šiandien išvydau klaidingus takus! 
Širdį, kuri man savymeile plakė, 
Spaudžiau, tai mano verge jinai bus!

Faustas Kirša.

JUODOJI MIRTIS
(Bolivijoj, Pietų Amerikoj)

(Tęsinys)
Visa šeima serganti gulėjo ant žemės 

Tokią pat dieną nešant ją į kapus, merdėjo ir jos

bet neradau. Taip paskutinio jo noro palaidoti su gra
bu negalėjau išpildyti. Ore lijo, ką lijo — per akis py
lė. Visą popietę bėgiojau, prašiau giminių, draugų se
niūnui sukalti grabą ir jį palaidoti. Niekas nenorėjo 
lyjant nė laukan išeiti. Pagaliau prieš sutemas sura
dau du kareivius, kurie turėjo padėti duobę iškasti. 
Lietus lijo, nė jie nenorėjo. Kągi, daviau ausinę tingi
niams vaikėzams, ištraukiau kastuvą, ir duobė iškas
ta. Vėl naujas teatras! Dabar valio numirėlį nešti. Su 
energingu “maršu” guju pirm savęs abudu per miš
ką pas mirusio trobą; kilometras kelio.

Kareiviai ilgai šiaušės, bet nešė
Tai buvo šiurpus vaizdas. Jo žmona ir aš pagul- 

dėm mirusį į šamaką, pririšom prie ilgo mieto, kad 
būtų geriau nešti. Kareiviai ilgai šiaušės, bet nešė. 
Man širdis ko neišlėkė iš krūtinės nueinant su miru
siu, kai raupuoti vaikai vos pajudėdami gulėjo ant že
mės ir palydėjo žvilgiu mirusį tėvelį. Dar nenuėjom nė 
šimto žingsnelių, trenkė mirusį nešikai ant žemės. 
“Per sunkus”, sako. Vėl gavo ausinę. Pats paėmiau ir 
nunešiau į kapus. Nematyti, nors akin durk. Ir dangus 
be jokio pasigailėjimo — pilte pila vandenis. Šioj tam
sumoj ir lietuj negalėjau atkalbėti nė paskutinių mal
dų. Pakišom po žeme tylėdami.

Sukalbėjau “De protundis” ir parėjau namo. Tą
dien buvau taip pailsęs, taip sugraudintas, jog nebega
lėjau nieko valgyti. Šlapias iki panagių nusitaisiau ir 
atsiguliau.

Toki ir tolygūs atsitikimai galėjo ir kitose para
pijose atsitikti. Žinau, visi tėvai su didžiausiu pasiau
kojimu padarė savo. Niekada taip nejutau taip sun
kaus kunigo pašaukimo, kai per mano kaimelį slinko 
juodoji mirtis.

Dėkui Dievui, čia Robore, ši epidemija liovės. San- 
tiage dar vienur kitur pasirodė. Tėvas Liudvikas, šis 
nenuilstantis misijonierius, rūpinas tikrai motinišku 
rūpesčiu. Šį paskutinį mėnesį jis negavo nei atsilsio 
nei ramybės. Dažnai jojo tokią tamsią naktį, kad ry
tą vėl anksti slaugytų ligonius.

Daugelis žmonių išpažįsta mūsų pasiaukojimo 
darbą ir dėkoja. Bet dar daugiau už mūsų vargus ir pa
vojingus darbus savo gyvybei murma ir apkalba. Vieš
patie, atleisk jiems! T. Fortunat, O.F.M.

Kunigas Damijonas, Raupsuotojų apaštalas. Malo- 
kai saloje.

i
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Šv. Bernadeta

I Pradžia 4-tame pusi.
* priimdama vardą Marija- 

Bernard. Po dešimties me
tų nuo pirmųjų apžadų, 
rugsėjo 22 dieną, 1878 me
tuose, padarė amžinus vie
nuolės apžadus.

Bernadeta per 12 metų 
buvimo vienuolyne visuo
met buvo pavyzdinga vie
nuolė ir ištikima Marijos 
tarnaitė, nors ji ištikro pa
tyrė daug vargo dėl svei
katos menkumo, bet nie
kam ir niekados nesiskun
dė, nes jos žemiški vargai 
ir nuliūdimai buvo prisi
rengimas prie amžinoje 
laimingesnio gyvenimo. 
Tiesa, apsireiškusi Marija 
prižadėjo jai laimę tiktai 
ne ant žemės, bet danguje, 
dėlto ji ir netroško žemiš
kos laimės, nes ji garai ži- 

*nojo, kad šiame laikinia
me gyvenime nieks tikros 
laimės negali rasti.

Paskutiniuose metuose 
jos žemiškojo gyvenime 
sveikata visai pradėjo eiti 
blogyn. Kentėjimus turėjo 
neapsakomai didelius. Vi
sas jos susiraminimas bu
vo amžinoje Marijos paža
dėtoje laimėje ir širdingo
se maldose. Jau būdama 
prie slenksčio amžinybės ji 
meldė Dievo vien tiktai 
stiprumo ir kantrybės ga
lutiniam ištvėrimui sun
kioje žemiškoje gyvenime 
kovoje.

Prieš mirsiant ji atnau
jino savo pirmutinius pa
sakojimus apie regėjimą 
Marijos Liurde. Panašus 
regėjimų tikrumo atnauji
nimas, dar tokioje gyveni
mo svarbioje valandoje ga
li abejones prašalinti net 
iš labai abejingo žmogaus 
širdies. Jausdama paskuti
nę savo gyvenimo valandą, 
ji persiprašė seserų už 
bent kokius padarytus 
joms negerumus, ištarusi 
žodžius: “Šventoji Marija 
Motina Dievo melski už 
mane” ir užmigo amžinu 
mirties miegu. Ji mirė ba
landžio 16 dieną, 1879 me
tuose, turėdama vos 35 
metus 3 mėnesius ir 9 die
nas.

i
ant žemės Dievo išrinktie
siems gali suteikti. Šv. 
Bernadetos kanonizacijos 
iškilmėse dalyvavo 20 jos 
artimų giminių. Taipgi 20 
kardinolų ir šimtas vysku
pų, prie to iš viso civilizuo
to pasaulio šalių, minios 
žmonių turėjo garbę tų į- 
spūdingų apeigų būti liu
dininkais. Iš 50,000 maldi
ninkų didžiuma jų buvo iš 
Prancūzijos, nes ir Berna
deta tos šalies mergelė bu
vo. Įspūdingiausis gyveni
mo momentas po paskel
bimo Bernadetos šventą
ją sekė, kuomet popiežius 
Pius XI padėkonės giesmę 
užgiedojo, “Te Deum Lau- 
damus”, tuomet Šv. Petro

> ir visų Romoje 
esančių bažnyčių varpai

zykti daug ankščiau, bet j 
šiame atsitikime irgi aiš-j 
kiai matosi Dievo Apvaiz
dos ypatingas patvarky- ! 
mas. Atmintina, kad 1933 i 
metais visame krikščioniš
kajam pasauliui įvyko du Į 
lidelės svarbos jubiliejai. 
Pirmas, tai buvo paminėji- 
nas devyniolikos šimtme
čių sukakties, nuo Dieviš
kojo žmonijos atpirkimo. 
Antras ir labai reikšmin
gas, nes minėtais metais 
ouvo 75 metų sukaktis, 
įuo Marijos apsireiškimų Į 
Liurde, todėl ir atsitiko,! 
:ad varginga piemenėlė, 
nažai kam žinoma, Šv.! 
Marijos išrinktoji tarnai
tė Bernadeta, tų dviejų ju
biliejų minėjimo laiku ir 
)ūtų viešai paskelbta šven
tąja. Beabejonės šis nepa
rastas įvykis, kiekvienam 
cilnios širdies žmogui turi 
būti reikšmingas. Nes ir 
mums pasitaiko kaikada 
’abai sunkiose aplinkybėse 
gyventi, bet atsiminus to
kio prakilnumo vaizdelį, 
daug lengviau darosi nors 
mintyje kilti prie Dieviš
kojo sosto ir maldauti Jo, 
kad Jis suteiktų mums iš
tvermės dorybę, nes iš
tvermė gerame yra dan
gaus raktas, šv. Bernade
ta rodo mums kelią į dan
gų, todėl turime sekti jos 
oavyzdį, tuomet beabejo
nės ir mums bus proga Šv. ____
Mariją ir Bernadetą regėti bazilikos 
danguje.

Priskaitymas į šventųjų iškilmingai skelbė visiems 
skaičių arba kanonizacija Amžinojo miesto gyvento- 
yra aukščiausi pagarba ką jams Šv. Bernadetos gar- 
Katalikų Bažnyčia čionai bę. Rs.

I

Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

Kaimų Aplankymas

Trečias kaimas buvo 
labai gražus, išsitiesęs pa
kalnėje su plačiais ir pasi- 
tučinčiais ūkiais. Deja, šia- 

jme kaime kilo pavojaus 
debesys. Gyventojai pasi-

Ištikro ji numirė taip, javė pagundai, sodindami
tūlą žolę. Žmogus parūkęs 
tos žolės, numarina savo 

' jėgas ir jausmus, ir su
trukdo visą savo gyveni
mo pažangą, kun. Gerar- 
ras rado gerą pamatą savo 
statymo darbui, nes buvo 
dvidešimt karštai tikinčių 
katalikų, kurie stengėsi

lių tyrinėjimų gyvenimo 
ir svarbesniųjų Liurde į- 
vykių, popiežius Pius X 
buvo paskyręs rugp. 13 d., 
1913 m. jos beatifikacijos 
arba priskaitymą į palai
mintųjų skaičių, bet dėl 
kaikurių susidariusių prie- 
žaščių jos beatifikacija li-

(Tęsinys)

“Tai kitas dalykas,” jie 
atsakė. “Kun. Geselbrack 
buvo gerai žinomas kelei
vis ant to kelio. Bet nė vie
nas kunigas dar nebuvo 
nuvykęs į Meng Kiang”.

“Todėl reikia pirmą jam 
kelionę padaryti. Aš ke
liausiu rytoj. Kas link ta
vęs, Vangai”, jis pažvelgė 
į savo mylimą kelionės 
draugą, ir jam švelniai ta
rė, “esi laisvas su manim 

[eiti ar pasilikti. Gal būtų 
geriau pasilikti čia ir pa
laukti mano sugrįžimo”.

Vangas maloniai nusi
šypsojo. “Jei Dvasiškas 
Tėvelis nesibijo, tai ir aš 
nesibijau”, jis atsakė.

(Bus daugiau)

kaip ir kiekvienas žmogus, 
kad miršta, bet jos vardas 
prakilnių žmonių atminty
je pasiliks ant visados, nes 
iš Dievo malonės ji to pil
nai užsitarnavo, kad visi 
Dievą mylinti žmonės mi
nėtų ją iki laiko pabaigos. 
Už 34 metų nuo Bernade
tos mirimo, po visų forma- visokiais būdais išlaikyti 

gavo brangų tikėjimą.
Toliau, Fušung kaimas 

buvo gan didelis su didė
jančiu skaičiumi katalikų. 
Neužilgo, manė kun. Ge
rardas, čia bus svarbi mi
sijos stotis ir neužteks ją 

_ _ _ aplankinėti kas antrą mė-
ko atidėta birželio 14 d.Įaesi: Čia reikalinga, kad 
1925 metų. 2_................   ’
tais įvyko Šventųjų metų 
paskelbimas, todėl ta pro
ga popiežius Pius XI pri
skaitė Bernadetą į palai
mintųjų skaičių. Po astuo
nių metų, būtent, gruodžio 
8 dieną, 1933 metais, Ne
kalto Šv. Marijos Prasidė
jimo šventėje, prie iškil
mingų kanonizacijos apei
gų popiežius Pius XI vie
šai žmonijai paskelbė Ber
nadetą šventąja, paskirda
mas jos garbei balandžio 
10 dieną. Ištikro, Šv. Ber
nadetos beatifikacija ir 
jos kanonizacija, galėjo į-
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Minėtais me- ' kuniSas pasiliktų gyventi
|ir aprūpinti tikinčiuosius
Sakramentais.

“Ar grįžti namon?” žmo
nės paklausė kunigėlį, kai 
jie pamatė jį besiruošiantį 
vėl į kelionę.

“Ne! Mes dar sustosime
Meng Kiang kaime”, jis 
aiškino. Žmonės susijaudi
no ir baimė juos apėmė. 
“Negalimas daiktas”, jie 
priešinosi. “Kaip tamsta 
išvengsi plėšikų?”

“Buvo plėšikų ir ant ke- Kinijoje Peking’o Kata- 
■ lio į Fušung kaimą”, teisi- | likų universiteto trys pro- 

nosi kunigas. ‘fesoriai.




