
Šv. Juozapo—Globėjo 
Šventė

Sekmadienį, balandžio 30 
d. švęsime LDS organiza
cijos Globėjo — Šv. Juozą- j 
po šventę. Tai darbininkų 
šventė. Šv. Juozapas buvo 
ir yra darbininkams gra
žiausias pavyzdys.

Prašykime Šv. Juozapo 
užtarimo, kad jis išprašy
tų pasauliui taikos ir dar
bininkijai gerovės.

Ryte dalyvaukime šv. 
mišiose, priimkime šv. Ko- į 
muniją, o po pietų ar va-I 
kare, kur galima, susirin-, 
kime svetainėse išklausyti 
kalbų ar paskaitų ir apkal
bėti darbininkų reikalus, 
ypač savo organizacijos — 
LDS reikalus, kad į ją į- 
traukus visus lietuvius ka
talikus darbininkus.

Galingiausias ginklas y-; 
ra katalikiška spauda. 
LDS organizacija leidžia 
laikraštį “Darbininką”, 
spausdina ir platina doras 
knygas. Padarykime pasi
ryžimą išplatinti laikraštį 
“Darbininką” savo koloni
jose.
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Mobilizuoja Moteris 
Lietuvoje

a
(LKFSB) “SvenskaDag- 

bladet” praneša, kad anks
čiau nacių skelbtoji dalinė 
moterų mobilizacija Balti
jos kraštuose neatnešusi 
laukiamų rezultatų, tai vo
kiečiai paskelbę visuotinę 
moterų mobilizaciją. Vo
kiečiai netgi mobilizuoja 
vaikus 12-14 metų.

Į Vilnių Grįžo 16 Kunigų

fr

Senelis Arkivyskupas Išgelbėjo'

Šv. Juozapę

Quebec, Canada — Kata
likų laikraštyj “L’Action 
Catholiąue”, prancūzų kal
ba, tilpo kanadiečio kape
liono straipsnis, kuriame 

; aprašo kaip senelis italas 
' arkivyskupas išgelbėjo 250 
; italų, kurie buvo nacių pa- su nacių karininku tęsėsi 
smerkti sušaudymui.

Pereitą rugsėjo mėnesyj 
buvo nužudyti penki na
ciai kareiviai. Naciai tuo
jau pasmerkė už tai visus 

į to miestelio gyventojus, 
[kuriame buvo nužudyti tie 
penki naciai. Naciai nu
sprendė sušaudyti 50 italų 
už kiekvieną nacį.

Pirmieji 50 italai buvo 
pašaukti į aikštę ir pasta
tyti prie sienos. Tarp jų 
buvo ir senelio arkivysku- Tokiu būdu arkivysku
po gydytojas. Staiga pasi- pas išgelbėjo 250 italų gy- 
rodė senelis arkivyskupas vykių.
ir atsistojo prieš nacių ka-! Šias žinias paduoda ka- 
nuoles. Atsisukęs arkivys-j pelionas kun. L. X. Aubin, 
kūpąs į nacį karininką, C. SS. R.

kuriam buvo pavesta at
likti tą žiaurų sušaudymo 
darbą, ir pareikalavo, kad 
visi italai būtų paleisti į 
laisvę ir į jų vietą sušau
dytų ji (arkivyskupą). Pa
sikalbėjimas arkivyskupo

pusė valandos. Arkivysku
pas reikalavo ir nesitrau
kė iš vietos.

Po kiek laiko, nacių ka
rininkas, matydamas ar
kivyskupo griežtą nusista
tymą, paleido ne tik tuos 
50 italų, kurie buvo pasta
tyti prie sienos sušaudy
mui, bet ir visiems kitiems 
pasmerktiems dovanojo 
bausmę.

Kauno Lietuviai Priešinasi Kačių
Darbo Medžioklei

I

Washington, D. C. — Ka- rie yra verčiami į tarnybą, 
ro Informacijų Ofisas pra- turi vergauti Britų ir A- 
neša, kad Vokiečių Darbo merikiečių bombarduoja- 
Ministerijos agentai eina mose vietose. Vokiečių 
iš namo į namą Kaune ir tikslas yra susilpninti lie- 
gaudo vyrus. Vokiečių o- tuvių tautą išsiunčiant sti-

(LKFSB) Lenkų infor- kupacinės karo jėgos grie- priausius elementus į Vo- 
macijų biuletenis “Poland, foiasi griežčiausių priemo- kietiją.
Fights” praneša, kad išnįųt kad priversti 18-19 “Mes turime kooperuoti 
priverstinų darbų stovyk- į metų amžiaus jaunus vy- ir priešintis tiems vokiečių
lų grįžo į Vilnių 16 kunigų. 
Tai vis pasenę ar ligų per
varginti žmonės.

Naujas Amerikiečiu Radio 
Kasdien Transliuos Europai

rus stoti į vokiečių darbo planams. Stiprūs veiksmai 
tarnybą, paduoda vėliau- bus panaudoti prieš tuos 
sias pranešimas, kurį gavo pataikūnus viršininkus, 
OWI, aprašantis vasario kurie pasitarnauja vokie- 
mėnesyj padėtį Lietuvoje. į čių tikslams... Nei vienas 

1 iš mūsų neturi vykti į Vo
kietiją ir būti išstatytu į 
britų ir amerikiečių bom
bų pavojų”.

* — -

Globodąms šventąją šeimyną, 
Jis pildė Sutvėrėjo valią: 
Dabar mus vargstančius ramina, 
Į tobulybę širdis kelia.
Šventasis Juozapai! Tu sieki 
Atnaujint Kristaus Karalystę; 
Tad savo rankoj mus turėkie, 
Kad negalėtume suklysti. 
Tvarkyk ir moteris ir vyrus, 
Vaikus, jaunimą, visą tautą, 
Kad mūsų sielos būtų tyros 
Ir Dievui visada tarnautų. 
Išgydyk dorovinę slogą, 
Vergovės panaik-inkie pančius, 
Pašalįk kas pasauly bloga, 
Kad sumažėtų mūsų kančios. 
Apsaugok tuos, kurie kovoja 
Už mūsų laisvę, mūsų žemę; 
Pašalyk gręsiantį pavojų, 
Grąžink žmonijai taiką ramią. 
Palaimink darbininko ranką. 
Kuri šeimynai pelno duoną:— 
Tegu ji gerus darbus renka, 
J dangišką gabena kluoną.

f J. K.

dojamas Penktadieni, Bal. 28
Iškilmingas Šv. Mišias Atnašaus 

J. E. Arkivyskupas Cicognani
I Jo Eminencija, Kardino- Amleto Cicognani, šv. Tū
las O’Connell, 84 metų am- vo delegatas Amerikai. Iš- 
žiaus, Bostono Arkidiece- kilmėse dalyvaus vienati- 
zijos Arkivyskupas, mirė nis Amerikoje likęs Kardi- 
balandžio 22 dieną, 5:45 nolas, J. E. Dougherty, iš 
vai. po pietų. Jo kūnas at- Philadelphia, Pa. Dalyvaus 
vežtas į Katedrą pirmadie- taip pat Amerikos arkivys- 
nio popiety j.

Tūkstančiai žmonių per 
šias dienas ėjo maldomis 
atsisveikinti su savo dva
sišku Ganytoju. Antradie-

■ nio rytą, 10 vai., atlaiky
tos iškilmingos šv. mišios, 

: kuriose dalyvavo iš kiek-
■ vienos parapijos dešimts

. Katedroje buvo 
apie trys tūkstančiai vai
kų, kurie meldėsi už Kar
dinolo vėlę. Trečiadienio 
rytą atnašautos šv. mi
šios ir jose dalyvavo iš vi
sų Arkidiecezijos parapijų 
po penkis asmenis. Ketvir
tadienį tuo pačiu metu bu- 
ivo atlaikytos šv. mišios, 
Į kuriose dalyvavo vienuo- 

ir vienuoliai

kupai, vyskupai, prelatai, 
kunigai, vienuoliai ir vals
tybės ir miesto valdžių į- 
žymieji pareigūnai.

Po bažnytinių pamaldų 
Kardinolo kūnas bus at
vežtas atgal į Šv. Jono Se
minarijos daržą, netoli bu
vusio Ganytojo gyvenimo 
namo, ir čia, paties Kardi
nolo pastatytame rūsyje, 
bus palaidotas.

Penktadienį Boston mie
sto valdžios rūmai bus už
daryti iki po pietų; taip 
pat didžiosios Bostono 
miesto krautuvės bus už
darytos. Didžioji Amerikos 
visuomenė liūdi ir meldžia
si už J. E. Kardinolo 

. O’Connell vėlę.les seserys ir vienuoliai, ..Amžiną atilsį duok jo 
ro iai- i vėlei, Viešpatie. O Šviesy-
Penktadienį iškilmingas ; bė amžina lai jam šviečia, 

šv. mišias atnašaus Jo Ek-ĮLai ilsėsi ramybėje Vieš- 
scelencija Arkivyskupas' paties”.

' vaikučių.
I

I
į
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Nešauks Vyry Virš 26 Mėty

Vokiečiu agentu suimtie
ji vvrai siunčiami į Kauno 
kalėjimą arba j koncentra-

Japonai Briaujasi Gilyn Į Kiniją

VVashington, bal. 27 — centracijos stovykla arba 
Karo vyriausybė praneša, kalėjimu, kuriame buvo 
kad visi vyrai virš 26 metų 
nebus šaukiami į karo tar
nybą iki birželio 1 dienos; 
gi vvrai nuo 20 iki 38 metu 
amžiaus nebus šaukiami 
iki liepos pirmos dienos.

Londonas, bal. 27 — Sek
madienį, bal. 30 d. Ameri- cijos stovyklą. Visi tie, ku- 
can Broadcasting Stotis rie atsisako stoti arba ne- 
pirmą kartą savo oficialiu tinkami militariniai tarny- 
vardu leis programas oro 
baigomis į Europą 5 vai. 
po pietų Anglijos laiku 
(11:30 vai. rytą New Yor
ko laiku).

Naciai Šaudysią Danus 
Už Ginklus

Nuskandino Vokietijos 
Laivų Naikintojų

Londonas, bal. 27 — Bri
tų karo laivai nuskandino 
Vokietijos laivą naikinto
ją (destrojerį), kuris sto
vėjo Anglijos kanale sar
gyboje prieš invaziją. Kiti 
trys nacių laiveliai suspėjo 
pabėgti.

bai. siunčiami į Vokietijos 
ginklų fabrikus.

“Vokiečių valdžios nusi
teikimas 
kus”, sako pranešimas. 
“Vokiečiai piliečiai yra 
prašalinami iš bombarduo
jamų sričių pačioje Vokie
tijoje ir kitu pavojingų 
vietų, tačiau lietuviai, ku- sisiekima Danų su Švedija.

Stockholm, Švedija, bal. 
yra dabar aiš- 27 — Nacių vyriausvbė iš

leido įsakymą, pareiškiant, 
kad Danijos gyventojai 
bus sušaudyti, jei pas juos 
bus rasta ginklų.

Naciai nutraukė visą su-

Anglija Neduos Amerikai Bazių

Chungking, Kinija, bal..skyrius įvairiuose mies- 
27 — Japonai pralaimėda- tuose, 
mi ieško kitų karo frontų, 
kur tikėsi šį bei tą laimėti 
ir suraminti savo žmones.

Pralaimėję Indijoje ir 
Pacifike, jie smarkiai pra
dėjo varytis Kinijos gilu
mom

Iš Kinijos pranešama,! Kariuomenei užėmus, 
kad Chengsien miestui streikieriai grįžta darban, 
gręsia pavojus nuo Japo
nų užpuolimo. Japonija la
bai norėtų išmušti Kiniją 
iš karo ir taip užkirsti Ali- 
jantams kelią į pačią Ja
poniją.

Kiek laiko atgal sustrei
kavo tos kompanijos dar
bininkai, nes kompanija 
atsisakė pripažinti uniją, 
nežiūrint to, kad Karo 
Darbo Taryba buvo įsa
kiusi tą padaryti.

Kariuomenei

Japonai Pavertė Katedrų 
Kalėjimu

sugrūsti “apie 600 ameri
kiečių jūreivių ir civilių. 

■Po trijų dienų jie visi bu- 
' vo išvežti į Japoniją”.
I
I
I
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Londonas, bal. 27 — An
glijos ministerių pirmi
ninkas parlamente griež
tai pareiškė, kad Britani
jos bazės, kurios yra karo 
metu išnuomuotos Ameri
kai, nebus pavestos Jung
tinėms Valstybėms.

Amerikos Kongreso na
riai buvo įnešę sumany
mą, kad po karo Britanija 
leistų Amerikai tas bazes 
pasilaikyti.

Švediją, kad nesiųstų į Vo
kietiją karo ginklams ir 
lėktuvams reikalingų da
lių, nes bus imtąsi griež
tų diplomatinių priemonių 
prieš neitrales valstybes.

Kariuomenė Užėmė Mont- 
gomeryVard įstaigų

Vokiečiai Verčia 17 Metų 
Estus Vergiškam Darbui

Bombardavo Guam Salą
v

Tokio, Japonija, bal. 27
- Japonijos vyriausybė

----------- pranešė savo žmonėms, 
New York — Vyskupas kad Amerikos bombane- 

Miguel Olano, Apaštališ- šiai bombardavo Guam sa- 
ikas Vikaras Guam’oį. laiš- lą, bet nuostolių nepadary- 
! ku iš Indijos praneša, kad ta, nes Japonų lakūnai nu- 
j kaip tik jo vikariatas pate- viję Amerikos bombane- 
iko į japonų rankas gruo- šius pirm, kaip jie spėjo 
džio 12, 1941 m., tai japo- subombarduoti svarbias 
nai katedrą pavertė kon- karo vietas.
________________ 1____ -------------------------------------------------------------------------------- ------- --------- - ■ ■

I Darbininkų Radio Programa
VVashington. D. C. —Ka-[

ro Informacijos Ofisas!
praneša, kad 1.............
mobilizuoja 17 metų am- Boston, Mass.

šeštadienį, balandžio 29 d., 2 vai. po pietų įvyks 
vokiečiai lietuvių darbininkų radio programa iš VVCOP stoties,

Indijoje Alijantai Nugali 
Japonus

I Chicago, III., bal. 27 —
Prezidento Roosevelto j- 

j sakymu kariuomenė užė- 
i mė Montgomerv Ward 
[ kompanijos $300,000,000 
krautuvę, kuri turi savo

žiaus estus jaunuolius' Programoj dalyvaus p. Julės Vilkišiūtės iš Nor- 
darbui į Vokietiia. Jeigu w°od mokines. Dalį programos išpildysime įrekorduo- 

tai skau- dainomis ir muzika.
RADIO KONCERTAS

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

Anglija Įspėjo Svediję
Londonas, bal. 27 — An

glijos vyriausybė įspėjo žudyta.

Kandy, Ceylon, bal. 27 — 
Anglijos ir Indijos kariuo
menės atmušė Japonų ka
riuomenes nuo Imphal ir 
Kohimą miestų ir sunaiki
no jų tankus. Tūkstančiai 
Japonų kareivių buvo nu-

i kuris atsisako, į ’džiai baudžia.
Mobilizuotieji estai iau- Sekmadienį, gegužės-May 21 d., 3 vai. po pietų, 

nuoliai apmokinami politi- 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- 

Į mėjais.
Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenys 

prašomi priduoti skelbimus, pranešimus ir sveikini
mus ne vėliau penkiadieny j, jeigu norite, kad būtų 
paskelbta šeštadienį.

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449

niai ir militariai per apie 
metus laiko.

NAIKINA NACIŲ ORO JĖGAS
Londonas, bal. 27 — A-{paleido apie 500,000 bom- 

merikos ir Anglijos bom- bų į priešo oro bazes, 
banešiai be perstojimo Per vienuoliką bombar- 
bombarduoja nacių oro jė- davimo dienų Alijantai ne- 
gas Prancūzijoje, Belgijo- teko 2300 vyrų ir 373 lėk- 
je ir Vokietijoje. Alijantai tuvų.
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Japonai Skaudžiai Nukentė
jo Kuriles Salose

OPA įsakė Sumažinti 
Punktus Sviestui

Redakt. St. Sabaliauskas 
St. Francis Ligoninėje

Pearl Harbor. bai. 27 — 
Amerikiečiai per dvi pas
tarąsias dienas smarkiai 
bombardavo Kuriles salas 
ir taipgi Caroline salas. 
Numetė 35 tonas bombų 
penkiose vietose.

Japonų lakūnai atsisakė 
pasipriešinti. Japonai 
skaudžiai nukentėjo.

Washington, D. C., bai. 
27 — Kainų Administraci
jos Ofisas (OPA) Įsakė su
mažinti iki 12 punktų už 
sviesto svarą. Taipgi su
mažinta punktai avienai ir 
veršienei.

Įsakymas sumažinti 
punktus įsigalioja sekma
dienį. bai. 30 d.

(LKFSB) Jau kelinta sa
vaitė, kaip serga redakt. 
St. Gabaliauskas ir yra St. 
Francis ligoninėje, Pitts- 
burghe. Ligos krizę jau 
pergyveno, bet gydytojas 
sako, kad dar keletą sa- 

, vaičių teks praleisti lovoj.

Rusai Pradėjo Naujus 
Puolimus

Lietuvoje Steigsią Tinklų 
Fabriką

Egzaminai Į Pakraščių Sar
gybos Akademiją Gegu

žės 10
(LKFSB) Didelis trūku

mas tinklų jaučiamas Lie
tuvoje ir dėlto nebuvę iš
naudoti visi žvejybos gali
mumai. Nusistatyta steig
ti tinklų fabriką, kurs ga
mintų tinklus iš ūkiuose 
išaugintų linų. Reikiamos 
mašinos būsiančios atga-

Londonas, bai. 27 — So
vietų Rusijos kariuomenės 
pradėjo naujus puolimus; 
nuo Karpatų kalnų link: 
Juodosios jūros, taip pat 
per Lenkiją link Lwow 
miesto.

Rusai sako, kad per du j 
mėnesius laiko jie nužudė;bentos iš Vokietijos, 
ar paėmė Į nelaisvę 500,000: 
nacių kareivių.

Vokiečiai sako, kad jų ir privatinė nuosavybė. Savi- 
R.umunijos kariuomenės ninkams esą grąžinta dau- 
prasiveržė per rusų apsi- &iau kaip 50 amatų įstai- 
gynimo linijas prie Iaisi 122 prekybos ir trans-

Taip gi Lietuvoje grei
tesniu tempu grąžinama

miesto.

Estai Bėga Svedijon

porto įmonės, 184 mažes
nės industrijos įmonės.

■ Daugiau kaip 7,000 ūki-
■ ninku vėl atgavo savo nuo
savybes. Sunku patikrinti,

Per visą kraštą gegužės 
10 ir 11 dd. bus egzami
nuojami kandidatai įstoji
mui į J. V. Pakraščių Sar
gybos Akademiją. Priėmi
mas kadetais į minėtą aka
demiją bus daroma paren
kant egzaminų būdu kan
didatus, kurie turi būti 
nejaunesni kaip 17 metų 
amžiaus ir nesenesni kaip 
22 metų amžiaus gegužės 
1 dieną. 1944. Užklausimai 
dėl egzaminų vietos ir ki
tų informacijų turi būti 
siunčiami: Commandant, 
United Statės Coast 
Guard. Washington, D. C.

This appealing photograph won first prize in a photographic contest, 
"How We Are Helping Win the War at Home,” eondueted by the 
Federal Shipbuilding and Ory Dock Co., at Kearney, N. J. lt <• the 
work of Carson Trembly. rigger. and the model is his daughter, Bonnie.

NACIAI ATSTUMTI ANZIO 
PAKRANTYJE

■VVashington, D. C. Šye- šie duomenys tikri,
dų laikraštis Dagens Ny- -įačiau matyt ir naciai jau-

Sunku Pasiųsti Maisto 
Ištremtiems Į Vokietiją

heter” balandžio 1 d. lai-? *

Naples, bai. 27 — Alijan- detalėse krautuvėse po 14 
tų kariuomenės atstūmė centų; gi grandinių (chain- 
nacių kareivius Anzio pa- stores) krautuvėse ir sup- 
krantyje ir sunaikino jų er-markets po 13 centų už 
apsigynimo vietas. 50 knygučių, arba 25

Amerikos bombanešiai tai 
daužė geležinkelius ir Ita-į 
lijoje ir nacių bazes.

už 100 knygučių.
cen-

čia pavojų ir nori gerintis
doje rašo, kad 11 estų pa- Lietuvos žmonėms, 
prastu laiveliu perplauke, 
Baltijos jūrą ir pasiekė: 
Švediją. Trys iš jų nutarė’ 
bėgti iš savo šalies, kai vo-, 
kiečiai pagrasino jiems su-į 
šaudymu už atsisakymą; 
stoti vokiečių karo tarny-j 
bon.

Estai išplaukė iš Saare-; 
ma pirmadienio rytą ir su
tiko smarkias audras ke
lionėje. Dauguma jų nu
kentėjo dėl šalčio ir nuo
vargio. 
Švediją.

Į Šerių Apdirbimo Fabrikas 
Lietuvoje

bet jie pasiekė

(LKFSB) Vokiečių kont
roliuojamoje spaudoje pa
sirodė žinelė, jog nusista
tyta artimoj ateity Lietu
voje Įsteigti šerių apdirbi
mo fabriką. Tai būsiąs vie
nintelis tos rūšies fabrikas 
visame “Ostlande”. Kažin, 
kaip tuos sumanymus pa
siseks įvykdyti...

(LKFSB) Šių metų pra
džioje nacių kontroliuoja
moje Lietuvos spaudoje 
buvo paskelbta, kad į Vo
kietiją darbams išvežtiems 
žmonėms iš Lietuvos tega
lima siųsti maisto siunti
nius ne sunkesnius, kaip 
pusę kilogramo (kiek dau
gėliau. kaip svaras), o iš 
Vokietijos i Lietuvą telei- 
džiama siųsti tik ketvirta
dalis kilogramo.

Degtukams Knygutėse 
Nustatytos Aukščiausios 

Kainos

Lietuvoje Vargas Su 
Malūnais

Vėl Nuskandino 5 Laivus 
Arti Sevastopolio

Degtukai knygutėse, ne
turinčiose komercinio 
skelbimo, buvo parduoda
mi net po 20 centų už 50 
knygučių, kaip skelbia 
Kainų Administracijos Į- 
staiga. Dabar nustatytos 
aukščiausios kainos se
kančiai: už 50 knygučių

(LKFSB) Antram mali
mo laikotarpiui, kurs pra
sideda šių metų sausio 1 d., 
Lietuvoje duoti leidimai 
naudotis malūnų patarna
vimu tik tiems ūkinin
kams, kurie okupantams 
atidavė nustatytus grūdų 
kiekius. Nuo šių metų sau
sio 1 d. visiškai užginta 
privatiems ūkininkams 
maltis kviečius.

Gerb. Meno Mėgėjų Dėmesiui!

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

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

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

Sekmadienį, balandžio 30 d. visi nariai, dele-

I
Londonas, bai. 27 — Iš 

Maskvos praneša, kad ru
sai vėl nuskandino 5 na
cių laivus Juodųjų jūrų 
uoste arti Sevastopolio. 
Spėjama, kad naciai tais 
laivais norėjo išvežti savo 
kariuomenę.

NACIAI BAUDŽIA SEIMAS
NESTOJUSIŲ KARIUOMENĖNZ Z z z z z z z z 

ž z z z z z z z z 
$ 
z z z z 
J
$ gatai ir svečiai bendrai išklausys Šv. Mišias— Liet.
$
z z 
5 
z z z z z z z z z z z z z 
$ 
į f * 
į

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

35 Hunnewell Avė., Brighton 35, Mass.

I

Užsisakykite Toniko Pas Mus *
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

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

ii.
ii

GEGUŽĖS MĖNESIO
i Knygutė, kurioje randasi labai 
į gražūs skaitymai kiekvienai 
5 dienai per visą gegužės mėnesį 
j Knygutė buvo išleista Šv. Kazi- 
Ž miero Draugijos, Kaune. Ji yra 
į versta Kun. Pr. Žadeikio. Turi 
5 184 pusi. Kaina tik 40c.

Užsisakydami šią “Gegužės 
J Menuo" knygutę, Įdėkite 40c. ,i 
į konvertą ir prisiųskite: Darbi- 
S ninkas. 366 VV. Broadway, So. 
z Boston. Mass., ir tuojau ją gau
bsite.

(LKFSB) Anksčiau vo
kiečių paskelbtoji vyrų re
gistracija Lietuvoje neat
nešė jų laukiamų vaisių — 
tik maža dalis vyrų regis
travosi. Be kitų represijų! 
vokiečiai griebėsi žiauraus 
keršto prieš kitus šeimos 
narius: kai negali surasti 
mobilizuojamų vyrų, areš
tuoja jų namiškius. Tokiu 
būdu jau pereitų metų ru
denyje Lietuvoje buvo a- 
reštuota apie 400 šeimų.

Kauno apylinkėse įreng
ta koncentracijos stovyk
la, kur daugiau, kaip tūks
tantis lietuvių studentų, 
tarnautojų, darbininkų 
buvo laikoma už neklausy
mą mobilizacijos įsakymo.

gišką mirtį Lietuvos teat
ro artistų Monkaus ir 
Chomskio (šio brolis yra 
Lietuvoje kunigu).

— Vokiečių atsiųsti uk
rainiečių daliniai kartais 
parodo nemažą žiaurumą: 
1943 m. geg. 15 d. jie išžu
dė vieną lietuvių šeimą 
Kauno priemiestyje, kam 
jų nepakvietė į vestuves; 
Šiauliuose nužudė vieną 
prekybininką, kam jisai 
nepardavė jiems maisto be 
kortelių.

— Naciai Kaune arešta
vo J. Pikčilingį ir Peckaitį.

Sekmadienis, gegužės-May 21 
d. netaip jau toli, tai Darbinin
kų Radio KONCERTAS, kurio 
programą išpildys mūsų įžy
mioji dainininkė, p. Anna Kas
kas, Metropolitan Operos artis
tė, ir p. Ludwig J uht, kontraba- 
sas — Boston Symphony Or
kestros narys, įžymus muzikas- 
artistas. koncertavęs Europoj ir 
Jung. Valstybėse.

Tą dieną programa prasidės 
lygiai 3:30 vai. po pietų. Jordan 
Hali, Bostone.

Nuoširdžiai patariame vi
siems - visoms jau dabar užsi
sakyti koncerto tikietus, nes vė
liau gali jų pritrūkti. Gauname . 
užsakymus iš įvairių miestų ir 
miestelių. Gavome užsakymų 
su pinigais net iš tokios tolimos 
kolonijos, kaip Athol, Mass. Iš 
ten atvyks gausi reprezentacija.

Bostono ir apylinkės meno 
mėgėjai gali užsisakyti koncer
to tikietus Darbininkų Radio o- 
fisc, 366 W. Broadu ay, So. Bos
ton 27, Mass. Tel. ŠOU 2680; 
Cambridge — pas pp. A. Dau
kantą, A. Zavedską ir kitus; 
South Boston — ketvirtadie
niais parapijos salėje, 492 E. 
7th St., pas p. B. Cunienę ir ki
tas Raudonojo Kryžiaus dar
buotojas; pas p. O. Ivaškienę, 
440 E. Sixth St.; Feliksą Zalec- 
ką, Strand Cafe, 374 W. Broad- 
way; Vincą Valatką, p. Feliciją 
Grendelytę, M St., ir kitus; 
Noruood — Balch Pharmacy, 
1140 VVashington St.; p. Oną 
Pazniokaitę, 58 Heaton Avė.; 
varg. A. Šlapelį, 1136 VVashing
ton St.; p. Jurgį Versiacką, 
Pleasant St., A. F. Kneižį, tel. 
NORwood 1449, ir kitus; Wor- 
eeseter — varg. Juozą Žemaitį, 
38 Providence St.; Lovcell — 
pas kleb. kun. P. Strakauską; 
Lavjrcnce — pas kleb. kun. P. 
Jurą, p. K. Vencių ir kitus; p. 
Joną Romaną, Brighton, Mass.

Koncerto tikietus galite užsi
sakyti laiškais ir telephonu 
Darbininkų Radio Koncerto ofi
se. Visos sėdynės yra rezervuo
tos. Taigi ankščiau užsisakę, 
gausite geresnes vietas.

Kviečiame visus į talką. Jei
gu kas nori pagelbėti mums iš
platinti tikietus, tai kviečiame 
užeiti arba parašyti šiuo adre- 

, su: Darbininkas Radio, 366 W. 
■ Broadvcay, So. Boston 27, Mass.

Koncerto Rengimo Komiteto 
pirmininku yra jaunas advoka- 

. tas, p. Jonas Grigalus; Garbės 
i pirmininkais yra Jung. Valsty- 
: bių kongresmanas, Kongreso 
. daugumos vadas. John McCor

mack, Massachusetts valstybės 
į gubernatorius Leverett Saltons- 
; toli, Bostono miesto mayoras

Alijantai Užėmė Du Hollan
dia Aerodromu

Žinelės Iš Lietuvos

Pa-(LKFSB) Lietuvos 
siuntinybės i Vašingtone 
pranešimu, juodojoje rin
koje Lietuvoje sviesto sva
ras kaštuojąs 25 markės 
(10 dolerių), cukraus sva- 
ras — 18 
dolerius), 
30 markių 
rių).

— SS ir 
Lietuvoje 
perkeltas į Minską, jo vie
ton paskirtas koksai tai 
Cham.

— Pranešama apie tra-

Iš Alijantų Centro Nau
joj Gvinėjoj, bai. 27 —Pra
neša, kad alijantų karo jė
gos Naujoj Gvinėjoj užė
mė du Hollandia aerodro
mu, būtent, Cyclops ir 
Sentani.

markių (apie 7 
lašinių svaras 
(apie 12 dole-

policijos vadas
Visockis esąs

Vilniaus Žydų Istorija
(LKFSB) Jewish Publi- 

cation Society of America 
yra išleidusi Israel Cohen 
knygą “Vilno”. Knyga turi 
531 pusi, ir duoda Vilniaus 
žydų istoriją nuo pat mies
to įkūrimo iki šio karo. 
Veikalas gausiai iliustruo
tas.

Maurice J. Tobin, ir Dr. Povilas 
Jakimavičius (Jakmauh), buvęs 
Massachusetts valstybės sveika
tos komisijonierius.

Ruošiamas koncertas yra mū
sų visų lietuvių pasirodymas, 
kaip mes įvertiname savo artis
tus ir meną. Todėl kviečiame 
visus iš visų kolonijų Darbinin- 

Radio Koncerte dalyvauti.

Antanas F. Kneižys, 
Radio Programos vedėjas.

Kas Pametė Raktus?
Pereitą sekmadienį, parapijos 

salėje, So. Bostone, Šv. Petro 
lietuvių par. Merginų ir Moterų 
ir Raudonojo Kryžiaus skyriaus 
vakarienėje kas pametė rak
tus. lai atsišaukia pas pirmi
ninkę. p. B. Cunienę ketvirta
dienių vakarais toje pačioje sa
lėje.

Didysis Ramybės Šaltinis 
Žmonėms Patinka

JUOZAPINA BUŽAITE iš 
Chicago, III. rašo: “Ačiū labai 
už maldaknygę “Didysis Ramy
bės Šaltinis”. Labai įspūdinga 
knyga ir aš labai nusidžiaugiau 
ją gavusi. Norėjau tamstai pa
rašyti laišką tuojau, bet netu
rėjau laiko. Turiu pasakyti, kad 
ši maldaknygė pralenkia visas 
kitas maldaknyge^. Patarčiau, 
kiekvienam tokią maldaknygę į 
sigyti, ypač raginčiau jaunimą, 
kad Motinos Dienos proga, duk
relės ar sūneliai nupirktų šią 
gražią dovaną savo motinė
lėms”.

I

S. PADVAISKAS iš Law- 
rence, Mass. rašo: “Aš dėkoju 
“Darbininko” administracijai už 
prisiųstą man apie “Didysis Ra
mybės Šaltinis” plakatą. Pasi
skaitęs skelbimą, tuojau siūlo
mą maldaknygę įsigijau, ši mal
daknygė man taip patinka, kad 
aš neparduočiau nei už $10.00, 
jei kitos negalėčiau gauti. Suly
ginamai knyga nedidelė, bet 
maldų turi tikrą šaltinį — pasi
rinkimas plačiausias. Aš iš šir
dies patarčiau Amerikos lietu
viui katalikui šį naują veikalą
— Didysis Ramybės Šaltinis įsi
gyti-”

VERONIKA BARKAUSKAS
— “Gavusi kun. Pr. M. Juro 
naujai išleistą maldaknygę — 
Didysis Ramybės Šaltinis tikrai 
esu patenkinta ir jums ir kuni
gui Jurui dėkinga, ši maldakny
gė labai paranki, nes ji neperdi- 
delė nei permaža. Joje maldų 
gražumą apsakyti negalima, rei
kia tik pačiam perskaityti.”

1854 1944

Pranašavimas Išsipildė
Po antrašte: “A Bank for the Million”, laik
raštyje buvo pranešta Gegužio 1, 1854, kad: 

“The Boston Five Ccnts Savings Bank 
priims depozitus No. 32 School St. šian

dien,—Gegužio 1 d. 9 vai. ryte...”
Prabėgo daug metų nuo rašytojo pranašavi
mo. kuris pilniausiai išsipildė. Aktualiai, 
daugiau kaip 1.200.000 atidaryta indėlių 
šioje įstaigoje nuo kaip vadinama “May Day 
morning”, kada “Bank for the Million” pri
ėmė pirmus depozitus.
Kaip Naujoje Anglijoje taupymo didžiausia 
įstaiga, mini savo 90-tą gimimo dieną, ku
rioje depozitai viršija $142,000.000. šia pro
ga sveikina savo depozitorius ir draugus ir 
sykiu pasižada ir ateityje teikti gerą ir nau
dingą patarnavimą.

The Boston Five Cents 
Savings Bank

Established 1854
30 SCHOOL STREET, BOSTON

1906 Centre Street 
Wcst Rorbury

6% Centre Street 
Jamaica Plain
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Neperseniai rusų pravoslavų cerkvės Patriarka 
Sergijus užsipuolė ant Katalikų Bažnyčios ir Šv. Tė
vo, mėgindamas įrodyti, kad Kristus nepaskyrė Šv. 
Petro Katalikų Bažnyčios* Galva. Tie pravoslavų įrodi
nėjimai atrėmimo nereikalingi, nes jie tiesioginiai 
priešinasi Kristaus žodžiams, ištartiems šv. Petrui:! 
“Tu esi Uola (Petrą) ir ant tos Uolos Aš pastatysiu sa-! 
vo Bažnyčią... Duodu tau Dangaus Karalystės raktus...' 
Tu, Petrai, kartkartėmis atsigrįžęs, pamokyk savo, 
brolius... Melsiuosi už tave, Petrai, kad nesusilpnėtų j 
tavo tikėjimas...” L — .----------------- o
nemaža yra vietų, kur Kristus pabrėžia Petro pirmeny-i 
bę virš kitų Apaštalų. Tad negalima suprasti pravos-i 
lavų užsispyrimo priešintis tokiems aiškiems Kristaus 
žodžiams. Patriarka Sergijus nieko naujo nepasako. 
Jis tik kartoja tuos pačius supainiotus argumentus, 
kuriuos per 12 šimtmečių vartoja pravoslavų cerkvės 
valdytojai, norėdami pateisinti savo atskilimą (schiz
mą) nuo Katalikų Bažnyčios. Gaila, kad tas atsiskyri
mas įvyko. Ne kartą jau buvo mėginta grąžinti pravos
lavus į tikrąją Bažnyčią. Ypač Konstancijos Sinode 
(1414-18 m.) buvo jau beveik prieita prie susitarimo, 
bet galų gale nepalaužiama pravoslavų puikybė viską 
suardė. Nemalonu buvo jiems prisipažinti, kad per 
tiek šimtmečių klaidoje gyveno.

Pravoslavų tikėjimas neišvengė susiskaldymo. 
Pradžioje visa valdžia ir tvarka ėjo iš Bizantijos (Kon
stantinopolio). Paskui, rusų tautai apsikrikštyjus, 
Kijevas tapo religijos centru. Galų gale, Maskvos ku
nigaikštystei sustiprėjus, religijos centras persikėlė į 
Maskvą. Bet vienybės su Bizantija dar tebeprisilaiky- 
ta iki Petro I laikų. Tasai caras, kaip visame, taip ir 
religijoj, padarė revoliuciją, būtent, pasiskelbė pravos
lavų religijos galva. Turėti pasaulietį vyriausia religi
jos galva — tai tikra pravoslavų cerkvės tragedija. 
Šviesuomenė negalėjo nematyti tokios neįmanomos 
netvarkos ir nutolo nuo tikėjimo. Net liaudis nepaken
tė tokio religijos paniekinimo ir nemaža kaimiečių dė
josi prie visokių atskalų bei sektų, kurių daug priviso 
pravoslavų cerkvėje. Carai tas atskalas labai persekio
jo, nes norėjo palaikyti valstybinę caroslavišką cerk
vę, kurią bolševikai užsimojo visai panaikinti. Tačiau, 
per 25 metus atkakliai su tikėjimu kovodami, bolševi
kai įsitikino, kad religija nesiduoda išnaikinama. Tada 
jie sumanė pasikinkyt tikėjimą politikos tikslams. 
Suorganizavo taip vadinamą Gyvąją Bažnyčią (Žyvaja 
Cerkov), kurios vyriausia valdyba yra valstybė. Vadi
nasi, pakartojo carų politiką. Patriarka Sergijus vyk
do valstybės įsakymus ir politiniais Sovietų sumeti
mais mėgina paneigti Katalikų Bažnyčios autoritetą, 
kad Popiežius nebūtų įsileistas į būsimos taikos kon
ferenciją. Sovietų politika gramozdiška ir Patriarkos 
Sergijaus rolė nepavydėtina. K.

Kaipo priemone padėti į 
ir tt. Visose keturiose Evangelijose Į sugrįštantiems šio karo 

veteranams susirasti sau 
tinkamus ir labiausiai nau
dingus krašto karo pa
stangoms darbus, Karo 
Darbo Jėgos Komisija U. 
S. Employment Service 
pastato visose savo vieti
nėse 1,500 raštinėse pata
rėjus veteranams (“vete- 
ran’s councelor”).

Panašūs patarėjai pasta
tyti ir prie kai kurių ligo
ninių, WMC praneša, pa
brėždama, kad šioji įstai
ga jaučia, jog toks patar
navimas yra būtinai reika
lingas tautinei ekonomijai 
ir taip pat veteranams, 
kurių paliuosuojama po 
25,000 per mėnesį.

I

Lenkija, Lietuva Ir Kiti Kraštai
(LKFSB) Lietuvoje slap- laiką neturėjo draugo iš

tai veikianti Laisvės Kovo- tos pusės; Lenkija panoro Europoje. Lenkija turi jau karys. Dvaro gatvėje prie raąT1T 
glaptai užgrobti Gudiją ir Ukrainą dabar nusistatyti: kova ar valsčiaus raštinės, ant ku-.raStU 

leidinyje,, ir įstūmė tas tautas J | taįka įr atsįžadėti Želi-; rios durų vokiškomis rai- Pas 
is Londono J Maskvos komunizmo glė- gOVSkiadų negarbingo me-'dėmis buvo užrašyta: “Sa- metu 
j korespon-įbį; Lenkija prikibo prie Če- todo Lenkija eina savo lantų Valsčiaus Raštinė — Scrol

tojų Sąjunga, 
spausdintame 
kaip mums i 
praneša mūsų korespon- ;bį; Lenkija prikibo prie Če- 
dentas, taip įvertino Len-, koslovaki jos vieno apskri- natūraliu vakarų''Interesų Vachmistras 
kijos poziciją: “Lenkija ties — ir pati susilaukė kebu; Lietuva i — • - - - -
panoro atimti Lietuvai Vii- Vokietijos karo; Y — 
nių ir sunkino jai padėtį tarėsi su Vokietija Rusiją keliu. Nuo vienos Lenkijos si į milžinišką topolį, virš džius, kurių jis bent porą 
Klaipėdoje ir per visą padalinti, o pati tapo Rusi- eigsenos priklausys taika kurio suko spiečius juodų šimtų svarų ant savo kojų 

mc >r Vnbiotnnc narioiinto . — - ” • : vokiškų varnų. Laukė vo- nešiodavo. Pažvelgdavo į
topolį, kurio šakose tarp 
nepermatomų lapų šnarė
davo apie pora šimtų juod
varnių. Juodvarniai nieko 
sau ramūs, pavojaus nėra. 
Ną ir išsitempdavo ant 
suolo prie sienos plikis 
Vachmistras, traukdamas 
į savo nuo cigarų pajuodu
sius plaučius, tyrą lietu
višką orą.

Būdavo ramus tada po
nas Vachmistras, svajoda
vo, kad vokiečiams užka
riavus Europą, jis tikrai 
liksiąs Ostlando ministras.

kijos poziciją: j

panoro atimti Lietuvai Vii-Vokietijos karo;

Nutiesta eilė pakabintų antTINKLAS PAGAUTI SUBMARINAMS
plūduruojančių korkų vandens minų. Jeigu submarinas kėsintųsi perner- 
ti per panašią minų zoną, tai jis čia rastų kapus. Kai kada ši eilė suįra ir 
reikalinga sutaisyti, ką tolumoj laivo įgula ir daro.

Naminis Frontas
Darbų Patarėjai Padeda 

Sugrįstantiems 
Veteranams

Kariuomenės Laikraštis 
Giria Gamybos Atsiekimus

išoma moterų darbo svar
ba Detroit’o karo fabri
kuose, pažymint, kad ‘‘mo
terys įrodė, kad jos gali 
atlikti sunkius darbus ly- 

igiai kaip ir specializuo
tus.”

Į

Lėktuvų Statyba Rekordinė

C. E. Wilson, Orlaivių 
Statybos Viršininkas, pra
nešė, kad lėktuvų statyba 
tiek svoriu tiek skaičiumi 
kovo mėn. buvo rekordinė 
visiems mėnesiams. Pirmą 
kartą į mėnesį buvo pasta
tyta virš 9,000 lėktuvų, t. 
y. 9,118 visokio tipo lėktu
vų. Taip pat pirmą kartą 
lėktuvų statyboje buvo 
peršokta 100,000,000 sva
rų lėktuvų rėmų svorio. 
Kovo mėn. buvo pagamin
ta 103,400,000 svarų lėktu
vų rėmų svorio, t. y. dau
giau negu 9 procentai virš 
vasario mėn., prieš tai bu
vusio aukščiausio gamy
bos mėnesio.

Karo Departmentas pra
neša, kad Viduržemio Jū
ros kariuomenės leidinys 
“Stars and Stripes”, savo 
vasario 26 d. laidoje įdėjo 
dviejų skilčių interviu su 
Philip Murray, CIO prezi
dentu, kuris atpasakoja 
karo meto darbo sunku
mus ir gamybos atsieki
mus, atskirai paminėda
mas Detroit’o dideles ga
mybos pastangas.

“Ypatingas Detroit’o pa
žymys yra to miesto karo 
pastangų vieningumas”, 
sakoma pranešime. Toliau 
taip pat pažymima, kad 
miesto augimas ir UAW- 
CIO įtaka padarė “gilių ir 
švelnių permainų” miesto 
gyvenime.

Pranešime plačiau apra-

WPB Žinios Šeimininkėms
Karo Gamybos Įstaiga 

praneša, kad maždaug 
1,200,000 laikrodžių - bu
dintojų bus pagaminta per 
š. m. balandžio, gegužės ir 
birželio mėnesius.

Praslinkus Pirmai šešioliktajai
Lig kraujuose paskendęs 

raudonavo rytų dangus, 
rengėsi tekėti saulutė. Ša
teikių gatve skubėjau mo
kyklon, nuo baisaus šalčio 
sušalęs po mano kojų 
girgždėjo baltas sniegas. 
Miestas buvo tuščias. Kur 
ne kur matėsi šalčio su
riestas beskubąs vokiečių

Rašo: A. Daukantas (sakydami: “rusų armija 
keliauja su utėlėmis, o vo
kiečių su varnais”. 0 čia 
lig tyčia, juodvarniai pul
kais spietėsi į didžiulį to
polį, po kurio šakomis bu
vo vokiečių raštinė. Šau
dydavo, blaškydavo, vai
kydavo juos vokiečiai, bet 
varnai visados grįždavo at
gal prie topolio ir sau ra
miai margindavo vokiečių 
raštinės stogą.

Pasitaikydavo vasaros 
i, kada Vachmistras 

Scrolsh, kurį mes Skrols- 
į — Scrolsh”, kiu vadindavome, išeidavo 

______; ir Ukraina stovinėjo būrys sušalusių perkaitęs iš raštinės, kad 
Lenkijaieina savo ben(jrų interesų vokiečių ir, kaž-ko žvalgė- savo lašinius kiek atšal-

t

Į

jos ir Vokietijos padalinta. ir rimtis Rytų Europoje”.
| Lenkija turi atsiminti, Neturėdami smulkesnių kiečiai kol tie varnai nusi-, 
kad dabar yra XX tautų ir informacijų, kas sudaro leis į topolio šakas, kad į i 
pozityvaus nacionalizmo Laisvės Kovotojų Sąjungą, juos galėtų paleisti šūvius.' 

; amžius, ne grobimų, o in- mes čia tik paduodame jų Mat šiandien rytą, varnai į 
teresų suderinimo amžius, žodžius, iš savo pusės pri- savo giesme poną Vach-; 

i Ne lenkų, o aplenkėjusių dėdami, kad lenkų vyriau- mistrą peranksti iš sal- ! 
jlietuvių ir ukrainiečių ba- sybės pareiškimas, jog daus miego prikėlė. Dabar 
| jorijos luomo likučių vado- Lenkija pasisako už Lietu- įsakyta juos šaudyti, da- 
• vaujama Lenkija ėjo da- vos laisvę ir yra pasiryžusi ryti kas įmanoma, bet ne- 
i bartinio viską grobiančio pagerbti teisėtus lietuvių' duoti varnams ramiai grįž- 
nacionalizmo keliais. Plė- reikalavimus ginčijamais 
Šimų keliai slidūs. Jie gali;klausimais, atidarytų ke-j 

i Lenkiją į penktą padalini- lią į platesnį pavergtųjų 
mą nuvesti. Rusija, Lietu- kaimynų bendradarbiavi- 
va ir Ukraina vis vien busimą, kurį lietuviai su visais 
politiniais faktoriais Rytų | kaimynais norėtų išplėsti.

I

ti į ošančio topolio šakas. 
Baisiai nepakęsdavo vo
kiečiai tų juodųjų varnų, 
ypatingai pykdavo ir keik
davosi jie, kad žmonės 
mesdavo jiems pajuoką —

3

0 tos mintys — mintys, tuvų buožėmis greitai iš- ' 
taip būdavo saldžios, kad vaikė žmones, 
ponas Vachmistras mo- kio, kiek tik kojos leidžia, 
mentui pamiršdavo ir pa
vojų iš viršaus ir sau ra
miai užmerkęs akis svajo
davo, kaip jis valdysiąs vi- 

!są Lietuvą. O čia viršui, 
ponui Vachmistrui neži
nant, juodas lėktuvas be 
balso, išsiskyręs iš topoly
je susispietusio Luftvafe- 
no, paleidžia bombą tie
siai ponui Vachmistrui ant 
plikės. Pašokdavo ponas 
Vachmistras lig kipšą pa
matęs, sugriebęs švilpuką, 
pūsdavo, kad net seilės 
taškydavosi, bet balsas ne
išeidavo, perdaug jį pri- 
spiaudydavo, tada sugrie
bęs brauningą paleisdavo po ilgos pauzos, jis prabv- 
šūvius į ramiai kranksan- io, jo balsas drebėjo, 
čius varnus. Lig debesys 
pakildavo varnai ir ding
davo dvaro sodo topoliuo
se. Išgirdę šaudymą, su
bėgdavo visi aplink esantį

— u , ' k01 1 r______ , __________
dėl darbo vietos suvaržy- Vachmistras nenusiramin- davo tvirtas — nepalau- 
mo, jų bus pagaminta tik- davo , niekas nežinodavo žiamas. bet šiuo momentu 

• x • - - :  j -  x_ Ižo c iv Ižo m Fm vr> čo ii- n + 1.^. A

Po šio įvy-

nėšinaus mokyklon. Mo
kykloje Saiantų parapijos 
kanauninkas kun. Pranciš
kus Urbonavičius, (dabar
tinis Prelatas Telšiuose, 
gal jau miręs?) pasirengęs 
laukė Tikybos pamokai. 
Klasėje apie įvykį mieste, 
bijojau ir prasižioti. Prasi
dėjus pamokai, visi moki
niai pastebėjo kun. P. Ur
bonavičiaus veide, kaž-ko- 
kia neramią įtemptą iš
raišką. Jis giliai sekė mus 
akimis, jo akyse matėsi 
sustingę ašarų perlai, jau
tėme, kad jis nori ką 
mums svarbaus pasakyti.

Karo Gamybos Įstaiga 
taip pat praneša, kad tik- 

Itai apie 200,000 elektriškų 
! lygintuvų bus pagaminta 
• per likusius 1944 metų mė
nesius. Metų programa bu
vo sudaryta pagaminti 
2,000,000 lygintuvų, bet vokiečiai, bet

jis 
kovojo savyje. Mums ma
tant tą, buvo nesupranta
ma, nes baisūs vokiečių 
kankinimai už lietuvybę ir 
tikybą niekados neįstengė 

ponas jo palaužti, jis visados bū-

tai apie vieną dešimtadalį kas įvyko ir kam buvo šau- atrodė, kad jo jėgos išse- 
to skaičiaus. ‘ _

. davo, tada prie topolio 
PB taip pat pareiškia, į,ent porą savaičių pilnoj 

kad seimininkes greitai šarvuotėj su kulkosvai- 
gaus daugiau ir įvairesnių džiu dieRą ir naktį būdėda. 
dydžių emaliuotų puodij. vo sargybinis, laukdamas

dyta. Kaip viskas paaiške- kusios 
davo, tada prie topolio

Šv. Juozapui
0 staliau šventasis, 

Gražiai padirbai
Mažutę stainutę 

“Dangaus Dovanai!”
Sudėjai krėslelį 

iš lentų kietų
Jo mažų kūnelį, 

kad palaikytų.
Neleido Aukščiausis 

tau kryžių Jam duoti —
Paliko tai priešams 

Jo mirčiai paruošti.
Neleido tau, mielas, 

dar kito dalyko:
Padirbti Jam grabą 

kai mirtis atvyko.
Tat džiaugkis, šventasai, 

Dėl Dievo gėrybės, 
Giedodam’s Jo garbei 

išgauk mums ramybės!
Kaz. Žvirblis, O.P., 

Providence College 
Prov..R. I.

grįžtančių varnų, kurie 
taip nemandagiai apibom- 
bardavo poną Vachmistrą, kuris šiandien grižo iš Ba- 
Bet varnai lig žinodami 
negrįždavo tol, kol sargy- 

į binis nebūdavo prašalin
tas. Sargybiniui prasišali
nus, už pusvalandžio var
nai jau topolyje traukda
vo vokišką giesmę ponui

dė i duris, kun. P. Urbona
vičius pakvietė; atsidarė 
durys ir prieš mus klasėje 
stoveio suvargęs, išb1 iškil
siu veidu, mūsų mylimas 
mokytojas J. Jurkus. Ty
liai jis pasveikino mus, 
perbėgo mūsų būrį akimis, 
lig žiūrėdamas, ar mes vi
si čia ir atsidusęs tarė: 
“Šiandien laisvai mokinsi- 
mės Lietuvos Istoriją, ne- 
beslėnkite tos brangios 
knv^os. išsitraukė iš no 
marškiniu pasidėkite sv- 
kiu su kitomis knygomis”.

(Bus daugiau) -

ir jis neįstengs 
mums savo paslapties iš
lieti; bet galop atsidusęs 

i tarė: “Vaikučiai! — Turiu 
jums ką pasakyti, bet aš 
manau jums geriau išaiš
kins jums jūsų mylimas 

. mokytojas Juozas Jurkus, 
kuris šiandien grižo iš Ba- 

, '■ jorų kalėjimo”. Mokytojas 
J. Jurkus buvo vokiečių a- 
reštuotas už slaptą moky
mą Lietuvos Istorijos, už 
tai iam teko pora savaičių 
kalėti Bajorų kalėjime. 

_ . „ . . Bet štai jis liko iš kalėjimo
Vachmistrui. Ir dabar bū- paleistas ir jau šiandien 
rys vokiečių laukė varnų, rvte bus mūsų klasėje, 
kad šūviais juos pavaiši- Vaikučiai iš džiaugsmo ne- 
nus. Tuo tarpu miesto rin- žinojo ką daryti ir ne vie- 

i kos aikštėje, pasigirdo'; nas gavo paneikimą iš kun. 
sprogimas. Vokiečiai pa-(P. Urbonavičiaus tikvbos 
miršę varnus, nubėgo ten,: pamokoje. Dar nepasibai- 
kur girdėjosi sprogimas.! gus pamokai, kas oasibel- 
Pamiršęs pamokas ir mo
kyklą, nusekiau ir aš pas
kui juos. Rinkoje prie ja
vų sandelio stovėjo keletas 
vokiečių abazų ir didelė 
minia žmonių. Paaiškėjo, 
kad vokiečiai norėjo išga
benti javus iš sandelio Vo
kietijon, o susirinkę mies
tiečiai norėjo užprotestuo
ti ir neleisti išvežti javų. 
Perpykęs vienas iš vokie- 

Įčių metęs granatą į mi
nią, bet laimei sprogdama 
granata nieko neužmušė, 
tik vienam miestiečiui bai
siai apdraskė veidą. Krau
juotu veidu vyras, atsi
traukęs nuošaliai aiškino 
kitiems vyrams, kad jis

■ vokiečiams už tai baisiai sielos, nes tuomet savaime 
atkeršysiąs ir kad jiems, nusiginkluoja ir žmonių

• tas ant gero neišeisią. At-'rankos.
‘ vykę vokiečių kariai, šau-' Prof. St. Šalkauskis. *

i

Taikos reikalui svarbiau
sia nuginkluoti žmonių
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WATERBURY, CONH.

Jau buvo skelbta, kad balan
džio 30 d. apie 6 vai. vakare į 
vyks šv Juozapo lietuvių para
pijos vakarienė parapijos nau
dai.

Kleb. kun. J. Vaiantiejus ir vi
sa rengimo komisija nuoširdžiai 
kviečia visus dalyvauti. Įsigy
kite vakarienės tikietus iš anks
ta pas komisijos narius. Iki šiol 
p. Marijona Kašėtaitė yra par- 
davus: daugiausia tikietų. Biz- 

iai labai daug aukoja šiai
vakarienei. Rengėjai.

NE W BRITAIN. COHH
lietuvių 
choras.

Fricas” ir vaizdelis “Tėvynei 
Kenčiant”. Tarpuose sudainuota 
gražių liaudies dainelių. Vai
dintojos labai gerai savo roles 
atliko. Publikos buvo pilna sa
lė. Našlaitės rolėje gražiai pa
sirodė p. Ona Valinčiūtė. Matyt, 
kad ji vaidinimu seka savo tė
velį. Ji taipgi pasižymėjo ir kan
klėmis skambinimu. '

Pageidaujama daugiau tokių 
vakarėlių.

Balandžio 23 d. įvyko šv. Ce
cilijos choro įspūdingas kon
certas. vadovybėje muziko A. 
Grigoraičio. Programoje daly
vavo ir Švč. Trejybės 
par.. Hartiord. Conn.,
vadovaujant muzikui J. Balsiui. 

Publikos buvo pilna Lietuvių 
Sąryšio salė. Visi buvo sužavėti 
chorų ir solistų-solisčių dainavi
mu. Ypatingai pasižymėjo vyrų 
grupė, vadovybėje muziko A. 
Grigoraičio.

Šio koncerto įspūdžius apra
šyti palieku gabesniems rašyto
jams.

i
vieni jų jau žuvę, kiti su- LAIMĖJO KANDIDATŪRĄ 

Balandžio 11 d. įvykusiuose
1 miesto viršininkų rinkimuose■ 
aidermanu iš ketvirto distrikto' 

Po ilgos ligos mirė Alena Ma- laimėjo Adomas Kvederis. Svei-j 
linauskienė- Paliko nuliūdime | ięįnam jr linkim laimingos dar-į 
tėvus, seseris ir brolius. Velio-j ’DUOtės. 
nė buvo žmona visiems gerai ži- į 
nomu biznieriaus — vaistininko' 
a. a. Mykolo Malinausko, kuris 
mirdamas paskyrė stambią au
ką šv. Andriejaus lietuvių para- 
p.jai. A. a. Alena Malinauskie
nė taip pat paliko S 1.000 lietu
vių bažnyčiai ir įvairiems ki
tiems labdarybės reikalams.

Balandžio 11 d. mirė Gudzins- 
kienė. Paliko nuliūdime sūnų ir 
marčią. Sūnus yra karo laivyno 
tarnyboje ir dabar randasi kur 
nors Pietinėje Amerikoje. Rau
donojo Kryžiaus pagalba sūnus 
suspėjo parvažiuoti ir pamatyti j vus ir kareivius. Šiame

motinėlę dar gyvą ir pa- ] SU5įrįnkinae prisirašė dešimts 
laidoti ją į amžino poilsio na- • 
rr;d'- Įsisegus auksinę žvaigždę

Balandžio 13 d. mirė Katrina; pasaulinio karo, būtent, 
Giedraitienė. Paliko nuliūdime Radzevičienė. T
vyrą, dukterį ir tris sūnus. Du! 
sūnus yra karo laivyno tarny- ’ 
boję, ir vienas iš jų galėjo daly-1 
vauti savo motinėlės laidotuvė-

Velykų šventės praėjo kogra- 
žiausiai. Žmonės gausiai dalyva
vo pamaldose šv. Andriejaus 
lietuvių par. ir kitų parapijų 
bažnyčiose, ir ypač gėrėjosi sa
vo bažnyčios gražiai papuoštais 
altoriais. Tėveliai ir motinos 
meldėsi karštai už savo sūnus ir 
dukteris, kurie yra karo fron-’ 
tuose, 
žeisti. Dieve, pasigailėk jų visų!;

_______________

PER SAVAITĘ MIRĖ KETURI ■

SUSIRINKIMAS
Pereitą sekmadienį įvyko Ka

reivių Motinų klubo susirinki
mas. kuriame dalyvavo kieb. 
kun. M. Pankus ir patiekė gra
žių patarimų klubo gerovei. Šis 
klubas suorganizuotas pereitą 
mėnesi. Tai buvo pirmas susi
rinkimas. Nutarta susirinkimus 

■ šaukti kiekvieną ketvirtą mėne
sio sekmadienį, tuoj po mišparų, 
parapijos salėje. Kareivių moti
nos suaukojo šv. mišioms, ku
rios įvyks gegužės 28 d. už gy-

Aušros Vartų parapijos. Worcester, Mass., Liet. Vyčių 116 kuopa su 
savo Dvasios Vadais ir valdyba. Vidury sėdi kuopos pirm. S .Karsokas, de
šinėje klebonas kun. K. Vasys ir kairėje kuopos Dvasios Vadas kun. Jo
nas Jutkevičius. Šios kuopos globoje balandžio 30 d., š. m., įvyksta para
pijos patalpose N. A. Liet. Vyčių apskričio seimelis. Pamaldos ta intenci
ja bus atnašaujamos 11 vai., posėdžiai prasidės 2-trą vai. po pietų. Išva
karėse seimelio, bal. 29-tą bus gražus vaidinimas ir šokiai. Liet. Vyčių 116 
kuopa nuoširdžiai kviečia visą jaunimą atvykti į visus parengimus ir iš
kilmes. (Photo—Vernon Studio)

WORCESTER, MASS
*

Aušros Variu Parapija kurią atkaIb€j° klebonas kun.
” ”9 Vasys. Pirmininkas Glavickas

šios parapijos Federacijos 33 
skyriaus 
parapijos
bal. 17 d. Juozas Glavickas, pir
mininkas. atidarė susirinkimą.

Nutarta surengti metinį pa-

pranešė, kad kitas susirinkimas 
susirinkimas įvyko.™*5

... M. Mcškiny tė. Rast.saleje, pirmadieni,’ J ■

iI

HARTFORD, COHH. Connecticut Lietuvių Organi
zuotasis Jaunimas, žinomas, 
kaipo CLC turės savo didelį su
sirinkimą Hartforde Lietuvos 
Vyčių kambariuose šį sekmadie
nį, balandžio 30 po piet. Vietos 
jaunimas smarkiai darbuojasi, 
kad tinkamai priimti jaunimą 

j ir kitų miestų; kaip tai Water- 
i būry, New Britain, New Haven, 
Bridgeport, Ansonia. Poquo- 
nock, Bristol, Torrington, 
Stamford ir kitų.

CLC jau gyvuoja ilgus metus 
ir gražiai veikia. Per karą jųjų 
veikimas buvo ir tebėra kiek 
suvaržytas, bet visgi susirenka 
ir turi savo susirinkimus tai 
viename mieste tai kitame. 
Smarkiausia darbuojasi didelis 
jaunimo vadas kunigas Graaec- 
kas. Jis yra įdėjęs visą širdį ir 
lietuvių jaunimo organizacijas 
ir jo darbai kaiba už jį. CLC iš- 
leisdinėja savo laikraštuką bent 
keturis sykius į metus. Vadina
si CLC Chronicle. Jau keli me
tai kaip eina.

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

LIETUVIŲ MOTERŲ 
AUXILIARY VAKARIENĖ 
Balandžio 16, sekmadienį, va

kare lietuvių mokyklos salėje į- 
vyko Ladies Auxiliary vakarie
nė. Tikslas buvo sukelti pinigų,; 

|su kuriais būtų galima pagelbė- 
iti nors biskį mūsų lietuviams 
tarnautojams Dėdės Šamo karo 
tarnyboje.

Susirinko gražus būrelis žmo-
■ nių ir galima sakyti, kad pasi- 
jsekė. Dalyvavo gražus būrelis
■ Ladies Auxiliary ir lietuvių 
ex-kareivių netik iš Hartfordo, 
bet ir iš New Britain. Ponia Dą- 
nilienė vedė vakarą ir kalbas 
pasakė sekantieji: kunigai Ra
žaitis ir Kripas, advokatas Ta
rnas Cabelus (iš New Britain), 
kareiviai Jonaitis, Navy oficie- 
rius Gasiunas, Edvardas Mon
čiūnas, Kavaliauskas, Žalnierai-

■ Eis, Kortenaitis ir Kortenaitie- 
i nė, Ambrasienė, slaugė Mrs.
Martin (buvusi Jean Baksti- 
nas), Norkūnas, Dilis, Žalnie- 
raitienė ir kiti. Gera orkestrą 
grojo šokiams. Matas Kripas į 
padainavo keletą patriotiškų 
lietuviškų dainų.

Sveikiname moteris, lietuves 
Auxiliary, kurios jau ne pirmą 
kartą darbuojasi dėl mūsų lietu-

■ vių kareivių.

I

Jonas Gaučias išvyko į Dėdės 
Šamo kariaujančiųjų eiles. Jo
nas buvo smarkus darbuotojas 
prie Lietuvos Vyčių ir kitų 

, draugijų parapijoje. Linkime 
jam geriausios kloties.

Klebonas Prelatas Ambotas 
buvo susirgęs ir išvyko į Šv. 
Pranciškaus ligoninę. Po savai
tės laiko grįžo vėl į parapijos 
valdymo darbą. Linkime stip
rios sveikatos.

rutčs Šablinskaitės vadovybėje, 
puošimo darbą atliks Ona Vi- 
sockytė, Elena Skamarakaitė, 
Edmundas Jonytis ir Račardas 
Vaškelevičius.

Po vaidinimo bus šokiai. Vytis 
Vytautas Rakauskas turi savo 
orkestrą ir užtikrina, kad bus 
polkų, mazurkų, valsų ir kito- 

i kių. Todėl kiekvienas galės sau 
lietuviškai pasilinksminti. Įžan
ga tik 50 centą (su taksomis).

I

Šios parapijos Vyčių 116-ta 
kuopa jau prisiruošus apskričio

i rapijos pikniką birželio 18-tą raetlniam suvažiavimui, kurs į- Kviečiami ir tarnaujantieji ka- 
dieną. parapijos parke prie pat vyks. sekmadieni’ baL 30 d- Pa"' riuomenėje. Jiems įžanga tik 
bažnyčios. Komisijos bus iš- rapl-’os saie^e-. , .. 125 centai. Komisija nuoširdžiai
rinktos vėliau. Šeštadienį, bal. 29 d., šios kviečia visus Vyčius Worceste-

ryje ir kitų kuopų dalyvauti.

, motinų, kurių viena turėjo pri- 
pirmo 

p. O.
Mylįs.

C. BROOKLYN, N. Y
MARGUČIŲ KONTESTAS

A. a. Katnna Giedraitienė bu
vo Šv. Rožančiaus narė, “Darbi
ninko" skaitytoja 
kataiikiškos 
rėmėja.

Balandžio
Zaliaduonis.

ir nuoširdi 
spaudos ir veikimo

14 d. mirė Ignas 
Paliko nuliūdime

rapijos salėje, 
šeštadienį, bal.

I
kuopos Vyčiai suvaidins “The 

j Pas mus jau darbuojasi Rau- Knightmares of 1944”, parapi- 
donojo Kryžiaus skyrius. Ponia jos saiėje, 8 vai. vakare. 
Teklė Mažeikienė išdavė rapor-

------ . - - — ....
tą ir aiškiai nupiešė kokius dar- 

. bus jau tas skyrius yra nuvei- 
: kęs. Pranešė, kad skyrius turė-
■ tų aidintis, todėl bus ateityje 
susirinkimas, kuriame kviečia
mos dalyvauti ir prisirašyti. 
Ypač raginamos yra merginos, 
kurioms toks darbas galį būti 
labai naudingas.

Buvo pranešta apie būsimą
■ koncertą, kurį išpildys mūsų 
; tautietė, Metropolitan Operos
artistė. Ona Katkauskaitė, Dar
bininkų Radio naudai, gegužės 
21 dieną. Federacija vienbal
siai nutarė paremti šį koncertą 
ir visi delegatai, delegatės pri
žadėjo per ateinančius draugijų 
susirinkimus paraginti visus

. Jiems įžanga tik
25 centai. Komisija nuoširdžiai

Pp. Kastanto ir Veronikos 
Tamošiūnų namuose buvo gra
žios, jaukios išleistuvės Edvar
dui Mončiūnui, kuris išvyko į 
Dėdės Šamo tarnybą. Buvo at
silankę pilna stuba giminių ir 
draugų. Dalyvavo kunigai Ra
žaitis ir Kripas.

Trumpą laiką buvau tai 
nau kokia po vakarienės 
programa ir kas kalbėjo.

Edvardas Mončiūnas
veiklus draugijose, ypatingai 
Vyčiuose, Vyrų klube. Chore ir 
Švento Jono draugijoje. Jis 
vedė lietuvaitę (Bekeriūtę). 
Susilaukė porelė gražios šeimy
nėlės. Linkime Edvardui geriau
sios kloties. Jo brolis Pranas 
advokatas ankščiau išvyko 
Navy.

neži- 
buvo

buvo

Sekmadienį 11 vai. mišios bus 
atnašautas visų Vyčių intenci-Edmundas Vaškas, vaidini

mo vedėjas, praneša, kad viskas ^ak įtaikintą pamokslą pasa- 
puikiai einasi ir tvirtina, kad ^a^ke mišių.
visi bus patenkinti. Daug pagal- Sesijos prasidės iygiai 2 vai. 
bos teikia Edmundui sekantieji: po piet. Po sesijų bus užkan- 
Vytautas Rakauskas. Elenora džiai. Elzbieta Kaliūnaitė SUn-

i

GARSIOS PRAKALBOS
Balandžio 30, sekmadienį, o

• Dagilytė ir Felicija Zakaraitė. <kiai dirba, kad užkandžiai būtų valandą po piet, lietuvių mokyk- 
skanūs. Jai padeda šiame darbejlos sajėje įvyks įdomios lietu. 
Juozas Augpstinavičius, Vytau- viams prakalbos. Kalbės Elena

prie local draft

kunigas Alfre- 
neužilgo vyksta

I
I

dukterį, du sūnus ir keletą anū
kų.

I... Dievas suteikia mirusiųjų'vaną laimėjo Stravinskienė.
vėlėms dangišką ramybę!

PARENGIMAI
ndžio 16 d., parapijos sa

lėje įvyko 
vakare-, kurį 
tės. vadovaujant 
Praneiškietėms.

Savai iinta drama
Sapna-’’. komedija

Ba,.

nepaprastai gražus 
suruošė Sodalie- 

Seselėms

Našlaites Į

“Gudrusis j

Šv. Jurgio par. margučių ba- ■ 
liūs buvo sėkmingas, kuris įvy
ko per Atvelykį. Jau antri me
tai. kaip margučių balius įvyk
sta ir turi gražių pasekmių. 
Margučių konteste dalyvauja 
visi: vyrai ir moterys, ir labai 
meniškai išmargintų margučių

' suneša ir gana daug. Pirmą do- 
an- 

!trą — Fogelmanienč. Bonų kny
gučių daugiausia išplatino Ste- 

I la Locato ir jos mamytė Ado
monienė. zYbi išplatino net 80I 4
knygučių. Kiti po desetką ir 
daugiau. Bonus laimėjo: kariai 
J. Adomėnas ir jūreivis Karpus 
ir G. Stančaitis-

Visi buvo labai gražiai nusi
teikę. Gerai orkestrai grojant.

I

Vaidinimo chorą sudaro šios 
vytės: Virginija Leketaitė. Julė 
Giraitė, Ieva Lukšytė, Elena 
Kamandulytė, Ona Šabiinskaitė, 
Rita Kasparaitė, Aldona Dubic- 
kaitė. Vera Jurgelionytė, Dorota 
Levancevičiūtė, Marcelė Meški- 
nytė. Rita Tamulevičiūtė. Vik
torija Kunigonytė, Elena Gvaz
dauskaitė. Elenora Dagilytė, ir 

i Irena Baliukonytė. Kiti kurie 
. prisidės yra Benis Kaveckas, 

narius, nares, ir visuomenę, pa- Dovydas Vaškas, Vytautas Ta-
i 

remti šį parengimą įsirašant rė
mėjais. o ypač dalyvavimu.

Susirinkimas baigėsi malda.

tas Pigaga. Pranciška Kaliū- 
naitė, Elena Katinaitė, Anielė 
Laucytė, Lilė Smolskytė, Anielė 
Gvazdauskaitė, ir Pranciška 
Glaskaitė.

mošiūnas, Edmundas Butkevi
čius. ir Edvardas Šiugždinis.

Salė bus puikiai papuošta. Bi-

Tikietus platino Liudvika To-
i '
• tilaitė, ir jos komisija: Anielė 
Smolskytė, Irena Sviklaitė, Ed- 

j mundas Butkevičius ir Rita Ta
mulevičiūtė.

Visos komisijos veikia vado
vybėje kuopos pirmininko Sta
sio Karsoko.

“Auksas ir Sidabras”

DAUGIAU UZ TUOS PINIGUS

EPSllo^

IŠ FONTANĖLIU VISUR

Pep$'-Ccia Company. long Is’amJ C>ty W.T.

linksminosi kaip, jauni, taip ir 
suaugę. Atrodo, kad šis papro
tys labai noriai pasiliks lig tra
dicija. Kitą metą dar žada žmo
nės daugiau ir gražesnių mar
gučių atsinešt.

koncerto 
Newarko 
k k bonas 
išpildyti

surengto 
atgarsiai 
koloniją, 
užkvietė 

bažnytinį

CHORAS UŽKVIESTAS
Į NEWARKĄ

Verbų sekmadienį 
bažnytinio 
pasiekė net 
Newarko 
chorą ten
koncertą, kuris įvyks gegužes 
7 d., iygiai 4 vai. po pietų. Po 
tam bus gražus balius parapijos 
svetainėj. Tad Newarkiečiams 
bus proga išgirsti tikrai gražių 
kurinių — bažnytinės muzikos 
koncertą. Bus žymių solistų.

blevičiūtė yra labai pavyzdinga 
jaunuolė, nuo pat mažens pri
klausė prie mažojo, dabar prie 
didžiojo choro. Buvo sodaliečių 
pirmininkė. Ji yra ribto būdo ir 
pavyzdinga lietuvaitė. Ji pasi
rinko ir vaikiną — artimą kai
myną Pačėsą. Laike šliūbo solo 
giedos Ur. Kulbokytė - Vyš
niauskienė ir Br. Brundzienė ir 
A. Pakinkienė duetą. O choras 
— Ve n i Creator.

Vestuvių puota bus parapijos 
svetainėje, kurioj jaunoji daug 
valandų čia praleido įvairioms 
choro, vaidinimo praktikoms 
bei susirinkimams. Rūpestinga 
jos mamytė daug kuom rūpinasi 
dukrelės vestuvėms, nes tik 
vieną dukterį teturi, o sūnus 
net penkis.

Geriausio tau pasisekimo,
! leny te!

tą

E-

LsTEKA CHORISTE
s; sekmadienį, birželio 30

4 vai. po piet įvyksta 
choristės Elenos Šoblevičiūtė iš
kilmingos vestuvės. Panelė Šo-

d..
vietinės

PRANAS STANKŪNAS 
OPEROS ROLĖSE

Ilgą laiką dirbęs dainos mene

p. Stankūnas dabar yra pa
kviestas į New Jersey operos 
draugiją, kuri rengia visą eilę 
operų įvairiose vietose. Pereitą 
trečiadienį dainavo Passaic, 
New Jersey, “La Traviata” ope
roj: o balandžio 30 d. 3:15 po 
piet Orange High School Audi
torium, toj pačioj operoj. Verta 
lietuviams atsilankyti.

Newarko lietuviams bus pro
ga jį išgirsti gegužės 7 d. baž- 
tinio koncerto programoj 4 vai. 
po piet, Šv. Trejybės bažnyčioje.

CLC arba Connecticut Valsty
bės lietuvių jaunimas turės 
May Festival Dance kitą mėne
sį Šv. Juozapo Mokyklos salėje, 
Waterbury.

Leitenantas Vincas Morkus, 
kuris buvo laikomas kaipo 
‘missing in action’; dabar yra 
gauta žinia apie jį, kad jis gy
vas ir esąs vokiečių kalėjime. 
Džiaugiamės su jo tėvais, kad 
jis gyvas.

Antanas Urbonas ex-kareivis 
ir dabar legijonierius prie Fred- 
riko Sabonio hartforaiečių Pos
to senai dirba 
board.

Hartfordietis 
das Čebatorius
į kariuomenę kaipo karo kape
lionas. Jam iškeltas buvo gra
žios išleistuvės Waterburyj, 
kur jis dabar vikarauja pas 
kunigą Valantieji).

Kapelionas Jurgis Vilčiauskas 
tebėra Richmond Virginia.

Keturdešimtės atlaidai prasi
dės šioje bažnyčioje gegužės 7 
ir tęsis 8 ir 9 dienomis. Pamoks
lus sakyti tais vakarais yra 
kviesti kunigai Bogušas iš Wa- 
terbury, kunigas Matutis iš 
New Britain ir kunigas Kupre
vičius iš Marianapolio Kolegi
jos. Taipgi bus daug svečių ku
nigų taip, kad visiems bus gali- 

• ma prieiti išpažinties. Kle
bonas didžiai gerbiamas Prela
tas Ambotas nuoširdžiai kvie-

Devenienė iš Waterbury. Taipgi 
bus vienas kitas vietos kalbėto
jas kaip tai Jo Malonybė Prela
tas Ambotas. Rengia Lietuvos 
Gelbėjimo Komitetas. Ponia De
venienė nesenai grįžo iš Lietu
vos ir ji turi naujausių žinių. 
Tai Hartfordo ir apylinkės lie
tuviai, lietuvės 1 Atsilankykite 
visi visos. Išgirsite kaip dabar 
gyvena mūsų giminės lietuviai 
Lietuvoje. Įžanga dykai. Daly
vaus choras ir kiti ypatingi dai
nininkai, kaip tai Kazys ir Ona 
Gaubai. Atsilankykite visi. Ko
mitetas norėjo ją turėti kaipo
kalbėtoją, per Lietuvos Laisvės čia Hartfordo ir apylinkės lietu- 
šventę, bet ji kitur kalbėjo ir vdls pasinaudoti tomis dieno- 
negalėjo dalyvauti, bet dabar Dievo brangiomis malonė- 
sutiko atvykti į Hartfordą ba- m*s- 
landžio 30.

IŠEINA Į KARIUOMENĘ
Šiomis dienomis į Dėdės Šamo i 

tarnybą išeina šie lietuviai: Ed
vardas Mončiūnas, Silent Gedu-| 
tis. Antanas Stanulis, Edvardas: 
Kasmonaitis. Mažai visai lieka 
jaunų vyrų.

Buvo parvažiavęs Alfonsas 
Gauba (parašiutininkas iš N. 

iCarolina), merchant marinas 
I Albinas Meleska, Alfonsas 
Smitkus, Vladas Mašiotas, Jean 
Bakstinas (dabar Mrs. Martin), 
kurie du vyksta į užjūrį. Anta
nas Pugzlys (leitenantas) Jonas 
Kablikas.

Lietuviai skubinas baigti tai
syti dantis pas Dr. Krikščiūną. 

Vėliau ji įkūrė vie- kuris neužilgo irgi turės išvykti 
į kariuomenę.

Avė Maria Vaianda
Sekmadienį, balandžio 30 d.,1 

6:30 vai. vakare iš WMEX sto-Į 
ties, Boston, ir kitų tinklinių) 
stočių gaięsime klausytis iš 18-j 
to amžiaus Nona Nagle gyveni
mo. kuri laike airių persekioji
mo savo pinigais šelpė ir moki
no airius, 
nuolyną Airijoj.

I

W. J. Chishofrn
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas

331 Smith St.,
PROVIDENCE. n. I-

Tclephonc:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Albert LBarker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

I

dirbtinas akis.

397 Main St. 
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.

275 Main St.. Webster, Mass.
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KALBA KARDINOLU KOLEGIJAI 
Gruodžio 24.1939 m. 
39. Karo Blogybės

K

Su giliu širdies skausmu Mes atjaučiame tą aiškų 
ir didėjantį sieloms nuostolį, kuris yra daromas, sklei
džiant tikslingai ir viešai idėjas, kurios iškraipo ir ap
temdo žmonių protuose tiesas. Ir Mes nusigąstame pa
mąstę kiek reikės sunkaus darbo, kada išvargęs pa
saulis atkreips savo mintis į taiką, kad pašalinti di
džiausias neapykantas ir kerštą, kuriuos karas atneša. 
Tą visą žinodami ir matydami, kaip žmonės neatkrei
pia minties į Dievo įsakymus, Mes dėjome visas pa
stangas, kada karas gręsė ir prasidėjo, kad sulaikyti tą; 
baisią nelaimę ir įtikinti tuos, kurie yra valdžioje ir at- j 
sakomipgi už tautų nutarimus, kad ieškoti taikingo! 
susitarimo ir nepradėti ginklo karo. Mes raginome tau-! 
tų vadus apsaugoti pasaulį nuo tos baisiausios nelai- j 
mės. Tačiau Mūsų pastangos, kaip lygiai ir kitų įtek-!' 
mingų žmonių, nedavė pageidaujamų vaisių, nes pasi
rodė, kad nepasitikėjimas tarp tautų per pastaruosius 
metus iškėlė nesugriaunamą sieną. Tarptautiniai klau
simai būtų buvę galimi išspręsti, bet trūko pasitikėji
mo vienos tautos kitai, mat buvo ypatingų įvykių, ku
rie rodė, kad sudaryti sutarimai nebus išlaikomi. Prisi
minimui, kaip praeities sutarimai nebuvo išlaikomi, 
galutinai suparaližavo visas pastangas taikingam su
sitarimui.

Nukentėjusių Gelbėjimas
Mums belieka, Garbingieji Broliai ir Mylimieji Sū

nūs, pakartoti Pranašo žodžius: “Mes ieškojome tai
kos, bet jos nėra; ieškojome išganymo laiko, o štai ne
laimės”, ir visa daryti, kad palengvinus ir sumažinus 
nelaimes, kurias karas atneša. Yra daroma daug kliū
čių, kad būtų galima Krikščioniškos meilės pagalbą 
suteikti tiems, kuriems ji labiausiai reikalinga. Per 
keturis mėnesius jau, su didžiausiu širdies skausmu, 
Mes žiūrėjome į sunaikinimą, kurį šis karas, pradėtas 
nepaprastose aplinkybėse, nuolatiniai didino.. Nors iki Į 
šiol, krauju permirkusioje Lenkijos ir Suomijos žemė
se, žuvusiųjų skaičius yra mažesnis negu tikėtąsi, bet 
tas visuotinas sunaikinimas toks didelis, kad reikia 
rimtai susirūpinti Europos ateities ekonominiais, so
cialiniais ir dvasiniais reikalais, ir ne tik Europos, bet 
viso pasaulio. Kai karo milžinas daugiau užvaldo ir rei
kalauja vis daugiau ir daugiau gerybių, tuo susidaro 
didesnis pavojus, kad tautos tiesioginiai ar netiesiogi
niai paliestos, bus baisiai nuvargintos. Ir štai kyla 
klausimas; kaip jos galės ekonominiai ir socialiniai at
sistatyti tuo metu, kada susidarys daugybė kliūčių, 
kurias griaunamos ir revoliucinieriškos jėgos yra da
bar prisirengę užstatyti ir tik laukia progos kirsti le
miamąjį smūgį Krikščioniškai Europai? Net ir karo 
įkarštis neturėtų tautas ir jų vadus priversti rūpintis 
tais dalykais ir tuo labiau ištirti karo tikslą ir jo tei
singumą.

Ateities Reikalas
Tie, kurie žiūri į ateitį ir rimtai apsvarsto šio karo 

pasekmes, Mes manome, kad nežiūrint karo ir sunkių 
aplinkybių, aiškiai nustatys pagrindus teisingai ir gar
bingai taikai, ir jie neatsisakys tartis sudarymui tai
kos, kada aplinkybės bus tam patogios.

Taikos Sąlygos
1. Pagrindinė prielaida teisingai ir garbingai taikai 

yra visų didelių ir mažų, galingų ir silpnų tautų gyvy
binių teisių ir nepriklausomybių užtikrinimas. Kada 
ta teisių lygybė yra paneigta, suvaržyta ar įstatyta į 
pavojų, tada teisėta tvarka reikalauja, kad būtų pada
rytas atlyginimas, kurio saikas ir laipsnis neturi būti 
matuojamas kardu ar savymylos neribotu sprendimu, 
bet teisingumo ir sangrąžinio dėsniais.

2. Kad tuo būdu atstatytoji tvarka būtų pastovi ir 
lydima rimties, tautos turi išsivaduoti iš jas spaudžian- 
čios ginklavimosi vergijos ir to pavojaus, kad medžia
ginė galybė, vietoje apsaugoti teises, nebūtų žiauri jų 
naikintoja. Tokios taikos sutartys, kurios neteiktų 
pagrindinės reikšmės organiškai tolydžio plečiamam 
nusiginklavimui lygiai medžiaginėje, lygiai dvasinėje 
srityje, ir kurios nesiektų ištikimai įvykdyti pilno nu
siginklavimo, ankščiau ar vėliau pasirodys esančios 
netvirtos ir nepastovios.

Šitie indiečiai kariai Italijos fronte, prie Cassino, pasirengę žygiui. Vi
si reikmenys sukrauti motorizuotuose vežimuose ir tik laukiama vado į- 
sakymo.

y ■ *

Pirma Komunija Gegužės 
Mėn. 7 d.

Kasmetą pirmas gegužės mėn. 
sekmadienis mūsų parapijoj yri 
nepaprastos svarbos. Tą dieną 
išrinktas būrelis mūsų berniu
kų ir mergaičių priima Jėzų 
pirmą kartą į savo širdis šv. 
Komunijoj. Šios iškilmės šį me
tą įvyks gegužės mėn. 7 d. per 
mišios 8:30 vai. rytą. Teko su
žinoti, kad bus 9 berniukai ir 6 
mergytės, kurie turės tą didelę 
laimę. Patartina visiems pasi
melsti už tuos būsiančius Kris
toforus — Kristaus Nešiotojus, 
kad pirmos šv. Komunijos die
nos grožis ir skaistumas pasi
liktų visuomet jų gyvenime, kad 
tos dienos nekaltumas puoštų 
jų sielas per visas jų gyvenimo 
dienas.

Jončaitė. Linkime ponams Pa
kalniškiams susilaukti daug 
džiaugsmo iš savo sūnelio.

Serga Studentas Kazimie
ras Pugevičius 

šeštadienį, bal. 22 d. staigiai 
apsirgo šv. Karolio Kolegijos 

į mokinys Kazimieras Pugevi- 
■ čius. Nugabentas Bon Secours 
ligoninėn. Paskutiniomis žinio
mis sužinota, kad nėra rimto 
pavojaus gyvybė, bet už savai
tės arba kitos galės grįžti vėl 
prie knygų. Ponai Pugevičiai 
geri rūpestingi katalikai užpra
šė šv. mišias už savo sūnaus 
sveikatą. Linkime Kaziukui vei
kiai pasveikti.

Marijos Mėnuo
Altoriaus ir Rožančiaus mote

rų rūpestinga dr-ja padarė pir
mą auką gėlėms tinkamam pa
puošimui Marijos altoriaus ge
gužės mėnesy. Savo susirinkime 
laikytam sekmadienį, bal. 23 d. 
iš savo iždo ši draugija pasky
rė $15.00. Taipgi buvo įnešta 
užprašyti šv. mišias Motinos 
Dienos proga už visas motinas, 
kurių sūnūs yra išėję karo tar
nybon, kad gerasis Dievas jas 
stiprintų, ramintų jų nuliūdi
me, gaivintų jas jų susigrauži
me. Tos mišios bus atnašautos 
pirmadienį gegužės 15 d. Taipgi 
visos narės buvo kviečiamos da
lyvauti gegužinėje procesijoj, 
viešam Marijos pagerbime, kurs 
įvyks antrą gegužės mėn. sek
madienį, Motinos Dienoje 4 vai. 
po pietų.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokios yra didžiausios karo nelaimės?
2. Kokias pastangas Pijus XII dėjo, kad sulaikyti 

gręsiantį karą?
3. Kodėl Popiežiaus pastangos neatnešė vaisių?
4. Kodėl reikia susirūpinti ateitimi?
5. Koki turi būti pastovios ir teisingos taikos pagrin

dai?

gūžės mėnesyje bus atnašauta 
virš 500 mišių mūsų bažnyčioje 
kaip už mūsų karius, taip už 
jųjų tėvų ir giminių intencijas. 
Nėra reikalo siųsti bent kokią 
auką. Visi net ir kituose mies
tuose gyvenantieji gali siųsti 
savo intencijas, kurios bus at
mintos novenos metu. Net 15 
kartų į savaitę yra laikomos no
venos pamaldos, kartą sekma
dieniais, 9 kartus pirmadieniais 
ir 5 kartus antradieniois. Kas 
nori gali įsigyti dykai novenos 
knygelę ar tai lietuviškai arba 
angliškai, prisiųsdamas savo 
pravardę ir antrašą. Arti 10,000 
maldininkų atsilanko kas savai
tę į šv. Alfonso bažnyčią į įvai
rias novenos pamaldas. Trečda
lis tų yra nekatalikai, kurie 
laiškais pareiškia savo džiaugs
mą ir pasitenkinimą iš pamldų, 
laikomų mūsų bažnyčioje.

PHILADELPHIA. PA.
AMERIKOS LIETUVIŲ 

TARYBA VEIKIA 
Vėliausiu laiku ALT Phila

delphijos skyrius labai gražiai 
ir sėkmingai pradėjo veikti. 
Vienas didžiausių ir labai reikš
mingų darbų, tai kultūrinimas 
tautiečių patrijotinėmis kalbo
mis per lietuvių radijo progra
mas. Kiekvieną kartą vis kal- 

i bąs naujas kalbėtojas ir vis ką 
nors daugiau pasako. Lig šiol 
jau kalbėjo šie: kun. St. Raila, 
J. Grinius, M. Milukas, W. Nor- 

j kus, kun. dr. V. Martusevičius, 
i E. Milukienė, C. Cheleden, kun. 
St. Lukšys. Jų aktualios ar kul
tūrinės kalbos padarė gilaus į- 
spūdžio į visus klausytojus. Vie
ni džiaugiasi, kiti pyksta ir bi
jo, kad nebūtų lietuviai išmoky
ti tiesos ir tikro patrijotiškumo, 
nes paskiau gali nebeklausyti 
tų, kurie juokiasi iš patriotinių 
lietuvių ir dirba dėl svetimų ir 
mūsų lietuvių pajuokos.

Prie Tarybos jau priklauso 
šios organizacijos: LK Federa
cijos Philadelphijos skyrius. 
Lietuvių Pašalpinis Klūbas, 928 
E. Moyamensing Avė., Lietuvių 
Muzikalinės salės Bendrovė ir 
jų Klūbas, 2715 E. Allegheny 
Avė., Lietuvių Moterų Taryba 
ir daug pavienių asmenų ir vei
kėjų. Skyrius nori išvystyti sa
vo veiklą ir nuolat veikti lietu
vių gerovei ir Lietuvos laisvės 
atgavimui ir kenčiančiam lietu
viui pagelbėti.

Skyriaus didesnis darbas bus 
atliktas gegužės 13, lietuvių 
Muzikaliu#] salėj, 2715 E. AUe- 
gheny Avė., Nepaprastas Meno 

i Vakaras, j0 metų nuo spaudos 
atgavimo minėjimas, 2!f m. nuo 
Steigiame

sinys visų Rajoninių Konferen
cijų, kurios daromos po visą 
Ameriką. To nepaprasto susi
rinkimo ir programa bus labai 
nepaprasta ir įdomi. Mat svečiai 
iš Bostono, vadovaujant p. Ivaš- 
kienei, išpildys lietuvių tauti
nių šokių ir dainų bei žaidimų 
klasišką programą, tokią, kuri 
tik retai kas turi laimės pama
tyti, nes ji pildoma National 
Folk Festivaliuose, kur šiemet 
antrą kartą bus Philadelphijoj.

Po to numatyta ir kiti svar
būs lietuvių kultūrinimo ir vei
kimo darbai. Jau planuojama 
surengti lietuvių meno, rank
darbių ir bendrai senienų paro
dą, kuri būtų parodymas kita- 
ataučiams, kaip lietuviai yra žy
mūs, kad turi tokių savo bran
genybių. Bus veikiama, kad lie
tuvių vardas per jų knygą ir 
kitus būdus būtų paskleistas 
Philadelphijos didžiosiose Bib
liotekose ir kituose Namuose. 
Ateities veiklos darbų eilė gra
žiai aptarta delegatų susirinki
me balandžio 24 dieną. Linkėti
na, kad viską įvykdytų.

AMERICAN 
RED CROSS

Remk šios šalies apsigynimą!
Pirk Defense Bonds ir Stamps'.^^t^y^^ojo Seimo. Tai bus tę-

I

Juozas Kasinskas
Ine. ( į

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį < 

į 602 Washington Blvd. ’ 
| BALTIMOPE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
p Limosinai dėl visokių reikalų «

NUOTRUPOS
Sekmadienį, bal. 23, bažnyčio

je per visas mišias buvo kalba
mos maldos už a. a. Jo Eminen
cijos Bostono Kardinolo Wil- 
liam O’Connell vėlę, kurs mirė 
šeštadienį, bal. 22 d.

Gydytojaus Krizostomo Men- 
delio žmona pasidavė gan sun
kiai operacijai Mercy ligoninė
je. Patsai gydytojas randasi ka
ro fronte Naujoj Guinea. Linki-; 
me poniai Mendelienei veikiai; 
pasveikti.

—

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

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

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

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

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

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

8. Maldaknygė gausiai paveik
sluota. Mišių paveikslėliai dvi
gubi: vaizduoja kunigo veiksmą 
prie altoriaus ir parodo, ką tai 
reiškia, ką primena Viešpaties 
kančioje. Daug gražių orna
mentų. Ypatingai gražios lietu-

i viškais audiniais papuoštos di- 
, džiosios raidės, kurių čia 22.

Bene pirmą kartą lietuviškoje 
maldaknygėje vartojama tokia 
puošmena. Čia yra visa eilė lie
tuviams mielų paveikslų, kaip

Ar jau žinote, 
kad neseniai iš 
spaudos išėjo y- 
patinga malda
knygė “DIDY
SIS RAMYBĖS 
ŠALTINIS”? 
Verta įsitėmyti 

■ šiuos dalykus a- 
’ I pie tą naują lie- 

! tuvišką leidinį:
1. Tai yra viena iš pilniausių 

lietuviškų maldaknygių. Joje y- 
ra visos svarbiausios maldos, 

mūsų pa- net tryS būdai Šv. Mišios klau- 
rapijos klebonas ir Stebuklingo Syti. 12 novenų, 16 litanijų, 7 

direkto- maldų vainikai (karunkosl, e- 
kurie lanko mūsų vangelijos sekmadieniams ir 

pamaldoms šventadieniams, daug visokiau- 
pasiuntė laišką. įmaldų 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 

Jėzau,

Gegužes Mėn. Laiškas
Kun. dr. Mendelis,

Medalikėlio novenos
rius, tiems, 
bažnyčią novenos 
gegužės mėn..
Jis praneša, kad gegužės mėn. Į 
bus atnašaujama net 10 mišių 
kasdieną už mūsų karius. 62 mi
šios bus atnašautos už tuos, ku
rie randasi įvairiose karo stovy
klose. 62 mišios bus aukojamos 

Kaip kunigai, taip visi šv. Al- už sužeistuosius ir mirštančiuo
sius. 31 mišios bus aukotos už 

(tuos, kurie randasi priešų ne
laisvėje: 31 mišios už tuos, ku
rių nesuranda, nežino kur jie 
yra; 31 mišios už karo kapelio-! 
nūs; 31 mišios už tuos, kurie; 
veža laivais karo prekes; 31 mi-Į 
šios už vėles visų žuvusių šiam' 

(kare, ir 31 mišios už visas ki- 
į tas mūsų karių intencijas. Be 
i to, kas dieną vidurdienį yra at- 
1 našaujamos mišios išprašymui Į 
pergalės ir taikos Amerikai ir 
apsaugos mūsų jaunuoliams ir 
mergaitėms karo lauke. Kas 
mėnesį yra aukojama 10O mišių 

, už intencijas visų tų. kurie lan- 
, kosi šv. Alfonso bažnyčion į 

novenos pamldas arba prisiun- 
, čia savo intencijas laišku, pra

šydami atminimo maldose. Ge-

Giliausia Užuojauta!

fonso parapijos žmonės reiškia 
užuojautą Antano Adomaičių ir 
Česnų šeimoms. Gauta liūdna 
žinia iš Washingtono, kad Ado
maičių sūnus Vincas, o Česnie- 
nės Agnietės našlės sūnus Kazi
mieras abudu žuvo karo fron
tuose. Tai pirmutinės dvi aukos 
mūsų kolonijoj ir mūsų parapi
joj. “Amžiną atilsį duok įniru
siems, Viešpatie!” Tas pats ge
rasis Viešpats teramina liūdin
čius tų šeimų narius.

Sveikiname Pakalniškius
Sekmadienį, bal. 23 d., kun. 

Antanas Dubinskas pakrikštino 
(Walterio ir Aldonos Jončiūtės 
Pakalniškių sūnų. Vardas duo
tas tėvo. Krikšto tėvais buvo 
Vytautas Šalkauskas ir Regina

užsida- 
žmonių 
išgirsti

Tave, gailestingasis 
pasigailėk manęs.
— Kai mano ausys,

vydamos ant visados
balsams, atsidarys
Tavo balsą, turintį man pa
skelbti galutinį sprendimą a-
pie mano likimą, jau būsian
tį visai amžinybei, gailcstin-
gasai Jėzau, pasigailėk ma
nęs...”

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

"DARBININKAS'', 34S WEST BROADWAY, SQ. BOSTON 27, MASS.

Aušros Vartų, Kryžių kalno, 
Šv. Kazimiero.

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

10. Maldaknygę spaudai paruo
šė ir išleido kun. P. M.. Juras, 
žinomas lietuviškos vi
suomenės prietelis ir veikėjas. 
Šiuo darbu jis labai puikiai už
sirekomendavo ir vertas didelės 
pagarbos už taip vertingą lietu
višką leidinį. Kaina-S3.5B.

PASTABA: Norintieji šią mal
daknygę
BĖS ŠALTINIS“
kreipiasi adresu:

“DIDYSIS RAMY- 
įsigyti,

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

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:
Vardai ir Pavardė
Gatvė
Miestas ir Valstija

knyga (s)
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•: GIRDĖTI LIETUVIU \ 

KOLONIJOSE *

laukė sūnelio pp. V. Balučiai, 
gyv. Dean St. Jie dabar augina 
dukrelę ir sūnelį.

MOHTELLO, MASS f NORtfOOD, MASS.

Balandžio 20 d. kleb. kun. S. 
P. Kneižls buvo nuvykęs į 
Bruckton ir dalyvavo Sutvirti- 

i nimo Sakramento suteikimo a- 
peigosr šv. Roko lietuvių para
pijoj.

DARBININKŲ ŠVENTĖ
balandžio 30 d., 
šv. Roko lietu- 

bažnyčioje įvyks 
šv. mišios — šv.

Sekmadienį. 
8:30 vai. rytą, 
vių parapijas 
LDS 3 kuopas
Juozapo, organizacijos Globėjo 
šventės proga.

Visi LDS nariai ir bendrai visi 
darbininkai kviečiami šiose šv. 
mišiose dalyvauti.

Mūsų organizacijos Globėjo 
šventėje padarykime didesnį pa
siryžimą prirašyti daugiau nau
jų narių prie LDS ir gauti dau
giau skaitytojų laikraščiui 
“Darbininkui”. Platinkime ka
talikišką spaudą, ypač savo or
ganą “Darbininką”.

Jonas Jeskeleviėia.

LDS 3 kuopos narių intencija 
šv. mišios įvyks sekmadienį, 
balandžio 30 d.. 8 vai. rytą. Šv. 
Jurgiu lietuvių par. bažnyčioje. 
Tai bus metinės šv. 
nint šv. Juozapo — 
jos Globėjo šventę.

Visi LDS nariai ir bendrą! 
darbininkai turėtų dalyvauti šv. 
mišiose ir prašyti savo Globėjo 
— Šv. Jucazpo išprašyti pasau
liui taikos ir mūsų pavergtai ir 
nukankintai tėvynei — Lietu
vai laisvės ir nepriklausomy
bės.

j
Balandžio 19 d. Šv. Jurgio 

lietuvių parapijos Altoriaus 
berniukai turėjo savo metinį 
bankietą klebonijoje. Jų pirmi
ninkas Stadelninkas dėl “appen-' 
dix” operacijos negalėjo daly-I 
vauti.

Sv.

Pereitą sekmadienį Šv. Jurgio 
lietuvių parapijas draugijų ir 
kuopų atstovai dalyvavo N. A. 
Lietuvių Katalikų seimelyj. So. 
Bostone. Kaikurie jų dalyvavo 
p. Ivaškienės jaunamečių grupės

Balandžio 23 d. įvyko šv. Ro
ko lietuvių parapijos parapijie
čių pasitarimas dėl ruošimo 
GEGUŽINĖS gegužės 30 d.. 
Romuvos parke.

Vienbalsiai nutarė ruošti GE- 
prie 

J. J.
GŪŽINU ir kviečia visus 
to darbo prisidėti.

Montelliečiai. kiek man teko 
girdėti, 
ninku radio koncertą, 
vyks 
d..
Hali, 
siems 
tus iš 
liečiai

ruošiasi vykti į Darbi- 
kuris į- 

sekmadienį. gegužės 21 
3:30 vai. po pietų. Jordan 

Bostone. Patartina vi- 
nusipirkti koncerto tikie- 
anksto. kad mes. Montel- 
gautume geresnes vietas.

Rap.

Šios kolonijos Darbininkų Ra
dio Koncerto tikietų platinto
jai gauna nemažai užsakymų. 
Pasirodo, kad iš Nonvoodo da
lyvaus nemažai lietuvių radio 
koncerte. gegužės-Mav 21 d..
Jordan Hali. Bostone. Kas dar 
neturi tikietų. tai gali jų gauti 
pas p. Oną Pazniokaitę. Balch 
Pharmacv. 1140 VVashington 
St.. pas p. Antaną Mickūną. 
varg. A. šlapelį, p. Jurgį Ver- 
siacką ir kitus. Taipgi galima 
gauti tikietų pas A. F. Kneižį. 
50 Cottage St. Galite užsisaky
ti ir telephonu: N0Rwood 1449.

—
Federacijas skyriaus susirin-l 

kimas įvyks sekmadienį, balan
džio 30 d., tuoj po sumos. Val
dyba kviečia visus atstovus-ves 
dalyvauti.

Visi, kurie nori nusipirkti 
Darbininkų Radio koncerto ti- i 
kietų, gali ateiti į susirinkimą 
ir galės pasirinkti kokių tik

Sergeantas Edvardas Kovai 1 
(Kavaliauskas), pp. Adolfo ir 
Marcelės Kavaliauskų, gyv. St. 
John St.. sūnus, jau yra kur 
nors užsienyj. Linkime visiems 
mūsų kariams Dievo palaimos, i

LAWREHCE, MASS

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Šiomis dienomis 
dinskai. gyv. St.

i susilaukė sūnelio. Taipgi susi-

pp. B. Gru- 
James Avė..

Padėkite Kailinius Į
STORAGE!

Pasimirė a. a. Jonas Blaževi
čius. jaunikaitis, 28 metų am
žiaus. ir palaidotas iš Šv. Pran
ciškaus parapijos bažnyčios, ba
landžio 27 d. Jaunuolis buvo 
baigęs Marianapolio kolegiją, ir 
turėjo troškimą likti kunigu. 
Prieš išvežant į ligoninę, tar
naudavo mišiose ir ėjo zakristi
jono pareigas. Džiova pakirpo 
jo gyvenimo siūlą. Teilsėsi ra
mybėje ’.

Ponas Petras Raznauskas jau 
nusikraustė į Palangą. Kas va
sarą, 
žiūri 
niais

jis ten gyvendamas, pri- 
vasamamį, ir sekmadie- 
koplvčią.

Isabelė Zolubaitė išvyko į 
Floridą atostogoms. Mano grįžti 
už mėnesio ar kito.

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.

Komisija susidariusi rūpintis 
kareivių reikalais, sekmadienį, 
balandžio 30 d.. 6:30 vai., turės 
programėlę, kurią išpildys mer
gelės — “Majorettes”, iš Šv. 
Monikos parapijos. Šiai grupelei
vadovauja kun. O’Rourke. Visas 
pelnas įrengimui gražaus “Ho- 
nor Roll" su pavardėmis visų 
parapijiečių kareivių.

A ušrele.

HASHUA, N.H
Kazimiero parapijos karo 
laimėjimas buvo sekmin- 
Žmonių dalyvavo daug.

Šv. 
bor.ų 
gas.
Programą labai įspūdingai iš--
pildė parapijos choras, vadovy
bėje varg. Jono Tamulionio. Ma- 
gikas J. W. Anctil parodė daug 
štukų. Po programos įvyko šo
kiai. Grojo J. Tamulionio or
kestras.

Programos vedėju buvo adv.
L. Velička.

Dr. K. Umpa aukojo $5.00 tam 
asmeniui, kuris parduos dau
giausia tikietų. Dovana teko p.
M. Tamulionaitei.

Užkandžiai buvo įvairūs, ku
riuos suaukavo šeimininkės.

DARBININKAS

METROPOLITAN OPEROS ŽVAIGŽDESEKMADIENĮ,

Grandioziškas Lietuviu Radio

KONCERTAS
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-

p. ANNA KASKAS, Kontralto

BOSTON SYMPHONY ORKESTROS PAŽIBA

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:

DARBININKAS RADIO

p. LUDWIG JUHT, Kontrabosas

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

Radio Programos vedėjas.

Pereitą sekmadienį pas mūsų Kazimiero lietuvių par. bažny- 
parapijos kunigus lankėsi kun.
Dr. J. Vaškas, MIC.,
polio Kolegijos rektorius, ir per 
visas šv. mišias sakė pamoks-1 
lūs.

Lietuvių Katalikų Federaci
jos 28 skyriaus susirinkimas į- 
vyko balandžio 16 d. Išrinkta 
du atstovai j Katalikų seimelį, 
būtent, p. T. Mitchell ir J. Gla- 
viackienė. Iš Federacijos sky
riaus kasos paskirta $25.00 pa
rapijos skolų mažinimui.

Nutarta kitas susirinkimas 
šaukti birželio 4 dieną ir kvies
ti visas draugijas prisiųsti at
stovus.

Balandžio 24 d. lankėsi 
kūpąs W. Shea ir suteikė 
tvirtinimo Sakramentą.

Draugijų Valdybų Adresaičios lietuvių šv. Kryžiaus ka- 
Mariana- puošė.

j LDS 65 kp. nariai reiškia gi
lią užuojautą narei p. Uršulei 
Griauslienei ir visai jos šeimai, 
jos liūdnoj valandoj. Taipgi 
reiškia 
Centras 
Adomo 
mybės.

vys-
Su-

Balandžio 11 d. mirė Adomas 
Butas. LDS narės Uršulės 
Griauslienės brolis, 65 m. am
žiaus. gimęs Lietuvoje, Triškių 
par. Gyveno Portland. Me. Bu
vo pašarvotas pas laidotuvių 
direktorių K. Kazlauską, Na-

gilią užuojautą LDS 
ir prašo Dievulio a. a. 

Buto vėlei amžinos ra-

Balandžio 25 d. palaidotas 
a. a. A. Latvis, tarnavęs J. V. 
armijoje. Jis yra išbuvęs ka
riuomenėje 29 metus. Buvo pa
šarvotas laidotuvių direktoriaus 

** --- j k Kazlausko laidotuvių name. Ishua, N. H. ir palaidotas su is- !
kilmingomis šv. mišiomis iš Šv. Dzūkelis.,

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. Gailiūnienė,

8 Wirfield St.. So. Boston, Mass. 
Prot. kaM. — Ona IvaSkienė.

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

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

Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
177 West 7th St.. So. Boston. Mass 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
948 E. Broadway. S. Boston. Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.
110 H St.. So. Boston. Mass 

Draugija savo susirinkimus laiko kas1 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vsl. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raAtkilnkę.

•V. JONO EV. BL. PA9ALPINĖS

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikla 
702 E. 5th SL, So. Boston, Masa.

Prot. RaAt. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk„ So. Boston. Mass.

Fin. RaSt. — Aleksandras IvaAka.
440 E. Sixth St., So. Boston. Mass

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

787 E. Broadway, So. Boston, Mass.

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



Penktadienis, Balandžio 28, '44

k»

įviETINES ŽINIOS
LDS 1-mos Kuopos 

Šv. Mišios ir 
Susirinkimas

d.,, Sekmadienį, balandžio 30
8 vai. ryte, Šv. Petro par. baž
nyčioje, W. 5th St., So. Boston, 
bus atnašaujamos šv. Mišios, 
LDS 1-mos kp. intencija. Tą 
dieną pripuola Šv. Juozapo, mū

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
I _______ I

Dr. J. L Pasakantis
DR.AMELIAE. RODD 

OPTOMETRISTAI 

447 Broadway 
So. Boston, Mass.

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

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

Tel. ŠOU 2712

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 Broadvvay

So. Boston. Mass.

Šou 4476
t

DrJoseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus
' Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
ri

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.*

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

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

220 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. Broa6way South Boston. Mass.

arti L St.-—Tel. ŠOU 4645

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.
Tel. Parkvvay 1233-VV

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

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

7

ŽINUTES

PUIKI KOPLYTĖLĖ

Kaina nuo $1.75 
iki $2.50.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 

Moving

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

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, 
kurie dar nėra užsimokėję duo
klių atsilankyti ir atsilyginti.

Valdyba.

Trečiadienį, po vakarinių
; maldų buvo Pranciškonų broli- 
j jos susirinkimas. Pasimeldė už 
j J. E. Kardinolo O’Connell vėlę. 
‘Ketino ateiti išklausyti kas ga- 
į lės, šv. mišių jo gerovei, penk-
• tadienį rytą. Išrinko komisiją 
! lankyti ligonių. Pranešta, kad
bilietai kun. Jurgelaičio primi
cijų bankieto yra pardavinėja- 

■mi. Pasiryžta eiti į parengimą 
■ Vargdienių Seselių naudai, sek
madienį po mišparų.

Sekmadienį, bal. 30 d., per vi
sas septynias šv. mišias pamok
slai bus sakomi apie Šv. Juoza
pą. 8 vai. šv. mišios bus LDS 
kuopos intencijai.

2:30 v. p.p. bus giedami miš
parai ir kalbamas šv. Juozapo 

i novenos baigos maldos.
Tuojau po šių pamaldų bus 

trumpas Amžinojo Rožančiaus 
Draugijos susirinkimas. Bus at
kalbamas Rožančius už Kardi
nolo sielą.

Po tam įvyks parengimas
• “Shower” pagelbėti Vargdie
nėms Seselėms, Thompson, 
Conn. įsirengti mergaičių vasar
namį. Bus užkandžių ir puikūs

į judami paveikslai. Įžangos ne- 
I bus. Vasarnamiui įrengti viso- 
' kie reikmenys bus priimami. 
Atvažiuos ir Seserys tą dalyką 
ryškiau perstatyti.

Bus minima ir šv. Juozapo 
šventė.

I

Amerikos Raudonojo Kry 
Liaus Sk. Vakarienė

Šv. Petro lietuvių parapijos 
moterų ir merginų kareiviams 
remti ir Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus skyriaus metinė vaka
rienė visais atžvilgiais pavyko. 
Programos vedėja buvo to sky
riaus raštininkė p. F. Zaletskie- 
nė. kuri sumaniai atliko jai už-

I

*30 IIO«D««T • IO«tH lOltOH

kurios sienas puošia veid
rodiniai stiklai.
Kaina tik $3.75

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

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

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

366 W. Broadway, South Boston,Mass

dėtas pareigas. Programos dalį 
išpildė, vadovaujant Seselėms, 
mergaitės ir berniukai, kurie 
gražiai pasirodė vaidinimuose ir 
labai prijuokina publiką. Paskui 
jaunamečiai Marcilioniai iš 
Dorchester išpildė muzikos dalį; 
panelė Vivian Gailytė, labai 
gražiai padainavo kelias daine
les. nors ne lietuviškai, bet buvo 
malonu išgirsti jos žavėjantį 
balselį. Sveikinimus pasakė ir 
pagyrė lietuvaičių darbą kun. 
Dr. K .Urbonavičius, kun. K. 
Jenkus, A .Kneižys, kun. A. Ab- 
račinskas. Pranciškonų provin
cijolas Tėvas Justinas Vaškys, 
“Varpelio” redaktorius, kun. P. 
Aukštikalnis, S. J., “žvaigž
dės’ 'administratorius ir kiti 
sveikino ir linkėjo, kad tas sky
rius, nenuleistų ranku, bet dirb
tų ir toliau.

Žmonių buvo pilna svėtainė, 
net daug žmonių nebegavo įžan
gos tikietų. Visi skirstėsi paten
kinti į namus. Dalyvavęs.

LANKĖSI

' “Darbininke" lankėsi kap. Ta
das Kuligauskas su savo mamy
te iš Phila., Pa., lydimi p. adv. 
J. Grigaliaus ir pp. Ivaškų.

Antradienį lankėsi ilgametė 
LDS 1-mos kp. narė ir sena dar-

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
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.

Priderėtų Rastis Kiekvieno 
Kataliko Namuose

SIENINIAI 
KRYŽIAI

■'X r

buotoja p. Karalina Šejefkienė. 
Atsilankymo proga įstojo į 
Liurdo knygos rėmėjus, aukoda
ma $5.00 knygos leidimo fon- 
dan ir Darbininkų Radio kon
certo rėmėjus, aukodama $5.00.

Reikia pastebėti, kad ponia • 
Šejefkienė savo laiku kai “Dar-i 
bininkas” pradėjo savo pirmus

Sekmadienį, balandžio 30 d. 
N. P. bažnyčioje 8:30 vai. ryte, 
Šv. Mišios atnašaujamos LDS 8 
kp., intencijai pagerbimui moti
nėlių. Kuopos nariai raginami 

žingsnius, labai dažnai turėdavo susirinkti tą rytą į parapijos 
savo rezidencijoj “Darbininko^’,svetain? 8 vaL ir 
štabą. Tais laikais “Darbininko” j 
štabui vadovavo Kan. F. Kemė
šis. Todėl ponia šejefkienė ir 
šiandien negali pamiršti anų 
nuoširdumo pilnų laikų.

Lietuvis Leitenantas Žuvo 
Lėktuvo Nelaimėje

Šiomis dienomis pp. Motiejus 
ir Ona Versiackai, gyv. Dor
chester, gavo žinią, kad jų sū
nus Albertas J. Versiackas, ku
ris buvo 20 mėnesių J. V. oro 
korpuse, užmuštas užsienyj, 
lėktuvui susidaužius. Jis žuvo 
kovo 18, 1944.

Kitas pp. Versiackų sūnus 
Robertas yra J. V. kariuomenė
je, kur nors Italijoj.

A. a. Albertas J. Versiackas 
jau buvo užsitarnavęs antrojo 
leitenanto laipsnį, pp. Versiac- 
kam nuoširdžiai ir giliai užjau
čiame. Rap.

I
I

CAMBRIDGE, MASS.

i gėles 
ir bendrai maršuoti išklausyti 
Šv. Mišių ir priimti Šv. Komuni
ją. Šiais metais, kada karas iš 
mūsų šeimų išplėšė mūsų sūnus, 
subendrinkime mūsų kuopą į 
vieną bendrą šeimą ir bendrai 

:su savo šeimos likučiais, mar- 
šuokime išklausyti šv. mišių, 
aukodami jų intencija krikščio
niškos ir teisingos pasauliui 
taikos naudai.

Trečiadienį, balandžio 19 d. p. 
Jakutienė, p. B. Jakučio žmona, 
minėjo savo gimtadienį. Šia pro
ga p. Jakutienė susilaukė nuo 
savo sūnaus iš Londono ryšių 
viršylos A. Jakučio malonią 
sveikinimo telegramą. Šia pro
ga ir mes sveikiname p. Jaku- 

! tienę, linkėdami jai susilaukti 
' dar daug-daug linksmų gimta
dienių. ir kad po šio karo abu 

■jos sūnūs 
sveiki

I

grįžtų laimingai ir 
pas savo tėvelius.

i

pora savaičių laiko kaip 
p. I. Kareiva. Linkime p.

Jau
serga
I. Kaleivai greit pasveikti ir vėl 
grįžti į mūsų veiklos būrelį.

Šeštadienį, gegužės 6 d., 7 vai. 
vakare. Jefferson Club įvyksta 
mūsų parapijos Sodaliečių ren
giami pavasariniai šokiai, šo
kiams gros pagarsėjęs “The 
Continental Yankees” orkes
tras. Dalyvaukime šiuose šo
kiuose ir paremkime mūsų para
pijos veiklias Sodalietės.

Sekmadienį.* balandžio 23 d. 
Bostone Šv. Petro parapijos 
svetainėje, įvykusiame Federa
cijos apskričio' Seimelyje, Cam- 
bridžiečiai labai gražia; pasi
rodė skaitlingu dalyvavimu. 
Dalyvauta daug delegatų - čių 

ir svečių iš Cambridge, jų tarpe 
dalyvavo ir mūsų parapijos kle
bonas kun. P. J. Ju.škaitis. A.D.

N. A. Federacijos Apskričio 
Valdybos Padėka

Sekmadienį, balandžio 23 d., 
South Bostone, Šv. Petro para
pijos svetainėje įvyko N. A. Fe
deracijos Apskričio Seimelis. 
Apskričio valdyba laiko sau už 
garbę išreikšti širdingiausią pa
dėką Šv. Petro parapijos klebo
nui kun. P. Virmauskui už didį 
pasidarbavimą ir pastangas, nes 
jo pastangomis Seimelis buvo 
kosekmingiausis. Taipgi dėko
jame Federacijos Centro pirmi
ninkui p. J. B. Laučkai už tiks
lią veiklos raporto kalbą, taip
gi visiems kunigams ir pasau
liečiams inteligentams už kal
bas ir sveikinimus. Malonu 
mums pranešti, kad Seimelyje 
dalyvavo virš 60 delegatų ir 
delegačių ir virš 150 svečių. 
Naujos Anglijos kolonijos Sei
melyje buvo reprezentuotos vi
sos. Tenka pasidžiaugti Seime
lio sėkmingumu ir jo pasekmė
mis. Užtat, N. A. Federacijos 
apskričio valdyba reiškia širdin
gą padėką visiems dalyvavu
siems Seimelio sesijose.

Kun. J. Vaitekūnas, Dv. Vadas, 
A. Daukantas, Pirmininkas, 

B. Jakutis, Raštininkas.

UŽKIETĖJĘ VIDURIAI? 
Kramtyki! ši; Gumą!

Kuomet neveiklios žarnos atima 
energiją, ima galvą skaudėti ir su- 
sirgdina. nenaudokite smarkių liuo- 
suotojų. Vietoj to. pakramtykite pri
imtų. mėtų-skonio FEEN-A-MINT. 
kramtoma guma paliuosuojanti vidu
rius švelniai ir tikrai. Kramtoma 
FEEN-A-MINT. Mokslas sako, su
teikia jums vidurius liuosuojančius 
vaistus efektingiausioj jų formoj. Pa
bandykite FEEN-A-MINT šj vakarą, 

jausitės geriau rytoj: Gausaus Šei
mai didumo 10c. Naudokite tik pagal 
nurodymus ant pakelio.

10c

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

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

Mortgičiaus turi $2500., par
davimo kaina $10.000. Galima 
bus ir nusiderėti. Galima pama
tyti sekmadieniais po 12 vai. 
dieną. Pamatykite George Scott, 
572 Broadway, So. Boston, 
Mass. (V-19)

BALLAST TUBES
POPULAR JQc EACH 
NUMBERS i/

Also limited supply of OZ4. 
6SQ7, 12K7, 12A8, 6SK7, 6K8, 7F7, 

1LN5. 27. 26. 24A, 77.
78, 6C6, 35. 51, 25Z5, 25Z6 

WILL ALSO SUPPLY DEALERŠ 
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction quaranteed or your 
money back. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO.

19 High St.. Boston

Taisau Namus
Atlieku karpenterio darbą, 

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

GRABORIAI
--------- -------- 1S. Barasevičius ir Sūnus

MOTERIS PAGELBININKĖ 
Lietuvių Graborius ir 

Balsamuotojas
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W.Casper
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
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* KRISTAUS VYNUOGYNE
Amžinybės Ilgesys

Kame Žmogaus Laimė
Žmogau, tavo širdy liepsnoja begalinis 

troškimas, kurio rūpestingai ieškai visą gyvenimą. Ry
te keldamas ir vakare guldamas, vis galvoji: kada gi 
šie širdies troškimai bus pasotinti? Kas gi sužadina ta
vo sieloje tuos troškimus? Ne kas kita, kaip įgimtas 
amžinybės ilgesys. Ai- rasime bent vieną žmogų pasau
ly . nors jis būtų turtingiausis ir visu kuomi pertekęs, 
kad būtų mirtingųjų tarpe suradęs laimę, kuri būtų 
pasotinusi jo visus širdies troškimus? Ar yra pasauly 
širdis, kuri nebūtų kentėjusi, akis, kuri nebūtų liejusi 
ašarų? Pasaulis gali patenkinti kūną, bet sielos — am
žinybės ilgesio troškimą niekuomet nepatenkins, nes 
jis negali duoti to, ko pats neturi. O kas gali pasotinti 
sielos amžinybės ilgėsi? Gali tas, kas jį įdiegė į žmo
gaus įgimti — Dievas. Dievas, Kuris visai žmonijai ir 
visiems amžiams paskelbė šią programą:

laimės

Mūšy Amžių Kankinys
Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

Pirmyn Su Dievo Darbu
4

būtent, 
kelionę 

medinėmis rogėmis, ku
rias ant ledo traukė pa
kinkyta kumelė. Apsivil
kęs šiltais bet keistai at
rodančiais kailiniais, jis 
linksmai keliavo ant pla
taus užšalusios upės pa- 
viršio. Šiuose kraštuose

Krikščioniško Gyvenimo Programa
J. Pilnutinė išmintis. kuri pasotina kiekvieną protą, yra Kris

taus mokslas: Tiesa. Kelias ir Gyvenimas.
2. Kristaus visagalybe, pasireiškusi stebuklais, kurie nustebina 

kiekvieną protą ir priverčia Jam atiduoti pagarbą.
o. Aukščiausia Kristaus meile — mirtis ant kryžiaus, savo di

džiosios kančios kraujo upė nuplovė visą nuodėmingą pasauli, a- 
tidarydamas amžinybės džiaugsmą.

f. Dieviškoji Kristaus Dievybė pasireiškė prisikėlimu iš mir
ties ir įžengimu Į dangą, tai didysis kvietimo laidas laimėti am
žinybę.

Pagal šią programą kiekvieno sielos ilgesys bus 
pilniausiai pasotintas.

Bažnyčia ant ratų! Amerikoje, pietų ir vakarų dalyse, kur katalikų maža, mi
si jonieriai važinėja iš miesto į miestą ir skelbia katalikų tikėjimą. Paveiksle stovi 
du misijonieriai prie savo kilnojamosios bažnyčios.

(Tęsinys)
Beturčiams ir seneliams deli šalčiai. Jis turėjo ypa- 

buvo pastatytas paprastas tingą patyrimą,
■ namelis Lin Kiang prie- dviejų savaičių 
miestyje ant sklypo žemės, 
kuri buvo pasamdyta už 
devynis dolerius metams. 
Kaip kun. Gerardas nuspė
jo, buvo stoka maisto; vis
tiek vargšai seneliai galė
jo susirinkti ir susispiesti 

! prie karštos ugnies susi-
šilt. Namelis buvo jiems pasitaikydavo toki baisūs 
kaip Dievo dovana, ypač šalčiai, kad termometras 
šiuose šalčiuose. Neužilgo rodydavo keturiasdešimt 
policijos vadai pradėjo at- ar daugiau laipsnių že- 
siųsdinėti vargšus sene- miau nulio. Tačiau žiemos 
liūs, kurie neturėjo kur metu sausas ir stiprinantis 
pasidėti. Miesto krautuvi- oras teikė gyvumo nusilp- 
ninkai, sužinoję apie prie- nėjusioms jėgoms.
glaudos namelį, pagelbėjo Sugrįžęs vasario mėnesį, 
kun. Gerardui, atsiųsdami jis sulaukė labai skaudžių 
maisto ir vaistų alkaniems žinių. Tai apie jo bendra- 
ir sergantiems. darbį misijonierių kunigą

Per žiemą plėšikų pavo- Burns, kuris darbavosi 
jus šioje apylinkėje tiek Tung Hua misijoje, devy- 
sumažėjo, kad kun. Gerar- nias dešimt mylių nuo Lin 
das keletą kartų drįso ap- Kiang. Beveik savaitė at
lankyti įvairius kaimelius, gal, kuomet kunigo Burns 

Sausio mėnesyje buvo di- klebonas buvo išvažiavęęs,
Įvairios Katalikų Rūšys

Bet gyvenime ši programa yra laužoma ir lengva
pėdiškai su ja apsilenkiama. Tad suprantama, kodėl 
katalikus šiuo atžvilgiu priseina skirstyti į tris grupes. 
Yra tokių katalikų, kurių katalikiškumą terodo, tik 
metrikos, tai jau nudžiūvę Bažnyčios medžio šakos, 
kurios nutrupės. pakilus pirmajai audrai. Kiti — šven
tadienio katalikai, tai vystančios Bažnyčios medžio 
šakos, tai siūbuojančios Genezareto ežero nendrės, 
kurios, papūtus mažam vėjeliui, jau palenkiamos į eže
ro pakrantės purvą; tai tos šakos, kurios, ištikus Baž
nyčios bandymo sausrai, tuoj nudžius, nubyrės. Bet 
nereikia nusiminti, yra ir pagrindinė rūšis katalikų, 
kurie ne tik šventadienį yra katalikais, bet ir kasdie
niniame ir visame gyvenime. Jie' moka tikrai katali
kiškai gyventi — vykinti Kristaus nustatytą progra
mą.

Kiek Žemės Žmogui Užtenka
Yra daug taip gyvenančių. Laimingai gyveno vie

nas rusas kaimietis. Kartą paskaitė laikrašty, kuriame 
vienas turtuolis pasiskelbė, kas jam atnešęs kepurę si
dabro rublių, tam jis duosiąs tiek žemės, kiek jis ga
lėsiąs apibėgti nuo saulės užtekėjimo iki nusileidimo. 
Jis nuvyko ir jam buvo leista tiek žemės įsigyti, kokį 
plota suspės apibėgti iki saulės laidos. Žmogelis uždu
sęs bčgo visą dieną iki vakaro. Baigdamas bėgti per 
puikias ir gražias pievas, dar panoro ir jas apimti. Sau
le leidžiasi ir jis apibėgti nesuskubo. Plyšo širdis ir kri
to pasruvęs kraujuose. Tuomet turtuolis pasakė, mes
damas tarnui kastuvą: “Iškask duobę dviejų metrų 
i’nimo ir vieno platumo, nes tiek žmogui žemės užten-j 
k a .

IGyvenimo Tikslas
Mes nebūsime neišmintingi, kurie tesirūpina vien 

šiuo žemės gyvenimu. Juk gyvenimas bėga ir gyveni
mo saulė vis slenka žemyn. Kol gyvenimo saulė dar 
nenusileido, mes privalome grįžti į tą vietą, iš kur pra
sidėjo mūsų kelionė. Dievas mus leido į pasaulį, mes 
Jar.i privalome ir gyventi, o ne gyvenimą atiduoti šiai 
žemei, nes skubame į namus, į namus pas dangiškąjį 
Tėvą, kur veda mus amžinybės ilgesys.

Per ramius ežerus dailiomis valtimis nauji krikščio
nys veža misijonierius nuo vieno kaimo į kitą.

Negrai, misijonierių išmokyti, tampa gerais daili
dėmis (staliorais).

Ačiū tau, Viešpatie, jogei mylėdamas 
Sergėjai mano gyvenimo rytą:
Ar gi tai sykį, perdaug betikėdamas, 
Bėgau į tinklą, gudriai užraizgytą!
Žūti neleido tik šventas tikėjimas, 
Tėviškas Tavo Apvaizdos budėjimas.

Sielą suvargintą žemės kelionėje 
Žadinai sursum stebėtinais tonais; 
Dainiumi pašaukei savo malonėje, 
Menką paskaitęs su dvasios valdonais; 
Ir iškentėjusioj mano krūtinėje 
Meilę įdiegei šalies begaliniąją.

Kuo aš Apvaizdai už giesmę galingąją 
Beatsilyginau? Tau suvartojau? 
Skambančią giesmę ir širdį jausmingąją 
Ar gi ne kryžkeliais kartais aikvojau? 
Kaltas!.. Bet teisi taip daugel kentėjusį, 
Tavo gėrybėje viltį padėjusį!

Maironis.

Gali sau žmogus daryti sumanymus širdyje, bet 
Viešpaties dalykas valdyti liežuvį.

Visi žmogaus keliai matomi Jojo akims; bet Vieš
pats pasveria dvasias.

t

tūlas pasiuntinys atbėgo į 
Tung Hua misijos stotį ii 
prašė kunigą atvykti pas 
mirštantį žmogų. Kun. 
Burns, vienintelis klebone 1 
pagelbininkas, kuogrei- ! 
čiausia sėdosi į vežimą ii 1 
išvažiavo per miškus, į kai- < 
mą, kur sergantysis gulė- i 
jo. Kai tik kun. Burns su 1 
savo katekizmo mokytoju ■ 
išvažiavo iš miesto ribų, : 
plėšikai staigiai juos už
puolė ir abudu kažkur nu-

■ sigabeno. Tada paaiškėjo, 
. kad pasiuntinys apgaulin

gai pakvietė kunigą pas li
gonį, kad tik jį paimtų. 
Nuo to laiko nebuvo jokių 
žinių iš kunigo Burns, 
kuris turėjo būti kur nors 
kalnuose plėšikų nelaisvė
je-

Kun. Gerardas pajuto di
džią užuojautą. Išgirdęs 
šias baisias žinias, jis grei
tu laiku sušaukė savo pa
rapijiečius į koplyčią pasi
melsti už belaisvio kunige 
gyvybę. Kiekvieną dieną 
buvo laikomos pamaldos. 

■ Kovo mėnesyje, jo mažas 
būrys katalikų pradėjo no- 
veną nelaimingo kunige 
intencijai. Kun. Gerardas 
taipogi nuvyko į Korėjos 
misiją, anapus Kangės u- 
pės, ir per penkias dienas 
aiškino visiems apie jau
no kunigo nelaisvę plėšikų 
rankose. “Pamanykite 

i kiek bus skausmo jo tėve
lių namuose”, kun. Gerar- 

įdas kartojo ir ragino jį 
gelbėti maldomis.

Tuo tarpu, besisielojant 
kaip kunigą Burns išgelbė
ti. kun. Gerardui buvo pra
nešta, kad miesto vyriau
sybė taip pat susirūpinus 
šiuo įvykiu, deda visas pa
stangas kunigą išlaisvinti. 
Viršininkai išsiuntinėjo 
telegramas į visus mies
tus. Policijos šnipai išėjo į 
kalnus ištirti plėšikų vei
kimą. Aišku, kad reikia 
kuo daugiausia atsargumo 
šiame dalyke. Du šnipai 
buvo plėšikų sugauti ir 
buvo grasinti mirtimi. Tie 
du vyrai užsispyrę tvirti
nę, kad jie medžioja kal
nuose, ir todėl laimingai 
sugrįžo.

Didžiojo Ketvirtadienio 
rytą, kun. Gerardo viltis 
atgyjo, nes jis gavo žinių. 
Tūlas katalikas atbėgo į 
kleboniją ir sujudintu bal
su jam sumurmėjo, “Aš 
turiu žinių apie kun. 
Burns”.

“Kokių žinių?” paklausė 
kunigas, pajutęs, kad yra 
vilties.

“Mano draugas iš San

Kuris Didžiausias Ponas?
milžinas, našta buvo tokia sunki, 
gyvenęs jog gyvenime jam nė kar

po Kris- tą nebuvo pasitaikę tokios 
'"i. Viduryje upės jam 

da, padarė nuostabų pasi- jėgos beveik visiškai pasi
ryžimą: “Parodykite man baigė, ir tik su didžiausio- 
didžiausią pasaulio poną! mis pastangomis jis galė- 
Aš tik tokiam noriu tar
nauti!” pasakė Kristofas 
saviesiems. “Didžiausias 
nonas yra karalius”, atsa
kė jam žmonės. Kristofas 
stojo karaliaus tarnybon. 
Kartą didžiulėje puotoje 
Kristofas pastebėjo, kaip 
karalius raudo ir balo, gir
dėdamas kanklininką gie
dant apie velnio galybę. 
“Vadinasi, yra didesnis po
nas už karalių”, pagalvojo 
Kristofas ir perėjo velniui 
tarnauti. Vieną dieną juo
du turėjo eiti gatve pre 
kryžių. Bet velnias pradė
jo drebėti, susirietė iš bai
mės, ir Kristofas pamatė 
kad jo ponas neturi drąsos 
oraeiti pro kryžių. “Aha! 
Taigi šitas nukryžiuotas 
žmogus yra didesnis po
nas, negu velnias”, pasakė 
sau Kristofas. “Broli!” 
kreipėsi jis į po kryžium 
klūpanti eremitą, “pasa
kyk. kaip galėčiau šiam 
Nukryžiuotam tarnauti?”
— “Daug melskis!” buvo 
atsakymas. “Melstis? K? 
gi iš tikrųjų reiškia mels
tis?” —“Tad pasninkauk!”
— “Pasninkaut? Ar tu ne
matai, koks aš sudžiūvęs’ 
Man reikia daugiau valgy
ti!” — “Žinai ka!” kalbėjo 
atsiskyrėlis, “esi pakanka
mai didelis, tad stok prie 
upės ir nešiok žmones, ku
rie norės ja pereiti”. Nuc 
dabar Kristofas pradėjo 
nešioti per upę žmones 
Kartą atėjo pas ji malo
nus vaikutis ir prašė per
nešamas per upe. Kristo
fas mielai paėmė ji ant pe
čių ir pradėjo bristi. Bet

Stabmeldžių 
vardu Kristofas, 
trečiame šimt. 
taus, taip pasakoja legen- nešti

jo pasiekti kitą krantą. 
“Ak, vaikeli!” dūsavo, 
šluostydamas prakaitą, 
Kristofas, “tu buvai toks 
sunkus, rodos, būčiau visą 
pasaulį nešęs!” — “Nesi
stebėk!” prašnibždėjo ma- • 
lonus, garbanuotas vaiku
tis, “nes tu nešei Tą, Ku
ris sukūrė visą pasaulį!” 
Vaikutis tuoj išnyko. 
Šventasis Kristofas puolė 
ant kelių ir dėkojo Dievui, 
kad jis palaimina kiekvie
ną, kuris tik ištikimai jam 
tarnauja.

Tao Kou matė keletą die-; 
nų atgal, tris vyrus ne
šančius ryžių, cukraus ir 
miltų į kalnus. O kam tie 
gali būti, jis savęs klausė, 
jei ne svetimtaučiui kuni
gui? Ir dar daugiau, “žmo
gus tęsė, “antras ūkinin
kas mano kaime sutiko 
šiuos tris vyrus ir paklau
sė, kur jie eina su savo 
našta. Į Si Yang Mao, — 
jie atsakė — ir tėmyk, kai 

• neatsargūs jie buvo, nes 
! sakė nešą ‘kunigui iš Tung 
Hua, kuris yra ten laiko- 
mas.

(Bus daugiau)

“Kristaus Meilė 
Verčia Mus”

Tais šv. Pauliaus žo
džiais vadovavosi ir jėzui
tas kun. Konstantinas Lie- 
vens, kuris darbavosi In
dijoje misijose ir mirė 1893 
m., sulaukęs vos 37 metų 
amžiaus. Sykį pas jį atsi
lankė vienas aukštas valdi
ninkas. Pamatęs, kad jo 
kambarėlyje stovi pasie
nyje visiškai tuščia, be jo
kios patalynės lova, nuste
bęs paklausė: “Kaip? Tam
sta net čiužinio neturi?”— 
‘Klysti tamsta”, atsakė 
.asai: “Aš jį esu gavęs iš 
vieno policininko”.— “Bet
gi aš jo nematau,” stebėjo
si svečias. “Aš jį atidaviau 
vienai sunkiai sergančiai 
moteriškei, kurią aš vakar 
pakrikštijau. Jai čiužinis 
juvo daug reikalingesnis, 
negu man”, paaiškino mi
sijonierius.

Maloni negro vaikelio 
šypsena.

Kai saulė svilina tai ir 
skėtis mažai tegelbsta.




