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(LKFSB) Per Švediją 
pasiekusios žinios skelbia, 
kad lenkų slaptasis laik
raštis “Liaudies Gvardi
ja” gina Latvijos, Lietu
vos ir Estijos laisvę, pa
brėždamas, kad Sovietų 
Sąjunga turi gerbti tų 
kraštų nepriklausomybę. 
Taikydamas sovietų diplo
matams, laikraštis pabrė
žia, kad karui pasibaigus 
negalės būti taip, kad vie
na gyvens kitos vergijoje. 
Visos tautos ir visos vals
tybės privalo turėti vieno
dą teisę gyventi ir naudo
tis laisve.

1600 Katalikių Moterų Motinos Malda Pas Motinų Motinų 4000 Lėktuvų Puolė Nacių

Pastabos Iš Vashingtono

Apskričių OPA raštinė į 
apylinkės kainų sąrašus į- 
traukė braškes, kur aukš
čiausios kainos palieka 
maždaug tos pačios, kaip 
ir 1943 metais... OPA per
spėja automobilistus ne- 
numesti padangų inspek
cijų kortelių, nors panai
kintas reikalavimas perio
diniai tikrinti padangas. 
Tos formos bus reikalin
gos, kuomet bus prašoma 
gazolino ar padangų ra
cionavimo. Tos kortelės 
turi būti laikomos auto
mobilyje ir perduodamos 
automobilį parduodant ar 
perduodant kitam... Cuk
raus liudijimai bus išduo
dami karo tarnybos as
menims atostogose — sva
ras cukraus kiekvieniems 
36 valgiams ar mažiau, 
kuriuos karys valgo na
mie... Apsaugos Transpor- 
tacijos Įstaiga pareiškia, 
kad jokių vietų Pullman’o 
vagonuose nebus vasaros 
stovyklautojų važinėji
mams ir specialūs prašy
mai turės būti išpildomi 
kad gauti papildomus die
nos coach vagonus ar pasi
samdyti autobusus. ODT. 
nors ir labai ribotai duos 
leidimus specialiems kas
dieniniams susisiekimams 
autobusais su vasaros sto
vyklomis, kadangi mano
ma, kad daug karo pramo
nių darbininkų vaikų ap
sigyvens jose.

Išblaškytos Lietuvių Šeimos

Prancū- 
Vokieti- 
geležin- 

Calais ir

jimai neišeitų Anglijos 
nenaudai. Bet jiems užti
krinta, kad apie pasitari
mų pasėkas bus pranešta 
parlamentui.

Londonas, geg. 11 — A- 
lijantų lėktuvai bombar
davo Rumunijos sostinę, 
Bucharestą ir pridarė di
džių nuostolių.

Boston, Mass. geg. 11 — 
Šešiolika šimtų Katalikių 
moterų dalyvavo metinia
me Kongrese, Vyskupas 
Richard Cushing atnašavo 
šv. mišias Kongreso pra
džioje ir pasakė turiningą 
pamokslą apie šeimos 
svarbą.

Kongreso tema buvo į 
“Šeimos Apgynimas”. Ta
me Kongrese dalyvavo ir 
lietuvių parapijų moterys- tuvai nuskandino’ Jungti- 

naikintoją 
Viduržemių 
buvo 1,630

------------------------------- *

Priešo Lėktuvai Nuskandino 
Amerikos Laivę

Washington, geg. 11 — 
Laivynas pranešė, kad bal. 
20 d. vokiečių torpedo lčk-

Londonas, geg. 11 — 
Bombardavimas nacių o- 
kupuotos Europos pasiekė 
aukščiausį laipsnį, kada 
keturi tūkstančiai Alijan
tų lėktuvų daužė nacių 
tvirtoves šiaurės 
zijoje, Belgijoje, 
jos aerodromus, 
kelius, ypatingai
Dunkerųue vietas.

Alijantų karo viršinin
kas pareiškė, kad pradė
jus puolimą Europos bus 
paleista dar didesnis skai
čius lėktuvų ir didesnis 
tonažas bombų.

Hollandiečiai, Kiniečiai ir 
kiti.

Išlaisvintųjų tarpe esą 
misijonieriai ir dauguma 
Indijos kareiviai, kurie 
dirbo priverstinus darbus 
japonams.

atstovės. jnių Valstybių 
i“Lansdale” 
; jūroje. Laivas 
■tonų įtalpos.

Laivas “Lansdalė” buvo 
pastatytas rugsėjo mėne- 

London, geg. 11 — Ang- sį, 1940 metais, ir yra 159- 
lijos parlamentas nubal- tas laivas, priešo nuskan- 
savo toliau tęsti pasitari- dintas šio karo metu, 
mus Washingtone apie va- Laivyno vadovybė pra
būtą. Tačiau kaikurie iš- neša, kad dauguma įgulos 
reiškė, kad tie pasikalbę- išgelbėta.

Parlamentas Už Pasitari
mus Washingtone

TDO Priėmė Philadelphia 
Čarterį

Bombardavo Rumunijos 
Sostinę

VALDŽIA GRĄŽINO WARD 
KOMPANIJAI NUOSAVYBĘ

Chicago, III. geg. 11 — 
Montgomery Ward Kom
panijos darbininkai bal
savimais pasirinko CIO u- 
niją, kad ji juos atstovau
tų.

Kada darbininkai taip 
nubalsavo, tai valdžia, 
kuri buvo užėmus kompa
niją, grąžino ją savinin
kams.

kad padarius apsigynimo 
linijas tiesesnes. Alijantų 
kariuomenės tuojau pasi
varė pirmyn.

Grįžo Kun.Oriemanski
Seattle, geg. 11 — Kun. 

Stanislovas Orlemanskis 
i grįžo iš Rusijos į Jungti
nes Valstybes. Jis pareiš
kė, kad jo pasikalbėjimai 
buvę “labai sėkmingi”, bet 
atsisakė plačiau aiškinti 
tos kelionės tikslą, saky
damas, kad jo misija dar 
neesanti baigta. Iš šio 
miesto jis orlaiviu išvyko 

iį Chicagą.
Jis pasakojo, kad buvęs 

Ukrainoje ir Kharkove. 
Nors jis nekalbąs rusiškai, 
bet jis turėjęs “labai gerą 
perkalbėto ją”.

Kaip žinoma, dėl kun. 
Orlemanskio kelionės į 
Maskvą kilo labai daug 
ginčų, ypač lenkų visuo- 

Naples, Italija, geg. 11— menėje. ~
Vokiečiai pasitraukė de-

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

— 'T ' ■ ■

Rusai Atsiėmė Sevastopolį
Bombardavo Truk— 

Ponape Salas

Washington, geg. 11 — 
Amerikos lėktuvai 
barduoja 
Truk ir Ponape.

Pranešama, kad Japonų 
apsigynimas Ponape salo
je susilpnėjo.

bom-
Japonų salas

Vokiečiai Pasitraukė 
Dešimtį Mylių

*

I

Išlaisvino 707 Iš Japoną 
Nelaisvės

(LKFSB) šis karas labai 
suardė daugelį lietuviu 
šeimų. Kaip pavyzdį gali
me prisiminti Mažonų šei
mą. Jie turėjo savo nuosa
vybę, kurią atėję bolševi
kai atėmė. Naciai, pasiro
dė, bolševikų darbus no
riai tęsė ir nuosavybės ne
grąžino. Tėvai pasiliko gy
venti Kaune, Prūsų gatvė
je. Dvi seserys, kaip britų 
pilietės, pateko į Australi
ją. Viena jų yra ištekėjusi 
už Kunstlerio ir gyvena 
Bribane. Brolis, būdama?

.---------- . Kun. Orlemanskio kelio- 
šimtį mylių Italijoje, Ad-i^ę, kaip jau buvo rašyta 
riatikos jūros pakraštyje, spaudoje, finansavo Rusi- 
............................................. jos valdžia.
Amerikos pilietis, pateko į -----------------
Maskvą ir čia USA pasiun- Geriau būti pažemintam 
tinybėje gavo tarnybą, o su romiaisiais, kaip dalin- 
dar viena sesuo pateko net tis grobiu su puikiaisiais.
į Italiją. Patari. 16.

Anglija Davė 320 Milijonų 
Dolerių Pagalbą Rusijai

V

SYICTORY

BUY
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Maskva, geg. 11 — Rusi
jos maršalas Stalinas pra
nešė, kad jo kariuomenės 
atsiėmė iš nacių Sevasto
polį. Taigi Krymas esąs 
išlaisvintas iš vokiečių o- 
kupacijos.

Stalinas pareiškė, kad 
apie 100,000 vokiečių ir 
Rumunijos kareivių buvo! 
nužudyta kautynėse dėl i 
Krymo.

Sovietų Rusijos lėktu
vai bombardavo geležin
kelius Estijoje, Tapa mie
ste ir Suomijos uostą Kot- 
ką. Sakoma, kad ten buvo 
nuskandyta keturi laivai.

v •

Prezidentas Paskyrė Naują 
Laivyno Sekretorių

nes 
daug laivų buvo priešo 
nuskandyta.

Londonas, geg. 11 —An- Amerikos valstybės, 
glijos ministerių pirmi
ninkas Winston Churchill 
pareiškė, kad Britanija su
teikė sovietų Rusijai 320 
milijonų dolerių vertės 
medžiagos.

Per du metus ir pusę 
Anglija davė sovietų Rusi
jai 7000 lėktuvų ir dau
giau kaip 5000 tankų.

Iš Amerikos sovietų Ru
sija gavo 2672 lėktuvus. 
Pristatydami pagalbą so- _ .

Ivietų Rusijai daugiausia!savo gyvybę, 57 paimti į 
nuostolių turėjo Jungtinės 1 priešų nelaisvę.

Dvidešimts Astuoni Kapelio
nai Žuvo Kare

New York, geg. 11 — Ke
turi tūkstančiai katalikų 
kunigų tarnauja kapelio
nais kariuomenėje ir lai
vyne.

Iš to skaičiaus 28 padėjo

paskyrimu ir pareiškė, 
kad pirmadienį jo komisi
ja greičiausia užgirs šį pa
skyrimą.

Forrestal yra 52 metų 
amžiaus, pirmojo pasauli
nio karo veteranas. Yra 
baigęs Princeton universi
tetą. Dirbdamas valgyklo
se ir kitus darbus užsidir
bo pinigų mokslui. Iš pro
fesijos yra bankierius.

Iš Alijantų Centro Piet
vakariniame Pacifike, geg. 

■11 — Generolas Douglas 
MacArthur praneša, kad 
Amerikos kariuomenė, už
imdama Hollandia ir Aita- 
pe Naujoje Gvinėjoje, iš
laisvino 707 Alijantų ne- 
laisvių, užmušė 1,502 ja
ponų ir paėmė 290 nelais
vėn.

Tarpe nelaisvių, kuriuos 
Amerikos kariuomenė iš
laisvino, buvo 462 iš Indi
jos, 86 iš Javos ir 159 A- 
merikiečiai, Australiečiai,

Philadelphia, geg. 11, — 
Tarptautinės Darbo Or
ganizacijos konferencija 
vienbalsiai priėmė taip va
dinamą “Philadelphia 
Charter”, kuris išreiškia 
visų tautų darbininkų at
stovų pageidavimus dar
bininkų gerovei.

Čarteris nustato teisę 
darbininkams laisvai or
ganizuotis, gauti progą 
dirbti už atitinkamą algą, 
apsaugą nedarbe ar ligoje 
ir lygią teisę darbinin
kams, darbdaviams ir val
džiai taikiu būdu išspręs
ti visus nesusipratimus.

Čarteris apima dešimtį 
punktų dėl pagerinimo 
darbininkų būklės.

Nubaudė Advokatę

Washington, geg. 11 — 
Teisėjas Jennings Bailey 
nuteisė advokatą James J. 
Laughlin už teismo įžeidi
mą, ir paskyrė bausmę 
$150.00.

Adv. Laughlin yra vie
nas iš 26 advokatų, kurie 
gina visą eilę asmenų, kal
tinamų už priešvalstybinį 
veikimą.

AREŠTAVO MUSSOLINIO 
SŪNŲ

Karan Išėję Australijos 
Lietuviai

Londonas, geg. 11 —Na- jie veda mūšius Kinijoje, 
ciai Romoje areštavo Mu- kad sulaikius Alijantų pa- 
ssolinio sūnų Vittorio už 
tai, kad jis gelbėjęs nacių 
pabėgėlius kareivius.

galbą Kinams.

(LKFSB) Australijoje 
gyvenąs B. Balnius gavo 
laišką nuo savo brolio, 
kurs yra anglų kariuome
nėje, esąs vieno anglų ka
peliono pagelbininku, su 
savo daliniu veikęs Afriko
je ir Italijoje.
— Australijos lietuvė K. 

Kraickumienė susirašinė
ja su savo vyru, kuris kaž
kur plaukioja netoli Angli
jos. Ji ruošiasi važiuoti 
pas savo vyrą į Angliją.
— Austrijoje gyvenąs lie

tuvis kun. J. Tamulis ga
lutinai pasiruošęs kelionei 
į šį kontinentą. Galimas; 
dalykas, kad, jei kliūčių į 
neatsiras, apie birželio ar 
liepos mėnesius bus jau 
Kanadoje.

Washington, geg. 11 — 
James Vincent Forrestal, 
buvęs mirusio laivyno se
kretoriaus Frank Knox 
padėjėju, prezidento Roo
sevelto tapo paskirtas lai
vyno sekretorių. Jis bu
vo dešinioji ranka savo še
fo prieš karą ir laike karo, 
kada laivynas išaugo nuo 
200,000 jūrininkų ir 400 
laivų iki 3,000,000 jūrinin
kų ir 1,100 laivų.

Nors jis yra demokratas, 
bet jo darbas jam daugiau 
rūpi, negu politika. Jo pa
skyrimas buvo numato
mas, bet kaikurie manė, 
kad prezidentas Roosevel
tas gali paskirti žmogų, 
kuris yra veiklesnis politi
koje.

Senatorius David 
Walsh, pirmininkas Sena-1000,000.00. Tai yra $30,- 
to Laivyno Komisijos išsi-' 000,000,000.00 daugiau, 
reiškė esąs patenkintas negu pirmiau buvo leista.

«

I

Kongresas Nustatė J. V. 
Skolų Normą

Washington, geg. 11 —
Kongresas vienbalsiai nu- 

• tarė leisti valdžiai skolin- 
I. tis pinigų iki $240,000,-

Japonai Varosi Gilyn 
Į Kiniją

Chungking, Kinija, geg. 
11 — Japonijos kariuome
nės pasivarė gilyn į Kini
ją ir norėtų išmušti tą ša
lį iš karo.

Kinija yra suvargusi nuo 
ilgo karo su Japonais. Pra
laimėdami Pacifiko salose,

Prezidentas Prašo Dar 15 
Bilijonų Karo Reikalams

Washington, geg. 11 — 
Prezidentas Rooseveltas 
pareikalavo, kad Kongre
sas paskirtų dar 15 bilijo
nų dolerių karo reikalams.

Jei Kongresas sutiks, ta
da karo reikalams kitiems 
metams bus skirta 49 bi
lijonai dolerių.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gegužės 13 d., 2 vai. po pietų iš WCOP 

stoties, Boston, turėsime progą pasiklausyti gražių 
lietuviškų liaudies dainų, kurias dainuos Norwoodo 
Sąjungiečių grupė, vadovaujant p. Julei Vilkišiūtei.

Prašome pasiklausyti.
KONCERTAS

Šios radio programos koncertas įvyks sekmadie
nį, gegužės-May 21 d., 3:30 vai. po pietų, Jordan Hali, 
Bostone. Programą išpildys artistė Anna Kaskas, dai
nininkė, ir Ludwig Juht, kontrabasas.

Tikietų kainos: $1.20, $1.80, ir $2.40 (priskaitant 
valdžios taksas). Rašykite arba asmeniai kreipkitės 
adresu:

DARBININKAS RADIO
366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449.
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ĮVAIRIOS žinios
v

PAGERBKIME 
MOTINAS

(LKFSB) Šiemet sueina 
30 m. nuo to momento, kai 
1914 m. gegužės 17 d. J. E. 
Pranciškus Karevičius bu
vo Petrapilyje konsekruo
tas vyskupu, o tų pat me
tų geg. mėn. pabaigoj iš
kilmingai apėmė valdyti 
Žemaičių vyskupiją, kaip 
40-tas jos vyskupas. Arki
vyskupas Karevičius gi
męs 1861 m., Telšių apskr., 
Mosėdžio parap., jau pa
augęs pradėjo mokytis, 
baigė Petrapilio Kun. Se-

be vilties. Ši diena parodo/ 
kad mes gyvybę atgavę, 
atsidavę tėvynės labui, į- 
gysime sau teises tai gy
vybei laikyti”... Tie jo žo
džiai skambėjo pirmoje iš
kilmingoje kariuomenės 
priesaikoje Kaune.

Steigiantis Lietuvoje!

SVEIKINAME JUBILIEJĄTĄ!
11 f i I » » i t > * t

Šv. Antano lietuvių par., 
Detroit, Mich., klebeną, 
minint savo 25 metų ktnįr-- 
gavimo sukaktį.

* I < i <

Kunigas i Įg. F. Boreišis 
minės savo Sidabrinį Ju
biliejų sekmadienį, gegu
žės 14 d. iškilmingomis pa
maldomis? Vakare, Lietu
vių svetainėje įvyks šau
nus bankietas kun. Borei- 
šį pagerbti. ’ : k

Atvykęs į Ameriką, jaus
damas pašaukimą per var
gą siekė kunigystės. Jis ne 
tik pats siekė aukštojo 
mokslo, bet* rūpinosi, kad 
ir kiti lietuviai būtų švie-;

t

Sekmadienį, gegužės 14 dieną 
minėsime Motinos dieną. Tikrai 
yra gražus Ir kilnus dalykas 
pagerbti motinas. Niekas kitas 
tiek vargo ir skausmų neper- 
gvvena. kaip motina. Kiekvie
no žmogaus širdy yra maloniau
sias vardas — motina.

Artinasi radio koncertas, bū
tent. sekmadienis. gegužės-May 
21 d. Duokime progą savo moti
nėlėms praleisti pora valandų

Kun. Ig. F. Boreiši,

KAIP SIŲSTI TREMTINIAMS
SIUNTINIUS Į SIBIRĄ

, » . • ... . 1--------------  i-------------- r ’ Ii K.1L1 IlCLUViai MULU OV1C-
,bažnytinei provincijai ek- gražioje svetainėje ir išklausy- sūs ir iaįmgtų džiaugsmą' 
jSce encija vys . arevi-^ gražių damų ir muzikos. Nu- šiame ir amžiname gyve-'
čius pasitraukė į tėvų ma
rijonų vienuolyną, už nuo
pelnus gavęs paaukštini
mą į tituliarinius arkivys-

i 
I

minariją ir akademiją, bu- kupus.^ Šiemet kaip tik su- 
vo pakviestas profesoriau- eina 15 mętų, kaip eksc. 
ti Petrapilio dvasinėj aka- arkiv. Karevičius padarė 
dėmi joje, be to — yra bu- amžinus vienuoliškus įža- 
vęs prefektu Šv. Kotrinos 
gimnazijoje, Mogileve 
vysk, kanauninku ir ėjo 
kitas aukštas pareigas 
Petrapilyje. Būdamas vys
kupu Kaune besikuriant 
Lietuvos nepriklausomai 
valstybei, nemažai pasi
darbavo. Jis priėmė Lietu
vos kariuomenės priesai
ką. ta proga 1919 m. geg.
11 d. nuo parengto alto
riaus į karius kalbėda
mas:

— Esant Izraelio tautai 
Babilonijos nelaisvėje per 
70 metų, išnykusi buvo 
pas izraelitus visai viltis.

dus (1929 m. liepos 9d.). 
Ekscelencija gyveno Mari
jampolėje, vienuolyne 
daug skaitydamas, studi
juodamas ir savo pilnu 
nuolankumo gyvenimu 
duodamas ypatingai gražų 
pavyzdį.

Šeimininkai Raginami Ypa* 
tingai Daboti Savo Vabz

džių Švirkštus

pirkime savo mamytėms kon-' 
certo tikietą. kaipo dovaną, ir 
kartu su jomis dalyvaukime 
koncerte.

Koncerto programos laikas 
labai patogus. Programa prasi- 

‘ dės 3:30 vai. po pietų. Jordan 
Hali. Huntington Avė., kampas 
Gaisboro Street. Boston, Mass.

Artistai yra žinomi ne tik šio
je šalyje, bet ir Europoje, kaipo 
įžymiausi ir talentingiausi, p. 
Anna Kaskas yra mūsų tautie
tė — Metropolitan Operos 
žvaigždė; p. Ludwig Juht yra 
estų kilmės, kontrabasas — vir
tuozas.

p. Anna Kaskas dainuos ne
mažai ir lietuviškų liaudies dai
nelių: p. Juht gros įvairių tau
tų muzikos kūrinius, tarp jų ir 
lietuviškus.

Lai kiekvienas sūnus - duktė 
su savo mamytėmis ir tėveliais 

šiame Darbininkų 
sekmadie-

šiame ir amžiname gyve- ______ ,
nime. - - į žus ir taikingas sugyveni- kojines

tu adresu pasiuntus atvir
laiškį ir paprašius infor
macijų. Siuntinius į SSSR 
imasi persiųsti ne vien 
aukščiau minėtoji firma, 
bet ir Kousmichoff PM 
and Sons, 252 W. 55 Str., 
New York, N. Y.

Kaip praktikoje viskas 
atrodo galima spręsti iš 
šio pavyzdžio: vienas ku
nigas neseniai iš Chicagos 
pasiuntė savo tremtinei 
motinai į Sibirą siuntinį, 
kuriame buvo keletas ske
petaičių, suknelių, kojinių, 
baltinių — viso už 15 dol. 
46 et. Muito ir persiuntimo 
išlaidų teko užmokėti 30 
dol. 58 et. Smulkiau tos iš
laidos taip atrodo: muitas 
Rusijai 14 dol. 64 et., fir
mai už patarnavimą — 2 
dol. 9 et., SSSR insurance 
— 32 et., už siuntinio ins
pekciją — 1 dol. 65 et., lei
dimas išsiųsti — 1 dol. 50 
et., įpakavimas — 1 dol. 
50 et., pervežimas laivu 2 
dol. 23 et., prekių insur
ance pervežant vandeni
mis — 6 dol. 65 et., taigi 
viso — muito ir persiunti
mo išlaidų už keturių sva
rų siuntinį į SSSR reikėjo 
užmokėti 30 dol. 58 et. 
Nors tai nežmoniškai 
daug, bet siunčiant pini
gus tremtiniams išmoka- 

' ma ne doleriais, o rubliais, 
kainos gi rubliais Rusijoje 

j yra nepaprastai aukštos, 
įkad tremtiniai už tokią 
pat pasiųstą pinigų sumą 
mažai ką gali nusipirkti, 
ypač, kad ir gauti sunku.

(LKFSB) Susisiekimas 
su ištremtaisiais į Sibirą 
labai apsunkintas. Nusiųs- 

i ti tremtiniams siuntinį į 
SSSR yra daugiau sunku
mų, negu nusiųsti per 
Raudonąjį Kryžių siunti
nius belaisviams į Vokie
tiją ir Japoniją, nes mui
tas ir persiuntimas į Rusi
ją yra brangus: kaštuoja 
dvigubai tiek, kaip patys 

■daiktai. Pavz., siunčiant į 
Rusiją už drabužius mui
to reikia mokėti 100' < nuo 

: kainos, taigi tiek, kiek 
• drabužius perkant užmo
kama, už autuvą muito i- 
mama 75% nuo kainos, už 

; — 75 U kainos,
lovų užtiesalai ir staltie
sės — 75%, patentuotieji 

i — 25%, įrankiai 
I mezginiams — 30 %, balti- kun.

•>

Kun. Į. F. Boreišis tuoj mas- Todėl nebuvo didelio 
po įšventinimo buvo pas- varS° pastatyti Seserims 

suorganizuotą parapiją, klebonijos statybai. 
Dar nebuvo bažnyčios. To
dėl kun. Boreišiui teko 
sunkiai dirbti, kad su pa
rapijiečių pagalba pasta
tyti bažnyčią. »

Kadangi ’ kun. Boreišis 
.labai myli jaunimą ir lie
tuvybę, tai nepasitenkino 

i vien bažnyčia, bet įsteigė 
parapijinę mokyklą, kad 
jaunoji karta būtų auklė
jama lietuviškoje ir kata
likiškoje dvasioje. Moky
tojauja Seserys Pranciš- 
kietės. ' i

Parapijoje yra labai gra-į

kirtas į Šv. Antano tik ką nam4 ir sukeltas londas > vaistai

I

Šioje parapijoje, 
Boreišiui vadovaujant, su
kelta nemaža pagalba Lie
tuvai, ypač Vilniaus vada

vimui. Jis visuose Lietu
vos reikaluose buvo jaut
rus ir duosnus.

Apdovanotas Aukščiau-

Karo Produkcijos Įstai
ga praneša, kad šiais me
tais šeimininkai turi var
toti savo vabzdžių švirkš- d31^’311)3- 

r__________ ___  ___ , tus ypatingai rūpestingai, 1 Ra<J10 KONCERTE,
kad jų valstybė būtų at- Nors Civilių Reikalavimų įn^' ?eSU2ės - May 21 d., 3:30 v. 
gaivinta. Ir matė Ezekie- Įstaigos buvo nustatyta, ;po^piet^’ Jo^dan Hali, Bostone, 
liūs lauką didį, kaulų pil- kad civilių vartojimui bus j _ z~""' Į~~

ną. Ir papūtė vėjas, gyvy- reikalinga ! , ,
bė įžengė į apmirusius švirkštų pirmoje 1944 me- 
kaulus, ; _ 
atsistojo ant savo kojų ir metalo buvo duota 6 kom- 
pasidarė didi 1 
nė... Ilgiau, negu Izraelio 
tauta, labiau už juos mūsų 
tauta buvo be gyvybės ir

!

i Tikietų galima gauti pas par-
5 000 000 tų davėjus įvairiose kolonijose ar-

- - - - . ba Darbininkų Radio ofise/ 366
apsivilko kūnu ir tų pusėje, tiktai 468.6 tonų 1 VVest Broadway, So. Boston,

- - - - - - _ Mass. Ateikįte asmeniai, laiš-
kariuome- panijoms pagaminti 3,200, |kais arba telephonu užsisakyki- 

000 švirkštams. Ir tai nė-%e T_ikietų kainos:
ra tikra, kad visi šie švirk
štai bus pagaminti.

Be to, švirkštų skysčio, į 
kurį įeina pyrethrum, bus 

' sunku gauti. Paaiškina
ma. kad pyrethrum yra 
vartojamas kontroliuoti 
vis didėjantį malarijos 

'pavojų karo zonose.

tikietus. Tikietų kainos: 
$1.20. $1.80. ir $2.40 (priskai- 

. tant
šiuo

Daily
Double

Užsidaro 
2:15

ATSIDARO

Lenktynes 
Kasdieną
Geg. 15

Iki

Liepos 22

SUFFOLK 
D0WNSPRASIDEDA

1-tnos Lenk ,3:30

8-tos Leuk. 6:00

valdžios taksas). Rašykite 
adresu:

Darbininkas Radio
366 West Broadvvay
So. Boston 27. Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba
NORwood 1449.

Kun. Dr. K. Matulaitis, 
MIC. Liurdo Knygos 

Rėmėjas

Kun. Dr. K. Matulaitis, MIC., 
buvęs dienraščio “Draugo” ad
ministratorius ir dabartinis 
Londone lietuvių parapijos kle
bonas įstojo į Liurdo knygos 
rėmėjus, aukodamas 
knygos fondan.

i 
J

$15.00

Išsiųsta A. Stulginskiui 
Parama

(LKFSB) Atsirado gera
darių, kurie sužinoję apie 
buvusio Lietuvos prezi
dento A. Stulginskio sun
kias gyvenimo sąlygas pa
siuntė, kad ir nedidelę su
mą pinigų.

Olandą Kolonistai Iš Ukrai
nos Į... Lietuvą

• _______
(LKFSB) Švedijos spau

da praneša, kad daugelis 
olandų kolonistų, kurie 
buvo pirma nugabenti į 
vokiečių užkariautas ryti
nes žemes Rusijoje, dabar, 
su persikėlusią fronto li
nija, atsikraustė į Lietuvą 
ir kitus Baltijos kraštus. 
Esą, vokiečiai numatą ne
mažą jų skaičių apgyven
dinti Baltijos valstybėse.

• i

niai — 75%, laikrodžiai — 
100'r. Už maistą yra nus
tatytos piniginės muito 
normos: už saldainius — 
muito už svarą 55 et., už 
svarą sūrio muito 25 et., 
už svarą riebalų muito 27 
et., už svarą tualetinio 

, už 
svarą skalbimui muilo — 
6 et. Galima siųsti pake
liais, nedidesniais kaip 11 
svarų. Praktiškai siunti
mas taip atliekamas: (ne
galima siųsti senų, varto
tų daiktų, bei šilko me
džiagų) reikia nueiti į bet] 
kokią didesnę krautuvę, 
išsirinkti norimus siųsti 
dalykus ir paprašyti, kad 
surašytų visus dalykus. 
pažymint jų kainas. Visus į 
nupirktuosius dalykus su
pakuoti ir pasiųsti adresu: 
World Tourists, Ine., 1123 
Broadvvay, Nevv York 10. 
N. Y. Ant siunčiamo pake
lio pažymėti ir savo adre
są. Žiūrėti, kad pakelis ne
būtų sunkesnis, kaip 11 
svarų. Atskirame laiške 
pridėti iš parduotuvės’ 
gautąjį sąrašą su kaino-: 
mis, be to parašyti laiške-j 
lį, kur pažymėti, kad iš- 
siuntėte jų vardu siuntinį, 
kurį prašote persiųsti to
kiam tai žmogui į Sibirą, 
ar kitas Rusijos dalis (pri
dėti aiškiai parašytą adre
są, kam siunčiate). New 
Yorke siuntinį perpakuo- 
ja, paruošdami tolimes
niam siuntimui ir užrašo 
reikiamą adresą. Be to' 
laiškely reikia paprašyti, i 
kad atsiųstų sąskaitą —j 
kiek turėsite mokėti mui
to ir persiuntimo išlaidų. 
Siuntinis išsiunčiama tik 
tada, kai visos išlaidos iš 
anksto apmokėtos. Papra-i 
štai siuntinys eina keletą 
mėnesių, paskiau beveik 
kita tiek laiko ima, kol 
gauni atvirlaiškį su para
šu asmens, kuriam siun
tei, pranešančiu, kad siun
tinį gavo. Galima iš anks
to gauti smulkesnių nuro
dymų apie siuntinio išlai
das ir tt. aukščiau nurody-1

siojo gražia iškalba, pra- _ muitį 38 ct,
kalbomis ir pamokslais ža
vi visus.

Sveikiname Garbingąjį 
Jubiliejatą ir linkime il
giausių metų!

Jubiliejinių Iškilmių 
Rengimo Komitetas.

Motinos Vardas. ■» ■ ' • ■ * : - • ■, į

O, motinos varde, širdy suskambėjęs, 
Pasaulis tavim tik, kaip saulė, gražus, 
N ės tu jam esi vis gyvybės skelbėjas, 
Nes tu jam sakai vis, kad grožis nežus.

O, motinos varde, o, šventasai aide, 
Atskriejęs į žemę iš saulių dangaus, 'į-~ 
Pėr amžius, it kanklės, žmonijai tu aidi,' 
Kad motinos žodis širdies neapgaus.

•1% t

O, motinos varde, iš meilės, kaip saulės, 
Užgžmęs mum skelbti jos grožio valdžios, 
Neliauki skambėjęs, ir visas pasaulis 
Per amžius bus pilnas paguodos saldžios.

O, motinos varde, o, arfa prabilus, 
Tu žemės svajonių džiaugsmingi varpai, 
T u aidi, kad rimtų mum nerimai gilūs, 
T u gedulo šydą nuo veido karpai.

Petras Vaičiūnas.

L

j (LKFSB) Nors iš ligoni- 
nės jau sugrįžo red. St. 

| Gabaliauskas, bet, gydyto
jo patarimu, dar turės ke
letą mėnesių pailsėti po 
savo gana sunkios širdies 
ligos. Laikinai jį plunks
nos darbe pavaduoja kun. 
P. Lunskis, kurs redaguo
ja “Liet. Žinias” kol St. 
Gabaliauskas susveiks.

Red. Gabaliauskas Sveiksta

Septintą Kart Kraują— 
Sužeistiems Kariams

(LKFSB) Viena Chica- 
gos lietuvė, Petronėlė Ku- 
rauskienė, šiomis dieno
mis net septintą kartą da
vė savo kraujo Raudona
jam Kryžiui. Ji jaučiasi 
gerai ir yra pasiryžusi 
duoti kraujo, kiek tik ilgai 
bus karas. “Jei mūsų sū
nūs negaili savo kraujo 
karo lauke gindami laisvę, 
nė mes neturime gailėtis 
savo kraujo gelbėdami 
juos sužeistus ir ligoje”,— 
kalba ji. Jos pačios sūnus 
Boleslovas yra kariuome
nėje, seržantu. Jai padarė 
didelį įspūdį, kai ne taip 
seniai viename susirinki
me matė kalbantį Ameri
kos karį, kuriam fronte 
buvo nutrauktos rankos. 
Tasai karys pasakė, kad 
jau nebebūtų Amerikos 
matęs, jei ne kraujo įlieji- 
mai, kuriuos jam Raudo
nasis Kryžius po sužeidi
mo padarė.

’ kraštas teturi tik 1,040,000 
J gyventojų, taigi savo gy- 
[ vetuoju skaičiumi kone 
tris kartus mažesnis už 
Lietuvą, o tačiau yra ne
priklausomas ir niekas jo 
teisėmis į nepriklausomy
bę neabejoja.
— Gegužės 17 d. yra Nor

vegijos šventė. Tas gra- 
jžiųjų fiordų ir į dausas 
i besistiepiančių kalnų kra- 
jštas gyventojų turi apie 
2,937,000, taigi beveik tiek 
pat, kaip ir Lietuva. Visa 
eilė Jungtinėse Valstybėse 
gyvenančių norvegų kil
mės žmonių yra labai prie- 
telingi Lietuvai ir gelbsti 
mums mūsų kovoje dėl 
Lietuvos laisvės.

I

Lietuvio Laiškas Iš Maroko

Paragvajaus Ir Norvegijos 
Šventės

(LKFSB) Pietinės Ame
rikos valstybėlė Paragva
jus savo nacionalinę šven
tę turi gegužės 14 d. Tas 0

LKFSB-ras gavo laišką 
iš šiaurinės Afrikos, iš 
Maroko nuo Vyt. Gedgau
do, kurs tenai tarnauja 
Prancūzijos svetimšalių 
legione. Kalėdų metu jisai 
buvo ligoninėje, o dabar 
jau pasveikęs ir vėl grįžo 
prie tarnybos. Tasai Kau
no laikraštininkas mano, 
pabaigęs karinės tarnybos 
laiką, apsigyventi Pran
cūzijoje (kuri gal, tikisi, 
tada jau bus išvaduota); 
ruošiasi nepamesti spau
dos darbo.

Sugrįžo Amerikos Atstovas 
iš Maskvos

VVashington, geg. 11 —
Amerikos atstovas sovietų 
Rusijai, Averell Harri- 
man šięmis dienomis su
grįžo iš Maskvos į Wa- 
shingtoną pasitarimams 

.su vyriausybe.
I
I

Didžiausias nugalėtojas 
tas, kurs nugali pats save.

\ \ CIOUD'-
AMO J10Wtr 

j JTIS/NG rfMPfHTVME
I— Incr.asing 

sovings mean mor. 
rotion points for you t

Užsisakykite Toniko Pas Mus Į
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co. |
; Grafton Avė., Islington Mass. t

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

i *
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8UBSCRIPTION RATKS:

Domestic yearly ____________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Forelgn yearly_____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

Lietuvos Poetai Apie Motiną
Budėtoją

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________  $4.00
Vieną kart savaitėje metams_ $2.00

Užsieny metams ___________  $5.00
Užsieny 1 kart ta-tėj metams $2.50

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Maaa

Telephone SOUth Boston 2680

— Vaičiūnienės daina prie lepielie. — Tulaus- 
kaitės atsiminimai. — Butkų Juzės Budėtoja. — 
Vaižganto motinos bučkis... žemei. Palaimintas 
dyvinas motinos vardas: Vaitkus. — Šatrijos 
Raganos pasakojimas. — Žemaitė apie dvi mo
tinos ašart — Gustaitis ir Vaičiūnas apie naš
laičių sielvartus. — Sruoga. Tysliava, Vaičaitis 
apie atsiskyrusių ilgesį. — M. Aukštaitis žodis 
kareivėliui. — Miškinis ir Milašius apie motinų.

Užginčijimas Sau, 0 Tvirkini 
mas

Naktužę ant rankelių, 
dienužę ant akelių.
*1 u pražiūrėjai šviesias akeles, 
kol mane užauginai.

Liaudies daina.

Neperseniai penki New Yorko “liberalai” protes
tavo prieš Bostono miesto valdybą, kad ji pasmerkė 
vieną šlykščią apysaką. Ryšiumi su tuo įvykiu “D-kas” . 
pastebėjo, kad kalbamieji liberalai tikrenybėje yra 
komunistai, ką apščiai paliūdyja jų bendradarbiavi- . 
mas propagandinėj komunistų literatūroj. Dabar ko
munistų spauda pareiškia, kad “minėti liberalai nieko 
bendro neturi su komunistais arba bolševikais”. Tai 
esą respublikonų partijos žmonės.

Ar gi nieko bendro su komunistais jie neturėtų? 
Kad būtų pasakyta, jog jie nepriklauso komunistų par
tijai, tai išoriniai būtų tikslu, bet kad jie nepadeda ko
munistinei propagandai, tai jau nebetiksiu. Jų raštai 
tai įrodo. Ar gi mūsų komunistėliai nebūtų susipažinę 
su savo mylimųjų draugučių “poputčikų” veikla? Ar 
jie nežinotų, kad komunizmui Rusijoj įsikūrus gero
ką laikotarpį visa bolševikų literatūra kaip tik ir susi
darė iš “poputčikų” kūrinių? Jie nebuvo komunistai 
tikroj to žodžio prasmėj, vadinasi, nepriklausė komu
nistų partijai, bet palaikė komunistų liniją. Dėlto juos 
ir pavadinta “poputčikais”, t. y. žmonėmis, kuriems 
su komunizmu pakeliui. Tas vardas ir Amerikoj žino
mas. Anglų kalboje jis skamba — fellow travelers. 
Taigi kalbamieji penki “liberalai” ir vadinami “fellow 
travelers” — komunistų pakalikai bei simpatikai. Ne
svarbu, kuriai partijai jie oficialiai priklauso. Jų veik
la garsiau kalba, negu oficialiniai partijos rekordai. 
Jie skrupuliatingai prisitaiko prirengiamosios bolše
vikų taktikos — dorovinio žmonių tvirkinimo.

Kai dėl vaikų ir jaunimo tvirkinimo, tai bolševi
kai to priekaišto neprisiima. Jie drąsiai teigia, kad 
“komunistai energingai kovoja prieš tvirkinimą vaikų 
bei suaugusių žmonių”. Mes gi žinome, kad jie tvirki
na. Jei neprasikalę lietuviški komunistai tai užginčyja, 
tai tik įrodo, kad jie nesusipažinę su komunistine lite
ratūra, ypač su jų apysakomis. Seksualinis klausi
mas perdaug jau “realistiškai” ten atvaizduojama. Vi
si autoriai — poputčikai ir nepoputčikai — aiškiu pa
mėgimu tą liniją išlaiko. Gal jie sakys, kad vaikai to 
nesupranta. Tai skystas pasiteisinimas. Jei nesupran
ta, tai vyresniųjų pasiklaus, gi suaugesnieji — jauni
mas — pasiskubys su savo pagalba, žodžiu, sykį ne
švari knyga paleista apyvarton, tai ji pirmiau ar pas
kiau bus suprasta. Bet yra ir kitų tvirkinimo būdų. 
Pavyzdžiui, įkalbėti vaikams, kad jie paneigtų “atsili
kėlių” tėvų autoritetą ir įsigilytų į “pažangaus” komu
nizmo mokslą. Mūsų supratimu, tai pirmutinis iš tvar
kos išsiveržimas, bei ištvirkimas. O ką jau bekalbėti 
apie išsilaisvinimą iš po Dievo įsakymų ir paties Die
vo paneigimą? Juk tai pats didžiausias ištvirkimas, 
nes tai gryna bedievybė. Tik pažiūrėkime, ką vienas 
lietuviškas komunistas rašo apie maldą. Štai jo žo
džiai: “visos maldos yra tiktai laiko eikvojimas”. Kris
tus įsako nuolatos melstis, o komunistas teigia, kad 
malda tai tuščias laiko eikvojimas. Ar gali būti dides
nis ir tiesioginesnis ne tik vaikų, bet ir suaugusių tvir
kinimas?

Pasirodo, kad ne malda, bet diskusija su komu
nistais tai tik laiko eikvojimas, nes mūsų ir jų žodžių 
reikšmė kaip tik priešgininga. Kas pas mus balta, tas 
pas juos juoda, kas pas mus melaginga ir nedora, tas 
pas juos teisinga ir girtina. Juos suprasti, tai reikia 
žodžių reikšmę atžagareiviškai aiškinti. K.

CHOPINO SUKOMPONUOTOJI 
LIETUVIŠKA DAINELE

(LKFSB) bestudijuoda- muzikos genijus, gyvenęs 
mas Kalifornijoje jūrų ka- ir miręs Paryžiuje, buvo 
pitonas P. Labanauskas suharmonizavęs vieną lie- 
viename Pasadenos kny- tuvių liaudies dainą, kurią 
gynė, senų dainų rinkiny- atliko P. Viardot koncerte, 
je surado garsiojo kompo- organizuotame Paryžiuje 
zitoriaus F. P. Chopino su- kunigaikšt. M. Čartoris- 
komponuotą lietuvišką kos. Dainelėje nupasako- 
dainą. Kaip žinome tas jama apie mergelę, kuri 

ankstų rytą skaisčiai sau
lelei šviečiant ėjo į pievas 
gražiąsias. Sėdėjo jos mo
tinėlė prie lango ir klausė, 
kodėl jos plaukus drėgmė 
pagavo ir tt.

AMERICAN 
RED CROSS

Motinos diena atneša gi
lius pergyvenimus. Vieni 
ją švęs saulėtame džiaugs
me, skambant linksmam 
juokui drauge su savo mo
tute, kiti — parėmę ran
komis galvą ir ilgesio ka
muojami mintimis skris į 
pavergtos Lietuvos plo
tus, ar net Sibiro tyrlau
kius, kur jų motinos šiur
kštų kasdienės duonos 
kąsnį ašaromis mirko. 
Treti gi motinos dieną 
švęs kapinėse, prie to že
mės kupsto, kurs priglau
dė amžiams tą, kuri buvo 
pati brangiausia, nu
braukdami ašarą, kaip ją 
braukė kai naują karstą 
smiltimis bėrė.

Niekas gal taip motinos 
mylinčios širdies nesu
pranta ir jos godų nusa
kyti taip nemoka, kaip po
etai. Mes turime visą eilę 
jautrių Lietuvos poezijos 
posmų, kuriuos Motinos 
dienos proga verta labiau 
įsiskaityti.
DAINA PRIE 
LOPŠELIO

J. Augustaitytė - Vaičiū
nienė aprašo, kaip motina, 
kai jau krosnyje ugnis už
geso, dainuoja — užmikit, 
vaikučiai, užmikit mažieji:
— Aš lopšį daina iškaišysiu 

Ir žydrumas erdvių išpiršiu, 
Kad akys, pasaulį išvydę, 
Pamirštų žemužės paviršių...

Tikrai, laimingiausios 
dienos, kai jas lydi budri 
motutės globa. Teisingai 
Vytė Nemunėlis 
siems sako:
— Žaisk, vaikuti, mažytėli,

Kol linksma širdelė, 
Kol mamytė ir paguldo 
Ir ipamytė kelia.

Jauna poetė Gražina Tu- 
lauskaitė, lyg savo kūdi
kystės atsiminimuos, eilė
rašty “prie Mano Lopšio“, 
taip pasakojasi:
— Mano mamytės daina skam

bėjo,
• Kai mane mažą lopšy sūpavo. 

Dieną ir naktį ūžimas vėjo...
Prie mano lopšio daina skam

bėjo...

Motina — tai gaivinanti 
saulė ir kiekvienas tik bi
jo, kad ji nenusileistų. Vy
tės Nemunėlio žodžiais be
tariant:
— Kai į saulę pasižiūriu,

Vakaro saulužę,
Man ji primena, kaip gyvą 
Mylimą mamužę...

BŪD£TOJA_
Kaip vienas Lietuvos ra

šytojas parinko labai gerą 
žodį pakelės kryžiui nusa
kyti: Rūpintojėlis, taip ki
tas motiną taip gražiai pa
vadino: Budėtoja. Paduo
dame ištisai tą Butkų Ju
zės eilėraštį tuo vardu pa
vadintą:

— Jis lopšy gulėjo.
Kokie stebuklai jį supo,
Kad vaikas akies mirksniu dan-, 

gun iškeliavo.
Mėnulis veidą bučiavo.
O žvaigždės aplink ratą ėjo... 
Atsibudo drauge su jom žaisti. ;
— Pas lopšelį tik mamytė tebu

vo.

Gal šioj poezijoj perdaug 
modernizmo, bet ji mums 
duoda motinos budėtojos 
vaizdą, kuri tykiai sėdi 
kančioje prie Dangun iš
keliavusio kūdikio, prie 
lopšio, kuriame gyvybės 
jau nėra...

Tumas - Vaižgantas ap
rašo tokį, gal būt jo paties, 
motutės vaizdą:
— Motutė meldėsi taip 

pat karštai, kaip karštai 
šeimininkavo ir namus 
valdė: daug, dažnai, balsu 
verkdama, be galo nusi
lenkdama Apvaizdai. Va
karais dėkodama jai už 
visa gera per dieną patir
ta, puldavo žemėn kry
žium, ją, kaip gyvą apka
bindama, ją karštai bu
čiuodama, visus žodžius 
tiesiog žemei sakydama: 
“Juoda Žeme, šventa Že
me! Aš tave nužemintai 
bučiuoju: tu mane nešioji, 
tu mane peni, tu mane 
linksmini...”

mažie-

be galo,

moka 
motina

I

Marijai
Atmenu grintelę purienoms kaišytą, 
Seną, seną skobnį baltučių lentų... 
Kerčioje paveikslą aukštai pastatytą — 
Baltuose ripuose tarp žvakių šventų.
Iš jo vis žiūrėjo dvi švenčiausios akys,
Į mane silpnutę kūdikį laukų...
Ir niekas, o niekas tiek man nepasakė, 
Kiek šventosios akys, kiek lūpos pūkų.
Bėgau į giružę, į laukus į pievas, 
Pririnkti gražiausių, kvapiausių žiedų... 
Nešiau Jai žibuokles, alyvas ir ievas, 
Ir klojau vis klojau prie šventų pėdų.

KLAJŪNO ŽODIS
Balys Sruoga, eilėrašty 

I “Klajūnas”, kurs išėjo ieš
koti tos tolimosios, moti
nos žadėtos gyvenimo auš
ros ieškoti, taip pavaiz
duoja mylintį motinos pa- * 
laiminimą:
— Davė motina man dūšią,

' Naktumoj žiaurioj pagimdžius, 
i Ir mažytį žiburėlį 
I Savo meile palydėjo 
' Į kelionę gūdžią naktį —
Kaktą kryžium pabučiavo, 
Veidą drebanti paglostė,

i Sielon tyliai pažiūrėjo...

Nevienas ilgisi paliktos 
motinos. Antai J. Tysliava 
mamytei rašo:
— Savo lūšnelę andai apleidau, 
Liko mamytė, ašaros liko... 
Saulė pakilus vėl nusileido, — 
Žemės kelionė sielai netiko.

Pr. Vaičaitis, savo atsi
skyrimą pergyvendamas, 
labai atjaučia motinos 
sielvartą ir, liaudies daina 
virtusiame eilėraštyje, 
prašo lakštingalėlę, kad 
ji linksmai giedodama nu
lėktų į jo gimtą namelį, 
ten palinksmintų mamy
tės baltą galvą, nes:
— Ten kuklioji liepužėlė 
Dejuoja vėjo pučiama. 
Tenai mamelė sengalvėlė 
Vaitoja manęs laukdama.

Čia rinkosi kaimas maldai gegužinei, 
Ir žvakes uždegę — klaupėsi asloj... 
Ir dieviškai gaudė giesmę sutartinę, 
Ir senas, ir jaunas,
Ką tuomet man sakė akys safyrinės, 
Už nieką nekeisčiau tų tylių perlų... 
Nešuosi juos amžiun kalnais akmeniniais, 
Ir jų nepaliksiu tarp žemės uolų.
Bet ilgu, man ilgu grintelės kaišytos, 
Ir to seno skobnio baltučių lentų... 
Kerčioje paveikslo aukštai pastatyto, 
Ir tųjų safyrų, tų akių šventų.
Vai bėgčiau, ten bėgčiau per laukus, per pievas, 
Pririnkčiau Marijai gražiausių žiedų!
Gal rasčiau grintelę ir tas pačias sienas, 
Kur klojau žibuokles prie šventų pėdų.

Marija Aukštaitė.

paskendo maldoj.

MYLINTIS MOTINOS 
BALSAS

Ypač motina ilgisi ar- 
motų pavėsin išėjusių sū
nų. M. Aukštaitė tą labai 
giliai pavaizduoja eilėraš
ty: “Mano Kareivėliui”:
— Man tuščios kerčios pasiliko, 
Be tavęs, be tavo žingsnių... 
Tik tavo rūbais apsivilko — 
Keletas styrančių vinių...
Man visur kurčia, liūdna, nyku. 
Kieta pagalvė patalų...
Tuščia lėkštelė tavęs tyko, 
Ant paruoštų mano stalų.

Ji dažnai siunčia kryžių 
į tą pusę, kur sūnus išėjo: 
Dažnai pas Kristų mūs sekly

čioj,
Gumšau šešėliu be minties...
Kai varpai skamba iš bažnyčių: 
Už tave puolu iš širdies.
Iki sulauksiu, vis klūposiu. 
Nakty tarp erdvių atdarų... 
Kankinės juosta apsijuosiu, 
Ar grįši man iš Vakarų?..

Grįžtančiam sūnui moti
na norėtų saulės džiaugs
mu namus išpuošti. Ant. 
Miškinio žodžiais beišreiš- 
kiant motinos kvietimą:
— Kiek tu norėsi — pas mane 

duonos,
pas man laukuose — ko tik no

rėsi.
Rytais sužįsta daržuos aguonos. 
Dienų kaitroje beržų pavėsiai...

Tik reikia motinos meilę 
suprasti ir atjausti. Bet tą 
gali, O. V. L. Milašiaus žo
džiais betariant:

— Kalbėtis su tavim, ta
ve, o Motina, suprasti gali 
tik tasai, kurs tampa kū
dikiu.”

v •

' Šalta bažnyčios glaudė siena, 
! Ir ten, ramybės amžinosios vie

toj,
Nekaltą niaukei man blakstie

ną.
'O Motina! aš rūmus tau staty- 
i čiau
Ir meno kūriniais dabinčiau, 
Kad tujen būtum čia man vėliai.

Bet ir motinos sielvartas 
rišusi skepetuku, iš po ku- didis, jei mirtis jos šeimą 
rio kybojo kasos ant nu- ’ aplanko. Tą_ iškalbingai 
garos paleistos drūtos,; 
kaip dvi virvi supintos. Į 
Tomis žaidė vaikai sėdin- ■ 
tieji lovoje. Kojas basnir
čiai įsispyrusi į suplyšu
sius veltinius batus, ant 
vienos rankos parėmusi 
galvą į lovos kraštą, ant- 
trąja lingavo lopšį. Buvo 
tat ketverto smulkmės 
motina. Negalėdama už
linguoti kūdikio, paėmė 
ant rankų, vėl lingavo,! 
glostė, bučiavo, glaudė 
prie savęs, niekaip neįda
vė peno. Nustojo vaikas 
verkti; išbalęs, pamėlyna
vęs, sunkiai pūškavo moti
nos skraiste. Ilgai ji žiūrė
jo, pasilenkusi į sergantį 

' kūdikį, ir vėl bučiavo, o a- 
šaros jo, kaip dvi pupi, nu
lašėjo ant mažiuko veide
lio.
— Mama, sukurk ugne

lę... taip šalta!”
NAŠLAIČIO 
SIELVARTAS

Jautrios sielos
M. Gustaitis, atminęsę die
ną, kuri motinai paskyrė 
velėną, o vaikui našlaičio 
vardą kietą, taip nupasa
koja našlaičio sielvartą:
— Kad mažvaikį, ašaroms ap

lietą,

j 
l 

taip' 
var-.

LIGŲ IR VARGO 
NUKAMUOTA

Rašytoja Žemaitė 
aprašo vienos labai 
gingos motinos dalią:
— Ant lovos krašto sėdė

jo moteriškė, apsivilkusi 
multininiu sijonu, trum
pais aplopytais kailiniu
kais, galvą apskritai susi-! 
risusi skepetuku, is po ku-

TAVE MES BRANGI- 
NAM BE GALO...

M. Vaitkus, motinos mei
lės pagautas, šaukia— Pa
laimintas motinos dyvinas 
vardas:
— Graži ir garbinga šventa mo

tinyste!
Gyvenime mūsų ankstyba sau

lute!
Tu puošei, tu lepinai mūsų jau

nystę,
Kaip brangiąją gėlę, jautriau

sią, švelnutę!
Šventųjų jausmų židiny, moti 

nyste!
Tu uždegei širdis, kad buvom 

prakutę.
Tau šviečiant, tau šildant, dva

sia išsivystė.
Tave mes branginam 

Mamute!

Šatrijos Ragana 
nupasakoti, kaip
tais šventaisiais jausmais 
uždega vaikų širdis. Ra
šytoja į motinos lūpas įde
da šį pasakojimą vaikams:
— Ar atmenate, vaikai, 

į kaip vasarą auginote dru
gelius? Kaip iš lėlučių ri- 
tos drugiai? Lėlutės liko 
tuščios, o gražūs drugeliai 
lėkė kažkur tolybėn. Lėlu
tė — tai žmogaus kūnas, 
o drugys — siela. Išsiritus 
iš savo lėlutės, lekia sau 
pas Dievulį. Žinot, kokie 
nevienodi yra drugiai. 
Taip pat ir žmonių sielos. 
Vienos gražios, spindin
čios, kitos pilkos, 
čios... Kiekviena 
mintis, kiekvienas 
darbas, kiekvienas 
valdymas — auksu ir vai
vorykšte varsojo jūsų sie
lų sparnelius”.

šlykš- 
graži 
geras 
susi-

poetas;

pavaizduoja P. Vaičiūnas:
— Ne pušys vaitoja ten audrai 

pabudus,
Ne vilnys čiurlena upelio gilaus. 
Ten graudžiai tik verkia matu

tė nuliūdus
Ant aukšto kapelio sūnelio mei

laus...
Ramina matutę čia jaunas ber

želis.
Kur auga prie kapo bernelio 

arti.
Kukuoja gegutė. Nesikel berne

lis, —
Ir krent ašarėlė ant kapo karti..

Ir poetas apdainuoja mo
tinos šviesias, suprantan
čias akis, jos veidą, kaip 
krikštolo burtai, jos balsą,, 
kurs skamba, kaip arfa, 
jos rankas:
— Motinos rankos — tai tūks

tančiai rankų.
Mokančių skaidrint. kaip Die

vas iš sosto.
Žemės gyvenimą, kartais taip 

tvankų...
Motinos rankos kančias mums 

užglosto...
Motinos meilė, kaip dangiškos 

ugnys.
Skaidriai liepsnodama, guodžia 

pasaulį...
į Motinas meilė — tai jūros be

dugnės...
Jai suliepsnojus mums užteka 

saulė...

i

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

K. J. Prunskis.

•Kere, Mr. Bender. enough waste 
fat to blow us bot h to King-
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Atsišaukimas Į Connecticut Lietuvius 
Ir Organizacijas

Mokyklos
Water-

kuopų. 
organi-

Amerikos Lietuvių Taryba j- Marianapolio Kolegijos naudai, 
galiojo Waterburio Lietuvių Programą išpildys Marianapo- 
Tarvbos Skyrių sušaukti Con- lio Kolegijos studentai ir kiti, 
neetieut valstybės lietuviu kon
ferenciją.

Šiuomi YVaterburio Lietuvių 
Taryba skelbia, kad Connecti
cut Lietuvių Konferencija įvyks 
sekmadienį, gegužės - May 28 
d.. 1944 metais. 2:30 vai. po pie
tų, Šv. Juozapo par.
Auditorijoje. John St.. 
būry. Conn.

Prašome visų klubų, 
draugijų ir visuomenės
zacijų skubiai ruoštis šiai kon
ferencijai. Pavieniai visuome
nės veikėjai, profesionalai, biz
nieriai ir organizacijos kviečia
mos dalyvauti.

Organizacijos, turinčios iki 
25 narių, renka po du atstovu, 
didesnės organizacijos gali 
rinkti daugiau atstovų.

Visi •kviečiami kiek galint 
daugiau surinkti aukų Ameri
kos Lietuvių Tarybai.

Tarp konferencijos tikslų yra:
1. Stipriau susiorganizuoti į 
pasekmingesnį karo rėmimą iki 
pergalės. 2. Vieningai dirbti dėl 
Lietuvos nepriklausomybės at- 
steigimo. 3. Paminėti spaudos 
laisvės atgavimo 40 metų su
kaktį. 4. Paminėti Steigiamojo 
Seimo 24 metų sukaktį. 5. Pa
minėti Klaipėdos prijungimą 
prie Lietuvos.

Konferencijoje pasakys kal
bas Pulkininkas K. V. Grinius 
ir “Amerikos” redaktorius 
Juozas Laučka. abu iš New 
Yorko.

Vietiniai veikėjai prašomi pa
sirūpinti. kad visi lietuviai gau
siai dalyvautų šioje konferen
cijoje.

Kvietimo Komitetas:
A. J. Aleksis, P. -Jakubauskas,

A. Lazdauskas, T. Matas,
A. Orantas, A. E. Petrauskaitė,

M. Zailskienė, Dr. P. Vileišis.

Gegužės 28 d. įvyks Connecti
cut lietuvių konferencija. Šioje 
konferencijoje turėtų dalyvauti 
visi lietuviai. Muzikalę progra
mos dalį išpildys parapijos cho
ro grupė, vadovystėje muziko 
A. Aleksio.

Birželio 4 d. įvyks pirmas Šv. 
Juozapo parapijos išvažiavi
mas. Linden Parke. Union City. 
Conn. Šį išvažiavimą rengia 
Šv. Vardo draugija. Antras pa
rapijos išvažiavimas įvyks toje 
pačioje vietoje. Šį išvažiavimą 
rengia parapijos komitetas.

Visi kviečiami visus šiuos pa- ■ 
rengimus paremti, nes parama Į 
yra

I

labai reikalinga.
Korespondentas.

WATERBURY, CONN.
Balandžio 30 d. įvyko Šv. Juo

zapo parapijos vakarienė, su
ruošta Tretininkų Kongregaci- [ 
jos. Toastmasteriu buvo klebo
nas kun. J. Valantiejus. Muzi- 
kalę programo dalį išpildė Šv. 
Juozapo parapijos choro grupė.! 
vadovystėje kompozitoriaus A. 
Aleksio. Publikos atsilankė 
daug. Kadangi šiais metais su
eina 56 metų nuo suorganizavi
mo Šv. Juozapo parapijos, tai
buvo daug pasveikinimų. į

Kitos organizacijos irgi ruo-; gautas malones 9 vai. buvo at- 
šiasi ką nors dėl parapijos su-' laikytis šv. mišios Nekalto Pra- 
ruošti. Motinos Dienoje, gegu- i sidėjimo Vienuolyne. Šv. Mišias 
žės 14 d., rengiama vakarienė'laikė kun. Dr. J. Pauliukonis.

MOTINOS ŠVENTĖ 
JUBILIEJAUS METUOSE 
Šiais mūsų Šv. Juozapo para

pijos 50 metų jubiliejaus metais 
Motinos Diena bus nepaprastai 
atžymėta.

Sekmadienį, gegužės 14 d., 7 
vai. vakare, mokyklos auditori
joj įvyksta iškilmingas kon
certas, teatras, vadovybėje 
komp. A. Aleksio. Dalyvauja 
vietiniai Vyčių. Studentų ir Są-j 
jungiečių chorai ir svečias ar
tistas - pianistas komp. Vytau
tas Bacevičius iš New York. 
Taipgi bus suvaidinta labai gra- 
žuą ir linksmas muzikalis sce
nos veikalas “Vestuvės”.

Pagerbsime brangiausias mo
tinėles ryte prie Dievo stalo 
bažnyčioje, o vakare linksmoj 
lietuviškoj pramogoj. Išgirsime 
lietuvių tautos muzikos meno 
pažibą, plačiai pagarsėjusį pia
nistą — komp. V. Bacevičių. 
Tad-gi. su brangiomis motinė
lėmis ir mieliaisiais tėveliais, 
visi, o visi į Šv. Juozapo parapi
jos dainuojančio jaunimo “Ves
tuves”. į muzikos meno tikrą 
puotą. Motinėlėms specialę 
sveikinimo kalbą pasakys kun.' 
Dr. Antanas Bružas, M. S.

Lyra.

THOMPSON, CONN
■Jurgio Rudoko 15 metų 

amžiaus sukaktis.
Sekmadienį, bal. 23 d. per Šv. 

Jurgį .vienas mūsų taurus lietu- 
' vis Jurgis Rudokas šventė savo 
dvigubą šventę: vardines ir 75 

. metų amžiaus sukaktį.
Padėkos intencija už visas

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 malonurrfu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

VVashington
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St. Andrews’s Guild, New Britain, Conn. — Ši grupė jaunų moterų yra gra
žiai susiorganizavusi ir uoliai dirba parapijos ir kitų gerovei. Jos yra nema
žai pasidarbavusios ypač Chaplain’s Aid Ass., N. Y., kurie rūpinasi gelbėti 
karo kapelionus. Gegužės 16 d. jos ruošia pasilinksminimo ir pavaišinimo va
karą parapijos berniukų sporto komandoms ir Altoriaus Ministrantams.

Motinėlei
Papuošiu žemę auksu,
Žemčiūgais, gintarėliais, 
Žiedeliais iškaišysiu
Aš vardą motinėlės.

Aš meilę jai prisieksiu 
Taip amžina, kaip laikas! 
Ir dar pasižadėsiu 
Būt geras, geras vaikas.

Dėkosiu aš mamytei,
Kad mažą užaugino. 
Man daug laimužės lėmus,
Pati jos nepažino.

Trimitai didi, gauskit, 
Tegul kas gyvas girdi, 
Kad nėr brangesnio perlo 
Už motinėlės širdį.

Praslinkus Pirmai šešioliktajai
Rašo: A. Daukantas

NEW BRITAIN, CONN.
Moterų Sąjungos kuopa yra I 

užprašius šv. mišias visų para- i 
pijos motinų intencijai. Šios mi-į 
šios įvyks geg. 14, 9:30 vai., po i 
kurių visos kviečiamos susi- { 
rinkti salėn bendriems pusry- i 
čiams.

BRIDGEPORT, CONN.

Mokytoja išgirdusi šau
dymą, įsakė visiems mo
kiniams sugulti prie sienų. 
Neteko matyti kas ten dė
josi, bet vėliau ir mes vai
kučiai sužinojome. Vyrai, 
kurie užpuolė raudonuo
sius, buvo ginkluoti kaimo 
vaikinai. Jie, nuginklavę 
šventoriuje raudonuosius 
sargybinius, išnešė kulko
svaidį gatvėn ir juomi pa
vaišino būrį raudonųjų, 
kurie išgirdę šaudymą 
skubinosi gelbėti savuo
sius. Bet patikti gatvėje 
kulkosvaidžio krušos, me
tę šautuvus, bėgo slėptis 
kur kas įmanydamas.

Mažai kam teko pasislėp
ti, kurie ir sugebėjo, buvo 
vėliau kaip kačiukai iš už- 
pečių ištraukti, net jų va
das ponas K., kuris save 
vadino komisaru, buvo 
rastas pasislėpęs kleboni
jos rūsyje, kuris buvo už- 
plūdęs vandeniu. Ištrau
kus iš tenai poną komisa
rą, neatrodė jau komisa
ras, bet visai nusipešęs 
ančiukas — šlapias iki au
sų. Už ^pusvalandžio viso

Geg. 14 — Motinos diena. Pa
rapijos chorai rengia gražią 
muzikalę programą. Suvaidins 
“Geroji Motinėlė”. Bus solistų, 
kaip iš suaugusio choro, taip ir 
iš priaugančiųjų choro. Šis pa
rengimas įvyks parapijos sve- 
tainėp, 7 vai. vačare. Vaidini-

V. Valsiūnienė. mas prasidės laiku, o po vaidi- 
" nimo ir koncerto bus šokiai, 

kąjį namą Nekalto Prasideji- peĮnas parapijai. Visi parapi
nio V ienuolyną. R. D. 1, Put- jįečiai turėtų atsilankyti, 
nam, Conn. Tačiau Jurgis Rudo- Bridgeporto Amerikos Lietu
kas iš savo kuklumo nemėgsta vjų Tarybos skyrius per p. J. 
kalbėti apie savo aukas. Klau- Stanislauską, skyriaus iždinin- 
siamas atsako: .Dievas žino, įą yra pasiuntęs pinigus Ame- 
žmonėms nereikia to žinoti . rikos Lietuvių Tarybai. Skyrius 

Švęsdamas 75 metų sukaktį, turės susirinkimą, kur bus iš- 
Jurgis Rudokas dar visai gerai pinoti atstovai į Connecticut 
jaučiasi ir yra gerai nusiteikęs. Lietuvių Tarybas

Duok Dieve, jam dar ilgus, konferenciją,
laimingus metus, kurių jis yra terbury, Conn. Bridgeporto ka- 
nusipelnęs darbščiu, krikščionis- talikiškos draugijos gali iš- 
ku, doru gyvenimu ir gera, dos- Į rinkti savo atstovus, kad daly- 
nia širdimi. L. Smilga.1 vautų toje konferencijoje. O.

WORCESTER, MASS.

I f
MIC.. asistuojant kun. Dr. An- 
driuškai, MIC., ir kun. J. Šau
liui, MIC. Pasveikinti jubiliatą 
ir drauge pasimelsti buvo atvy
kusios kelios šeimos giminių ir 
pažįstaamų iš Waterbūrio. Po 
seserų paruoštų sukaktuvinin
kui pagerbti pietų, svečiai ap
lankė jį jo gyvenamoje vietoje, 
Thompson, Conn.

Minint šį įvykį, norisi paminė- I 
ti keletą faktų iš Jurgio Rudoko 
gyvenimo.

Jis yra gimęs 1869 m. baian-, 
džio mėn. 18 d. Lietuvoje, Ro
kiškio apskr., Svėdasų parapijo
je, Bajorų kaime. 1906 m. atvy
ko į Ameriką ir apsigyveno Wa- 
terbury, Connecticut. Gavo dar- 

! bą Scoville fabrike, dirbo nak- 
i timis 12 metų. Vėliau perėjo 
dirbti į kitą fabriką — The. 
Thmsheet Metais Company, kur sekmadienį, gegužės 14-tą. Tą 
išbuvo iki 1943 m. rugsėjo mėn. ■ jįeną Sodalietės pagarbins Šv. 
pabaigos.

1916 metais vedė savo gimto
jo kaimo mergaitę Marijoną 
Rimkiūtę. Su ja gražiai, laimin
gai gyveno, tačiau 1942 m. Die
vas ją pasišaukė pas save.

Susilaukęs senyvo amžiaus ir
’ likęs vienas. Jurgis Rudokas ----------- --------- ------ . -■->— — — t ,
dairėsi, kur galėtų ramiai ir Komuniją 8 vai. mišiose. Trečią'šv. Komuniją geg. 14, 9:30 vai. j 
jaukiai praleisti senatvę ir pa- ■ valandą po pietų visos susirinks • mišias, kurios bus atlaikytos 
silsėti po ilgų darbo metų. Bū- bažnyčios salėn iškilmingai pro-- narių intencijai. Po mišių į- 

[ damas geras, pamaldus katali- cesijai ir apvainikavimui Šv.! vyks bendrus pusryčiai parapi- 
kas, norėjo gyventi arti Dievo. Panelės stovylos. Pirmininkė I- jos salėje, kuriuos prirengs ko- 
Jo akys nukrypo į N. Pr. švč. rena Keršytė apvainikuos sto- misija, vadovybėje M. Katinie- 

[P. Marijos Seserų Vienuolyną, i vylą gėlių vainiku ir tarnaitės
Neseniai atvykusios iš Lietuvos bus sekančios: Viktorija Cirai- 
ir vos bepradedančios kurtis' tė, Virginia Volungytė, Pranė 
čia Amerikoje, seserys turėjo Banionytė. Lucy Meškinytė, 

į Thompsone nedidelį namelį, vad. Felicija Zakaraitė ir Ona Kud- 
Villa Maria. Jurgis Rudokas zmickaitė. Po apvainikavimo 
1942 m. nupirko, joms greta jų bus atnaujinimas Sodaliečių į- 
esantį kitą namą, kurį seselės žadu, vad. Dvasios Vadui kleb. 
skyrė poilsio namu, ‘ręst home’. 
Seselėms namą įrengus, Jurgis 
Rudokas 1943 m. spalių mėn. 3 
d. persikėlė ten gyventi.

Savo sutaupytais pinigais čių ir jų motinėlių — Sodalie- 
Jurgis Rudokas remia įvairias tės pavaišins savo motinėles 
lietuvių katalikų įstaigas bei gardžiais užkandžiais ir muzi- 
vienuolijas. Argentinoje lietu- ka. Sekančios yra komitete: — 
vių bažnyčioje yra įtaisęs Auš- Dorota Levansavičiūtė, 
ros Vartų Gailestingumo Moti- Sprikaitė, Bronė Kazlauskaitė, 
nos altorių ir savo auka bei pa- Lucy ir Marcelė Meskinytės, 
skola padėjo N. Pr. švč. P. Ma- Biruta Ropeikaitė, Aldona Pa
rijas Seserims įsigyti motiniš- i lakaitytė, Juzė ir Marijona Ka-

(Tęsinys J
Vyrai prisimetę prie zoma- 
to, lig katinai sekė akimis 
žvirblius, ten esančius rau
donųjų sargybinius. Vie
nas iš pasislėpusių vyrų, 
pakuždėjęs ką savo drau- 

. gams, slėpdamąsi aukšto 
zomato priedanga, nubėgo 
palei jį prie vartų. Iš pasi
likusių vyrų, du pasitrau
kė kiton pozicijon ir pasi
rengė puolimui, likusis 

i vienas, palaukęs valandėlę, 
žaibo greitumu persimetė
per aukštą mūro tvorą ir 
už keletos šuolių atsidūrė 
prie pirmutinio raudonųjų 
sargybinio. Nelaimingas 
nejautė pavojaus. O kada 
jį pajuto, jau buvo pervėlu, 
puoliko šautuvo buožė 
trenkė jam dantysna ir jis 
išsitiesė lig rąstas. Jo 
draugai, pajutę pavojų, 
griebėsi šautuvų, bet ir 
jiems buvo vėlu. Suskam
ba šūvis, garsus balsas — 
rankas aukštyn! Vartuose 
stovėjo vyras pasirengęs 
šauti. Vienas neapgalvotas *.,..* , ....
sujudėjimas iš raudonųjų 
pusės, būtų buvęs jų pas
kutinis. Jų šautuvai iškri
to iš rankų ir drebėdami 
pakėlė rankas aukštyn.
Pirmutinis iš vyrų pasku
bėjo prie kulkosvaidžio.

i Suskamba dar vienas šū
vis ir prie sofos laukė vy
rai, vėjo greitumu pasilei
do prie bažnyčios. Jie to
kiu vikrumu persimetė per 
aukštą mūro tvorą, lig kad 
jie būtų jau seniai dėl tol”’” ° 
treniraviesi. Viskas vyko 
taip greit, kad sunku buvo 
[suprasti kas ten dedasi.
I

šaukiamą 
gegužės 28, Wa-

buvo apie pusantro tuzino, 
tupėjo cypėje. Vyrai, kurie 
nuginklavo raudonuosius, 
pasivadino arba tikrumoj 
vėliau žmonių buvo vadi
nami “baltaisiais”. Jie tuoj 
įsakė kunigui skambinti 
vieninteliu bažnyčios var
pu, nes kiti trys buvo vo
kiečių išplėšti. Kunigas P. 
Urbonavičius, paiaškino --------- , kacį nevaija var_ 
pui skambėti, nes tai esan
ti Kristaus Mirties Diena. 
Vyrai atsakė, kad jie tai 
žiną, bet tik tokiu būdu no
rėjo sušaukti žmones, kad 
pranešus miestiečiams a- 
pie naują tvarką mieste. 
Jiems dar bekalbant su 
kunigu, pulkais miestie
čiai pradėjo rinktis prie 
bažnyčios, nes jau buvo 
sužinota apie raudonųjų 
prašalinimą. Bažnyčia tuoj 
buvo atidaryta ir bema
tant prisipildė maldinin
kais.

Nors raudonųjų Velykų 
Šventės ir buvo sutrukdy
tos, bet visgi Velykų rytą 
bažnyčioje skambėjo “Per 
Tavo Šventą Prisikėlimą“ 
ir miestiečiai su džiaugs
mu širdyse garbino Prisi
kėlusį Kristų.

(Bus daugiau)

rys antradieniais po pietų ir 
ketvirtadieniais vakare. Būtų 
malonu matyt skaitlingesnį bū
rį moterų ir merginų Raudono
jo Kryžiaus darbe. Reikalinga, 

j kad daugiau užsiregistruotų 
5 siuvime, nes. trumpame laike 
bus paruošta medžiaga. Tie dra- 

, bužiai bus siunčiami į užimtus 
kraštus, ir kadangi labai viskas 
išnaikyta, tai iš Raudonojo 
Kryžiaus reikalauja didesnės 
pagalbos.

Gegužės 17, 8 vai. vakare į- 
vyks Raudonojo Kryžiaus dar
buotojų skyriaus susirinkimas 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Malonėkite visa valdyba ir kas 
tik nori pasidarbuoti išlaisvin
tiems ir nuo karo nukentėju- 
siems, dalyvauti susirinkime.

Narė.

Aušros Vartų parapijos Soda- liūnaitės, 
i lietės rengiasi iškilmingai švęs
ti Pasaulinę Sodaliečių Dieną,

I

Joanna Pulaskytė, 
Biruta Latakaitė, Ulijona Gu- 
dukaitė, Albina Tamušionaitė, 
Adalina Pigagaitė, ir valdyba: 
Irena Keršytė, Viktorija Girai
tė, Rita Keršytė ir Virginia Vo- 
lungytė.

Visos Sodalietės širdingai 
kviečia savo motinėles į šias 

Sodalietė.

I 1
Panelę Mariją ir melsis už tai
ką.

Šįmet tas išpuola Motinos 
Dienoj. Taigi Sodalietės pagar
bins savo dangišką motinėlę ir iškilmes! 
kartu savo žemiškas motinėles. Į

Visos Sodalietės ir Marijos' Moterų Sąjungos 69 kps. na- 
Vaikeliai bendrai priims Šv.' rėš eis “in coropore” priimti •

kun. K. A. Vasiui, ir gegužinės 
pamaldos.

Po bažnytinių pamaldų 4 vai. 
bus arbatėlė salėje dėl Sodalie-

Bronė

; nes.
j Mūsų kuopa yra veikli šiais 
■ metais vadovybėje pirm. Emili- 
' jos Zakarienės. Surengė parapi
jos naudai “Beano”, kuris davė 
pelno S121. Pereitame susirin- 

. kime nusitarė turėti stalą para- 
I pi jos piknike, kuris įvyks birže- 
. lio 18. Geraširdės narės jau su- j 
aukavo daugelį daiktų. Dabar' 
naujų narių vajus; įsirašymas i 
dykai. Vardai naujų kandidačių 
paduota. Bet būtų malonu, kad i 
daugiau įsirašytų į Moterų Są
jungą. Norinčios įsirašyti, atei-1 
kitę į sekantį susirinkimą, ku- Į 
ris įvyks birželio 5.

Taipgi daugelis narių eina į 
Raudonojo Kryžiaus Chapter: 
House dirbti “Surgical Dress-į 
ings”. Dabar lankosi 34 mote-l

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!
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Penktadienis, Gegužės 12, 1944

LDS Studijų Rateliams
Pijus XII ir Taika

40. Kalba Italijos Žmonėms

Sausio 8 d., 1940 m.
Kadangi Dieviškasis meilės įsakymas buvo nepai

somas, paneigtas ir atmestas, šiandien pasaulyje eina 
karas — nuo kurio Dieviškoji Apvaizda iki šiol Italiją 
apsaugojo — miestai paversti griuvėsiais, o laukai, 
derlingi javais, į nukankintų žmonių miestus. Taika, 
rodos, vaikščioja viena ir nuliūdus po tyrus laukus. 
Sename ir Naujame pasaulyje geros valios žmonės 
ieško taikos, norėtų ją sugrąžinti pasauliui, sugrąžin
ti ją pagrįsta teisingumo ir meilės pagrindais, pasto
vią taiką, kad žmonės gyventų brolybėje ir meilėje.

Kalba Maltos Riteriams 
Sausio 15 d. 1940 m.

Jo Šventenybė Popiežius pasakė, kad šiandien 
žmonija yra patekusi tarp galvažudžių, būtent, netikė
jimo, smurto, nepasitikėjimo ir neapykantos, kurie 
atėmė iš žmonių dorovės vertę, broliškumą, tarpusavį 
pasitikėjimą ir brangų taikos turtą.

Taigi, Jūs, Brangieji Sūnūs ir Garbingieji Rite
riai, gerieji Samaritonai būkite duosnūs savo maldo
mis, pašalpa tiems milijonams, kurie taip skaudžiai 
esą karo nelaimės paliesti. Kaip Evangelijoje apsaky
tas viešbučio savininkas ir jūs galite būti tikri, kad 
Dieviškasis Gailestingumas jums atlygins.

Laiškas Prancūzijos Kardinolui Suhardui 
Sausio 15 d., 1940 m.

Kadangi Mes esame nuliūdę ir susijaudinę, maty
dami kaip kasdieną vis labiau, plečiasi tarp žmonių 
mokslas ir elgesys griežtai priešingas Dievo įsaky
mams ir krikščioniškajai meilei, Mes norime priminti 
būtiną reikalą sugrįžti žmonėms prie Dievo įsakymų 
ir Evangelijos mokslo pildymo. Mes pilnai tikime, Baž
nyčios mokslu ir istorijos įvykiais pasiremdami, kad 
tik sugrįžimas prie Krikščioniškos dorovės dėsnių dar 
gali sulaikyti pasaulį nuo visiško sugriuvimo.

Mums yra malonu matyti daugybę tikinčiųjų su 
visišku atsidavimu ir prakilnia širdimi, einant Mūsų 
nurodytu keliu. Mes taip.pat džiaugiamės sužinoję, 
kad nesuskaitoma daugybė žmonių, kuriems Katalikų 
Bažnyčios tikėjimas yra svetimas, mato ir pripažįsta 
Mūsų darbo prakilnumą ir vertę ir deda pastangas su
grąžinti taiką pasauliui.

Kalba Naujos Zealandijos 
Eucharistiniam Kongresui 

Vasario 1 d., 1940 m.
Mes džiaugiamės, kad jūs Katalikų Bažnyčios 

Naujoje Zealandijoje šimto metų gyvavimo sukaktį 
minėjate Eucharistinio Kongreso iškilmėmis. Tuo jūs 
pareiškėte savo troškimą ir viltį, kad Jėzus Kristus 
būtų jūsų tautos ir viso jūsų gyvenimo Karalius ir 
Valdovas; kad jūsų vadai, kurie saugoja bendruome
nės gerovę ir sudaro įstatymus, laikytųsi Kristaus 
mokslo; jūs norite, kad Kristaus meilė viešpatautų 
jūsų tarpe, pašalintų visas kliūtis ir užgydytų praei
ties žaizdas; jūs norite, kad Kristaus Karaliaus taika 
viešpatautų jūsų gyvenimo ir kad Jis, iš Savo didžio 
gailestingumo, apsaugotų jūsų kraštą nuo karo ne
laimių.

Kalba Italijos Eucharistiniam Kongresui 
Vasario 5 d., 1940 m.

Jo Šventenybė apsidžiaugė, kad Italijos Eucha
ristinis Kongresas pasirinko šūkį: ‘‘Švč. Sakramentas 
ir Taika”, nes karas tokias baisias nelaimes atneša 
žmonijai. Pijus XII ragino tikinčiuosius prašyti Tai
kos Kunigaikščio, Jėzaus Kristaus sugrąžinti pasau
liui tikrąją taiką, kad žmonės vėl galėtų ramiai gy
venti.

i

O kas šviesesnis už saulutę šviesią, 
O kas gražesnis už visas gėles? — 
Kai vysta gėlės, spinduliai išblėsę, 
Mamytės meilė vis žydės ir švies.
O kas didesnis už pasaulį didį, 
O kas gilesnis už gilias mares? — 
Kiekvieną žingsnį rūpestingai lydinti 
Mamytės meilė, motinos širdis.
O kur aš būsiu be tavęs, mamyte, 
O kur aš eisiu, mama, be tavęs?— 
Tik tavo vardas auksu parašytas 
Man visą amžių švies ir saulėn ves.
Tu prie manęs nuo mažojo lopšelio 
Per nakteles nemigusi buvai,
Tu man gyvenimo papuošus tiesų kelią 
Liūliuosi meilėje, kaip lopšį liūliavai.

Lietuvos Motina

i tų vėl sužvango ginklai, 
ore pakvipo paraku. Mir- 

; ties pranašas praskrido 
virš miestų ir kaimų, mes
damas savo šešėlį ant ža-į 
liuojančių Lietuvos laukų 
ir snaudžiančių pušynų. 
Sudrebėjo motinos širdis 
pagalvojus apie tėvynės 
sūnų likimą. Ir vieną va
karą, kai saulė buvo jau 
nuslinkusi patalan kitoj 
pusėj Nemuno, kai melsvų 
alyvų krūme susuokė lak
štingala, jis parvyko tarti 
“sudiev” sielvarto apimtai 
motinai. “Neverk, Motut, 
aš sugrįšiu... Tėvynė vėl 
bus laisva...” kalbėjo jis 
glostydamas sidabru pa-' 
puoštą nusvirusią galvą, i 
Dąr kartą pabučiavęs tą 
brangų ašarotą veidą, išė
jo ir dingo nakties tamsu
moje. Vien tik jo tolstan
čių žingsnių aidas teskam
bėjo motinos ausyse. Kur 
ėjo jos vienturtis? Kas joj 
laukė? “Dieve, saugok jį!”l 
šnibždėjo ji spausdama 
prie sudžiūvusių lūpų Nu
kryžiuotąjį.

Koks didis Tavo sielvar
tas, Lietuvos Motina! Tu 
didvyriškai kentei sunkius 
priespaudos laikus ir su 
pasišventimu saugojai se
nuolių kalbą. Didysis Ka
ras paliko Tavo veide liū
desio antspaudą, nes Vėli
nių vakarą blankioje žva
kutės šviesoje mačiau Ta
ve rymančią prie antka
pio ant kurio parašyta — 

į “...Žuvo Nepriklausomy- 
j bės Kovose...” O dabar 
naujas sielvartas matosi 
Tavo akyse. Erškėčiais 
klotu taku eini per gyve
nimą nesiskųsdama, tik 
kartais nubrauki nuo 
blakstienų sunkią ašarą. 
Bet Tu, Lietuvos Motute, 
esi mūsų pasididžiavimas. 
Tau mes kursime dainas 
ir klosime po kojų rožių 

! žiedus.

i

“Ir eis legendos, iš lūpų eis į lūpas 
varpstelio pasaka — gyvenimo dalis, 
našlystės vargo liesis gilios upės 
ir džiaugsmo pirmgimis negrįš sukilėlių sušaudytas šile.” 

B. Brazdžionis.

S

Sodaliečių Suvažiavimas,
Didžiojo New Yorko Ir Hew Jersey Lietuvių Parapijų

Sekm., Gegužės 21 d., 1944 m.
ŠV. JURGIO PARAPIJOJE.

207 York Street Brooklyn, 1, N. Y

Brangios Sodalietės:
Iš eilės antras bendras suvažiavimas šios apylin

kės Lietuvių Sodaliečių įvyks virš-minėtoje dienoje, 
Šv. Jurgio Parapijoje, Brooklyn, N. Y. Numatyta įdo
mi programa. Širdingai kviečiame visas šios apylinkės 
mergaites, ar jos dabar priklauso prie Sodalicijos ar 
ne, net ir jaunas moteris, dalyvauti šioje konferenci
joje. Tikros esame, kad visos išmoksime geriau pa
žinti kas yra toji Sodalicija, arčiau prie jos dvasios 
prieisime, pasidarysime geresnės katalikės, ištikimes
nės dukros Pan. Švč. Marijos ir jos Sūnaus.

KONFERENCIJOS TVARKA:
OBALSIS: PRIE JĖZAUS PER MARIJĄ.

11:00 P. M. — Registracija.
'2:00 P. M. — Sesijos Pradžia: Bažnytinėje Salėje:

1) Malda.
Įžanginė pasveikinimo kalba; p-lė Ona Daukan
taitė, Šv. Jurgio Parapijos Brooklyn, Sodaliečių 
Prefekte.
Sodaliečių Giesmė: “Kristui Karaliui”.

Danutė StaJcnytė.

TEISINGA NUOMONĖ

2)

Kalba Argentinos Gyventojams 
Vasario 15 d.. 1940 m.

Jūs Argentinos gyventojai, kurie ypatingai ma
tote kitų kraštų didžias nelaimes, turite didžiai būti 
dėkingi Dievo Apvaizdai, kad Jis taip meilingai saugo
ja jus. Kristaus statula, ant Andes kalno viršūnės, 
primena jums sudarytą taikos sutartį su kaimynine 
valstybe. Dieve, duok, kad Mes greitai matytumėme 
Kristaus statulą ant aukščiausiojo Europoje kalno.

Dievo užmiršimas yra pagrindinė priežastis visi 
nelaimių, kurios šiandien vargina žmoniją. Kur tik tas 
užmiršimas didėja, ten nelaimės dauginasi. Ir tas ne 
tik užkietina širdis ir jas atitraukia nuo amžinųjų tie
sų, bet taip pat naikina vienybę, apsaugą ir ardo vals
tybės visą gerovę.

3)
4) Brooklyno — New Yorko Parapijų Sodaliečių 

Raportai.
5) Pasveikinimas: Kun. Thomas J. Sutherland, 

Brooklyno Diecezijos Sodaliečių Direktorius.
6) Kalba: P-lė Marijona Schultz, Apreiškimo Para

pijos, Brooklyno, Katalikų Jaunimo Draugijos 
laikraščio “The Annunciator” Redaktorė.

7) Raportai: New Jersey’s Parapijų Sodaliečių.
8) Kalba: Kun. Francis P. LeBuffe, S. J., Sodalici- 

jos Rytinių Valstybių Direktorius.
Diskusijos ir Klausimai.
Nauji Sumanymai, ypač svarstymas suorgani
zavimo pastovaus New Yorko ir New Jerseys 
Lietuvių Sodaliečių Apskričio.

11) Giesmė prie Pan. Šv. Marijos už Kareivius ir Jū
rininkus.

12) Sesijos Uždarymas.
5:30 P. M. — Pertrauka.
6:30 P. M. — Procesija į bažnyčią, dalyvaujant visoms 

Sodalietms, giedant Pan. Šv. Marijos litaniją.
Pašventinimas Vainiko.
Apvainikavimas Pan. Šv. Marijos, Sodaliečių ir 

Gegužės Karalienės; P-lė Ona Daukantaitė, Pre
fekte Šv. Jurgio Parapijos Sodaliečių, Brooklyn, 
N. Y.

Garbės Palydovės iš visų Didžiojo New Yorko ir 
New Jersey Parapijų.

Giesmė per Apvainikavimą: “Marija Mes Šiandien 
Tave Apvainikuojame”.

Gyvų Gėlių Bukietų Įteikimas Prefektės ir visų 
Palydovių.

Pamokslas: Kun. Stasys Raila, Šv. Kazimiero Pa
rapijos, Philadelphia, Pa.

Pasiaukojimo Aktas Dievo Motinai Pan. švenčiau
siai Marijai.

Palaiminimas Švenčiausiu Sakramentu.
Užbaigimo Giesmė: Tave Dieve Garbiname. 

7:00 P. M. — Salėje: Vaišės ir Pasilinksminimas.
Dainos: Išpildomos visų dalyvių.
Perstatymėliai: Viešnios ir Vietos Sodalietės.

Visas kviečia
Šv. Jurgio Parapijos Sodalicija: 

Ona Daukantaitė, Prefekte 
Morta Karpiūtė, Raštininkė.

Rengimo Komisija: P-lės Adelė Bartkiūtė, Elena 
Maldeikytė, Eugenija Karpiūtė.

9)
10)

“Draugo” No. 106, penktadie- 
Į nio gegužės 5 d., 1944, laidoje 
randame kun. J. Paškausko, Gi
mimo'Panelės Šv. par. Chicago, 
III., klebono, kuris per vaišes 
muz. Daukšio namuose, pareiš
kė, kad- lietuviai, dvasininkai ir 
pasaulionys, neįvertina, kaip 
turėtų, mūs vargonininkų dar
bą įvertinti parapijoje.

Pav., kad ir keturdešimtės.
Airių ir kitų tautų bažnyčiose 
nėra tokio gražaus giedojimo, 
nėra to iškilmingumo, neišsine- 

, ši tokio įspūdžio, kaip iš lietu
vių bažnyčių. Savo muzikus, 

įsakė, dėlto turime vertinti, kad 
mūs chorai neiširtų, kad gražus 
bažnytinis giedojimas neišnyk- 

! tų. kad metinės šventės mūs 
bažnyčiose visuomet būtų įspū
dingos.

Labai vietoje ši kun. Paškau
sko pastaba, šiais sunkiais, 
chorą palaikyti laikais, nėra tai 
lengva padaryti. Tad kur cho
ras bent per ypatingas šventes 

Jos vienintelė paguoda ir gražiai savo užduotį atlieka, 
džiaugsmas — sūnus, sto- jau apie paprastus šventadie- 
jęs Lietuvos padangių sa- nius nėra kalbos, tad, ištikrųjų, 

Dar vaiku- bū- į kad žmogus jaučiasi geriau nu- 
Vladukas atsigU- įsiteikęs; garbė yra visai para- 

pakrantėj i pijai- Bet labai mažai kas pa-
---- -^7 į ~Sekio-i garbė priklauso vargonininkui, 

kuris tą chorą prirengia. Rei
kia sveikint kun. Paškauską, 
kuris pats būdamas klebonu, 

; tokią mintį apie vargonininkus 
j pareiškė. S. B.
—

Lyg devyngalvis slibi
nas praūžė pro Lietuvą 
Didysis Karas, palikda
mas paskui save apdegu
sias sodybas, sujauktus 
laukus ir juodą vargą 
žmonėms. Tačiau nors lai
svė atkeliavo krauju šlak
stytu taku, ji buvo bran
gesnė ir už patį gyvenimą., 

Negrįžo į savo namelius j 
i nė savanoris S. Jis savo, 
į gyvybe atpirko laisvę i 
vienturčiui sūneliui, kuris, 
deja, dar to nesuprato. 
Tik liūdnas motinos vei
das kalbėjo už žuvusį kū
dikio tėvą. Ir ne vieną va
karą skubinąs dangumi 
mėnulis žvelgdavo pro 
langą vidun, kur prie lop
šio palinkusi būtybė niū- 

, niavo sūneliui dainą apie 
Nežinomą Kareivį.

' Augo Viadukas mylin- 
ų čios motulės prieglobstvj, 
LS'bet mažytė jo širdis ne 

kartą > suskausdavo kai 
kaimynų vaikai linksmai 
klegėdami bėgdavo pasi
tikti iš laukų grįžtantį tė
velį. Prisiglausdavo tuo
met berniukas prie moti
nos ir prašydavo pasakoti 
jam apie jį, ant kurio ka
po kiekvieną pavasarį neš
davo pirmąsias žibutes. 
Nuo darbo sugrubusiomis 
rankomis našlė glostyda
vo juodas berniuko garba
nas ir nemačiomis nu- 

I braukdavo karčią ašarą 
'besiritančią skruostu.

Metai slinko nesustoda
mi, kaip debesys dangumi 
ir vis svaresne našta slėgė 
motinos pečius. Jos švel
nus veidas sulyso ir rodė 
sunkią gyvenimo dalią. 
Bet nesiskundė jinai, nes 
žinojo rasianti paguodą
sūnuje. Nuo ankstaus ry-< 

j to, kuomet dar mieguista 
j saulė prausėsi rasoje, ji 
į triūsė, dirbo nenuilstamai 
!per visas dienas. Vakarą 
saldus miegas užmerkda
vo akis atnešdamas jau
nystės sapnus. Ji augo! 
laiminga gimtinėj sodyboj 
su daina širdyje ir ant lū-į 
pų, ne pažindama gyveni
mo vargo. Nežinojo tada, 
kad likimas skyrė jai vie-j 
nišą našlės dalią, be drau
go, ant kurio peties galė
tų pailsinti nuvargusią 
galvą.

MOTINOMS PAGERBTI

KONCERTAS
IR TEATRAS

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokios yra pagrindinės karo priežastys?
2. Kaip žmonės gali prisidėti prie taikos sugrąžini

mo ir palaikymo? / i

AMERICAN 4" RED CROSS
WASHINGTON.DC.

kalų eilėn, 
damas, 
lęs Nemuno pakrantėj t pijai. Bet labai mažai kas pa- 
tarp siūbuojančių smilgų, įmano apie tai, kad didžiausia 
alkanomis akimis : 
davo mėlynoj beskraidan-, 
čius sparnuočius ir svajo
jo užaugęs būti lakūnu. Su 

I kokiu pasididžiavimu ir 
j meile žvelgdavo motina į 
į savo jauną karį, kurio vei
das dvelkė ryžtingumu ir

1 drąsa.
Bet pasaulis nerimo. Ir 

po dviejerių dešimčių me-

‘Taurų Vainikas”
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PARAPIJOS SALĖJE,

348 Smith St., Providence, R. 1.

Teisiųjų 
nuo pikto; 
sielą, tas 
lio.

takas, šalinasi 
kas sergi savo 

laikosi savo ke-
Patarlių 16.

Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga su taksais 50c.

Kviečia RENGĖJAI.



Gainsboro St.), Boston.
IŠPILDYS

DARBININKAS

LAWRENCE, MASS.

NORWOOD, MASS.

Sgegužės 7 d., 
pietų, turėjo 
“Sočiai”. Da- 
narių būrys.

Huntington Avė. (Kampas
PROGRAMĄ

i d., savo mėnesiniame susirin
kime turėjo "baby shouers” dėl 
Marijonos Phillips ir arbatėlę. 
Narės Arkibrolijos suaukavo

. gražių daiktelių. Aušrelė.

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE ‘

LIETUVIU RADIO

KONCERTAS
Sekmadienį, Gegužės-May 21, 1944 

3:30 vai. po pietų 

JORDAN HALL
Pirmojo pasaulinio karo ve

teranas. Bernardas Jaura. mirė 
ir liko palaidotas iš šv. Pran
ciškaus parapijos bažnyčios, ge 
gūžės 19 d. Laidotuvių iškilmė
se dalyvavo karininkai. Tai ar 
ne pirmą kartą mūsų bažnyčio
je įvyko karo veterano laidotu 
vės.

Pereitą savaitę Norwoodo li
goninėje padaryta operacija p. 
Jurgiui Cofsky’iui (Čyžiui), 
gyv. 58 Austin St. p. Cofsky y- 
ra biznierius. Jo žmona yra Są 
jungietė. Linkime pasveikti.

Šv. Elzbietos pašalpinė drau
gija, sekmadienį.
4-tą valandą po 
savo arbatėlę — 
lyvavo gausus
Taipgi nemažai "ir svečių. Toas- 
masteriu buvo p. L. Venčienė. 
Pasakyta eilė kalbelių ir sudai
nuota dainelių. Pelno liko apie 
$50.

Pereitą sekmadienį. 8 vai. ry
tą, Šv. Jurgio lietuvių par. baž
nyčioje įvyko Moterų Sąjungos 
27 kp. užprašytos šv. mišios, 
kuriose dalyvavo Sąjungietės 
ir “in corpore” priėmė šv. Ko
muniją.

Vyrų Šv. Kazimiero pašalpi
nė draugija nutarė turėti pikni
ką. birželio 18 d.. Palangoje.

Pabaigoje šio mėnesio, kun. 
J. Skalandis ruošia vaikučius 
prie pirmos komunijos.

morės lietuvių ir lietuvaičių, 
kurie randasi karo tarnyboje. 
Norėtumėm dar prieš Motinos 
Dieną, geg. mėn. 14 d., turėti 
pilną sąrašą mūsų karių.

2. Norime su lietuviais, nema
žiau kaip ir svetimtaučiais, pa
sidalinti dvasinėmis malonėmis, 
kurios bus teikiamos gegužės 
mėn. Esu tikras, kad visiems 
bus džiugu žinoti, kad gegužės 
mėn. bus atnašauta net 310 šv. 
mišių už mūsų karių intencijas. 
Ne vien tik mišios 12:10 vai. vi
durdienį, bet 10 kitų mišių bus 
aukojama kasdieną už įvairias 
intencijas, kurias rasite pažy
mėtas laiške, kurį pasiunčiau 
Novenos maldininkams Velykų 
pirmadienį.

3. Trečias reikalas kurs visus 
mus liečia tai yra J. M. Arki
vyskupo Labdarybės Vajus. Ar
kivyskupijos Ganytojas, Myko
las J. Curley, vėl kreipėsi į Bal
timorės katalikus ieškodamas 
pagelbos įvairiems Labdarybės 
darbams. Mūsų parapija yra 
kviečiama į talką. Kaip pernai 
taip ir šį metą kiekvienas dar
bininkas ir darbininkė yra pra
šomi pasižadėti įmokėti $15.00 
per metus Labdarybės reika
lams. Prašome visų ateiti į kle
boniją užsirašyti arba laišku 
savo pasižadėjimą prisiųsti. Tą 
$15.00 bus galima išmokėti me-

. tų bėgyje per tris kartus, po 
$5.00 kiekvieną kartą.

Jūsų parama katalikiškiems 
Labdarybės darbams tikrai su
teiks jums Dievo palaimą. Iš sa
vo pusės, negalėdamas bent ko
kiu būdu jums savo dėkingumą 
išreikšti, žadu atnašauti šv. mi
šias kitą sekmadienį ir kiekvie
ną sekmadienį gegužės mėn. už 
jūsų intencijas.

MOTINŲ DIENA
Sekmadienį, geg. 14 d. per 

mišias 8:30 vai. visa parapija 
priims šv. Komuniją už MOTI
NAS, kaip gyvas, taip mirusias. 
Tą rylą bus pradėta NOVENA 
Mišių motinų intencijai, ypač 
motinų, kurių sūnūs randasi ka
ro tarnyboje. Po pietų 4 vai. į- 
vyks metinė gegužinė procesija. 
Tai bus viešas visų pagerbimas 
mūsų dangiškos Motinos Mari
jos. Visi yra kviečiami daly
vauti, vyrai, moteris, mergai
tės ir mokyklos vaikučiai.

H 
F

ANNA KASKAS, 
įžymiausi lietuvaitė 

dainininkė, Metropolitan 
Operos artistė.

LUDWIG JUHT, 
estų kilmės kontrabasas 

Virtuozas, Boston Symphony
Orkestros narys.

r* 
S

LANKĖSI
Pirmos Komunijos iškilmėms 

iš Valstybės Sanitorijos buvo 
parvažiavęs Stasys Gabrilevi- 
čius. Išoriniai atrodo diktas 
gražus, bet vidujiniai džiovos 
liga kankina.

Šio mėnesio pradžioje p. N. 
Pupalaigienė. Sąjungietč, gyv. 
Sturtevant Avė., susilaukė dūk- ‘ 
relės. Ji buvo Norvoud ligoni
nėje. Jos sesuo, p. Alena Sasta- 
vičiūtė. gyv. VVashington St.. 
toje pačioje ligoninėje pergyve
no “appendix” operaciją. Linki
me stiprios sveikatos.

I

Palangos išarta pieva. Para
pijiečiai naudoja pergalės dar
žui. Tik susidaro nemaža sun
kenybių. Bušai retai eina, o pri- 

- vačiais automobiliais dasigauti 
irgi susidaro kliūčių dėl stokos 
gazolino.

Maldos Apaštalystės draugija 
nutarė ruošti birželio 11 dieną 
“penny sale”.

Pereitą šeštadienį, geg. G d., j 
pp. J. Avižinių namuose, Ire- 
mont St., įvyko p. Marijonos A- 
vižinytės išleistuvės, kuri yra 
įstojus į WAC ir išvyksta šią 
savaitę. Dalyvavo daug drau
gių. giminių ir bičiulių, p. Mt.ri-

Į
iona Avižinvtė buvo veikli Vy
tė. prikiausė prie Sodalicijus ir 
parapijos choro. Ji gavo daug 
sveikinimų ir dovanų.

I

—
Motinų Arkibrolija, gegužės 7‘

Padėkite Kailinius J
STORAGE!
Kailinius reikia 

visuomet gerai už
laikyti ir taupyti, 
o ypač karo metu. f 
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 WA$HINGTON STREET
BOSTON, MASS.

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

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

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

RADIO KONCERTO KOMITETAS.

Pereitą sekmadienį Šv. Kry
žiaus Katedroje. Bostone. įvyko 
Religinio Pašaukimo Konferen
cija, kurioj ir iš Nonvoodo 
lyvavo keletą mergaičių.

NASHUA, H. H

I

Bažnyčioje sekmadienį matė
si karys Albertas Karalius. At
rodo sveikas, nors ir daug par- 
gyveno įvairiuose karo fron
tuose.

da-

d. 
iš-

šeštadienį, gegužės 13 
Darbininkų Radio programą 
pildys Sąjungiečių 27 kp. daini
ninkių grupė, vadovaujant p. 
Julei Vilkišiūtei.

ATITAISYMAS
Kiek laiko atgal “Darbininke” 

tilpo žinutė apie pereitais me-

vo karus laike laidotuvių.
Laidotuvės įvyko bal. 24 d. 

Atlaikyta 3 šv. mišios ir vietos 
kleb. kun. Juraitis pasakė pa
mokslą, primindamas velionies

tais pabėgusį krautuvės vedėją. Pavyzdingą gyvenimą, 
šiomis dienomis mūsų dėmesį' Velionis paliko nuliūdime sa- 
atkreipė, kad pabėgęs ne Pet- vo Elzbietą’
ras Adamonis. bet Pranas Ada- 'dukter* Mar^ ir sūni* Juoz^ 

įmonis. Jeigu dėl tos žinutės kuris ?ra karo tarnyboj. Liko 
i pp- Petrai Adamoniai turėjo ir artlmi* kur1^ tarpe
i kokių nors nemalonumų, tai tą į var?on‘ J Brundza su žmona 
žinutę pirma proga atitaisome. Į Brooklyn, N. Y.

________ į Velionis rėmė katalikišką 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi- spaudą ir jo namuose rasdavai

p. Jurgis ir Uršulė Versiackai 
su savo giminaičiais buvo nu-. 
vykę į Providence, R. I. daly
vauti savo dukters ir žento pir- jos sko)ų sumažinimo vajus ei- įvairių lietuviškų laikraščių. Su
mojo sūnaus krikštynose. ” --— -- ’ ! - - - - - —■ •-na neblogiausia. Klebonas pra- nūs ir duktė gražiai vartoja ne- 

Inešė, kad pereitą savaitę atmo- tik lietuvių kalbą (ypač Mary-...—,----- j-----------r--------- r -------- ...------- •» --------1 ~ -------- j

Sekmadienį, gegužės 14, (Mo- įėjo 26 šimtus dolerių skolos, te) bet ir gražiai lietuviškai ra- 
tinos Dienoj). 8 vai. rytą šv. Taį pelnas, padarytas karo bo-šo. Tarsi ir dangus liūdėjo ve- 
mišios įvyks Šv. Jurgio lietuvių nų laimėjimo vakarėlyj, ir šim- lionio, nes per tris dienas lijo, 
par. bažnyčioj Sodaliečių ir jų tą dolerių aukojo p. Vladas Ba-(bet laidojimo dieną, nežiūrint

|Ii

mamyčių intencija. Taipgi tą reika. Būtų gerai, kad daugiau 
dieną yra Šv. Vardo draugijos į atsirastų tokių aukotojų.

Y - ■■ I I ■

Iš Camp Devens į šią koloni- 
-r ’ ją atvyksta dažnai kareiviai, 

I tarp kurių yra ir lietuvių. Šio
mis dienomis teko sutikti ser- 
geantą Vilimaitį iš Windsor, 
Conn. Jis esąs patenkintas karo 
tarnyba.

šv. Komunijos diena.
3 vai. po pietų įvyks Geguži

nė procesija. Po procesijos ir 
pamaldų bažnyčioje, parapijos 
svetainėje įvyks motinų ir tė
velių pagerbimas, kurį ruošia 
Sodalietės.

_________
Gegužės 9 d. pp. Bronius ir 

Ona (Razvadauskaitė) Kudir
kai, gyv. 37 Franklin St., susi
laukė dukrelės. Motina ir duk
relė yra geroje sveikatoje New 
England ligoninėje Dr. P. Lu- 
zeckaitės iš Cambridge prie
žiūroje. Sveikiname!

i

Pereitą savaitę buvo sunkiai 
susirgus p. Keršienė, p. Alenos 
Novikienės mamytė, pp. Novi- 
kai gyvena St. George St.

Noveną Mišių Už Mūsų 
Karių Motinas

Atjausdami mūsų motinų rū
pesčius ir skausmus, kurių sū
nūs randasi įvairiuose karo 
frontuose, mūsų parapijos ku
nigai praneša, kad nuo Motinos: 
Dienos per devynias dienas, nuo 
geg. 14 iki geg. 22 d. bus atna
šaujamos giedotos mišios mūsų 
karių motinų intencija. Tai yra 
mūsų kunigų dovana toms drą
sioms pasišventusioms mote
rims, kurios nešioja garbingą 
motinų vardą ir kurios šiuo ka
ro metu kenčia sieloje ką jųjų 
mylimieji sūneliai kenčia ant 
kūno. Kun. dr. Mendelis prane
ša, kad karių motinos ir iš kitų 
kolonijų yra kviečiamos siųsti 
savo intencijas šiai Novenai 
Mišių. Jokių aukų nėra reikalo 
siųsti, tik prašymus, šiuo antra
šu, Rev. L. Mendelis, 114 W. 
Saratoga St., Baltimore 1, Md.

i

lietaus, žmonių dalyvavo gana 
daug.

Velionio šeimai reiškiame gi
lią užuojautą ji> liūdnoje valan
doje, o jo vėlė teilsisi amžinoje 
dangaus ramybėje.

KAS VAKARĄ PAMALDOS
Šiais metais mūsų bažnyčioje 

įvyksta kas vakarą gegužinės 
pamaldos, kad per Marijos už

baigtus! šis
Iš Nashua ir apylinkės, kaip 

girdėt, daug kas ruošiasi va- tarymą greičiau 
žiuoti į Darbininkų Radio kon- baisus karas, kuris savo baisu- 
certą sekmadienį, gegužės 21 d.,’mu apėmęs visą pasaulį, 
kuris įvyks Jordan Hali, 
ton.

Bos-
Dzūkelis.

ATHOL, MASS.

savo

IGNĄ GAURONSKĮ 
PALAIDOJUS

Balandžio 21 d., mirė 
namuose, 118 Mt. Pleasant St.,
Ignas Gauronskis. Jis jau sirgo 
ilgesnį laiką, bet nesijautė taip 
blogai: tad namiškiams ypač

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

Kiek laiko atgal mūsų parapijos 
debonas kun. dr. Mendelis pa
siuntė visiems parapijiečiams 
ilgą ir svarbų atsišaukimą para
pijos reikalais.

Tarp kitko rašo:
1. Yra didžiai pageidaujama 

turėti pilną Sąrašą visų pašauk
tųjų karo tarnybon. Dabartinis 
Garbės Sąrašas kurs yra paka
bintas bažnyčios priemenyje nė
ra tobulas. Jame telpa apie 275 J 
pravardės, tačiau yra numato- j 
ma, kad iš mūsų parapijos jau j 
paimta apie 400, o gal 450 jau-’ 
nuolių karo tarnybon. Tad, mel
džiu visų viengenčių neatidėlio
jant mums į kleboniją prisiųsti 
vardus ir pravardes visų Balti-

i
“She hold« the record for collect- 
ing wa*te fat.”

Juozas Kasinskas ji
Ine. < >

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktj ( i 

602 Washington Blva. ! | 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Llmosinai dėl visokių reikalų i i
, < i

Draugijų Valdybų Adresai

i

Šioje kolonijoje ne tik lietu
viai perka Darbininkų radio 
koncerto tikietus, bet ir kita
taučiai, kurie įvertina tokius Į buvo skaudi nelaukta jo mirtis,
koncertus kokis yra ruošiamas į Jis buvo geras katalikas - pa- 
sekmadienį. gegužės 21 d., Jor
dan Hali, Bostone. Koncerto 
tikietus parduoda Balch Phar- 
macy — p. A. Mickūnas, 1140 
Washington St., varg. A. šlape
lis, p. Ona Pazniokaitė, p. Jur
gis Versiackas ir A. F. Kneižys 
ir kiti. CSN.

rapijietis. pavyzdingas ir rū
pestingas šeimos galva ir drau
giškas kaimynas, ką įrodė kai
mynų palankumas dėl jo šeimos 
laike laidotuvių.

Kaimynai ir pažįstami užpra
šė virš 30 šv. mišių, kiti pri
siuntė gėlių ir daugelis davė sa-

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimas

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vlce-Pirminlnkė — B. GailiflnlenA,

8 Wlr>field St.. So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

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

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

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

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradieni mėnesio. 7:30 va L 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
par protokolų raštininkę.

i

ŠV. JONO EV. BL. PAtALPINES

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. RaSt. — Jonas Glineckia.
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa 

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tra 
Clą sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St., So. Boston, Mase.
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LINKSMA SU VYČIAIS

Sekmadienį, Motinos dienoje 
visas Šv. Petro parapijos jauni
mas, Vyčių Algirdo 17-tos kp. 
vadovybėje ruošiasi savo moti
nėles pagerbti. Visi studentai,

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2712

Dr.J.CSeymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė — 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.

Marijos Sodalietės, uolūs Vy
čiai ir darbščios vytės išklau
sys Šv. Mišias 10 valandą, pri
ims Šv. Komuniją ir karštai 
pasimels už motinėles. Ar jos 
gyvos ar jau nukeliavusios am
žinybėn motinėlių širdys 
džiaugsmu virpės matydamos 
savo vaikelių tyrą meilę ir 
šventą prisirišimą.

Mišioms užsibaigus, Vyčiai 
rengia šaunius pusryčius na
riams. narėms, visoms juotinė- 
lėms ir kviečia visus parapijie
čius dalyvauti, pasiklausyti 
šventei pritaikytų kalbų, dainų. 
Tuomi pasireikš tikras motinų 
pagerbimas.

Po pietų 2:30 vai. prasidės iš
kilmingos Marijos mėnesio pa
maldos, kuriose visi kviečiami 
dalyvauti, ypatingai, šeimų gal
vos, ir visas jaunimas. Po pa
maldų, bažnytinėje salėje įvyks 
metinis vyčių parengimas skir
tas motinoms pagerbti.

Neužmirškite — i0 vai. — šv. 
mišios. Po mišių — Pusryčiai. 
2:30 vai. po pietų — Iškilmin
gos pamaldos. Po pamaldų — 
Vyčių parengimas.

I

II

ŽINUTES

I

IVAIROS SKELBIMAI

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Dr. Joseph 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.

DR. AMELIA E. RODD 
OPTOMETRISTAJ 

447 Broadvvay
So. Boston, Mass. 

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

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

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Dr. J. L Pasakantis

NAUJAS DAKTARAS. — 
i South Bostonietis Jonas Zaikis 
i baigė medicinos mokslus. Gavo 
M. D. laipsnį. Ir dabar darbuo
jasi Lietuvių Šv. Kryžiaus Li- 

įgoninėje, 2700 W. 69th St., Chi- 
■cago. III. Dr. Jonas yra vedęs. 
Balandžio 17 d., 1944, susilau
kė dukters. Jis rengiasi įstoti į 
Dėdės Šamo tarnybą.

Sveikiname naują daktarą ir 
linkime jam gerų pasekmių.

Kun. Čebatorius, iš Waterbu- 
ry, Conn. yra įstojęs USA ka
pelionu. Dabar studijuoja Har
vard Universitete — Kapeliono 
kursus. Ketvirtadienį lankėsi 
So. Bostono Šv. Petro lietuvių 
klebonijoje. Gerai atrodo ir ge
rai jaučiasi. Dieve, jam padėk 
naujose aplinkybėse.

riderėtų Rastis Kiekvieno

IVAIROS SKELBIMAI

PUIKI KOPLYTĖLĖ

DOVANA

SIENINIAI 
KRYŽIAI

1■Si■ E
K

'į,-

kurios sienas puošia veid
rodiniai stiklai.
Kaina tik $3.75

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

Kaina nuo $1.75 
iki $2.50.

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

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

366 W. Broadvvay, South Boston, Mass

South Bostoniečiai vasarai įniršti Darbininkų Radio Kon- 
turi vaikų Vasarinę Mokyklą cert0 ,geg. 21 d., ir jį. palei sa- 
ir \ aikų Darželį. Mergaitėms vo išgalės paręmti. 
netoli Thompson, Conn., atos-; ________
togoms Vargdienių Seselių ve- Gėg. 8 d., mirė, mėnesį pasir- 
damas vasarnamis. Taip pat gęg Juozapas Preskenis. 64 National Folk Festival, Acade- 
vasarnamis, Elmhurst, Pa., Se- metų, gyv. 173 H St. Paėjo my of Music ir Amerikos Lietu- 
serų Jėzaus Nukryžiuoto vado- Merkinės parapijos. Amerikoje vių Tarybos, Philadelphia sk., 

pragyveno 40 metų. Paliko ruošiamame Steigiamojo Seimo 
jaunimas gali žmoną Saliomę (Krukonytę) ir ir Lietuvių Spaudos atgavimo 

sukakčių minėjime, Muzikali- 
nėj Lietuvių salėje, išvyko šie 
jaunuoliai: Pranė Baliukonytė,

Išvyko Philadelphijon
a . -- - - • ' »

Šią savaitę iš Bostono į Phi- 
ladelphią demonstruoti lietuvių 

■tautinius šokius ir kostiumus.

Į
I

Laikas rūpintis su mokyk- 
i loms. Tėvai turėtų rūpintis, 
' kad jų vaikai ir jaunimas baig- 
■ tų mokslo metą su Dievu, kad 
į eitų prie sakramentų — ypač 
į prie pirmų sakramentų, moky
tųsi tikybos ir lietuviškai. Taip 
pat reikia apsispręsti iš anksto, 
kur vaikai ir jaunimas eis se
kančiais metais.

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.

vybėje.
Kitam metui

pasirinkti šias mokyklas: 
Bernaičių Kolegiją, Tėvų Ma

rijonų vedama, Thompson, Ct.
St. Sebastian's County Day 

School for Boys, 275 Kendrick 
St., Newton. Mass.

Boston College High School, 
761 Harrison Avė., Boston, 
Mass.

Boston
Chestnut

Boston
Newbury St., Boston, Mass.

Mergaičių akademijos — Se
serų Kazimieriečių Newtown. 
Pa., Chicago, III.

Seserų Pranciškiečių Akade
mija Pittsburgh, Pa.

St.
School, West Broadway, 
Boston, Mass.

d usūnų. Iškilmingai laidoja-' 
mas, geg. 11 d., 9 v. r. iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, Naujos 
Kalvarijos kapuose.

College, Ne w ton.
Hill, Mass.
College Intovvn. 126

GREITAS ir PUIKUS 
PATARNAVIMAS

Naujame Elegantiškame 
Grožio Žavėjančiame 
CASPER BEAUTY 

SALONE
SPECIALIAI

Dėl
PERMANENT WAVE 

ir 
PLAUKU DAŽYMO

738 E. Broadway So. Boston 27. Mass. 
Tel. ŠOU 4645“

Atidaryta nuo 8:30 vai. ryto iki 6 vai. vakare.• • •

tokią knygutę.
Teko girdėt kalbant kunigą 

Jūrą. Labai puikus ir nuolan
kus kunigas. Jo pamokslai labai 
turiningi. Aš manau, kad tai 
yra garbė turėti tokį kleboną 
parapijoje.

Aš patarčia tiems, kurie dar 
neturi tos gražios knygelės, už
sisakyti per “Darbininko” 
dakciją.

Tai širdingai dėkavoju už pri
siųstą man maldaknygę.

Šu pagarba, 
Mrs. Monika Aboyas 

Scranton, Pa.

re-

PARSIDUODA Roxbury vie-
• • • • ‘ ■ * ■’ • t,

no pagyvenimo namas 6 kam
barių, visi įrengimai, vana, fur- 
nasas, gerame stovyje. Galima 
užimti gegužės 15 d. kaina tik 
$3.000. -Atsišaukite: William 
Cass, 1953 Columbus Avė., 
Roxbury, Mass. Telefonas — 
Endicott 6380. (5-9-12)„......

Bostone, šeštadienio vakare, 
gegužės 13 d. Pirmojo pasauli
nio karo lietuviai veteranai 
kviečia visus Juozo Vitkaus 
draugus ir pažįstamus šioje va
karienėje dalyvauti ir pagerbti 
vyrą, kuris už mus kariauja.

- I. 1 -

PARSIDUODA 12 kambarių 
namas. Naujas oil burneris ir 
fumice, tile bathroom su “stall 
shower”. Ant kiekvieno aukšto 
yra atskiri kitėhenetai 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)

Ponia M. Gailienė, kuri daly
vavo su ponioms B. Cūniene ir 
F. Zaletskiene Bostono Arkidie- 
cezijos Moterų Kongrese, geg. 
9 ir 10 d.d., begalo džiaugiasi 
turėjusi progą dalyvauti. Ji ap
gailestauja, kad visi seni ir 
jauni žmonės negali dalyvauti 
tokiuose kilniuose seimuose ir 
girdėti taip tinkamai gyvenimo 
problemų išaiškinimą.

Gal mūsų delegatės plačiau 
mums susirinkimuose, ar spau-

Peter and Paul High doje, praneš apie šį diecezijos 
So. i moterų atstovių metinį susi-' 

važiavimą.

Moterų ir merginų kareiviams 
Marijos Diena Bostono Arki- remtį skyrįus turės “arbatėlę,” 

diecezijos vaikams, geg. 13 d. Thomas Park, sekmadienį. 
Šį šeštadienį, šios diecezijos g6g ^4. j, 3 vai. p p, moti- 
mergaitės ir bernaičiai yra noms pagerbtL 
kviečiami savo parapijos bažny-! .______
čioje, išklausyti Šv. Mišių, pri
imti šv. Komuniją ir padaryti 
auką Panos Marijos garbei.

Šv. Petro parapijos bažnyčio
je vaikai kviečiami, 8 vai. ryte. 
Tą dieną, jiems pamokų nebus.

Rita Savickaitė, Lilija Roman- sekmadienį, 
skytė, Veronika Ivanauskaitė, r^^- 
Ona Smiglaitė, Dylė Dvareckai-’ 
tė, Florencija Petraitytė, Rita1 
Vaitkūnaitė, Elena čenčiūtė, 

■ Eleonora Pigagaitė, Edmundas I
Rudis, Edvardas Bratėnas, Po-' 
vilas Bratėnas, Alfonsas Medo- 
nis, Jeronimas Venis, f 
Jelmokas. Leonas Kešis, 
mantas Ivaška, Algimantas 
Ivaška. Alvira Averkaitė, Van
da Griganavičiūtė, Milda Mar- 
tinkaitė, Filytė Savickaitė, Da
nutė Averkaitė.

Su jaunuoliais išvyko ir kai- 
; kurios mamytės, būtent: St. A- 
! verkienė, Ona Griganavičienė, 
į Birutė Martinkienė, p. Bratė- 
Įnienė, A. ir O. Ivaškai. Jie visi 
mano grįžti sekmadienio rytą.

Raporįeris.

Šv. Petro lietuvių par. karei- 
Įviams remti moterų ir merginų 
i skyrius užprašė šv. mišias ka- 
! reivių ir motinų intencija šv. 
Petro lietuvių par. bažnyčioje, 

geg. 14 d., 9 vai.

Song of Bernadette 
Verta Pamatyti

- - , 1 - įį

Šiomis dienomis Majestic te
atre ant Tremont gatvės, Bos
tone yra rodoma labai įdomi

Stasys fįjma apie Ljurcją — Song of 

’ | Bernadette. Filmoje nors bent
dalį galima pamatyti, ką vys
kupas P. Būčys savo knygoje 
Švč. P. Marijos • Apsireiškimai 
Liurde, aprašo. Patartina kiek
vienam šią filmą pamatyti.

į ----------- ------
LANKĖSI

Perims Market
P. Baltrutiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boeton.

v •'

-------- - ,------------- : SJ

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Ihsured and 

Bonded 
Local & Long 
- Distance Į 

Moving
326.326 W. Broadvvay

>. Boston, Mass.
326.

~ GRABORIAI

Tą dieną, 3 vai. p. p., Šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje, panelė 
Elzbieta Vestfeldaitė, pirma 
šios parapijos WAC, ištekės už 
kareivio Arnold A. Kummerow.

i. _______________

Sekmadienį, yra švenčiama 
Motinos Diena. Pagerbkime sa- 

ivo motinas religiškai: išklau- 
Isydami jų garbei šv. mišias, 
i priimdami šv. Komuniją, pasi- 
i melsdami.

I

I
Jonas. Elzbieta Galvydžiai 

užsakė Šv. Petro par. bažnyčiai 
puikų baldakymą. Ponai Sta- 
rinskai užsakė altoriams auksi
nius mezginius.

Prašome Bostoniečių neuž-

i

Valandą vėliau. Alena Moc- 
kaitė susituoks su Bronislavu 
Juškevičių.

X ■ ■■ ■ ■ ■ ■
Pvt. Albinas Jarvis. sūnus 

Petro ir Pranės Jarvis iš So. 
Bostono, pirmadienį grįžo pra
leisti atostogas su savo tėve
liais. Karys Albinas tarnavo su 
kavalerija Texas valstybėje, bet 
dabar yra priskirtas prie pės
tininkų Mississippi valstybėje. 
Linkime kariui Albinui links
mai praleisti atostogas su savo 
tėveliais.

Antradienį lankėsi kun. J. 
’ švagždvs, LDS Centro pirmi
ninkas. taipgi būrys Brockto- 
niečių moterėlių, jų tarpe ir p. 
kapitono Moncevičiaus motina.

Trečiadienį, geg. 10 d., lankė
si “Darbininke” klierikas Pra
nas Jakimavičius, S. J.

S. Baraseyięiiis ir Sūnui
Mgelbininkb

. Lietuvių Gratoriuo ir • 
Balsamuotojas

Tutl Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTOlt, MASS.

Tel- SOUth Boston 2880
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
"M. (MMrtmtoa 86M

fI
I
i

So. Bos- lankymo proga paliko 
Camey spaudos darbelius ryšium! su

Atsi- 
kelis

FUNER
187 Dorchester^ Street

Šiomis dienomis p. Julė Za
vadskienė, žmona biznieriaus 
Sylvestro Zavadskio, gyvenan
čio 309 W. Broadvvay, 
tone, sunkiai susirgo.
ligoninėje jai padaryta operaci- įšventinimu į kunigus ir promi- 
ja po kurios ji jaučiasi gerai ir 
tikisi grįžti į namus šios savai
tės pabaigoje.

cijomis, kurios įvyks birželio 
mėn. pradžioje.

Juozas Vitkus. Stepono Da
riaus Posto No. 317 Amerikos , 
Legijono narys, ištarnavęs 18 
mėnesių karo laivyne kaipo 
motor machinist’s mate 2-cl. 
šiaurės Afrikoje, grįžo praleis
ti atostogas su savo žmonele ir 
penkiais vaikučiais, gyvenan
čiais 32 Bristol St., Cambridge.

Savo draugą pagerbti Postas 
ruošia jo garbei šaunią vaka
rienę Posto name, 265 C St.. So.

"Didysis Ramybės 
Šaltinis"

Gerbiamoji Redakcija:
Gavau jūsų siuntinį maldų 

knygelę. “Didysis Ramybes Šal
tinis”. išleistą kunigo Juro; tai 
noriu gerbiamieji paminėti nors 
kelius žodžius.

Iš tikrųjų tai puiki malda
knygė, su daug visokių malde
lių. Malonu paimti į rankas: ir 
aš labai džiaugiuosi turėdama

I

Laidotu*^ Mraktarius Ir

NOTABY PUBUC 
Patarnavimas. Dieną, ir Naktj 

Koplyčia hrmeetnij Dykai 
TaL 80V 1«7

ŠOU Bm*w»3880

FUNBRAt*' 1 J ‘'ROME 

564 East Broadvvay 
8O^TH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamu<ojai 

Patarnavimas diena ir naktj 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
TeL BOU Boston 0815 
* ŠOU Boston MOS

3



/

DARBININKAS

* KRISTAUS VYNUOGYNE *
a1

Motinos Meilė

8

"Motina, man gėlės tavo meilę šlama, 
už tavi pasauly kas karščiau mylės?
-V* palik našlaičio, nepalik vieno, mama, 
niekui m ik, motule. dar iš šios šalies.”

Brazdžionis.

Nedrąsu rašyti apie motinos meilę, nes žmonių 
kalba nėra tokia tobula, kad atvaizduotų jos kilnumą. 
“Šventi dalykai negali būti parduodami pigiu žodžiu”, 
pasakė vienas mokytojas. Bet motinos meilė tokia at
laidi. kad ji atleis ir tą mūsų silpnybę; priims netobulą 
kalbą, ją savo paslaptinga jėga pašventins.

I

(Tęsinys)

Pietų link, už Hun upės,jkamža ir išėjo į presbite- 
šviesos mirksėjo angliui " T 
kompanijos raštinyčiose ir į 
naujuose Fušun namuose. 
Rytų link, šiapus upės, se-j 
nojo Fušun miesto sienos' 
dar atspindėjo paskuti
niais saulės spinduliais. 
Žiūrint į vakarus, iš kur 
upė plaukė, gamta dar te-i 
bespindėjo spalvuota švie
sa. Šiaurėje stūksojo pliki 
kalnai, matosi vien tik nu- 
susę krūmai, kurie po su- 

Sūnau, grįžk!” Tą valandą Au- temos klaikiai atrodė. Iš 
kalnų aidėjo toks nejau
kus vėjo staugimas, kad 
jo besiklausant ėmė šiur
pulys.

Kun. Gerardas skubiai į- 
ėjo į zokristiją, pakabino 
savo kepurę, apsivilko

i

i

Kilniausia Meilė Gema Kančiose
Sunku rasti pasauly kas gero, kurs neplauktų iš 

motinos meilės. Sunku rasti tokį blogumą, kurio ne- 
sutirpdytų motinos meilė. Didžiuosius šventuosius 
Dievo meile uždegė motina, kada jie dar lopšely gulė
jo. Jų maldos žodžiai jau tada juos laimino dideliems 
darbams atlikti. Motinos ašaros, jos vargo raukšlėmis 
išvedžiotas veidas, jos nemiegotos maldų naktys pri
kelia ne vieną iš nuodėmių, grąžina sielos ramybę. Ir 
ta tiesa, kad kilniausia meilė gema kančiose, motinos 
meilėj yra įleidus šaknis. Juk ar ne visos pasaulio kan
čios suplaukia į motinos širdį?

Motina Prie Kryžiaus
Saulė aptemus. Žemė dreba. Ant Kalvarijos kalno 

stovi kryžius tarp kryžių, šio kilnaus kryžiaus priežas
čių. Visi išbėgiojo, tik motinos meilė nepažįsta baimės. 
Motina, kilniausia iš visų motinų, žiūri į palinkusią, 
erškėčiuotą galvą, į atvertą širdį. Tragiškiausia moti
nos meilė, kuri buvo sužeista viso pasaulio nuodėmių. 
Nuodėmės kaltininkai išlakstė, pasiliko tik motinos 
meile plakanti širdis!

Ištverminga Šv. Monikos Malda ,
Tamsi naktis. Danguje mirga žvaigždės. Monika 

pavargusi nuo nuolatinio verksmo, užsnūdo. Augusti
nas, paniekinęs motinos meilę, iš Afrikos laivu išplau
kia į Italiją. Monika nubudusi neranda savo sūnaus. 
Bet motinos meilė nepažįsta nepasitikėjimo; ji mel
džiasi. Augustinas jau Italijoj — eina laimės ieškoti, 
bet motinos paslaptingas, ašaromis aptekęs veidas pa
stoja kelią palaidūnui Augustinui ir be žodžių, moti
nos žvilgsniu, prašo: “F" ....... ....
gustino nuodėmės sutirpo ir jis sušuko: “Grįžtu prie 
savo Dievo!” Motinos meilė, pirma davusi pasauliui 
žmogų, dabar davė Bažnyčiai didį šventąjį. Šv. Moni
ka nežinojo, ką reiškia nuovargis nemigos naktyse. 
Ji žinojo, kad jos sūnus paklydęs, o kad ji privalo jį 
grąžinti Dievui.

Paskutinis Motinos Žvilgsnis Dėl Kūdikio
Lauke šalta. Drėgnas stubos oras. Visa šeima epi

demijos paguldyta į ligos patalą. Motina ligą nugali, ji 
slaugo savo vaikučius. Bet štai, liga ir ją nugali; bet ji 
miršta, begelbėdama nuo mirties savo kūdikį. Pasku- 
tinis įos :

Motina Nežino Keršto
Šiais laikais motinos meilė jau pradeda netekti 

savo grožio, bet kur ji dar yra užsilikusi, ten mūsų šir- 
žvngsnfe?7aškutin7^ra kūdlkį/dėl kūdi- dis randa dangiškos paguodos. Pasaulis dažnai žmogų 

' kio. Paskutinis susirūpinimo ženklas, likęs išbalusia- apvilia Šių laikų žmonija išsigalvoja visokių gudry- 
bių, kad pakenktų kitam žmogui, jo gyvenimo laimę 
suardytų. Motinos meilė visad nuoširdi, visad atvira, 
pasaulio sužeistą žmogų išgydo, duoda jam gyvenimo 

p^aka"’ meile džiaugsmo tol, kol jos kūdikis kenčia. Motina nežino 
1 keršto. Ji užgauta, savo vaikelių atstumta, jų nekeikia,

bet meldžiasi už juos, prašo pas Dievą jiems gyvenimo 
palaimos.

Dievas Motinos Meilę Apsaugojo Įsakymu
Motinos meilė nevisuomet tinkamai suprantama. 

Labai dažnai suaugęs sūnus ar duktė jau pradeda sa
vo motinos neapkęsti. Jie sulaužo Dievo įsakymą ir

i

me. mirusiame veide, kalba apie kūdikio laimę, apie 
jo ateitį.

Trys motinos mums žinomos: Dievo Motina, Šven
tųjų motina ir mūsų motina. Jų širdys [ 
Dievui ir žmonėms — savo vaikeliams!

Motina Negyvena Sau
Motina viską, net savo gyvybę atiduoda savo kū

dikiams. Tikra motina nežino kito džiaugsmo, kaip 
tik savo kūdikių džiaugsmus, jų pasisekimus. Motinos 
širdį labiausiai sužeidžia jos kūdikių nepasisekimai, 
jos saikelių nuklydimai nuo tiesos kelio. užsitraukia sau prakeikimą. Dievas motinos meilę ap

saugojo įsakymu, ir kas tą įsakymą sulaužo, tą Dievas 
labai'skaudžiai nubaudžia. Istorijoj randam labai daug 
pavyzdžių, kaip Dievas yra nubaudęs tuos, kurie no
rėjo paniekinti motinos meilę.

Krito Nebegyvas Nedorasis Sūnus
Viena motina visą savo turtą užrašė savo vienin

teliam sūnui. Gavęs raštą į savo rankas, sūnus visai 
nebesirūpino motina. Motinos teisių ginti stojo vienas 
geraširdis advokatas. Nedorasis sūnus pagrasė jam 
atkeršyti. Advokatui nesant namie, nedorėlis gavo 
smauglį, nunešė jį į advokato butą ir norėjo jį ten pa
leisti iš dėžės. Bet smauglys puolė ant paties nešėjo ir 
ėmė jį smaugti. Jaunikaitis vos suspėjo nubėgti nuo 
laiptų ir krito nebegyvas! Šis atsitikimas įvyko mūsų 
šalyje Nebraska mieste.

Kokiomis Ašaromis Laistysim Motinos Kapą?
Mylėkime savo motinas, kad Dievas mus laimintų 

šiame ir aname gyvenime. Patenkinkim jos širdį, gy
venimo vargų iškankintą, kuri tiek mažai iš mūsų 
reikalauja — meilės. Taip darykim, kad motinos ka
pas ateity nekalbėtų aštriais priekaišto žodžiais, bet 
ant jo augančios gėlės būtų laistomos gražių prisimi
nimų ašaromis.

i
■i
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Dangaus karaliene šviesi! Užstok pas Aukščiausi 
Tu žmogų, menkiausi, nes viską pas Dievą gali!

Motinos Malda
■

Ten palaukėj kryžius pajuodavęs, senas, 
Prie to juodo medžio bailiai glaudžias mėtos,
O mediniam Kristui — baudžiava vis menas, 
Žmonių Kalvarijos už kaltes kentėtos.
Atmena!.. Atėjo motina išblyškus, 
Apkabino kryžių, negyvai sustinga... 
Pasiliks šis vaizdas Jam visuomet ryškus, 
Tuomet, kai ji šaukės Dievo gailestingo.
Ant akmens prie kryžiaus sielvarte suklupo, 
Meldės ji, kaip Dievas žmogų išmokino. 
Tuomet tyliai tarė Gero Kristaus lūpos, 
“Negirdėjau balso žmogaus tokio gryno...
Ašaros lydėjo maldą deimantinės; 
“Kristau?, Rusai nori nužudyti sūnų... 
Bet galva nusviro vėliai ant krūtinės, 
“Viešpatie, kaip nori, tegul taip ir būna...

Motina nuėjo... plaukė žodžiai vėju...
Daug prie kryžiaus meldės elgetų — didžiūnų, 
Bet per 100-tą metų Dievas negirdėjo, 
Maldos, kaip, kad meldės motina už sūnų...

p. G. — “M.”

Mūsų Amžių Kankinys
Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

Nelaimei Užpuolus

sutrukdys misijos darbą”, damas iš sodelio, jis sku
jos įėjo šoninėmis durimis biai nuėjo į zokristiją, 
į savo vietas bažnyčios už--kuomet Lao Kao nukreipė 
pakalyje, kai kunigas tik 
pradėjo kalbėti rožančių.

Tik vienas svetimas 
žmogus vėlai atėjo į baž
nyčios sodelį, palikdamas 
keletą draugų lauke. Pa
matęs Lao Kao, senelį na
miškį stovintį prie bažny
čios, svetimas jį pasišaukė 
ir tarė, “Aš noriu gauti 
vaistų iš vaistinės”.

Lao Kao pakratė galvą 
ir atsakė: “Ne dabar. Su- 

»grįžk rytoj devintą valan
dą, ir Seselė Marija tau 
maloniai patarnaus.”

Bet nepažįstamasis, ro
dos, nesuprato. Nebe išei-

Seselei Veronikai topte
lėjo mintis, kad tas žmo
gus atnešė kokių svarbių 
žinių, arba atėjo kviestidėmesį į darželį. j—„---  —

Jis įėjo į zokristiją, kur,ku“8« pa,F.!F"į'. 
septyniolikos metų semi
naristas, Pranas Liu, ruo
šė anglius smilkalui. Pra
nas į jį nustebusiai pa
žvelgė, bet nepažįstamasis 
nepaisydamas jaunikaičio, 
nuėjo tiesiog į bažnyčios 
priekį, (presbiteriją). Ro
žančius jau buvo baigia- 
mas. Nedrąsiai, lyg prisi- “O, Santo, SatltO — 
bijodamas ateivis, laikąs 
rankoje popiergalį, prisi
artino prie kun. Gerardo. 
Parapijiečiai, jį pamatę, 
kiek truputį sumišo, bet 
nepertraukė savo maldų.

;_l Kun. Gerardas manė, 
kad svetimas žmogus kaip 
nors paklydo. Kunigėlis 
atsistojo, paėmė jį už ran
kos ir mandagiai nusivedė 
jį, be jokių, ginčių, atgal į 
zokristiją.

(Bus daugiau)

riją. Jo naujokas vikaras, 
kun. Rottner, neseniai į- 
šventintas misijonierius, 
rengėsi suteikti palaimini
mą.

Bažnyčioje susirinko 
kiek senelių, būrys vaike
lių, našlaičių, raišiųjų, ku
rie yra kiekvienoje misijo
je, ir keletą apylinkės mo
terų. Susirinkusiųjų buvo 
nedaug, nes šiemet der

bius buvo didelis ir daugu- 
j ma stipresniųjų darbinin
kų pasiliko ilgiau padirbė
ti.

Dvi Seselės, Veronika ir 
Marija, skubinosi į bažny
čią. “Žiema jau arti,” jos 
sau kalbėjosi. “Dideli šal
čiai ir ilgos naktys labai

Nežinomų Karių Motinai

Esu Sveika!”

Tu Sūnų mokei, kad maldų, kad Lietuvos neduot žandarui. 
Sakei — už laisvę mirt saldu. Todėl tuomet stebuklus darėt.
Krauju, Motule, pravirkai, Kada Sibiran sūnų vežė, 
Kada maskoliški žirgai tave mindžiojo per metežių.

Po metų katargos baisios sūnus metežnikas Sibire 
Už laisvę šventos Lietuvos Nežinomu Kareiviu mirė...
Kapan gulei ir tu. Motut, sumindžiota žirgais kazokų.
Bet dukros tavo ir žūt būt aukotis ryžos, kaip išmokei.---------

Kai Karo Didžiojo gaisrai liepsnojo Lietuvos padangėj, 
Tu, motina, irgi tarei — “Sūneli, gink Tėvynę Brangią!

Imk marškinius linų drobės, su ašarom per naktį siūtus... 
Rožančių imk... Nesudrebės kovoj ranka... Tu būsi liūtas!.. 
Ženk vardan Lietuvos gyvos, sūnau, prieš didį priešų skaičių! 
Ir grūmės jis prie Dauguvos, Radviliškio ir prie Giedraičių!
Graudžiai čiulbėjo vyturys, žydėjo tėviškėj alyvos,
O jį granatos draskė trys! Tau, motin, tarė jis vos gyvas — 

“Motule, Lietuva jau štai iš kapo kelias... Priešai bėga... 
Mane taip degina karštai... Mama, kraujų pilna sermėga...

Kai aušo ryto spinduliai, sūnelis angelus išgirdo...
O plėšrūs, alkani krankliai kapojo jam akis ir širdį...------------

Praūžė Karo sūkuriai. Jau laisvę Lietuvai grąžinom!
Žygiuoja su daina kariai! Sugrįžta sūnūs jau kaimynų! 
Veltui tik, motin, lauki vis sūnaus sugrįžtančio iš Karo.
Baigi išverkti žydrias akis. O žmonės šydijas ir bara. 
Gal, sako, bolševikas jis. Gal tapo išgama Tėvynės.
Tau plyšta nuo kalbų širdis. Tiki — Sūnus drąsiai mus gynęs. 
Motule, Dievas atdarys tiesos knygas visam pasauliui! — 
Sūnus—Nežinomas Karys danguj spindės skaistus, kaip saulė! 
O, Motina Nežinomų Karių, tau Lietuva laisva dėkoja! 
Tau ačiū ir ašai tariu — bučiuoju tau rankas ir kojas!
Tau mūsų širdys ir garbė per amžius, Motina, lai būna! 
Tiesos ir Meilės mes darbe vis seksime Tave ir Sūnų!

Neseniai į šv. Antano ba
ziliką (bažnyčią) Paduvo
je buvo atvežta serganti 
Margarita Fanceti. Gydy
tojai jai buvo pasakę, kad 
“nesą jokios pagalbos”. 
Paskutinė viltis — šv. An
tano pagalba. Tuo metu, 
kai kunigas prie Šventojo 
grabo baigė Nekruvinąją 
Auką (Mišias), bažnyčioje 
suskambėjo džiaugsmin
gas šūktelėjimas — Mar
garita nušoko nuo vežimė
lio, šaukdama: “O, Santo, 
Santo — esu sveika!” Po 
-kelių minučių pasveiku- 
sioji, minios lydima, grįžo 
į namus, o jos tarnaitė stū
mė tuščią vežimėlį, “nepa
gydomos ligos” liudininką. 
Gydytojai, kurie kelerius 
metus gydė Margaritą, pa
sirašė protokolą, kad, pa
gal jų mokslo žinias, ligo
nė negalėjo būti natūraliu 
būdu pagydyta. “K. P.”

_________________ r

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

- z. J




