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Gegužės 11, 12 ir 13 die
nomis, Milwaukee, Wis., 
įvyks trisdešimt ketvirtas 
katalikų spaudos seimas. 
Posėdžiai vyks 
viešbutyj.

Pirmos dienos
kalbės J. E. Chicagos arki
vyskupas Samuel A. 
Stritch tema: “Popiežiaus 
taikos programa”.

Seimas prasidės iškil
mingomis šv. mišiomis, 
kurias atnašaus Milwau- 
kee J. E. arkivyskupas 
Kiley ir pasakys pamokslą.

Šį seimą ruošia Catholic 
Citizen, Milwaukee.

Kiek Leidžiama Suvalgyti 
Lietuvoje

(LKFSB) Net ir kaimo 
ūkininkams nustatytos 
normos, kiek jie gali mais
tui sunaudoti javų: kiek
vienam asmeniui per me
tus leidžiama sunaudoti 
140 kg. rugių (ar kitų grū
dų), 12 kg. miežių ir 15 kg. 
žirnių (kilogramas yra a- 
pie du su puse svaro). Tik 
klausimas, ar visi ūkinin
kai gali turėti sau net ir 
tokias normas, kai oku
pantams privalo statyti 
javų kiekius, didesnius ne
gu ūkio pajėgumas leidžia.

Lenky Kunigas Tapo Raudo
nųjų Propagandos įrankiu
Šiomis dienomis sukėlė 

labai didelį skandalą lenkų 
kunigas Stanislovas Orle- 
manskis, kuris su tūlu len
kų profesorių Lange, nu
vyko į Maskvą pas Rusijos 
diktatorių Staliną pasita
rimui dėl Lenkijos atei
ties.

Lenkų kun. Orlemanski 
buvo Springfield, Mass. 
lenkų parapijos klebonu. 
Kaip ir kodėl tas kunigas 
pasidavė Sovietų Rusijos 
propagandai kol kas nieko 
aiškaus negalima pasaky
ti. Tačiau jis iššaukė ne tik 
lenkų pasipriešinimą, bet 
ir svetimtaučių ir įžymių 
katalikų vadų kritiką.

Lietuvoje Trūksta Metalo
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bą garbingajam ir visų 
mylimajam mirusiam Kar
dinolui O’Connell.

J. E. Vyskupas Cushing, 
savo pamoksle iškalbingai 
nupasakojo mirusio Kardi- 

ir dar-

Beveik po savaitės gedu
lingų pamaldų, J. E. Kardi
nolas palaidotas penkta
dienį, balandžio 28 dieną. 
Pontifikales laidojimo šv. 
mišias atnašavo J. E. A-
paštališkas Delegatas, Ar- nolo pasišventimą 
kivyskupas Cicognani. Pa- bus Bažnyčiai ir tautai, 
maldose dalyvavo J. E. 
Kardinolas Dennis Doug- 
herty iš Philadelphia, trys 
arkivyskupai, 26 vyskupai, 
daugybė prelatų, šimtai 
kunigų ir pasauliečių, at
stovaujant visus gyvenimo 
luomus. Dalyvavo daug 
garbingų valstybės ir 
miestų atstovų, senatorių,' 
teisėjų, įvairių valstybių 

ir Lietuvos konsulas adv. i 
Shallna, kurie dalyvavimu; 
išreiškė paskutinę pagar-i

Po bažnytinių pamaldų, 
Kardinolo kūnas buvo nu
vežtas ir palaidotas prie 
Šv. Jono Seminarijos, rū
syje, kurį pats Kardinolas 
dar gyvas būdamas pasi
statė.
REOUIESCAT IN PACE

J. E. Kardinolo O’Connell 
. , • x i • u • mirtimi Katalikų Bažnyčiakonsulai, tarp kurių buvo, . . u - ■. ę. x t , j neteko garbingojo ir su-iv* T mtinrnc' Lrr\r» on I q g o

i manaus Ganytojo, tauta
Tęsinys 2-ame puri.

Lietuviai klaipėdiečiai nuo 1923 m. ligi 1939 m.’ turėjo laimės gyventi ir veikti su nepriklausoma Lie
tuva. Bet štai kovo 18 d., 1939 metais pakilo nacių gruoboniško jausmo dvasia ir pradėjo akciją tarp kitų 
ir prieš Lietuvą. Grasindami jėga priverčia Lietuvą atsisakyti nuo Klaipėdos krašto. Tai padaryta su di
džiausia Lietuvai skriauda. Bet Dievo rykštė pakibo ir ant nacių puikybės, jų nežmoniškumas grąžinamas 
jiems atgal už jų skriaudimą mažesniųjų. Šiandien reikia pastebėti vieną ypatingą dalyką viešosios poli
tikos veikime ir'Klaipėdos krašto geografinę padėtį: kai Sov. Rusija viešai reiškia savo “pilietiškas” pre
tenzijas prie Pabaltijos valstybių ir Lietuvos, taipgi Lenkijos ir kitų jos parubežyj valstybių žemių ir tam 
lyg rubežių politikieriai skiria Curzon’o liniją, tai toji Curzon linija Klaipėdos kraštą nepriskiria Scv. Ru
sijai. Iš to seka, kad Mažoji Lietuva su Klaipėdos miestu yra neginčijamoj diplomatų padėtyj, kaipo Nepri
klausomos Lietuvos valstybės sritis. Tokiu būdu tenka atvaduoti tik Didžioji Lietuva nuo svetimųjų pre
tenzijų.

Mirė Laivyno Sekretorius Knox

-▼.i

Iii^Ž^Vs^^^lKefurioliktbj Dienoj OT Lėk
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Londonas, geg. 1 —Jung. 
j Valstybės invazijos išva
karėse pirmą kartą trans
liavo radio programą Eu
ropai. Kalbos buvo pritai
kintos pavergtiems ašies 
žmonėms. Buvo pasakyta, 

i jog išlaisvinimas yra “ne
labai toli” ir kad vokiečiai 

Į greitai patirs koki nenuga
lima jėga gali būti.

“Šiais istoriniais 1944 
' metais Alijantų radio jums 
paskelbs baisias žinias”, 
sako Robert E. Sherwood,

I 
I

OfisoKaro Informacijų 
direktorius užsienyj.

Invazija bus daroma iš 
Pietų ir Vakarų.

• v

MacArthur Nekandidatuo
siąs Į Prezidentus

Naujoji Gvinėja, geg. 1— 
Generolas MacArthur pra
neša, kad jis nepriimsiąs 
kandidatūros į Jung. Vals
tybių prezidentus. Todėl 
jis prašo jo nerinkti.

r.T

tuvy Bombardavo Prancūziją
Londonas, geg. 1 — Va- dar per vieną užtvanką ar- 

įkar 3,000 alijantų lėktuvų, ti Harrisonville, III. ir už- 
' tarp kurių buvo daugiau liejo dar 30.000 akrų že- 
kaip 1,000 Amerikos sun- mės. Viso Illinois valsty- 
kiųjų bombanešių ir kovos bėję užliejo apie 650,000 

į lėktuvų, smarkiai bombar- akrų žemės. 
• davo vokiečių aerodromus, 
apsigynimo pakraščius ir 
geležinkelių kiemus Pran- 

■ cūzi joj.
; Per 14 dienų alijantų lėk
tuvai bombardavo Vokieti- 562,000 akrų žemės, 
jos nacių svarbesnes pozi
cijas Prancūzijoj ir pačio
je Vokietijoje. Berlynas 

i vėl pergyveno bombardavi- 
i mą. Suparaližavo miesto 
i geležinkelius ir padegė 
valdžios įstaigų namus.

Alijantų lakūnai balan
džio mėnesyj sunaikino 
1,300 vokiečių lėktuvų, 
daugiau negu Vokietija 
gali jų per mėnesį pasta- jams. 
tyti. į

Raudonasis Kryžius pra
neša, kad Missouri valsty
bėje, daugiausia prie Mis
souri ir Mississipi upių 
vanduo yra užliejęs apie

VVashington, D. C. — į vietų Rusijos valdžia sųsi- 
Penktadienį, balandžio 28 tarė su Čekoslovakijos val- 
d. mirė Jung. Valstybių džia dėl kontrolės Čeko- 
Laivyno sekretorius Frank slovakijos išlaisvintų sri- 
Knox, 70 metų amžiaus, čių. Maskvos radio skelbia, 
Jis sirgo tik 6 dienas. j kad Čekoslovakijos išlais-

Knox buvo ne tik laivyno vintas sritis paims savo 
sekretorius, bet ir laikraš- į kontrolėn Raudonoji armi- 
tininkas. Jis buvo Chicagę ja.
Daily NewS laikraščio lei-j Čekų pasiūlytoji sutartis 
dejas. 1940 m. jis buvo pa- nusako, kad vyriausia jė- 
skirtas laivyno sekreto-, ga militariniuose reikaluo- 
rium. i se Čekoslovakijos teritori-

Frank Knox vadovybėje joj turi būti pavesta Rusi- 
J. V. laivynas išaugo į pa- j°s raudonajai armijai, 
šaulio didžiausią laivyną. į Kaip žinoma, pereitą 
Sekretorius Knox yra gi- gruodžio 12 d. Rusijos ir 
męs Boston, Mass., sausio Čekoslovakijos valdžia iš- 
1 d., 1884 m. i trėmime pasirašė 20 metų

Dabar Knox pareigas ei- savitarpinės pagalbos su- 
na jo pagelbininkas For- tartį, kurioj yra įrašytas 
ręstai. I

I

(LKFSB) Lietuvoje yra 
toks metalo trūkumas, kad 
net kalvėse jaučiama jo 
stoka būtiniausių ūkio pa
dargų taisymui ar arklių 
kaustymui. Metalo reika
lu 1943 m. gruodžio 3 d. 
išleistas naujas patvarky
mas, pagal kurį tik 10 kg. 
seno metalo (geležies) lei
džiama pirkti be specia
laus leidimo.

Sovietu Rusijos Spauda 
TDO

Rusijos Frontuose Nieko 
Naujo

Philadelphia, Pa., geg. 1 • konferencijoj. Sovietų Ru- 
— Kaip jau žinoma šiame ■ sija ne tik atsisakė daly- 
mieste vyksta Tarptauti- i vauti, bet jos spauda 
nės Darbo Organizacijos smarkiai puola ir šmeižia 

i (International Labor Or- tą organizaciją ir jos kon- 
ganization’s) konferenci-: ferenciją.

!ja. Toji organizacija yra i giomis dienomis Rusijos 
bolševikų laikraštis “Iz-I

klausančios prie Tautų Są
jungos turi savo atstovus

v •

Illinois ir Missouri 
tybėse ūkininkai 
daug nukentėjo nuo potvy
nių. Raudonasis Kryžius 
gelbsti nukentėjusiems 
gyventojams. Washingto- 
ne, Missouri atstovas Can- 
non įnešė bilių, kad Kon
gresas paskirtų 810,000,- 
000 šelpimui nukentėjusių 
nuo potvynio gyvento-

vals- 
labai

v •

, kurioj yra įrašytas 
Į ir pokarinio kooperavimo 
tikslas.

Iš to aišku, kad Čekoslo
vakijos valdžia ištremime 
pasidavė Sovietų Rusijos 
kontrolei. Tik klausimas, 

Londonas, geg. 1 — And- kaip i tokį Čekoslovakijos 
rej J. Višinskį, Sovietų Ru- valdžios pasidavimą atsi
sijos užsienių reikalu vice- neš patys čekoslovakai, 

l komisaras, pareiškė snau- kurie pergyvena žiaurią 
dos konferencijai, kad So- nacių okupaciją.

Čekai Prisiima Raudonųjų 
Kontrolę

sos pasaulio valstybės, pri-;vestia„ . kad TDO 
Ir 1 n ii r, n Z'i l'OUTll O *■

Rusijos Spauda Vėl Reika
lauja Antrojo Fronto

Kuriasi Nauja Partija 
New Yorke

Pranešama kad Sovietų toje Tarptautinėje Darbo■ v oi i n lrn»»n r tirtvi 4-n/xci/x X.Rusijos karo frontuose nė
ra jokių didelių permainų.

yra “bankrutavusi”, kad 
jos konferencijoj dalyvau
ja “vienos ar daugiau fa
šistinių šalių atstovai. jmo kiausįmą. “Pravda”

Maskva, geg. 1 — Sovie- New York, geg. 1 —Dean
Alfange pareiškė, jog su- nuskandino vieną kana-

v
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|tų Rusijos spauda vėl ke- darytas komitetas paruoš- diečių laivą, 
lia antrojo £ronto atidary- prOgramą naujai parti- “ ‘
j  ----------------- --—■*' jai. į tą Komitetą Įeina, vio uaz.in<iu ouoi-

Toliau tas bolševikų lai- sako, kad jau atėjęs laikas (j^usuma buvusiu Ameri- kirtimai Europos vandeny- 
___ ___ ______1 —__ — — T— — J X xx n i Iri x rx « w w . • •

Besiartinant invazijai,
.jai. I tą komitetą įeina vis dažniau įvyksta susi-

Organizacijoje ir jos kon
ferencijoje.

Konferencijoj dalyvauja; _
darbo, įstaigų vedėjų ir kraštis reikalauja, kad j suduoti sunaikinimo smū-parbo Partijos narių,
valdžios atstovai iš 41 tau- Tarptautinė Darbo Orga- gi iš vakarų. _ kurie iš tos partijos pasi- sustiprino savo karo laivy-
tos. Sovietų Rusija, pasi- nizacija išsitrauktų iš “ne- • Tik reikia turėti geras traukė, komunistams ją ną Europos vandenyno pa
rašius sutartį su Vokietija, gyvuojančios” Tautų Są-j akis statant tokius reika- pasigrobus.

.išsitraukė iš Tautų Sąjun- jungos ir taptų Suvienytų davimus alijantams, kurie ___
gos. Taigi automačiai išsi- Tautų įrankiu, ir pati pri-!be sustojimo naikina Vo-į jej patrijotizmas suriš- 

m--- ™ stratocHnin*gu tinkamaj su.
• punktus iš pietų ir vakarų.Įprastos didybės nageidavi- 

jmu savo tautai, jis kelia ją 
ir gaivina. Jei jis surištas 

jvra su blogai suprastos di-
I

traukė ir iš Tarptautinės sitaikytu prie “daugiau kieti jos nacių strateginius ^as yra 
Darbo Organizacijos. Bet demokratinių” veiksmų. < ' "
dabar, kada ir Rusija yra Toks Sovietų Rusijos bol-! 
demokratinių valstybių ševikų spaudos puolimas; 
talkininkė prieš bendrą vienintelės tarptautinės 
priešą ašį, tai TDO kvietė darbo organizacijos sukėlė 
ir Rusiją atsiųsti arba įga- stiprų pasipiktinimą ir pa- Mississipi 
lioti atstovus dalyvauti sipriešinimą.

Mississipi Upė Išsiliejo
St. Louis, Mo., geg. 1 —

upės vanduo
tiek pakilo, kad išsiliejo

Londonas, geg. 1 — Pe- tai tos kompanijos pirmi- 
reitą šeštadienį kanale įvy- ninkas atsisakė perduoti 
ko tarp kanadiečių ir vo- prekybos departmento at- 
kiečių karo laivų susikirti- stovams kompanijos kny- 
mas kanale Ile de Beirge gas arba šaukti direktorių 
apylinkėje, arti Ushant. susirinkimą. Vienu žodžiu 
Vokiečių laivai buvo pri- pirmininkas Sewell Avery 
versti pabėgti iš kovos lau- atsisakė bendradarbiauti 
ko, tačiau vokiečių laivai su valdžios pareigūnais.

Tuomet valdžios parei
gūnai išgavo teismo leidi
mą ir kompanijos pirmi
ninkas buvo jėga išneštas 
iš ofiso ir nuneštas prie jo 
automobilio.

Darbininkų unija pareiš
kė, kad darbininkai ben- 

kraščiuose, ir tas labai er- dradarbiausią su valdžios 
zina Vokietijos nacius.

Kompanijos Pirmininkas 
Jėga Išneštas Iš Ofiso

Chicago, III., geg. 1 —Pe
reitą savaitę, kada Jung.

no pakraščiuose. Anglija

pareigūnais.
I Montgomery Ward kom
panijos elgesys sukėlė la
bai daug ginčų. Galimas 
dalykas, kad visą reikalą 
turės išspręsti J. V. aukš- 
čiausis teismas. Kaikurie

dybės pageidavimu, jis že- Valstybių kariuomenė už- senatoriai sako, kad prezi- 
mina jąją ir žudo.

Prof. St. Šalkauskis.'Ward kompanijos įstaigą, imti kompanijos įstaigos.
ėmė valdyti Montgomery dentas neturįs teisės per-
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ĮVAIRIOS žinios
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J. E. Kardinolas 0'Connell
symui. Tai jei kalbama a- 
pie jo turtus, reikėtų kal
bėti ir apie jo labdarybės, 
kiek vienuolynų, ligoninių, 
prieglaudų jis šelpė. Jis 
nekrovė žemėje turtų, bet 
ieškojo ir rūpinosi, ir kitus 
ragino, krauti turtus am
žinajam gyvenimui.

Kardinolo O’Connell 
mirtimi. Bostono arkidie
cezijos kunigai neteko my
limojo tėvo ir patarėjo, 
darbininkai didžiojo užta
rėjo.

"Amžiną atilsį duok jo 
sielai, Viešpatie. Tegu ilsė
si ramybėje Viešpaties”.

I

i

Mobilizacija Gudijoje
Prancūzų - Marokiečių tankų regimentas, Italijos

Nužudė Vilniaus Ortodoksų 
Metropolitų Sergius

Londonas, geg. 1 — Len
kų Informacijų ministeri
ja praneša, kad Varšuvos 
priemiestyj lenkai savano
riai nužudė vokiečių pulk. 
Otto Grunvvald. Jis buvęs 
vienas žiauriausių vokie
čių budelių Lenkijoj.

Berlyno radio praneša, 
kad teroristų gaujos ba
landžio 29 d. nužudė Vil
niaus ortodoksų metropo- j 
litą Sergius, kuris buvęs 
"griežtas prieš Sovietus”.

2

Gerb. Meno Mėgėjų Dėmesiui!
Sekmadienis, gegužės-May 21 Tą dieną programa prasidės 

d. netaip jau toli, tai Darbinin- lygiai 3:30 vai. po pietų. Jordan 
kų Radio KONCERTAS, kurio Hali, Bostone.
programą išpildys mūsų įžy-1 Nuoširdžiai patariame vi- 
mioji dainininke, p. Anna Kas- siems - visoms jau dabar užsi- 
kas. Metropolitan Operos artis- sakyti koncerto tikietus, nes vė
tė, ir p. Ludwig Juht, kontraba- iįau gali jų pritrūkti. Gauname 
sas — Boston Symphony Or- užsakymus iš įvairių miestų ir 
kestros narys, Įžymus muzikas- miestelių. Gavome užsakymų 
artistas, koncertavęs Europoj ir su pinigais net iš tokios tolimos 
Jung. Valstybėse.

J. E. Vyskupas Richard 
Cushing yra paskirtas val
dyti Bostono Arkidiecezi-

Pradžia 1-mame puslapyj 
didžio patrioto, darbinin
kai užtarėjo.

Kardinolas buvo visų di
džiai gerbiamas, nes jis 
savo gyvenimą buvo pa
šventęs Dievui ir žmonijai. 
Jis visuomet kovojo už do
rovines teises ir gynė pri
spaustųjų reikalus. Jis 
nuolatiniai atsišaukdavo į 
žmones mylėti Dievą ir ar
timą. Kada Amerika buvo 
įvelta į karą, Kardinolas 
O’Connell nesykį išreiškė, 
kad ši šalis veda teisingą 
karą ir ragino visus prie 
teisingos ir pastovios tai
kos. Jis buvo karštas A- 
merikos patriotas, griežtas 
komunizmo ir naujojo pa- 
gonizmo priešas. Kalbėda
mas Naujų Metų išvakary- ją, iki Jo šventenybė Fo
je per radio jis sakė: "Pa- piežius paskirs kitą Arki- 
neigaamas žmogaus teises 
ir norėdamas valdyti žmo
gaus protą, kūną ir sielą, 
grieščiausiomis priemonė
mis, komunizmas yra grie
žtai priešingas pagrindi
niai sąžinės laisvei, už ku- geros širdies žmogus, 
rią religija per amžius ko
voja”.

Kardinolas O’Connell bu
vo neturtingų tėvų sūnus. 
Jis buvo vienas iš vienuo
likos tos šeimos vaikų. Jo 
tėvas buvo paprastas dar
bininkas Lowell mieste, 
dirbo tekstilių fabrike ir 
taip varge ir neturte die
vobaimingai augino ir au
klėjo vaikus. Kada Kardi
nolas buvo 12 metų, kai- vartotojų 
kurį laiką ir jam teko dirb- Be visų tinkamo suprati- 
ti fabrike. Jis matė ir pats mo ir parėmimo mėsos ra- 
patyrė, kaip sunkiai dar- cionavimas — tuo pačiu 
bininkai yra verčiami dirb- OPA kainų kontrolės ra- 
ti ir už kokį menką atlygi- cionavimo programa — 
nimą. Už tai nestebėtina, būtų nepavykusi.” 
kad paskiau, pasiekęs auk
štą Kardinolo 
taip nuoširdžiai gynė dar-(ras civilių mėsos suvarto- 
bininkų reikalus.

Yra žmonių, kurie kalba 
apie Kardinolo O’Connell 
turtus. Jei žmonės jam 
duodavo dovanas, jis pri
imdavo ir mokėdavo tinka
mai sunaudoti. Pavyzdžiui, 
kada jis buvo pakeltas į 
Kardinolus ir sugrįžo į 
Bostoną, atėjo pas jį Bos
tono miesto pramonininkai 
ir bankieriai ir įteikė jam 
S25.000.00. Bet ką Kardi
nolas daro: jis paskyria vi
sus pinigus Romoje San 
Klemento bažnyčios patai-

vyskupą. Vyskupas Cush
ing yra gimęs South Bos
tone, taip pat neturtingų 
tėvų sūnus. Jis yra visa 
širdimi atsidavęs misijų 
reikalams, iškalbingas ir

Pirmosios mėsos, svies
to, riebalų, sūrių ir kitų 
gaminių racionavimo me
tinės buvo atšvęstos kovo 
29 d. raudonųjų ženklų 
programoje. Ta proga kai 
Administratorius Chester 
Bowles pasakė: “Svarbiau
sias faktorius, kuris padė
jo pasekmingai pravesti 
mėsos racionavimą buvo 

kooperavimas.

(LKFSB) Iš Londono ; fronte, smarkiai spiaudo ir spardosi prieš nacius, palik- 
murns praneša, kad oku- damas debesius dūmų ir dulkių, 
pantai Gudijoje suorgani-' 
zavo Centralinę Baltgudi- 
jos Tarybą. Jos pirminin
kas — Dr. Radoslaw Os- 
trowski. Prie Gudijos pri
skirti: Minskas, Sluckas, 
Naugardėlis, Baranovičiai, 
Slonimas, Vileika ir Glębo- 
kie. Kaikuriuose jų apskri-

VISA EILE LIETUVOS VYRŲ 
NACIŲ IŠTREMIME

(LKFSB) Lietuvos Pa-’duktams ir kitiems 1944 
siuntinybė Vašingtone metų maisto gaminiams, 
praneša gavusi žinių, kad Kiti svarbūs taškų per- 
esą areštuoti ir išvežti į tvarkymai liečia konser- 

> ir fygų bei 
, i w _______ šie Lietuvos slyvų marmeladą (jam),
šauKta į, vadinamą, Kras- žmonės: 1. Buvęs vokiečių kurių taškų vertė lygi nu- 
t0 ĄPsauS^ v}’rai| administracijos vidaus de-
(aukščiau suminėtose a- partamento tarnautojas J. 
pylinkėse) net penkiolikos Brėdikis, 2. Majoras Bura- 
- . . - ‘ gas, 3. Vilniaus miesto
kritai, Gudijoje dabar gy- vaid, sekretorius Jonas
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čiuose prieš karą buvo aps- koncentracijos stovyklas vuotus žirnius 
ciai lietuvių. Gudijoje pa- ■ Vokietijoje “

įvairių metų gimimo. Aps- gas 
kritai, Gudijoje dabar gy- yalį 
venimas sunkus — gyven- čiuberskis, 
tojus spaudžia okupantai Darginavičius,!

i naciai, savaip šeiminin-

liui. Manoma, kad žirnių 
taškų nulio vertė tėra lai
kina. Mažos skardinės to
matų sunkos (14 uncijų ir 
mažiau), kurioms nebega- 

4. Kapitonas Įima gauti skardos, buvo 
, 5. J. Kati- sumažintos iki 1 taško, kai 

nauskas, 6. Vilniaus mies- tuo tarpu mažesni per-
kauja lenkų požeminė ka- įo advokatas Kiškis, 7. tvarkymai buvo padaryti

I

riuomenė, dar kitaip — Kauno gimn. direktorius didėlėms tomato sunkos ir 
bolševikų atsiųstieji para-į Ant. Kučinskas, 8. Lietu- sriubos skardinėms.

Per pirmuosius mėsos
vietą, jis racionavimo metus bend-

jimas buvo didžiausias šio 
krašto istorijoje. Išski
riant 1940-42 metų varto
jimą praėjusių metų mė
sos vartojimas buvo aukš
čiausias nuo pat 1928 me
tų. Bowles pabrėžė, kad 
"net su tais dideliais iš
tekliais racionąvimas buvo 
reikalingas, kadangi civi
lių vartotojų pirkimo galia 

'nepaprastai pakilo”.

šiutininkai ir kiti agentai. į vos gener. štabo pulk. Ka-:
1 rw ta -T" Ai 1 y z-» d C* 4-1 <-J z-x 4- z'*

Apie Kanados Lietuvius
zys Mačiokas, 9. Studentas i 
Leipus, 10. Vilniaus miesto! 
prokuroro padėjėjas Ant., 

11. Žemės ūkio 
direktorius K.

kolonijos, kaip Athol, Mass. Iš 
ten atvyks gausi reprezentacija.

Bostono ir apylinkės meno 
mėgėjai gali užsisakyti koncer
to tikietus Darbininkų Radio o- 
fise, 366 W. Broaduay, So. Bos
ton 27, Mass. Tel. ŠOU 26S0; 
Cambridge — pas pp. A. Dau
kantą, A. Zavedską ir kitus; 
South Boston — ketvirtadie
niais parapijos salėje, 492 E. 
Tth St., pas p. B. Cunienę ir ki
tas Raudonojo Kryžiaus dar
buotojas: pas p. O. Ivaškienę, 
440 E. Sixth St.; Feliksą Zalec- 
ką, Strand Cafe, 374 W. Broad- 
way; Vincą Valatką, p. Feliciją 
Grendelytę, M St., ir kitus; 
Norvrood — Balch Pharmacy, 
1140 Washington St.; p. Oną 
Pazniokaitę, 58 Heaton Avė.;

' varg. A. Šlapelį, 1136 VVashing
ton St.; p. Jurgį Versiacką, 
Pleasant St., A. F. Kneižį, tel. 
NORwood 1449, ir kitus; Wor- 
cescter — varg. Juozą Žemaitį, 
38 Providence St.; Loveli — 
pas kleb. kun. P. Strakauską; 
Lavrence — pas kleb. kun. P. 
Jurą. p. K. Vencių ir kitus; p. 
Joną Romaną, Brighton, Mass.

Koncerto tikietus galite užsi
sakyti laiškais ir telephonu

laujama nuo 1944 metų ga
minių atidėti 53 procentus 
limos pupelių, 31 procentą 
kukurūzos, 41 procentą 
pupelių, 56 procentus to
matų ir 64 procentus to
matų sunkos.

Pagal dabartinius ap
skaičiavimus, tai reiškia, 
kad civiliai turi laukti gau
ti apie 20 procentų mažiau 
vaisių ir 15 procentų ma
žiau daržovių, negu jie ga
vo iš 1943 metų išteklių.

Antra — su daugiau vy
rų ir moterų karo pajėgo
se, liko mažiau žmonių 
komerciniam daržovių ir 
vaisių konservavimui.

Kadangi vyriausybė su
mažino taškų vertę kai ku
riems konservuotiems vai
siams bei daržovėms, ne
reikia manyti, kad jų yra 
pakankamai ir dėlto nėra 
reikalo juos namuose kon
servuoti. Sumažinimas 
taškų vertės šaldytiems 
vaisiams* bei daržovėms 
buvo reikalingas, kad pa
dėti paliuosuoti sandėlius 
nuo laikino patalpų trūku- DarbininkųRadio Koncerto ofi- 
mo. Papildoma sandėlių 
erdvė buvo reikalinga, kad 
patalpinus greičiau gen
dančius produktus.

OWI kreipė visų dėmesį į 
Prezidento balandžio 1 die
nos kreipimąsi, raginant 
kiekvieną amerikietį, ku
ris tik gali, sodinti Victo
ry daržą. Kad palaikyti 
šeimos sveikatą gerame

se. Visos sėdynės yra rezervuo
tos. Taigi ankščiau užsisakę, 
gausite geresnes vietas.

Kviečiame visus į talką. Jei
gu kas nori pagelbėti mums iš
platinti tikietus, tai kviečiame 
užeiti arba parašyti šiuo adre
su: Darbininkas Radio, 366 W. 
Broadvay, So. Boston 27, Mass.

Koncerto Rengimo Komiteto 
pirmininku yra jaunas advoka- 

stovyje, raginama sodinti tas- P- Jonas Grigalus; Garbės 
daugiau žalių lapų daržo
vių, geltonųjų daržovių ir 
tomatų. 1944 metų tikslas 
yra 22,000,000 Victory dar
žų — 2,000,000 daugiau nei 
praėjusiais metais. -Praė
jusių metų 20,000,000 vic
tory daržų pagamino 42 
procentus viso Jungtinių 
Valstybių šviežių daržovių 
išteklių.

į Tautos maisto ekspertai 
ragina vartoti daugiau 

^'kiaušinių, planuojant šei
mos valgius. Amerikos viš
tos atliko didelį karo pro
dukcijos darbą, taip kad 

lyra didelis kiaušinių per
teklius.

Dabar kiaušinių kainos 
yra žemiausios per visus 
metus ir dėl dabartinio di
delio kiaušinių pertekliaus 
žemos kainos pasiliks il
giau nei paprastai. Kiau
šiniai netiktai duoda pro
teino, bet taip pat geležies, 
kalciaus, fosforo, vitaminų 
A, BĮ, D, G ir faktorių, ap
saugantį nuo pellagros. Vi
siškai nesvarbu ar šeimi
ninkė perka baltus ar ru
dus kiaušinius, kadangi 
tiek vieni tiek kiti turi tą 
pačią kokybę.

Namų ekonomistai pažy
mi, kad neracionuoti kiau
šiniai 
mėsą, 
daug, 
savo 
išteklius.

(LKFSB) Minotų šeima, Liudžius, 
gyvenanti Montrealyje, depart. 
gavo pranešimą, kad jų1 Mikšionis, 12. Kauno tar- 
vienturtis sūnus, tarnavęs nautojas Vyt. Meilus, 13. 
aviacijoje, negrįžo į savo Žemės ūkio depart. tar-į 
bazę po oro atakų ant Vo- nautojas Myk. Pečiuliū- 
kietijos. Yra vilčių, kad nas, 14. Vilniaus sportinin

kų vadas Įeit. Puskunigis,
15. Savytarpinės Pagalbos 
tarn. kpt. Vyt. Stanevičius,
16. Kauno ugniagesių poli
cijos inspekt. Valentą, 17. 
Vilniaus stud. Pov. Žukau
skas. Tas areštuotųjų są
rašas toli gražu nepilnas.

I

gal lakūnas nusileido su 
parašiutu, bet tėvams di
delis skausmas.
— Toronto lietuviai labai 

susirūpino į lietuviškąjį 
veikimą įtraukti daugiau 
jaunesniųjų.

Nors Kiaulių Padaugėjimu 
Pasiguodžia

Velyk maža su teisybe, 
kaip daug pelno su netei
sybe. Ptr. 16.1

(LKFSB) Pereitų metų 
pabaigoje Estijoje, Talino 
mieste, įvyko žemės ūkio 
ekspertų konferencija, ku
rios metu prof. Dr. Kahs- 
nitz pareiškė, kad Lietuvo
je per surašinėjimą 1943 

i m. rūgs. 15 d. rasta apie 
300,000 kiaulių, taigi dau
giau, negu ankstybesniais 
metais.

Dabartiniais laikais kariai labai greit vedasi, čia tik 
žiūrėk parvyko kelioms dienoms poilsio, tai jau ir pa
sigriebę mylimąją prie altoriaus. Po to sudiev, ligi pa- 
SImatymo..*. Ir šis oro kadetas tokioj pačioj rolėj. Mat 
kariai vykdo visur skubos programą, taigi ir vedybos 
yra po tuo pačiu dangum.

OPA paskelbė, kad atidė- 
; ta data raudonųjų ir mėly
nųjų ženklų galiojimo už- 
sibaigimui pirkti mėsai, 
riebalams, alyvoms ir kon
servuotiems vaisiams bei 
daržovėms. Nuo dabar 
raudonieji ir mėlynieji 
ženklai Karo Racionavimo 
Ketvirtojoje Knygoje ga
lios neribotai, lygiai kaip 
batų ir cukraus ženklai. 
Tačiau panaikinimas už
baigimo datos nepakeičia 
ženklų galiojimo pradžios. 
Kiekviena šeimininkė gali 
kombinuoti šeimos pirki
nius racionuotoms pre
kėms remdamasi trijų rau
donųjų ženklų (vertę 30

Kainų Administravimo 
Įstaiga praneša, kad rau- 
giinti, marinuoti ar spirite 
prezervuoti vaisiai, kurie 
buvo išimti iš racionavimo 
praėjusį gruodį, vėl bus 
racionuoti pradedant nuo 
birželio mėn. Vartotojai 
yra perspėjami, kad nėra 
ekonomiška susidaryti at
sargas prieš birželio mėne
sį. Šie vaisiai greitai gen
da, gi praėjusio gruodžio 
mėn. nuo racionavimo pa- 
liuosuoti vaisiai jau ir taip 
buvo užlaikyti nuo 
metų.

Taikos reikalui svarbiau
sia nuginkluoti žmonių 
sielos, nes tuomet savaime 
nusiginkluoja ir žmonių 
rankos.

Prof. St. Šalkauskis.

pirmininkais yra Jung. Valsty
bių kongresmanas. Kongreso 
daugumos vadas, John McCor- 
mack, Massachusetts valstybės 
gubernatorius Leverett Saltons
tall, Bostono miesto mayoras 
Maurice J. Tobin, ir Dr. Povilas 
Jakimavičius (Jhkmauh), buvęs 
Massachusetts valstybės sveika
tos komisijonierius.

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

Antanas F. Kneižys, 
Radio Programos vedėjas.

1942

visų
I

OPA praneša, kad 
šaldytų daržovių ir vaisių, 
kurie sudaro 6 procentus 
viso racionuoto maisto, 
taškų vertė iki balandžio 
29 d. bus lygi nuliui. Tai 
buvo padaryta dėlto, kad 

i Karo Maisto Adftiinistra- 
I ei ja pareiškė reikalą pa- 
jliuosuoti šaldytuvus mė- 
,sos, pieno ir paukščių pro- I ■ ■
ženklų) bazę kiekvienam 
antram sekmadieniui ir 5 
mėlynųjų ženklų (vertų 
viso 50 taškų) kiekvieno 
mėnesio pirmai dienai.

puikiai pavaduoja 
ir vartodamas jų 

šeimininkės pratęs 
racionavimo taškų 

O.VV.I.

Reikia Daugiau Victory 
Daržų Ir Naminio 

Konservavimo

Karo Informacijos Įstai
ga, pasiremdama Karo 
Maisto Administracijos ir 
Kainų Administracijos su
teiktomis statistikomis, 
pateikė kelias priežastis 
kodėl šiais metais bus rei
kalinga daugiau Victory 
daržų bei naminio konser
vavimo.

Pirmiausia, esant tiek 
daug vyrų užjūrių tarny
bose, iš esmės reikia dau
giau konservuoto maisto. 
Atsižvelgiant į tai, iš kon
servavimo fabrikų reika-

1854 1944

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

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

dien,—Gegužio 1 d. 9 vai. ryte...”
Prabėgo daug metų nuo rašytojo pranašavi
mo, kuris pilniausiai išsipildė. Aktualiai, 
daugiau kaip 1,200.000 atidaryta indėlių 
šioje įstaigoje nuo kaip vadinama “May Day 
morning”. kada “Bank for the Million” pri
ėmė pirmus depozitus.
Kaip Naujoje Anglijoje taupymo didžiausia 
įstaiga, mini savo 90-tą gimimo dieną, ku
rioje depozitai viršija .$142.000.000, šia pro
ga sveikina savo depozitorius ir draugus ir 
sykiu pasižada ir ateityje teikti gerą ir nau
dingą patarnavimą.

The Boston Five Cents 
Savings Bank

Lst.-.blished 1854
30 SCHOOL STREET, BOSTON

696 Centre Street 
Jamaica Plain

1^06 Centre Street 
Wcst Roxbury
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Komunistinė Humoristika

l

Komunistai aiškina, kad Sovietų armijoms sekasi 
dėl šitų šešių priežaščių:

1. Kareiviai pilnai suprantą karo tikslą: kova demo
kratijos prieš fašizmą.

2. Aitri neapykanta link neprietelių, ne tik ideologi
niu atžvilgiu, bet ir dėlto, kad Hitlerio gaujos žvėriš-į 
kai žudo žmones ir naikina kraštą.

3. Pilnas pasitikėjimas Sovietų vyriausybe ir aiškia' 
jos politika.

4. Plačiausia visam pasauly Sovietų demokratija. 
Neteisinga esą nuomonė, kad kiekvienas sovietijos pi
lietis priklauso nuo valstybės, kad gautų maisto, dra-į 
bužių, patalpos ir bendrai visą užlaikymą.Tikrenybėj 
tai Sovietų Sąjungos konstitucija garantuojanti kiek
vienam piliečiui teisę dirbti. Vieno žurnalo (Common- 
weal) redaktorius sako, kad Sovietijoj “nėra žodžio, 
spaudos ir susirinkimų laisvės”. Gi tikrovėje, tai nė 
vienoj pasaulio valstybėj nėra tokios laisvės kalbėti 
tiesą ir produktyviai kritikuoti, kaip Sovietų Sąjun
goj. Turint darbo garantiją, apdraudą senatvėj ir li
goj, ir teisę įsigyti, kad ir aukščiausįjį mokslą, kas gali 
sakyti, kad yra kur kitur didesnė negu Sovietijoj lais
vė?

5. Laiku padarytas apsivalymas nuo visų vidaus ne
prietelių.

6. Ir tų visų gėrybių atsiekta vien dėlto, kad Sovietų 
Sąjunga yra socialistinė valstybė, pačių gyventojų or
ganizuota, jų tvarkoma ir kontroliuojama.

Net šešios priežastys suminėta, bet užtektų tik 
dviejų, iš kurių viena praleista. Tad iš šešių suminė
tųjų viena tik priežastis tėra teisinga: kad rusai turi 
smarkią link neprietelių neapykantą, ir tai ne dėl ko
kių idealinių sumetimų, bet tiesiog dėlto, kad vokiečiai 
užpuolė jų žemę, žudo žmones ir naikina namus, javus 
ir visokią mantą. Antroji raudonarmiečių pasisekimo 
priežastis tai teikiama jiems iš Amerikos ir Anglijos 
visokeriopa militarinė pagalba, be kurios raudonoji ar
mija, kad ir narsi bei ryžtinga, būtų bejėgė. Grynomis 
rankomis, kaip andai, pirmojo pasaulinio karo metu, 
vokiečių nenugalėsi. O bet gi tą visų svarbiausiąjį 
veiksnį — karo reikmenų ir amunicijos pašalpą — ko- i 
munistai skrupuliatingai užtyli. Tarsi Sovietija vienų 
viena, be Alijantų pagalbos, būtų su vokiečiais apsidir
busi.

Visos kitos suminėtos laimėjimo priežastys tai 
gryna humoristika. Juk ne vien tik “Commonweal” 
redaktorius, bet ir visi nekomunistai laikraštininkai ir 
ne laikraštininkai vienbalsiai teigia, kad Sovietų Są
junga tai griežčiausia laisvės paneigėja. Ten despotiz
mas viršyja bet kokią sunkiausią vergiją, kuri kada 
nors pasaulio istorijoj yra pasireiškusi. Ten komunis
tinė mažuma tvarko visą tautą. Komunistai kad ir 
kartais kritikuojasi, bet niekad neišeina iš komunisti
nės linijos. Kitokia kryptis neįmanoma. Nė mąstyti, 
nė sapnuoti apie ją neįdrįstama. Kitaip bus atimta 
duonos bei darbo garantija ir nusižengėlis negailes
tingai likviduotas. Laisvė tik komunistams ir jų ver
gams - pataikūnams.

Kad ir rūstūs ir žiaurūs, bet čia, taip juokingai 
kalbėdami apie Sovietų laisvę, komunistai parodė ne- 
užginčyjamą humoro pojūtį. K.

Du profesoriai Anglijoj, 
bestudijuodami anglų kal
bą prieš dešimt metų, nu
tarė, kad apie 850 žodžių 
pareiškia viską ką reika
laujame kasdieniniame 
gyvenime. Buvo pradžia 
“pagrindinės anglų kal
bos” (basic English) teori
jos.

Daug buvo rašoma apie 
šį dalyką. Praeitą rugpiū
čio mėnesį, Churchill kal
bėdamas Harvardo Uni
versitete
mes visi daug girdėsime 
ateityje apie pagrindinę 
anglų kalbą. Bet lig šiol j 
mažai žmonių žino apie pa
grindinę anglų kalbą ir 
kaip bus vartojama.

I

pareiškė, kad

3

Praslinkus Pirmai Sešioiiktajai
Rašo: A. Daukantas

Dėdės Šamo kariai parašiutais nuleidžia reikiamos paramos dėl Sea- 
bees, Los Negros saloje, kur tie, taip vadinami — Jūrių-bitės — smarkiai 
įruošė aerodromą, kad greit galėtų nusileisti Alijantų orlaiviai.

t

- Aštuoneri metai patale ir staigus pa- 
gyjimas. — Džiova, skrandžio žaizdos, 
kraujavimas ir maudynė nuostabiąja 
me šaltinyje 
seselės kūne. - Kaip atsargiai Liurdo;

i

Trys sunkios žaizdos Į

mokindavomėsi. Ne vienas 
mokinys buvo iš mokyklos 
išmestas ir pasiųstas į vo
kiečių karo virtuves dar
bams ir vis už tai, kad ne
sugebėjo gerai paslėpti 
Lietuvos Istoriją nuo žiau
raus vokiečių mokytojo 
Kuršaičio. Visų vaikų 
rankose pasirodė Lietuvos 
Istorijos knyga, mokyto
jas sekė mus akimis tylė
damas, po valandėlės pau- 
zos, jis vėl prabylo, jo bal
sas buvo silpnas ir jis bai
siai atrodė susijaudinęs. 
Gerai dar atsimenu jo žo
džius ir tartum šiandien 
jie man dar skamba ausy
se. “Vaikučiai — šiandien 
.jūs esate Laisvos Tautos 
sūnūs, mūsų Tauta kelios 
dienos atgal, būtent, Vasa
rio 16-tą, pasiskelbė, Lais
va ir Nepriklausoma Vals
tybė”. Nežinojome kas da
ryti, o gal dar gerai nesu
pratome tų žodžių, “esate 
Laisvos Tautos sūnūs”; ką 
tai galėtų reikšti? Moky
tojas kalbėjo toliau, bet jo 
kalba liko nutraukta, nes 
lig perkūno trenktas kla- 

stebėjusios, kad iškėlus iš iPU0Jė vokietis moky- 
vandens dvi žaizdos pe
niuose pranyko ir ant jų 
užsitraukė nauja oda. Taip kų^ kuris buvo Kuršaičio 
staigiai...

f
l

(Tęsinys)

Nežinojome kas darosi, 
nes iki šiol Lietuvos Istori
ja buvo baisiausiai drau
džiama mokintis, bet mes 
pasislėpę nuo vokiečių 
Kurshitt, (kuri mes Kur
šaičiu vadindavome) visa
dos su mokytoju J. Jurku

I

nuolė Margarita vienu me
tu susirgo sunkia džiovos 

i forma — tubercular peri- 
tonitis. Atsivėrė trys dide
lės žaizdos pečiuose ir šo
ne, kurios nuolat pūliavo. 
Dvejus metus ta sesuo tiek 
daug kentėjo! Nuo 1935 m. 
sausio mėnesio jau ji ne
galėjo nieko stipresnio 
valgyti. Ligos išvarginta, 
gydytojų nepagydoma ji 
iš Versailles kartu su 3,000 
Prancūzijos maldininkų 
1935 m. liepos mėnesyje 
nuvyko į Liurdą.

Buvo trečiadienis, liepos 
17 d., kai ligonę įleido į 
Liurdo stebuklingojo šalti
nio vandens vaną. Kaip gi 
nustebo patarnautojos, pa-

tojas Kuršaitis. Metęs 
žvilgsnį į mokytoją J. Jur-

> miestelį, kai žmonės pama- 
jtė sveiką bevaikščiojančią 
jų parapijietę, kuri eilę 

Škote p-lė Nelly Brennan vo kojomis bepavaikščioti. metų buvo ant patalo, su- 
j iš Kelso miesto, netoli E- Jokie gydytojai nepagelbė- si jaudinę pradėjo giedoti 
dinburgo, sirgo liga, gydy- jo. Jos kojos iš dalies buvo padėkos giesmę: 
.tojų vadinama “Rheumat- suparaližuotos. Nerasda- Hail Mary Queen of 
įroid Athritis”. Per aštuo- ma pagalbos pas gydyto- Hav^n'.. _
nerius metus negalėjo sa- jus, ji kaip nors troško pa- ,c?”'

išgijimus tiria daktarai
i

I

pasirūpinimu pasiųstas 
. kalėjiman, atsisukęs į • Rytojau^;d^ v^j^o^musJ<iek gerklė leidžia,

- - „ L sušuko: “Stokite”. Nė vie-
Nustebimas ir džiaugsmas nas mokinys nepajudėjo, 
visų buvo neapsakomas, Vokietis nesuprato kas į- 
kai ligonę ištraukus pašte- vyko> kad vaikai pirmą 
beta, k.ad ir paskutinė — kartą jo nepaklausė. Ta- 
trečioji žaizda isgijusi. da prįpUOięS prįe mokyto- 
Tą ne5 dv* valandas jo j Jurkaus, riktelėjo:
tyrinėjo laimingąją pagi- “įaį į.įa Įavo darbas, ar vėl 
jelę gydytojai. Sesuo Mar- kalėjimo nori”. Mokytojas 
garita dabar laisvai vaikš- j Jurkus tyliai, nesikarš- 
čiojo, seniai ragautus vai- čiuodamas, 
gius valgė, kaip mėsą, duo- Kuršaitį 
ną, bulves. Ji jautėsi visiš
kai sveika, tą patį pripaži
no ir gydytojai.
Kq sako tūkstančiai 
daktarų

Mes lietuviai laimingi 
kad neužilgo susilauksime 
svarbios vysk. Bučio kny
gos, kur išsamiai nupasa
kojama Liurdo stebuklų 
pradžia ir vaizdžiai nupie
šiamas kaip šv. Bernade
tos gyvenimas, taip ir visa 
eilė stebuklingųjų įvykių.

Liurdu yra susidomėję ir 
gydytojai. Liurde yra su
daryta speciali komisija 
tyrinėjimui stebuklingųjų 
įvykių. Liurdo gydytojų _ 
draugijai jau 1936 m. pri- tankūs šautuvų šūviai, 
klausė 2,063 gydytojai.! 
Nors Liurde įvyksta labai 
daug nuostabių išgijimų.

ligonę į Liurdo vandenį

Sveika, Dangaus Kara- 
---------------------------------  tekti į Liurdą. Tačiau tiek liene, Marija, 
džiai ir 100 “veiksmai” pa- sirgusi ir buvusi be darbo, Kraujuojančios 
gal kuriuos sistema veiks, o turėdama dideles išlai- 
Tik 18 žodžių yra veiks- das, ji nebeturėjo lėšų ke- 
mažodžiai. < 
visus žodžius atspausdinti jo viena gera kaimynė, ku- 
viename puslapyje ir leng- ri parapijos loterijoje buvo 
va juos išmokti ir vartoti, išlošusi 15 svarų sterlingų 

Bet koks yra tikslas pa- ir sujaudinta tos nelaimin- 
grindinės anglų kalbos? gosios kančių atidavė tuos 

• Visų pirma, asmuo greitai pinigus ligonei. Už tuos 
ir taisyklingai išmoks ang- pinigus p-lė Brennan buvo 
lų kalbą. 850 žodžių labai nuvežta į Liurdą. Ji vyko 
atsargiai surinkti, jie kas- 1934 m., kartu su 900 kitų 
'dien vartojami.-------------- •

Jung. Valstybėse yra 
daug žmonių svetimos kil
mės, kurie visiškai nemo- toje ir po vakarinio palai
ką anglų kalbos arba ma
žai tesupranta. Ir tiems iįgOnė nuoširdžiai pasimel-

I džiovininkes
IV-.™ UUC, JA AAVMVVU.VJV A^^ — —

Galima šiuos lionei. Nelaimėje jai pade- ‘Siorija

.škotų maldininkų.
Liurde vieną dieną, po 

Šv. Mišių išklausymo gro-

minimo Šv. Sakramentu
“pagrindinė anglų kalba” x
padės, kaip ir tūkstan- nubudo* išryto

!•garita dabar laisvai vaikš-

I

Prancūzė M. Fenaut iš 
Beaumesnil sunkiai sirgo, 
kankinama skrandžio žaiz
dų ir vidurių kraujavimo. 
Kai gydytojų mokslas jai 
nieko nepagelbėjo, pasku
tinė viltis, kuri jai dar bu
vo likusi — šauktis Dan
gaus pagalbos, taigi ji 
1935 metais ir nuvyko su 
kitais ligonimis į Liurdą. 
Sveikata jos buvo, gydyto
jų manymu, beviltiška. 
Jaunatvėje ji buvo sirgusi 
džiova, tuberkulioze. Prieš 
vykstant į Liurdą dar jai 
buvo padaryta operacija, 
bet jokios pagerėjimo žy
mės nesimatė.

Atvykusi į Liurdą, ji iš
simaudė stebuklingojo šal-

dė ir kietai užmigo. Kai tik 
a -z a nuuuuu a*9 a j vO, atsirado
čiams kitų, kurie neturėjo jaį noras keltis ir vaikščio- 
progos lankyti mokyklas. J ti Tačiau ji pasiliko lovo-

New Yorko mieste prieš je, nes jau per eilę metų _..... ........ ............. ______
dešimt metų pagrindinė negalėjo vaikščioti. Bet vis tinio vandenyje ir”. staiga 
anglų kalbabuvo išbando- jaį neišėjo iš galvos mintis, išgijo. Nebevargino jos 
ma naktinėse mokyklose kad — keltis ir eit. Ji pasi- jau daugiau nei kraujavi- 
svetimtaučiams. Quebec, pasakojo gailestingajai se- mas nei žaizdos skrandy-

v * - -X - ------
ir rimtai ji studijuojama, ligą, 
Harvardo Universiteto Ko- nn n
misija English Language lovos ir tvirtais žings- Susidomėjo net 40 gydyto- 
Studies, po vadovyste niais du kartu perėjo per jų, kurie ją po išgijimo ap- 
Profesoriaus Richards, jau kambarį. Stebuklingas iš- žiūrėjo ir nustatė, kad bu- 
surinko surašą leidinių ir gijimas buvo įvykęs jai vusioje beviltiškoje ligonė- 
knygų mokytojams ir ki- bemiegant. Dabar ji nuvy- je, dabar jokių ligos žymių 
tiems. . į fco į pamaldas prie grotos, nebelikę.

Rėmėjai šio būdo nuro- ir, lyg darydama savo pa-į Patyrusi tiek malonių 
do, kad netik bus lengviau sveikimo bandymus, dide- Liurde, M. Fenaut sekan- 
visiems, kurie niekad neži- lės minios akyvaizdoje už- čiais, 1936 metais, vėl nu-

svetimtaučiams. <
Kanadoj svarba pripažinta sutei, kuri, žinodama jos je. Galėjo valgyti ir gyven-

, tik nusišypsojo. Jau ti normaliai. Jos pagijimas 
--y..----- -- ------------------ po pietų ji vis dėlto išlipo buvo tikrai reikšmingas.

“Basic English” yra an
glų kalbos kišeninė knygu
tė. Nedaug žodžių mes var
tojame kasdieniniame gy
venime, jie maža dalelė 
anglų kalbos. Kada paima
te žodyną dėl paaiškinimo 
kokio nesuprantamo žo- aunc mcnau *ca uimivo a.n.y »aiLuvjc ur.- ciais, metais, vei nu-
džio, randate, kad tas žo- no jo anglų kalbos, bet len- lipo net 70 laiptų aukštyn, vyko į Liurdą. Gydytojai 
dis lengvoj, aiškioj kalboj gvesnė forma ir visiems paskiau vėl žemyn, nejaus- dar kartą patikrino jos 
išdėstytas. bus naudinga. Pačiu laiku dama nei nuovargio, nei sveikatą, ir rado, kad ji

C. K. Ogden ir Profeso- Į ’ ' ” T'“’
rius Ivor A. Richards — 
antrasis dabar Harvardo 
Universitete — suformula
vo pagrindinės anglų kal-

nemanoma, kad bus varto- silpnumo. Linksma važia-; tikrai nuostabiu būdu išgi 
jama vieton anglų kalbos vo į namus. Plaukiant iš 
kaip ji dabar vartojama ir Prancūzijos į Britaniją, 
nemanoma, kad ji užims garlaivyje tarp uostų Ca- 
vietą žmonių gimtinės kai- lais ir Doverio ji veik visą 

bos*žodyną. Jie sutiko, kad bos. Tik lengvas ir pasek- laiką vaikščiojo po garlai- 
negalima apseiti be šių 850 mingas būdas išmokti tuos'vį. Ir traukiniu važiuoda- 
žodžių. Šie žodžiai padalin- anglų žodžius, kurie reika- ma iš Londono į Edinbur- 
ti į tris grupes — 600 var- lingiausi 
dai daiktų, 150 budvar- vartojimui.

kasdieniniam ghą ji buvo ant kojų. Kai 
FLIS. parvyko į savo gimtąjį

paprašė poną 
išeiti iš klasės, 

nes jis turįs tuoj pradėti 
Lietuvos Istorijos pamoką 
ir taipgi, kad jis nepagei
daująs pono Kuršaičio vei
do daugiau šioje klasėje ir 
visoje mokykloje matyti, 
nes jis ir visi vokiečiai iš 
Lietuvos turėsią išsikraus
tyti, nes Lietuva jau esanti 

i laisva šalis, nebe vokiečių 
lOstlandas. Kad pats per
kūnas būtų trenkęs Kur
šaičiui, turbūt nebūtų jo 
.taip pergąsdinęs , jo vei- 
I das balo, mėlynavo ir ne
galėjo žodžio pasakyti. Ga
lop išsižiojęs norėjo ką sa
kyti, bet burna ir vėl užsi
darė, nes tuo tarpu lauke 
pasigirdo kulkosvaidis ir

Į
i

Kada žmogaus kelias pa-
tačiau gydytojų komisija Viešpačiui, jis grązi-
tik po stropaus ir pakarto- na i ramybę taip pat Jo ne
tino tyrinėjimo pripažįsta, prietelius._______ P*r- 16.Ptr. 16.

jusi ir kad jos išgijimas 
gamtiniu būdu neišaiški
namas, kad tai — stebuk
las.
Žaizdos vienuolės 
pečiuose

Liga nežiūri nei luomo,, 
nei padėties. Prancūzė vie-

kad išgijimas gamtiniu 
būdu neišaiškinamas, ste
buklingas. Pavyzdžiui, 
1928 metais net 278 asme
nys kreipėsi į Liurdo gy
dytojų komisiją, pareikš- 
dami, kad jie stebuklingu 
būdu susilaukė išgijimo, 
tačiau gydytojų komisija 
tik už 16 pagijusių ėmėsi 
atsakomybės skelbti, kad 
jų pagijimas gamtiniu bū
du neišaiškinamas, ste
buklingas. 1929 m. iš 92 
išgijimų stebuklingais pri
pažino tik 12, o 1932 m. iš 
160 išgijimų taip pat tik 12 
paskelbė stebuklingais. 
Taigi gydytojų darbuoja
masi su labai dideliu at-

i sarguinii.
O vis dėl to tie mūsų die

nų įvykiai yra labai įdo
mūs, verti didesnio pažini
mo. Kun. J. Prunskis.1

Pumpkin of Chadim, charp.on 
dachshund. watchcs patiently while 
his mistress Diane Dimon. of Rox- 
bury, Con.n., skims the fat from his 
broth and savęs it. for salvage. 
Probably he understands that by. 
products of used fat are used iii 
aaimal foods.
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JUOZAS ANDRUSKEVICIUS — Springfield, III. 
rašo: — Jau senai gavau nuo Jūsų kalendorių už kurį 
vis neprisiruošiau padėkoti. Siunčiu $1.00 kalendo
riaus fondan ir tariu nuoširdų ačiū už prisiuntimą. Ti
kiuosi. kad ir kitais metais man atsiusite.

M. JANKAUSKAS iš Harrison, N. J. — Mes gavo
me jūsų kalendorių ir širdingai tariame ačiū. Paden
gimui lėšų siunčiu $1.00.

MYKOLAS ZABITA, Elizabeth, N. J. — Ačiū la
bai. kad tamstos atsiuntėte šių metų kalendorių. Mės 
labai esame dėkingi, kad parodėte mums palankumą, 
prisiusdami kalendorių. Siunčiu auką S2.00.

K. ir M. KULISAUSKAI iš Worcester, Mass. — 
Laikraščio “Darbininko*’ leidėjams nuoširdžiai dėko
jame už puikų kalendorių. Jis mums labai patinka. 
Siunčiame lėšoms padengti $1.00.

JONAS VAIČIULIS, \Vestminster, Mass. — Ačiū 
širdingai už kalendorių, kurį Kalėdų laike prisiuntėte. į 
Lėšų padengimui siunčiu $1.00.

Turime ir daugiau gražių atsiliepimų, kuriuos pa
talpinsime kituose “Darbininko” numeriuose.

Pereitą savaitę į kalendoriaus rėmėjus įstojo se
kanti:
I. Sayevicz, Cleveland. Ohio ....................
LDS 65 k p....................................................
Mrs. S. Simauskas, Waterbury, Conn.......
K. Supranavicius. Dorchester. Mass...........
Mrs. A. Staniulienė, Nashua, N. H...........
Chas. Sharris, E. Granby, Conn..................
T. Valantinienė, E. Chelmsford, Mass........
M. Gajauckas, \Voodhaven, N. Y...............
A. J. Pateckis, Hartford, Conn...................
John Sutkus. Medway, Mass......................
Mrs. Michael Kohutka, Minnersville, Pa. ... 
Julius Baronas. Brockton, Mass...............
K. Šliuzas. Methuen, Mass..........................
Michael Luksis, Elizabeth, N. J...................
Mrs. K. Žebrauskas. Scranton. Pa...............
I. Povilaitis. Waterbury, Conn...................
M. Benesevičia, Waterbury, Conn.............
Ant. Klevas, \Vaterbury, Conn...................
K. Petrauskas ............................................
Mrs. Ver. Skupas, N. Abington, Mass........
J. M. Mickevičius, Brooklyn, N. Y.............
N. N., Shenandoah. Pa................................
Mrs. Liūnas, VVaterbury. Conn...................
D. Smolskis ................................................
P. Melaikienė, Athol, Mass........................
Marta Kachkowskienė, Cambridge, Mass. 
Petronėlė Davidonis. Lavvrence, Mass......
Mrs. U. Matuzas. Elizabeth, N. J...............
Z. Zekienė. \Vaukegan, III..........................
L. Svenčionienė, Lawrence, Mass...............
A. Vaisiausias, Cambridge, Mass............ ...
Mr. and Mrs. A. Urbikas. Mason City, Io. 
Mrs. Anna Kučas, Amsterdam, N. Y’..........
Juzė Petruiionytė. N. Weymouth, Mass. ..
M. Visniauskas, Baltimore, Md..................
Mrs. M. Kazlosky, Silver Creek, Pa..........
A. Akstin, Brockton, Mass.........................
J. Lazauninkas, Scranton, Pa....................
J. Akulevičius, Providence, R. I.................
J. Cesnakauskas, Lavvrence, Mass............
S. Gailius, Arlington, Mass.........................
John Krasinckas ......................................
B. Sarapas. VVorcester, Mass....................
John Kaveckas, Millbury, Mass.................
Alice Santas, Baltimore, Md......................
A. Pilkonis. "VVarehouse Pt.. Conn..............
Jonas Šidlauskas, Fitchburg, Mass. ........
M. Kmielauskienė, Brooklyn, N. Y...........
R. Mickevich, S. Boston, Mass..................
P. Kavaliauskienė, S. Boston ...................
J. Petukauskas, Scranton. Pa....................
Ona Pasausytė ,So. Boston, Mass..............
P. Balsevičienė, Brockton 
Mrs. Kuras, Norwood, Mass.....................
Jadvyga Virbickienė, So. Boston ...........
Anelė Čiapiikienė, Dorchester, Mass........
Marg. Valatkienė. Roslindale. Mass..........
Paulina Maleckienė, Union City, Conn. . 
M. Kerbelis, Amsterdam, N. Y..................
August Pavilonis, Lawrence, Mass. 
Mrs. J. Burokas. Cambridge, Mass..........
M. Taconis, New Britain, Conn................
I. Chiginski, Sheboygan, Wisc.
V. Lnkminas, VVaterbury, Conn. .............
B. Tatarunas, N. Andover, Mass...............
J. Nevulis, Sugar Notch, Pa. ................
Siiupstikienė, So. Boston, Mass...............
Agnės Talisisky, Shamokin, Pa. ............
J. Sluoksnaitis, Waterbury, Conn. .........
Pranas Zdanys, \Vaterbury, Conn...........
Alena Kauneckienė, \Vaterbury, Conn. 
V. Vitkus ........................................
Steponas Krėvė, Chicago, III. .................
L. Jaksavitienė, Scranton, Pa. 
J. Tamulionis. Nashua, N. H. 
John Traskej. Dorchester, Mass.
M. Kirslis, Cambridge. Mass.
J. Bacys, Worcester. Mass.......................
Anelė Molis, Worcester, Mass...................

(Bus daugiau)

Paveikslas parodo bombų sunkumo skirtumus. Štai viršutinė sverianti 
12.000 svarų. Antra po jos 4000 svarų! trečia — 2000 svarų; ketvirta — 
(kairėj) 1000 svarų ir dešinėj — penki šimtai svarų. Šiomis bombomis 
ardoma nacių karo industrija.

PENNSYLVANUOS ŽINIOS
PHILADELPHIA, PA.

Pas juos galima Įsigyti bi
lietus Į Bostono Jaunimo

KONCERTĄ.
Kaip jau žinome Philadelphi- 

jiečiai turės labai gražią progą 
pamatyti ir išgirsti Bostono lie- 
tuviukų garsią programą gegu- 

| žės 13 dieną, šeštadienį. Lietu- 
1*00 ' muzikalinėj salėj. 2715 E. 
1*00 Allegheny Avė. Bilietai į tą gra- 
l OOjžyjį Vakarą jau galima įsigyti 
1 (¥) P35 šiuos gerb. Platintojus: — 

*00 p. Ant. Dzikas. 3619 E. Thomp- 
*00 son St.. J. Grinių. 3118 Rich- 
*00 mond St., M. Miluką. 1427 S. 

1*00 2nd St.. Oną Unguraitę. 333 
1 fUl Wharton St.. J. Kairevičių, 2855 
- "00 Cantrell St.. Pr. Pūką. 609 N. 

12th St., p. Seilienę. 1223 E.1.1MJ . T .
1 f K) ; Moyamensing Avė., Lietuvių 
S* . Klūbe. 928 E. Moyamensing

* JAve.. Juozą Kavaliauską 1601 
1-00 i S. 2nd St.. W. Norkų. 2647 Ed- 
* ' • dington St.. A. Mažeikienę. 222

‘ Morris St.. J. Buroką 319 Sears 
St.. M. Antanaitytę 2630 E.

1 na'Ontario st” s- Kateiva-1118 E- 

’ Moyamensing Avė.. Balinską.
1 2715 E. Allegheny Avė.. C. Ze-

maitis. 1201 Green St..
■ ! man - Ramanauskas, 

i nniVeraon St” c‘ •
■ ! Edgmont St.. Svecinskas. 

j Y? Cantrell St.. 
1 nn 3143 Salmon 

i nn N 6th st” vitkunienė- 1917 E-
’ Moyamensing Avė.. J. Biržietis. 
’ . 3016 S. 79 St. Tai pirmieji, ku-

i no ! r'e Platina bilietus į taip gražų 
1 0^ i ir naudingą parengimą. Laukia-

' j me dar daugiau platintojų sava- 
norių.

I

J. Alikonis, Chicago, III.....................................  $ 2.00
Jonas Žilis, Duluth, Minn...................................... 2.00
A. Žiemys, Rochester, N. Y................................... 10.00
Lietuvių Draugijų Taryba, Baltimore, Md......... 10.00
Am. Lietuvių Tarybos Skyr., Binghamton, N. Y. 60.00 
Lietuvai Remti Draugija, Cambridge, Mass........ 22.33
Draugijų ir parapijos komitetas, Racine, Wis....54.75
Am. Lietuvių Piliečių Bendrovė, Norwood, Mass. 37.40 
SLA 77 kuopa, Rockford, III............................... ... 10.00
J. Ūsas, Rockford, III.............................................. 5.00
Kun. E. Paukštis, Chester, Pa........................... 100.00
Lietuvių Draugijų Sąryšis, Paterson, N. J. ......  50.00
Am. Lietuvių Tarybos Skyr., New Haven, Conn. 100.00 
Bendras Bostono Lietuvių Draugijų Komitetas 298.55 
Julija Andrilienė, Chicago, III. ............................  1.00
Lietuvių Piliečių Kliubas, Pittston, Pa..................39.18
Nepriklausomybės minėjimo komitetas, Lowell, 95.85

Visiems aukotojams taria nuoširdų padėkos žodį
ALT VYKDOMASIS KOMITETAS.

Chicago, III., 1944 m. balandžio 17 d.

I

žodin užrašo, tai paraginimas 
Radijo valandų vedėjams duoti 
daugiau jiems laukiamos prog
ramos, kad jie dar labiau Jus

metų sukaktis ir 24 metų su- garsintų. Panašiais “titulais” ir 
kaktis nuo Lietuvos Steigiamo- vardais išgarsino ir Philadel- 
jo Seimo. Laukiama ir tinkamų phijos “kunigėlius”, kurie būk 
kalbėtojų. ir darą daugiausiai “trobelių”,

—- * kad ne jie, sako, tai mes tik pa
mokslus susirinkimuose saky
tum, o dabar ir jie kartais pa
sako, ką padarysit, mat dveji 
pamokslininkai vis susikerta. 
Lig šiol kai kurie dar nesupra
to. kodėl tie “pažangieji” nedir-

P. Zaleckas. Bet lietuviai 
kur jų renkamos aukos 
siunčiamos.

PHILADELPHIA, PA.

žino
bus

j

PRISIMINKIME A. A. KUN.
I. ZIMBLĮ

Gegužės 12 d. sueis trys me
tai kaip mirė kun. I. Zimblys, 
Šv. Jurgio lietuvių par. klebo
nas. Jis mirė, bet jo darbai te
bėra gyvi. Parapijiečiai dažnai 
prisimena savo buvusį kleboną 
ir už jo vėlę užprašo šv. mišias.

K. V.

Šio mėnesio viduryj atvykęs 
iš Kalifornijos viršila - sergean- 
tas Antanas Sasnauskas viešėjo 
keietą dienų pas savo motiną p. 
Ievą (Puodžiūnaitę) Sasnaus
kienę, gyv. Phiiadelphijos prie- 
miestyj — Bridesburg’e, kuris 
randasi Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos rybose. Kiek ankščiau 
viešėjo pas p. Sasnauskienę jos 
jaunesnysis sūnus - karys Jo- 

j nas.
i Vietiniame anglų laikraštyj j 
“The Evening Bulletin” kovo 11 
d. laidoje tilpo aprašymas, kad 
jos vienas sūnus korporalas 
Juozas Sasnauskas Europoje 
kovose su vokiečiais labai pasi
žymėjo kaipo drąsus ir suma-, 
nūs Amerikos karys.

sakydamas, kad ir 
mes turime būti Valdyboj, ki
taip mes ardysim. Mat be val
dybos Komitete nenori dirbti. 
Gal todėl neišrinktas Komiteto 
vice-pirmininkas J. Lukosevič,

K. Ro
ll 13 Mt.

O. Sabienė. 3256 
. 2801

M. Pecikonytę.
St.. J. Gustis. 332

Teko sužinoti, kad kalbėtoju 
tame svarbiame lietuvių susi
rinkime pakviestas p. Dr. Ra
jeckas. iš Washingtono Atsto
vybės. Jis pasakys svarbią kal
bą. progai pritaikytą. Kadangi
šis parengimas Philadelphijie-' ba. bet griauna. Tą išaiškino p 
čiams ir apylinkei atstovaus ir Pranaitis, 
šiuo metu šaukiamas Konferen
cijas visuose Rajonuose, todėl ir 
visi Konferencijose numatyti 
reikalai ten bus paliesti.

Džiugu pažymėti ir tai, kad
visi lietuviai remia tą taip svar- ■ atvirai veikia prieš Komitetą, 
bų susirinkimą ir taip įdomią' rengia atskirus vajus, žada 
programą. Juk tokių dalykų ga-i veikti vienas ir tt. Todėl, kad 
Įima pamatyti tik labai retai, paskutiniame susirinkime ir iš- 
Bcstono lietuviai jaunuoliai yra I keltas klausimas prašyti Klū- 
atsižymėję tokiuose garsiuose 
tautiniuose parengimuose, kad 
ir mums tik tenka garbė, kad 
mes galime pamatyti jų prog
ramą. Net svetimtaučiai, kurie 
įdomaujasi lietuvių tautiniais 
šokiais dalyvaus toje šventėje. 
Taip pakviesta bus Internatio- 
nal Instituto atstovai ir įvairių 
tautų žmonės, kad ir jie pasi
gerėtų mūsų liaudies menu ir 
dainomis. Viena reikia mums 
lietuviams turėti mintyje, kad 
mes patys įvertinkim tas gra
žybes, kad būtų pilna salė ir 
kad pasirodytum jog mes su
prantam kokių gražybių turime. 
Tuo savo supratimu mes paro
dysim. kad lietuviai verti lais
vės ir Nepriklausomybės, ir kad 
niekas neturi teisės jos atimti iš 
tokios tautos, kuri turi tokią 
turtingą savo tautos kultūros ir

1 00 Per Koncert3 bus paminėta kalbos lobyną, kad visą pasaulį 
1*00; Lietuvių Spaudos atgavimo 40 sužavi.

bų, kad jie atsiųstų kitus dele
gatus, kurie dirbtų su komitetu, 
bet neraustus! po Komiteto 
darbais. Pažymėtina, kad jie vi
si dabar susibėgo į kokį tai Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Komi
tetą. kurio Valdyboj figūruoja 
mažai kam žinomi: P. Mack, laiku 
A. Merkienė, I

Kun. Dr. V. Martusevičius, 
pradėjęs klebonauti Šv. Jurgio 
lietuvių parapijoj, su parapi
jiečių pagalba įtaisė naujus al
torius ir puikius suolus ir klau
pyklas bažnyčioje. Vėliausiu« 

ūmiu. i. .uavn. l~lku įtaisė naujas Kristaus, 
O Zainieraitienė. ‘ Kančios stotis. Jurgietis.!

Nuo pirmos valandos kaip 
Phiiadelphijos lietuviai išrinko 

'naują Raudonojo Kryžiaus ir 
Karo Pergalės Komitetą, “pa- 

j žangieji”, kaip jie save vadina, 
nebeištvėrė. nėrėsi iš kailio, 
pradėjo raustis po vieningo vei- 

; kimo pamatais. Kadangi kitos 
jėgos jie neturi, kaip galingą 
rėksnių gerklę ir nežmonišką 
akiplėšiškumą šmeižti, meluoti, 

j visus savo priešus asmeniškai 
i suniekinti, tai jie ir pradėjo tą 
kompaniją. Visiems savo gaiva- 

jliškiems ir nuolatiniams užpul
dinėjimams patrijotinių ir ne- 
parsidavėlių lietuvių, jie pasi
rinko kelius papūgiškus žodžius, 
kuriais ir stengiasi apkarstyti 
visus sau nepatinkamus. P. Smi
tas atidarė “kompaniją” jau 
susirinkime viešai išvadindamas 
visus "fašistais”. Jei ne keletą 
drąsių moterėlių, tai gal jis bū-

tų jau tuomet iškėlęs ir kitus 
ginklus “hitlerininkas”, “smeto- 
nininkas”, “nazis”, “kryžiokas”.

Nuo tos dienos vietoj dirbti 
Raud. Kryžiui ir Pergalei, jie 
rausiasi po visų patrijotų dū
šias visus bjauriai plūsdami. 
Pradėjo ir tęsia užpuldinėjimą 
ant J. Kavaliausko, bet jie tik 
išgarsina jo biznį ir nieko negali 
įkąsti jam. nes dirba su daugu
ma lietuvių. Tas pats atsitiko 
užpuolus biznierį Pošką, kuris 
patraukė net jų pačių žmones 
eiti pas taip gudrų biznierį, kad 
net ‘drąsuolius” išgąsdino. Di
džiausią užpuolimą suorganiza
vo ant lietuvių Radijo programų 
vedėjų pp. Antanaičių ir Anta
no Dziko. Jie jau šaukia, kad ir 
radijo aparatus sudaužys, nes 
niekas jų programos nesiklau
sąs. kaip tik “pažangieji”, o jie 
taip uoliai klauso, kad ir žodis

FAIR AND 

WARMER 
-ideal weather 

for saving used

OEAUNG^COLDU /**^**& 
FiESH Mž/NDS

—fats, fresh ar 
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>ant»ol_wcr moteriais.
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Dainos Galybė
Tur būt nerasime žmo

gaus, kuris nebūtų daina
vęs ir giedojęs, niūniavęs 
ar kitų dainavimu buvęs 
nesužavėtas. Ir tikrai, jei
gu mes perbėgsime minti
mis per mūsų pergyventas 
dieneles, tai mes prisimin
sime, kad ir mes taip dai
navom, kaip mokėjom...

Lietuvio širdis iš prigim
ties linkusi prie dainos. 
Ir jis dainuoja nuo mažy
čio purplelio dar mamy
tės supamas vygelėje... 
a-aa-a-aa-a... tai pirmoji 
daina. Tas mažytis išmoko 
iš savo motinos, kai jį mig
dydavo ir liūliuodavo... Čia 
ir motinos buvo mylimiau
sia daina, nes ji savo nuo
širdžiu balseliu kalbėjo 
dainos žodžiais su tuo sa
vo angelėliu...

Jau paaugęs lietuvis ir 
lietuvaitė linksmai raliuo
ja paskui vištas, žąsis, ar 
žalmarges... o koks links
mas tas ankstyvas rytme
tis, kai naktygonių vaiky- 
nai traukdavo įvairias dai
neles! Na, o jau kai ūsas 
po nose pradeda žiurbenti, 
tai ir meilės dainelės kaip 
medum tepa lūpas. Tuo
met tai jau ir prasideda 
dainos magiška galybė, 
nes per dainą jaunuolis 
kalbasi su savo širdimi.... 
Prisimena mokyklos suo
las. Juk tai ta nekalta mei
lė ir galima tik atpasakoti 
pergyventais jausmais po
etų: “Iš Danutės akių tai 
dangus, tai naktis; jų gel
mė — amžina paslaptis! 
Pasakyk, pasakyk, kas 
per galė-dvasia užžavėtose 
tavo akyse?” — mums iš-

Juozas Matusevičius,
Nichola Mohyla,
Antanas Pociusnas,
Kazys Prušinskas (2 br.),
Alfonsas Pociūnas,
Jonas Renda,
Petras Renda (2 br.),
Adomas Saulentas,
Mizolas Šneider,
Edvardas Townsend (2 br.), 

i Adomas Vilčinskas,
Herbert Vičas,
Volteris Zabarauskas.

HARTFORD, CONN.

Anna Kaskas

Opera to Swing

Long haired music or short, it’s 
all the šame to Annamary Dickey. 
young soprano from Illinois mak- 
ing her initial appearance on “The 
Pause That Refreshes On the 
Air” vvith Andre Kostelanetz Sun- 
day afternoon (4.30 EWT) over 
CBS. From the Metropolitan 
Opera stage, vvhere she has ap- 
peared in “Lakme,” “Manon,” 
“Louis” and “La Bohome,” among 
other operas, she doubles as a 
night club singer.

dainavo poetas Maironis. 
Prisiminkime ir tuos jau

nimo būrius... juk jeigu jie 
tik susibėga tai tuo jaus 
prie dainos: “Tėvynės dai- 

i nos, jūs malonios, taip šir
dį žadinat saldžiai!..” Ir 
tie tautos pranašai poetai 
stebisi: “Kas atdarytų
aukso skrynią tėvynės dai
nų malonių?.. Tėvynės dai- 

Įnos jūs auksinės, be jūsų 
šąla mums krūtinės!..”

' i O kai vargelis užpuola, ir 
| tuomet vėl daina lūpose ir 
širdyje: “Sunku akmenė
liui ant kelio gulėti, sunku 

’ 1 našlaitėlei pasauly gyven
at!. Sunku akmenėliui, kad
■ į per jį važiuoja, sunku naš- 
• j laitėlei, kad ant jos meluo
ja. Sunku akmenėlį prieš

■ kalnelį risti, sunku našlai
tėlei mylėjus pamesti...” 
Arba kai lietuvis prisime- 
jna savo tėvynę: “Miškas 
verkia didžiagirių: baisūs 
kirviai jas išskynė; verkia 
Lietuva didvyrių: jų nepri
kelia tėvynė...

Taip. Daina kelia žmo- 
; gaus jausmus iš miego į 
darbą... Kai karių pulkas 
maršuoja nuovargio žings-į 
niu, tai tik žiūrėk ir už- į 
traukė pirmos eilės dainą.

Tik malda ir drąsa galėjo išgelbėti šį bomberį, kuris grįžo iš bombarda
vimo kelionės po Vokietiją. Sparnas visiškai perskrostas, vienas motoras 
visiškai išdaužtas. Jis vieno- --O-'.'dc savo stotyj, Pietinėj Anglijoj. Jį 
vairavo Australiečiai.

šti giliausius širdies jaus
mus kiekvieno ir kiekvie
nos lūpose. Štai, kad ir tas 
padykęs, pilnas energin
gos jaunystės fircikas ir 
tas giriasi su dainele: “Mu
du du broliukai, abu neže- 
noti.. Kvailiai tegul dirba 

| ir sau turtus krauja, o kaip 
j mudu susipratę, tai sau 
tinginiaujam...

RYTINIU ==—
VALSTYBIŲ ŽINIOS

c ——   I fl

ELIZABETH, N. J.
Senai bebuvo iš mūsų koloni-

Iš to seka, kad yra daina,1 J03 Patiekta skaitytoj ap
kurtos magiška ir mistiš- “■» ne dat0' kad nebūt’'- 
ka galybė mums nesupran-dėlto- kad nebuTO «alim>’Ms a-

Kovo mėnesio svarbi mūsų ko
lonijoje žinia buvo sekanti. Per

I

I ,
tarnai, kaip kokia elektros pie jas Pranes.tb x iena
jega, plaukia iš vidaus mū
sų širdies ir patiekia vie- 
ną ar kitą mintį tautos 
kultūros, kurioje ji gimė.' 
Kokioj tautoj daina gims
ta, tos tautos toji daina ir 
turi pilietiškas teises ir tos 
tautos vaikams toji daina 
yra suprantamiausia.

Dabartiniais laikais, ka
da sveriamas kultūriniai- 
politinis kiekvienos tautos 
poaukštis ir mums žinant, 
koks pavojus gręsia tai 
tautai, ano kultūriniai-po- 
litinio egzamino neatlai
kys, gi lietuvio širdis dai
nos gyvenimu gyvenanti 
ir nori iškilti ir parodyti,“Lietuvių pulkai, kaip ap-i11

sako žvalgai, ties Kkunu i Pasau.llu1’ kad mes esame 
per Nemuną plaukia: ,j0 ^aziau Dievo apdova- 
po putoms arklys) j kovąjnotl gą»“>?a>a lr nemažiau; 
k“!T užtrauku *lyg I ^ms skiriamas laisvas fa^ 
banga stiprybės pakelia gyvenimas

i vietinis klebonas kun. J. Simo
naitis. proga 20 metų kai jis 
klebonauja mūsų parapijoje.

I Kadangi karas, visokių sunku
mų prirengimui vakarienių, nu
barta buvo įteikti šiaip stam- 
| besnę auką, kurią parapijos 
i draugijos ir atskiri parapijie- 
j čiai su parašais ant specialių la- 
j pų, su gražiai nupieštu bendru 
i pasveikinimo adresu. Klebonas 
buvo labai nustebintas, nes apie 
tai jis tikrai nieko nežinojo. Iš 
sakyklos visiems širdingai aė- 

' kojo.

i Lietuvai Gelbėti Komiteto bu- 
i vo metinis susirinkimas, kurio 
proga buvo išduotas metinis ra- 

! portas. Paaiškėjo, kad viso ka
soje turima S780.95c. Tie pini-

AMERICAN 
RED CROSS +

choras, vad. Justo Balsio, turė
jo milžinišką koncertą New 
Britaine lietuvių salėje Park 
St. Susirinko pilna salė žmonių. 
Valio lietuviai už tokį gražų pa
sirodymą ir užsilaikymą kon
certe! Tikrai lietuvių daina ne
mirs. nes ją myli lietuviai, jauni 
ir seni!

Pats koncertas buvo kuopui- 
kiausias. Abu vadai vargoni
ninkai matyt įdėjo begalo daug 
darbo su jaunimu. Pilna scena 
dainuojančio jaunimo ir koks 
jisai buvo gražus! Visas dainas 
išėjo kuogeriausiai. Solistai so
listės buvo ponia Valionie
nė iš Hartford. paneiė Valerija 
Kaunietytė iš Hartfordo, ponas 
Matas Kripas iš Hartfordo, po
nas ir žmona Sintautai iš New 
Britain. Morta Warnat iš New 
Britain. Paskui abudu chorai 
skyrium dainavo, ir ant galo 
jungtinis choras užtraukė Šim
kaus nemirtinas lietuvių dainas. 
Dalyvavo kunigai Pankus. Ra
žaitis. Matutis (kuris vedė pro
gramą), Tamoliūnas ir Kripas. 
Gražią jaudinančią kalbą pasa
kė kunigas Pankus. Paskui sve
tingasis New Britaino choras 
vaišino hartfordiečius skaniais 
užkandžiais. Užkandžių valgy
mo metu buvo kelios kalbelės, 
kurias pasakė kunigai Ražaitis, 
Matutis ir Kripas. Taipgi kal
bėjo didžiausi koncerto kalti
ninkai abiejų chorų vadai — 
Justas Balsis ir Antanas Gri
goraitis. Taip tai baigėsi gražus 
jungtinis darbas.

i New Britainiečiai
. Hartfordą 
, programą.
> chorai, jų 

muzika!

MOTERŲ GILDĄS ŠVENTE 10 
| METŲ SAVO DRAUGIJOS 

SUKAKTUVES
Šįmet sukanka 10 metų kaip 

: gyvuoja parapijoje Holy Trini- 
|ty Ladies Guild. Jos surengė šo
kius Hotel Bond šeštadienio va
karą, balandžio 22. Buvo susi
rinkę gražus būrelis lietuvių. 
Dalyvavo ir svečių iš New Bri
tain. Kalbas sakė kunigai Gra- 
deckas ir Kripas. Buvo atsilan
kęs ir kunigas Ražaitis. Daly
vavo ir dantistas Krikščiūnas 
su žmona. Vakarą vedė pirmi
ninkė Mrs. Marcuss. Gildąs tu
rėjo ir iš draugijų svečių, kaip 
tai: Labeckienė, Petrukevičienė 

į| ir Petrukevičius. o iš choro Jus- 
i tas Balsis su žmona.

Gildąs gražiai gyvuoja. Rei- 
i už 

-• ^labdarybės darbus. Jos kasmet 
kurios ■ Prieš Kalėdas surengia Christ- 

- ■ I mas Baskets dėl pavargusių lie- 
melJ tuvių šeimynų ir lietuvių ligo- 

’ nių. Sveikiname jųjų sukaktu- 
, vėse ir linkime joms ir visoms 

me-

mūsų kolonijos nuolat būriai; 
lietuvių išvažiuoja į karo tarny- • 
ba. Jau pasiekta visai arti skai-' 
tlinės 600. Čia dar patiekiama1 kia pasveikinti ypatingai 
jaunuolių sąrašas. Visi jie yra! 
surašyti trijose lentose, 
pastatytos prie altoriaus, už ku
riuos kasdieną artimieji i__
džiasi.

Todėl ir sten-;Lietuvos Paramai kai bus Sali‘ 
!mybė tai padaryti. Patvirtinta 
. veikimas ir palikta visa senoji 
i valdyba su R. Džioveliu prieša- 
; kyje. Vėliau buvo K. Baltra- 
maičio. vietinio jauno lituanisto 
paskaita apie tai. ką jis matė 
Lietuvoje, kai rusai ją okupavo, 

“o-ivaitė p. Anna KaSkas-Kat-!nes j,s dar Bbuvo P° ** Me‘ 
da>- kauskaitė, kuri pasirodys •U 3aval'-,ų' Jlsalsk,al ““P^- 
- 0 I gegužės 21 d., 1944. Jordan ■ =17* va;Mą- Paremdamaa 

ii t> i j i- ą. -- atvaizdais, kuriuos pasisekė1-1 o 11 Rnarnnn izad hnriivicj_ • *

giamasi įsiterpti į eiles tų 
dainos mylėtojų, kurie da
ro išvadas iš dainos po- 
aukščio, kaip tauta kultū
ringa. Šiuo atveju tam lie
tuviškam egzaminui ir pa-i 
sirengė talentinga lietu-

suvargusią sielą.
Net ir žilgalvėliai sene

liai ir tie prie dainos: “Oi 
kur buvai, dieduk mano... 
Vilniuj buvau, bobut ma
na... ir tie irgi su daina su 
paguoda. Taip jiedu su bo-^ 
ba ir grybauti eina, ir i 
nuodami lepšę rauna, 
juos lydi jų šešiolikinė jau- (Hali" Bos’tone, kadUetūriš"; 
nutė dukrelė irgi su daine- j a jaįna suskambėtų au- 

kur gi laimė toj?-—Nesu- lietuviškos dainos mylėto- 
Z1b° nūdien gal sužibs ry- jų _ rėmėjų širdyse. Ar tai 
to? Ir taip daina lyg koks būt „epatriotinga kiek- 
magiškas pabūklas pareik- vienam lietuviui ateiti į tą

ka daina suskambėtų au-
JaP“f, 8r<^bė>' syse tų žinovų kritikų ir tų < 

- _ ~ esu_ lietuviškos dainos mylėto-
_ . -. . - jų - rėmėjų širdyse. Ar tai

WASHINGTON, D. C.—Mrs. Nortnan T. Kirk. wife of the Army 
Surgeon General. shons a Red Cross Home Nu.sinu student how to 
massape the arm of a Waltcr Reed Hospital patient retumed from 
the front. She nears a ribbon for border aervice in the Krat Uorld 
War.

didžiulį lietuviškos dainos 
; koncertą?! p. Anna Kas
kas lygiomis teisėmis su

dainuos ir kelias svetimas 
i daineles, kad palyginus, 
ant kiek yra jausmingesnė 
lietuviška daina. Ir kad 
įrodžius, kad lietuviškos 
dainos pilietiškos teisės y- 
ra lygios su kitų tautų dai
nomis.

Todėl, kas tik jaučiasi e- 
;sąs lietuvis, tai turi progą 
parodyti savo lietuvybę 
darbu, — atsilankymu į 
koncertą, bei palikdamas 
to koncerto rėmėju-a. Vi- 

: sas reikalingas tuo reika
lu informacijas galima 
gauti: Darbininkų Radio 
366 W. Broadway, So. Bos- 

’ton 27, Mass. Arba per te
lefoną: ŠOU 2680.

parsigabenti savo aparatu nu
imtus. Nors kalbėjo apie 40 mi
nučių, bet pakankamai sudarė 
aiškų vaizdą, kaip tragingai 
Lietuvos Nepriklausomybė su
naikinta. Į visus padarė nema
lonaus ir skaudaus įspūdžio. Su
sirinkusieji širdingai prelegen
tui padėkojo. Numatome, kad ir 
ateityje susirinkimai bus pa
skaitomis paįvairinami. Kun. 
dr. J. Starkus turėdavo trum
pus pranešimus.

KARIŲ SĄRAŠAS:
Alfonsas Bunis,
Edvardas Budris,
Andrius Bieliauskas,
Jonas Dirmeikis,
Kazys Grinčius (4-tas br. 1, adv..
Antanas Garbačauskas.
Vilimas Garbačauskas (3 br.), 
Viktoras Grigoža.
Pranas Juškevičius.
Edvardas Juškevičius,
Albinas Juškevičius 13 br.), 
Jurgis Jurkša,
Juozas Jurgonis,
Jeronimas Jocius,
Antanas Kastįlionis,
Pranas Krinick,
Juozas Kazalionis,
Povilas Priviekas,
Juozas Kosakas (2 br.), 
Antanas Kazlauskas, 
Aleksandras Keršis.
Andrius Klišius.
VVolter Kaminskas.
Vincas Karmia,
Jonas Kirslis.

Nors karo tarnybon nebeima
mą dideliais skaičiais, bet iš

Be Galo Įdomi Ir Naudinga 
Knyga JĖZUS KRISTUS 
Pasaulio Išgelbėtojas

Parašė Vyskupas Petras 
Būčys, MIC., 514 puslapių. 
Įsigykite šią be galo nau
dingą knygą ir nuodugniai 
susipažinkite su mūsų IŠ
GANYTOJO gyvenimu ir 
JO darbais. Knygos kaina 
$2.50.

■ mūsų

i tų.
draugijoms ilgiausių

DVIEJŲ CHORŲ 
KONCERTAS

Pereitą sekmadienį, balandžio 
23 New Britaino lietuvių šv. 
Andriejaus parapijos choras, 
vadovystėj Antano Grigoraičio 
ir Hartfordo Švč. Trejybės par.

Kitą mėnesį 
atvyksta į 

ir atliks panašią 
Lai gyvuoja mūsų 

vadai ir lietuviškoji

Užsisakykite Toniko Pas Mus 8
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopta Club Beverage Co.
Grafton Ave.( Islington Mass.

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

V ANĄ.

AŠ NORIU J EITI IR

PAIMTI SAU

'Ufitk Gos

VAIKUI IR GI REIKIA VARTOJANT GASĄ, MES

TIKRAI . IR JŪS ŽINOTE

NESIRŪPINK BRAN
GIOJI ... PASIDEKO- 
JANT GASUI. NES 
TURIME KARSTO 
VANDENS KIEK 

REIKIA.

TAIP PAPA. ;
MES GALIME NAUDO- 

• Ti GASĄ DAUGIAU.
NES PAVASARIS ČIA. 

BET ATSIMINK.
DĖDE SAMAS SAKO. 

BŪKIME TAUPŪS 
KURU.

Jeigu Jums Reikalinga 
GASINIS PEČIUS ar VANDENIUI 

ŠILDYTUVAS

Jei jums reikalingas gasinis pečius ar 
tandemui šildytuvas. prisitaikinkite pri<* 
valdžios reikalavimu, tuomet yra galimy
bes paleidaujamu dalyku įsigyti. I>vl pla
tesnių informacijų ateikite į mūsų arti
miausią krautuvę jūsų kaimynijoje.
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GIRDĖTI LIETUVIU Į
KOLONIJOSE *

♦ GR.ANDIJOZIŠKAS LIETUVIŲ RADIO ♦
KEWANEE, ILL

RAPOLO JUŠKOS KONCERTAS ♦
KONCERTAS

*

♦
♦
♦

(' Darbininko" Specialis Korespondentas) ♦ SEKMADIENĮ, ♦

. aukštus balso tonus, ar žemuti- j 
mus. visuomet jaus tą lygumą, 
švelnumą - pilnumą basso baiso. 
Paprastai žemo balso daininin
kai vietomis balse yra šiurkš
tūs ir kieti, bet Rapolas Juška 
kaip tik parodė sugebėjimą bai
są taip sutvarkyti, kad laukiant, 
kolei jis pasiekia aukštesnę bal
so skalę nereikia nervuotis ir 
bijoti, kad dainininkas suklups 
ir išeis iš muzikalinio tono.

Šiam raporteriui yra džiugu 
tarti šiuos žodžius, nes asmeni
niai galėjau išgirsti jo dainavi
mo gabumus. Laimė, kad jis 
gyvenime turėjo už savo moky
tojus garsiuosius balso lavinto- 
jus. kaip tai: Emilio de Gogoza 
ir Rikardą Hagemaną.

Nesigailiu nuvykęs į tolimą 
Hudson, N. H. Rapolas Juška 
šiame koncerte iškėlė lietuvių 
vardą ir parodė svetimiesiems, 
kad ir mūsų išeivijos lietuvių 

i vaikai turi talentus ir pasiryži
mus siekti prie operos ir kon
certo scenų.

Bostono Lietuviai turėtų pa
sidžiaugti Juška ir ypatingai 
South Bostono Šv. Petre Lietu
vių parapija turinti tokią.... — 
muzikos žvaigždę ir vyriško 
balso pažibą. Raporterius A. K.

Antradienio vakare Apreiški
me Mergaičių Akademijoje. 
Hudson. N. H.. Rapolas Juška 
išpildė girtiną dainų programą 
akademinėms. Tarp akademikių 
matėsi gan daug svečių iš kitų 
miestų, taip, kad solistui buvo 
begalo jauku teikti savo talentą 
atsilankiusiems svečiams.

Programa susidėjo iš dvylikos 
dainalių. Kiekviena parinkta ir 
tinkama susirinkusiai publikai. 
Pabaigoje padainuota lietuviška 
dainelė “Karvelėli, mėlynasis”. 
Begalo džiugu buvo pastebėti, 
kad dainininkas Rapolas Juška 
šiaip prabilo į klausytojus: 
“Kadangi esu lietuvis, tai pa
dainuosiu jums mano tautos 
dainelę. Gal niekados negirdėjo
te ir niekados daugiau negirdė
site šios dainelės”. Neapsirikta, 
nes publika ir akademikės po 
kelis kartus iššaukė dainininką 
atkartoti tą dainelę.

Begalo džiugu matyti, kaip 
mūsų išeivijos muzikai pradeda 
viešai pasirodyti žmonių tarpe. 
Šis Rapolo Juškos koncertas, 
kaip tik davė jam progos pasi
rodyti prancūzų žmonių tarpe 
ir iškelti lietuvių vardą ir dainą. 
Reikia suprasti, kad Apreiškimo 
akademija yra viena žymiausių 
prancūzų mergaičių apšvietos 
įstaigų. Muzika šioje įstaigoje 
yra gan aukštai vertinama, nes 
čionai yra dėstoma Muzikos 
kursas, kurį tvarko ir garsina 
kelios seselės, baigusios Pary
žiaus Muzikos Konservatoriją. Lietuvių Tarybos 
Paklausk prancūzų ką jie mano skyriaus susirinkimas, 
apie šią įstaigą ir josios muzi
kos dėstymo kursą ir kiekvie
nas pasakys: “kad tai yra pas
kutinis žodis”.

Pasikalbėjus su seselėmis 
muzikėms begalo daug kompli
mentų davė už dainas “Honor 
and Arms”: “Die Mainacht” — 
Brahms: “When Children Play”.
— O Hara ir “The Living God”.
— Davies. kuriuos išpildė su 
jausmingiausiu artizmu.

Reikia pastebėti, kad Rapolas.
Juška turi nepaprastą balso do- je. Jau yra padaryta kvietimai 
vaną. Nežiūrint ar jis paima draugijoms ir klubams.

l
♦
♦
♦
♦

CLEVELAHD, OHIO

Gegužes-May 21 d., 1944
3:30 vai. po pietų

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

Tikietų Kainos 
£1.20, $1.80 ir $2.40 

priskaitant taksus

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

ANNA KASKAS,
Lietuvaitė, 

Metropolitan Operos 
artistė, contralto,
“Aš sunaudoja mano 

balsą tam tikslui, kad 
palinksminčiau savo 
tautiečius, paguosčiau 
jų vargus ir sielvartas, 
pakeičiau jų dvasią”, 
sako Anna Kaskas.

Šis nepaprastas koncer
tas sukėlė žingeidumą ne
tik lietuvių, bet ir svetim
taučių tarpe. Gubernato
rius Saltonstall, Mayoras 
Tobin, Congressmanas 
McCormack ir Dr. Jakima
vičius, yra šio koncerto 
garbės pirmininkai.

Mes lietuviai turime pro
gą parodyti pasauliui, kad 
mes Įvertiname meną, kad 
mes mokame gerbti savo 
artistus. Tą Įrodysime 
gausiai atsilankydami į šį 
koncertą.

Jau laikas užsisakyti ti- 
kietus.

Rašykite —

A
9,

♦

I

♦
♦

IŠ ALT SKYRIAUS 
SUSIRINKIMO

Kovo 30 d. įvyko Amerikos
Clevelande 

kuriame
dalyvavo veik visų draugijų at
stovai ir nemažas skaičius pa
vienių asmenų.

Susirinkime apsvarstyta ir už
sibrėžta dirbti tautiniame dar
be.

Pirm. M. Drasutis pranešė, 
kad Ohio valstybės lietuvių 
draugijų atstovų suvažiavimas 
numatytas šaukti gegužės 21 
arba 28 d. Clevelande. Kaip tik 
galutinai bus nustatyta diena ir 
vieta, tai bus paskelbta spaudo-

t

♦

nas būtų iš ten, bet jeigu prie
šingai įvykdavo, žinoma, tuo
met kildavo tikras sumišimas, 
tiktai be kraujo. Kewanee, III. 
per 32 metu parapijos gyveni
mą, daug klebonų turėjo progos 
ten paragauti nemalonumų, tik
tai nei vienas iš jų ilgesniam 
laikui neapsigyveno. Visgi buvo 
kokios nors nepakenčiamos ap
linkybės tam nuolatiniam kle
bonų mainymos? Tiktai dabar
tinis klebonas, kun. S. J. Bart
kus jau 12 metų kaip būna šioje 
parapijoje, tai ištikro visoje šv. 
Antano parapijos istorijoje il- 
giausis klebonavimo rekordas.

Šių metų pradžioje parapijos 
skola baigta mokėti. Garbė kle
bonui ir gerierhs parapijiečiams 
už vieningą darbą. Dauguma pa
rapijiečių yra taikingo būdo 
žmonės. Taipgi yra keletas ker
štingų “bobelių”, kurios sekma
dieniais dar neišmokusios lenkų 
kalbos iš keršto į lenkų bažny
čią bėga. Rodos, laikas suprasti, 
kad kerštingumo keliu nieko 
naudingo negalima atsiekti. Y- 
patingai dabar senesnieji para
pijiečiai turi užmiršti praeitį ir 
prisitaikyti prie dabartinių ap
linkybių. Dabar būtinai reikia 
daugiau kantrybės ir vienybės, 
negu pirmiau.

Darbai eina visu smarkumu, 
j Todėl senukai net senukės leng- 
! vai gauna darbus, nes jaunes
niųjų neužtenka.

Apgailėtina, kad šio miestelio 
lietuviai dar vis neįpranta prie

ir jos normaliam ' skaitymo gerų laikraščių. La- 
Į bai svarbu ir naudinga, ypatin- 
I gai mums senesniems palaikyti 
ir platinti katalikiškus laikraš
čius. Skaitymas gerų ir naudin
gų raštų teikia žmogui daugiau 
supratimo, kaikada ir vienybės. 

Girnikas.

Šis miestas nėra pagarsėjęs 
gražumu arba kokiais ten ypa
tingais patogumais, bet tiktai 
paprastas vidutinio didumo 
miestas. Gyventojų skaičius da
bartiniu laiku siekia iki 17,000, 
žinoma, katalikų tiktai mažu
ma, bet ir tai čia yra 4 skirtin
gos katalikų parapijos. Vien 
tiktai airių parapija didelė ir 
gerame stovy. Kitos trys kaika
da pergyvena daug sunkių ap- 

1 linkybių. Gyventojai irgi susi
deda iš įvairių tautų. Lietuviai 
nuo senų laikų yra apsigyvenę, 
bet dabartiniu laiku jų nedaug 
čia liko.

Šiame mieste lietuviai pradėjo 
apsigyventi maždaug prieš 45 
metus. Pradžia jų gyvenimo, 
kaip ir kitose vietose, buvo var
ginga, kaikada reikėdavo nema
lonumų ir skriaudų patyrti. Jau 
nuo 1912 metų lietuvių vardas 
kitataučiams bent kiek dau- 
giaus buvo žinomas, nes minė
tais metais suorganizuota šv. 
Antano lietuvių parapija. Para
pijos pradžia ir vėlesnė eiga irgi 
buvo gana sunkoka, nes tarpe 
lietuvių nebuvo užtenkamai vie
nybės ir draugiškumo. Tiesa jau 
turėjo bažnyčią patogioje vie
toje ir gražią, bet klebonijos ne
buvo, todėl nei yienas klebonas 
ilgesniam laikui negalėjo arba 
nenorėjo pasilikti. Aiškus gy
venimo patyrimas, kad nuolati
nės permainos klebonų, parapi
jos tvarkai
augimui buvo kenksmingas. Pa
rapijiečiai irgi nesilaikė tvar
kos, visi naujai iš Lietuvos at
vykę, dar visai nieko nežinoda
mi apie šios šalies tiesas, pra
dėjo skaldytis į skirtingas gru
pes. Visiems gali būti aišku, 
kad mes visi iš Lietuvos esame
atvykę, ir vienos šalies žmonės, i 
Bet nelaimė ir šiame atsitikime, i 
kad kaikurie gerbia tris savo ’ 
apylinkės žmones, o tie kurie iš ] 
kitos parapijos arba apskričio,1| 
tų neapkenčia. Tas nelaimingas 
skirtumų darymas mums praei
tyje padarė labai daug nuosto
lių. Daleiskime, kad ir Kewanee, 

, atrasime lietuvių iš kokios da
lies arba apskričio daugiau ap- 

■ sigyvenusių, žinoma, toji dau- 
• guma pageidavo, kad ir klebo-

i

♦

♦
♦LUDWIG JUHT,

estas,
Boston Symphony or- | 
kestros narys, contra- 

bass virtuozas.
Buvęs profesorium Ry
gos Muzikos Konserva
torijoje. Koncertavęs 
Europos ir Amerikos di
desniuose miestuose. Sa
vo programoj turės ir 
lietuviškų kūrinių.

♦
♦
♦
Z." v

♦
♦

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

Arba telefonuokite SOUth Boston 2680

Šiame susirinkime išrinkta 
atstovų ir svečių priėmimui ko
misija. į kurią įeųia B. Drasu- 
tienė. Ona Gecevičienė, O. Ne-

I

manienė. A. Statutienė. J. Kava
liauskienė. Z. Belskienė ir P. 
Glugodienė.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimo Raportas

Komisija išdavė platų raportą 
iš įvykusio Lietuvos nepriklau
somybės minėjimo. Apmokėjus 
visas ruošimo išlaidas, likusieji 
pinigai padėti į banką, kurie bus 
pasiųsti vėliau į centrą.

Pasipiktinimas Dėl Neteisingų 
Žinių

Skyrįaus atstovai su pasipik
tinimu pareiškė protestą prieš 
laisvamanių - tautininkų šmeiž
tus “Dirvoje”, kur buvo šmei
žiami p. Gabaliauskas ir kiti 
asmenys dirbą ALT skyriuje.

“Rimta ir teisinga kritika yra 
reikalinga, bet tokie žemos rū
šies melai net ir geltonam la
pui netinka”, pareiškė atstovai 
ir atstovės.

Labai gaila, kad tokiame svar
biame tautos momente reikia ne

San Francisco zoologijos darže tigrų šeimos bosas, 
tai tigrė Ranee, Bengal. štai jai pasinorėjo duoti švie
žio oro savo šeimos nariui, tai ji tą mažąjį už kalnie- 
riaus ir iš urvo į saulės kiemą.

♦

4
tiktai dirbti tautos darbai, bet je, 33 Sheldon St., Montello, 
ir gintis nuo savųjų, pasivadi- lange pasimatė puikus plakatas, 
nusių tautos darbuotojų, kurie su gražiu Anna Kaskas paveiks- 
net medaliais apsikaišę, bet dir- lu. kur pranešama, kad rengia- 
ba tautos skaldymo ir ardymo mas Darbininkų Radio koncer- 
darbus. Tokių “patriotų” dar- tas, geg. 21 d., 1944, Jordan sa- 
beliai yra tik meškos patarna- Įėję, Bostone. Taipgi patirta, 
vimas kaip Lietuvai, taip ir A- kad toje krautuvėje galima gau- 
merikai. ti to koncerto tikietų. Montellie-

P. G. Korespondentė, čiai galėtų pasinaudoti proga į- 
-------------------- sigydami tikietus iš anksto pas 

p. Eleną Liudienę.MONTELLO, MASS
ŠV. ROKO parapijos klebo- 
kun. Jonas Švagždys, nuo-

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 

602 Washington Blvd. !
BALTIMORE 30, Md. 

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokių reikalų (

Draugijų Valdybų Adresai

★ Naujasis Montello lietuvių 
Franklin klubas turi puikią ap
linkumą, kuriam šiuo momentu 
pirmininkauja nuoširdus lietu-

★ 
nas 
širdžiai užgyrė Darbininkų Ra
dio koncertą ir įstojo to koncer- vjg p Jurgis Davis. Jis yra ir il- 
to garbės globėju.
★ Sunkiai serga p. Vinco Zen- Jos duoklių kolektorius, 

kevičiaus žmona Liudvisė ir' Patirta, kad Franklin klubas 
randasi daktarų priežiūroj Dr. lsbai nuoširdžiai remia lietuviš- 
Moore ligoninėje. P-nas V. Zen- judėjimą ir maloniai aukoja 
"kevičius nuoširdžiai užgyrė įvairioms labdarybėms. 
Darbininkų programos koncerto' 
rengimą ir įstojo to koncerto 
garbės globėju. P-nas Zenkevi
čius yra stambus Montello biz
nierius ir nuoširdus lietuvis pa
triotas. Nesenai palydėjo savo 
žentą p. Antaną Jankūną į Dė
dės Šamo karo tarnybą, p. Jan
kūnas yra savininkas Montello 
Package store, 19 Arthur St., 
gi p. V. Zenkevičiaus biznio vie
ta. 17 Arthur St.

gametis batų Brotherhood uni-

★ Patirta, kad Liethuanian 
National Klubo pirmininku yra 
p. Jurgeliūnas, ilgametis real 
estate biznierius. Taipgi Kazi- 
mieriečių klubo pirmininku p. 
V. Zenkevičius, įžymus biznie
rius.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vlce-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

8 Winfield St.. So. Boston, Mass. 
Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė.

440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass 
Fin. RaSt. — B. Cunienė,

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

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

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

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, —
Seventh SL, So. Boston, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
DNJ> nmtnknh) mmjntnir*

•V. JONO EV. B L. PA4ALPINĖ8

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

ProL Rašt. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston. Mass.

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

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

787 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.
I

Parapijos salėje, 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas tre 
— Cią sekmadienį kiekvieno mėnesio

2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
409 F 7th St Sr> Roflton

UŽKIETĖJĘ VIDURIAI? 
Kramtyki! ši; Gumą!

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

jausitės geriau rytoj. Gausaus šei- j 
mai didumo 10c. Naudokite tik pagal 
nurodymus ant pakelio.

10c ★ Pp. Petro ir Elenos Liuolių, 
rezidencijoj ir biznio krautuvė-

★ P-nia Juzė Kašėtienė kovoja 
su savo širdies liga. Diena bei 
valanda mainosi tai šviesesnė, 

• tai sunkesnė. Nuoširdžios prie- 
' telių užuojautos ir maldos stip
rina jos sveikatą.
★ Dr. Budreckis savo ligą nu

galėjo ir jau sekmadienį, bal. 30 
d., buvo matytas Šv. Roko baž
nyčioje.

I

★ Dr. Algirdas Vaitkus ir po
nia užpereitą savaitę savo gra
žioj rezidencijoj iškėlė šaunias 
krikštynas. Ponia Vaitkienė šio
mis dienomis pradeda stiprų 
pardavimo Karo Bonų vajų tarp 
grekų Brocktone.
★ Patėmyta, kad Montello jau 

džiaugiasi pavasario
pražydusiomis gėlėmis. Pavyz
džiui prie Šv. Roko par. klebo
nijos atrodo lyg gražiausias gė
lynas.

gražiai

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V 
Karo Bonų.

Edna Pauline McCormick iš Herrin, III., minėdama 
savo šeštą gimtadienį, sakosi esą linksmiausia, nes nuo 
jos kojos, nuimta suplasteriavimas. Jos kojoje įsimetu
si osteomyelitis, kaulų liga, kuri daktarų mėginama iš
varyti. Ir kai koja parodė gerumo, taigi ir ši mergaitė 
pasisakė esą linksmiausia savo šeštame gimtadienyj. 
Sveikata — brangiausias turtas.
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ZINUTĖS

MOTINŲ DIENAI PUIKI
DOVANA

Taip pat tą dieną, po Mišparų,

i A. . *, . , t. /*>!»■., *. ■ t. Y. / >.- >V < AV/ >>-/ >> / >V / > . »> < *

i
mis.

mį, Thompson, Conn. Virš šim
tas geradarių sunešė vertingų 
reikmenų vasarnamiui, suauko
jo 100. Kalbėjo kun. Dr. K. Ur
bonavičius ir Sesuo Felicija.

Balandžio 28 d., mirė, ilgai 
sirgusi, Ona Paleckienė, 74 me
tų, gyv. 233 D St. Paėjo Dusme- 
nų parapijos. Amerikoje pragy
veno 34 metus. Paliko vyrą Mo
tiejų, du sūnų, vienas jų karei
vis, ir seserį. Tapo palaidota, 
geg. 1 d., 9 vai. ryte, iš Šv. Pet
ro par. bažnyčios, Naujos Kal
varijos kapuose.

D. A. .Zaletskas rodė gražius 
paveikslus, Vladas Brazauskas 
ir žmona fundino arbatėlę ir 
užkandžius. Jiems gelbėjo ponia 
Svilienė ir kitos. Ponia Karčiau
skienė ir Starinskienė atnešė 
daug reikmenų. Kitų aukotojų 
vardus, manau, paskelbs paren- 
gimėlio vedėjai bei užmanytojai.Bal. 30 d., apsivedė Boleslovas

Juškevičius su Adele Rimkiūte
gyv. 292 E St. Gegužės mėnesio pamaldos,

------------- Šv. Petro parapijos bažnyčioje, 
Tą dieną tapo pakrikštyta Pa- laikomos šią savaitę rytą ant- 

tricija Petro - Onos (Bartusevi- padienį, vakarais kitomis dieno- 
čiūtės) McNiff.

Linda Marija, Vlado - Anielės
(Overkaitės) Baronų. Ketvirtadienį 4 vai. p.p., ir 

7:30 vai. vak. bus klausomos iš- 
įvyko puikus parengimas: arba- Pazlntys. 
tėlė, judomi paveikslai ir “sho- 
wer” Vargdienių Seselių naudai 
— įrengti mergaitėms vasarna-

DAKTARAI

Kitą sekmadienį, 2:30 vai. pp.. 
įvyks Sodalicijos pamaldos ir 
susirinkimas. Susirinkime sese
rys Maristės suteiks paskaitą.

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

(VAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

Tuo pačiu laiku, katedroje į- 
vyks aštunto skyriaus ir High 
School visos diecezijos mergai
čių, pašaukimo ieškančių, pa
maldos.

LANKĖSI
Penktadienį, “Darbininke” 

lankėsi Vincas širka, LDS 1- 
mos kp. narys. Jis užsimokėjo 

■duokles ir kalendoriaus fondan 
laukojo $1.00.

Tą pačią dieną lankėsi Mrs. 
Mary Eirošius iš Roslindale, 
Mass. Atsilankymo proga Mrs. 
Eirošius kalendoriaus fondan 
aukojo $2.00.

i Lankėsi Juozas Smilgis, vie- 
;nas ilgamečių LDS narių ir 
Cambridge Bottling Co. savinin-

i kų. Atsilankymo proga, p. Smil- 
I gis pažadėjo įamžinti savo sū- 
'naus kario vardą į Liurdo kny-

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

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

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

Vėliausios Slailos -
Plaukų kirpimo, Šukavimo, Garbinavi- 

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

Galite rasti Žavėjančiai, Moderniškai 
įrengtame

CASPERS BEAUTY SALON
Tenai didelis pasirinkimas 

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

Priderėtų Rastis Kiekvieno 
Kataliko Namuose

PUIKI KOPLYTĖLĖ

kurios sienas puošia veid
rodiniai stiklai.
Kaina tik $3.75

PARVYKO ATOSTO 
GOMS

SIENINIAI 
KRYŽIAI

—1

1■d

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

Kaina nuo $1.75 
iki $2.50.

riu

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

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

South Boston, Mass*366 W. Broadway,

i
gą. P-nas J. Smilgis yra buvęs 
LDS Centro pirmininku ir ii-i 
gus metus LDS 8-tos kp- finan
sų sekretorium.

Pirmadienį, geg. 1 d., “Darbi
ninke’ 'lankėsi p. Norkūnas, Vy
čių organizatorius ir p. Pranas 
Razvadauskas, Liet. Vyčių Cen
tro pirmininkas. Taipgi panelė 
Felicija Grendelytė. Jie pasipa
sakojo savo įspūdžius iš sekma
dienį įvykusio L. Vyčių apskri
čio seimelio. Sakoma, kad sei
melis buvo gausus delegatais ir 
buvo gan sėkmingas.

Mayor Tobin Priėmė 
Jaunąjį Kapitoną

I
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Karininkas Viktoras 
Galinis

Pereitą penktadienį, bal. 28, 
š. m., parvyko trumpoms atosto
goms karys Viktoras Galinis. 
78 Marine Rd.. So. Bostone, kur 
jo tėveliai labai džiaugsmingai 
apsidžiaugė. Karininkas Vikto
ras Galinis per visą savo kelio
likos mėnesių tarnybą buvo šal
tosios Aiaskos pakraščiuose. Jis 
puikiai išmoko išpilti kailį japo
nams. Turi daug pasižymėjimų. 
Jis atrodo labai gražiai ir svei
kas. Šiomis dienomis lankosi pas 
savo artimuosius ir ateinantį 
sekmadienį vėl paliks tėvelius ir 
artimuosius ir vyks į savo pas
kyrimo vietą. Pasisekimo!
• P-nai Galiniai yra ilgamečiai 

LDS nariai ir “Darbininko” rė
mėjai. Taipgi nuoširdūs lietu
viai patriotai ir veikėjai.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
‘Darbininką”.

{VAIRŪS skelbimai

L. Vyčių Naujosios Anglijos Apskr. 
Sėkmingas Suvažiavimasv •

P-lė Anelė Marksaitė dalyvavo 
Sočiai • Service konferencijoj, 

■ Worcesteryje. penktadienį ir 
šeštadienį. Po konferencijos su 
p-nia Styles ir Koroser atvyko

So. Worcester, Mass. — Ba- (bo sesijos. \ ietinės kuopos į Vyčių N. A. Apskr. suvažiavi- 
landžio 30 d., Aušros Vartų pa-! pirm. S. Karsokas tarė įžangos Rap.
rapijoj, 116 Vyčii^kuopos vado- ■ žodį ir pakvietė apskričio pirm.
vybeje - globoje įvyko L. Vy- adv. Antaną Jankauską vesti 
čių N. A. Apskričio metinis su- posėdžius. Pirm, užėmęs vietą 

pakvietė apskr. dvasios vadą 
Išvakarėse, bal. 29 d., parapi- kun. K. Jenkų vadovauti maldai, 

jos salėje įvyko draugiškas pri- Muzikui Burduliui vadovau- 
ėmimas atstovų su įdomia prog- jant, sugiedoti — Amerikos. 

, rama — vaidinimu ir šokiais. Lietuvos ir Vyčių himnai.
i Vakaru visi atstovai ir svečiai

‘ didelė garbė ir padėka So. Wor-’ 
j cester 116 vyčių kp. ir, jos dva- 
įsios vadui kun. J. Jutkevičiui ir

’ kleb. kun. K. Vasiui.
i Sekmadienio rytą 10 vai. įvy-

važiavimas.

Jūreivis Alfonsas Wadiuga, 
vytis, svečiuojasi pas savo tėve
lius per keletą dienų. Jis atvyko 
atlikęęs “basic training” Samp- 
son. N. Y. Grįš tarnybon trečia
dienį.

i
Sveikinimų ir patarimų kai-____

i labai patenkinti ir už tai tenka bas pasakė šįe; kun K Jenku5i PASĖJAU KANAPĘ 
' <41 <4 zvl rm i v» vxn r4 ziIr O . ... —

Balandžio 24 d., apie 1 vai. 
Bostono miesto mayoras, Mau
rice J. Tobin praleido apie 15 ko gv mį§jos vyčių karių inten- 
min. savo brangaus laiko su cįja> vietiniai vyčiai ir atstovai 
jaunuoju kapitonu Tadu J. Ku- “įn corpore” skaitlingai dalyva- 
ligausku iš Philadeiphijos. kurs vo Svečias kun. Morkūnas pa
dalyvavo Bostono Lietuvių Jau- sakė gražų jaunimui — vyčiams 
namečių Tautinių šokių grupės pamokslą. Labai gražus jaudi- 
parengime. Municipal Building. nantjs vaizdas, kada minia jau-

tXXX ------------ ----------------- --------------------------- ->—
A Kuligauskas. lydimas savo nimo sukiaUpę prieš altorių.
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PARSIDUODA 12 kambarių 
namas. Naujas oil bumeris ir 
furnice, Lile bathroom su “stall 
shower”. Ant kiekvieno aukšto 
yra atskiri kitchenetai ir na
mas galima lengvai perdirbti į 
keturių šeimynų pagyvenimus. 
Kraftex halės ir valgomieji 
kambariai, tapestry plytų fire- 
place valgomame kambaryje ir 
marble fireplace kituose ketu
riuose kambariuose. Dėlei prie
žasties gaisro, namas buvo iš- 
naujo pertaisytas.

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

Mortgičiaus turi $2500., par
davimo kaina S10.000. Galima 
bus ir nusiderėti. Galima pama
tyti sekmadieniais po 12 vai. 
dieną. Pamatykite George Scott, 
572 Broadvvay, So. Boston, 
Mass. (V-19)

I

kun. J. Jutkevičius. kun. F. 
Norbutas, Vyčių organizacijos 
įsteigėjas M. A. Norkūnas, kun. 

Į V. Puidokas, kun. J. Bakanas. 
i kun. J. Vaitekūnas, kun. K. Va- 
sys laišku ir įteikė “Vyties” 
fondan $25.00 čekį, ir Pranas 
Razvadauskas. L. Vyčių Centro 
Pirm.

Suvažiavimas buvo labai skai
tlingas ir turiningas nutarimais. 
Didesnę dalį atstovų sudarė vy

stės - merginos, ir tenka džiaug- 
i tis. kad merginos labai intere- 
! suotos organizacijos veikimu, 
kol grįš iš kovos lauko — karo, 
jų draugai — vyrai.

Rezoliucijas tikiu, kad pa
skelbs apskričio sekretorė.

Kaip jau minėjau, suvažiavi
mas buvo skaitlingas, dalyvavo 
devynios kuopas Centro valdy
bos nariai ir daug kunigų. Viso 
per du šimtai dalyvių. Tai labai 
gražus suvažiavimas šiais lai
kais!

i So. Worcester Vyčiai netik 
mus gražiai priėmė, bet dar pa
sižadėjo finansuoti vieną “Vy
ties” laidą. Labai ačiū kun. J. 

'Jutkevičiui ir jums mieli vy
čiai.

Suvažiavimas padarė trumpą 
pertrauką ir 5 vai. visi nuėjo į 
bažnyčią pasimelsti už žuvusius 
ir gyvus vyčius karius. Ta pro-’ 
ga. kun. K. Jenkus visus daly
vius nufilmavo.

Suvažiavimas baigėsi įspūdin
gai. worcesteriečiai visus pa
vaišino. Ačiū. Pr.

I

I
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Pasėjau kanapę
Ant marių krantelio, 
Oi vija kanapija.
Ant marių krantelio.
Užaugo kanapė 
Ant marių krantelio.
Oi...
Nuroviau kanapę
Nuo marių krantelio...
Oi...
Išmyniau kanapę
Nuo marių krantelio...
Oi...
Balto vainikėlio
Mezgiau kamanėles...
Žirgą kamanojau,
Pas mergeię jojau...

GRABORIAI

S. Barasevidus ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKC

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

mamytės ir adv. J. Grigaliaus, lenkia galvas Aukščiausiajam ir 
pasakė majorui, su kuriuo buvo prašo pasauiiui taikos.
ir city councilmonai sveikinimo po pietų. 2 vai. prasidėjo dar- 
kalbelę ir pasirašė į svečių kny- -------------------------------------------
gą. Taipgi paprašė ką nors par- už p. Juškevičiaus. Busimoji 
vežti Philadeiphijos mayorui jaunoji yra duktė populiaraus 
Samuels. Tobin pasišaukęs ste- visuomenininko pp. Stasio ir 
nografę ir padiktavo laišką, ku- Antaninos Mockų. Dalyvavo per 
rį įdavė Kuligauskui parvežti 50 moterų-merginų. Be kelių ki

tų, buvo atsilankę su savo žmo
nomis Jung. Valstybių Laivyno 
Vyr. Leitenantas Dr. J. Mikalo
nis, ir J. V. Kariuomenės arti
lerijos leitenantas Richardas 
Marcelionis, kurs ką tik sugrįžo 
iš Aiaskos atostogoms. Jam te
kę būti Kiška ir Attu salose.

Rap.

Pagerbė Mockiutę

Bal. 29 d., gražioj pp. Kaz- 
mauskų - Kas rezidencijoje, į 
Roslindale. įvyko gražus pager
bimo vakarėlis p-lei Alenai Moc- 
kiūtei, kuri geg. 14 d., ištekės

dėl Philadeiphijos mayoro. Rap.

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

arti L St.-—Tel. ŠOU 4645

l
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Taisau Namus
Atlieku karpenterio darbą, 

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

i

BALLAST TUBES
POPULAR 4Qc EACH 

NUMBERS 1/
Also limited supply of OZ4. 

6SQ7. 12K7. 12A8. 6SK7, 6K8. 7F7, 
1LN5. 27. 26. 24A. 77.

73, 6C6. 35. 51. 25Z5, 2526 
WiLL ALSO SUPPLY DEALERS 
LARGEST VARIETV OF RADIO 

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

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St.. Boston

I

I

1

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir nakti 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609



— “Sveika Karalienė, Motina gailestingumo, mūįų gyvenimo 
saldybe ir viltie/... SiviAa Marių Žvaigžde!... Sveika Marija Malo- 

j nės pilnoji!... Dangaus Karaliene džiaukis!”—

* KRISTAUS VYNUOGYNE *

Molina Su Kūdikiu Ant Rankų
Karštą vasaros dieną, amerikietis filosofas Emer- 

son įlipo į autobusą pilną žmonių. Visi įkaitę, sudribę 
snaudžia ant suolų. Staiga vienoje sustojimo vietoje 
į autobusą Įlipa motina su mažu kūdikiu ant rankų. 
Dideliu vargu kampe suradusi vietelę motina atsisėdo. 
Šilumos sudribinti keleiviai nekreipė dėmesio. Tvan
kus oras dusino, mažutėlį. Ką daro motina? Motina 
akis Įsmeigė Į kūdikėlio veidą, rankomis jį spaudė prie 
meile liepsnojančios motiniškos širdies, o lūpomis kar
tojo tokius karštus žodžius, kad nenoromis į ją sužiuro 
visi autobuso keleiviai.

Pasaulis — Autobusas
Mes važiuojame autobusu. Tas autobusas, kurį 

astronomai vadina žeme, pašėlusiu greitumu erdvėje 
lekia aplink saulę. Milijonai milijonų keleivių sėdi jame 
grėsdami vienas kitą. Tačiau, kas skaudžiausia, kad 
dauguma jų nežino nei iš kur. nei kur keliauja. Tai pa
saulio autobusas prieš Mariją ir Kristų. Bet štai, prieš 
1944 metus i sudribusių, išvargusių keleivių tarpą sėda 
jaunutė motina su Mažutėliu ant rankų. Kas ji yra? 
Tai Marija su Kūdikėliu Jėzumi. Tačiau pasaulio auto
buso vietos užimtos. Marijai liekasi nuošalus Betlie
jaus tvartelis. Bet Marija, ėdžiose paguldžiusi kūdi
kėli Jėzų, akis Įsmeigusi į jo dievišką veidelį, širdies 
gilumoie kartojo Magnificat žodžius:

— "Štai, nuo dabar visos kartos mane vadins palai
mint?. Nes didelių dalvkų padarė man Galingasis, ku
rio vardas šventas” (Lk. 1. 48-49).

7y■’s Marijos žodžiai sujudino dangų ir žemę. 
Pr.darmse oasigirdo angelų giesmės, o žemėje nuo tos 
valandos žmonių žvilgsniai pakrypo į Jėzų ir Mariją.

Žmonės Sveikina Mariją
Gegužės mėnuo pavestas ypatingai švenčiausios 

Panelės garbei. Dėl to, kad po ilgų žiemos sniegų ir le
du. ro šaltų žiemos orų, po pavasario audrų ir lietų ge
gužės mėnesį žemė apsivainikuoja naujais žalumais ir 
pasipuošia švelnučiais jaunais lapais; dėl to, kad vi
sur — laukuose ir soduose, medžiuose ir languose su
žysta gėlės, ilgėja dienos ir kaskart daugiau teikia 
mums saulės. Tas kurčiasis gamtos džiūgavimas sa
vaime reiškia mūsų pagarbą Tai. kuri vadinama “Pa- 
slapf.ngaja Rože“; “Aukso Namais”. Nuo saulėtekio, 
ligi saulėleidžio, visam žemės rutuly, didžiulėse kated
rose. mažose k

ir-.n r i

: oriu- 
karstų

Pranašystės Išsipildymas
Marijos pranašystė išsipildė. Šiandien visos gimi

nės garbina Mariją, o Bažnyčia, po Jėzaus, Marijos 
garbei skiria pirmą vietą. Marijai pavesti visi metų 
šeštadieniai. Marijai skiriamos aštuonios dienos gruo
dyje, šaltos žiemos laikotarpį. Aštuonias dienas mini
mas Marijos ėmimas į dangų karštą vasaros rugpiūtį. 
Marijai, Ražančiaus Karalienei, pašvęstas spalių, niū
raus rudens, mėnuo. Marijai pagaliau pašvęstas gra-1 
žiausias pavasario gegužės mėnuo. Taip. Nežinoma 
Nazareto Panelė, tylioji Betliejaus Motinėlė, Marija, 
pasidarė žmonių maldingumo centras.

Marijos Garbės Versmė
Ir kas gi esi Tu, o Marija, kad prie savęs traukli 

žmoniją? Kad tave tikintieji vadina Karaliene ir Mo-į 

tina? Kuri tavo garbės priežastis? Tavo Marija garbės 
versmė: Dievo Sūnaus Motinystė, Nekaltas Prasidėji
mas, Gyvenimo šventumas, gailestingumo priebėga,1 
malonių indo, dangaus ir žemės Karalienės vardas!

Sūnus Motinai Pavedė Malonių Iždus
Taip. Šv. Trejybė Mariją išsirinko Įsikūnijančio Į 

Dievo Sūnaus Motina, šventoji Dvasia savo skaisčiąją 
sužieduotinę papuošė dorybėmis. Sūnus Marijai pave< 
dė malonių iždus. Danguje angelai Mariją vadina Ka
raliene. Žemėje nusidėjėliai Mariją laiko priebėga, vie-l 
nintėle pagalba varguose. Iš čia Marijos garbė, šven- i 
tės, maldos, giesmės, pasiaukojimai.

Marija — Malonių Dalintoja
Gražus yra rūtelių darželis, kai jis prisėtas gra

žiųjų gėlių. Bet dar gražesnė žmogaus siela, kai ji pri- j 
sodinta antgamtinio gyvenimo dorybių. Tačiau rūte
lės vysta nelaistomos, dorybės nyksta negaivinamos. 
Marija yra malonių dalintoja: per ją malonės gyveni
mas; per ją kelias prie Jėzaus, per Jėzų į garbę.

1. Sveika Marija, Dievo Motina, 
Kaip saulė šviesi, kaip dvasia gryna, 
Teikis atmint mus savo širdyje, 
Melsk už mus Dievą, Sveika Marija!
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Šventųjų Globa

Seselė Marijona Jean-Eudes, pirmoji Marijos Ne
kaltos Širdies vienuolė, kuri mirė Okeanijoje.

“Ir vėl į širdį grįžo, ramybė angelų, pažvelgusi į kry
žių vien Jėzui gyvenu”.

Mūsų Amžių Kankinys
Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

Pirmyn Su Dievo Darbu

Kun. Gerardas tuojauoplytėlėse, net daugelio šeimų kambarė- (
katalikų suklaupę prieš gėlėmis pa- pranešė policijai ką suži- 
šviesoje skęstančius paveikslus ar nojo. Sekančią dieną atėjo 

u krūtinių sveikina Mariją: patvirtinančių žinių. Ant-
----------- ----------------------------------  ras kaimietis atvykęs į Ve

lykų iškilmes, užėjo į kle
boniją. “Ar galima pasi
kalbėti su tamsta, Tėveli?” 

“Žinoma, prašau,” malo
niai atsakė kunigėlis.

“Aš esu iš Sung Šu Čen,” 
žmogus pasakojo. “Aš su
sitikau medininką iš kalnų 
ir jis man pasakė, kad kun. 
Burns buvo atvestas pas jį 
į namus pirmą dieną kovo 
mėnesio, vakarieniauti. To 
žmogaus namelis netoli 
nuo Tung Yang Mao”.

“Tai labai arti prie Si 
Yang Mao, ar ne?” 
klausė kun. Gerardas.

“Taip, Tėveli.”
“Ar kun. Burns pėsčias 

ėjo ar ant arklio jojo?”

A I

v. Tėvas Pijus XII meldžiasi už taiką.

(Tęsinys)

“Žmogus man sakė, 
jojo”

“Ar jis sakė, kiek su juo 
plėšikų buvo?”

“Apie du ar trys šimtai.” 
Kun. Gerardo viltis paki- 

įlo. Jis pranešė šias naujas 
žinias viršininkams ir tele
grafavo Prelatui Lane, kad 
tikisi greitų pasekmių.

Deja, nepasisekė. Mėne- 
sis po mėnesio pamažu 
praėjo. Plėšikai panaudo
jo tą laiką pasislėpti toli
muose kalnuose, saugioje 
vietoje, kurią jie tik vieni 
žinojo.

Kunigas Burns nebuvo 
išlaisvintas ligi lapkričio 
mėnesio, trisdešimt šeš
tais metais, po dešimties 
mėnesių laukimo, rūpesčių 
ir nelaisvės, ir tada ne su 
kareivių tiesiogine pagal- 

jba. Plėšikai, kurie jį laikė

kad

i

pa-

2. Pana skaisčiausia, nuo kaltės laisva, 
Saugok ligoje, šelpk sopuliuose,
T u kvepiančioji Dausų Lelija, 
Duok sveika orą, Sveika Marija!

3. Tu, kuri žemėj Jėzų penėjai, 
Viešpatį savo ir Sutvėrėją, 
Laukus palaimink mūsų šalyje, 
Gink mus nuo bado, Sveika Marija.

4- Tu, kuri mirtį Sūnaus regėjai, 
Ašaras graudžias po kryžium liejai; 
Per tdvo kančią ir kalaviją 
Duok mums kantrybės, Sveika Marija!

5. Panele šventa, pilna malonės, 
Vienybę platink, sutaikink žmones, 
Naikink rūstybę mūsų širdyje, 
Suteik ramybę, Sveika Marija.

6. Motina šventa ir nekalčiausia, 
Duok nekaltybės dorą brangiausią, 
Dildyk širdyse pikto vergiją, 
Duok Dievo meilės, Sveika Marija!

7. O Karaliene visų šventųjų, 
Išgirsk meldimą žmonių kaltųjų, 
Neduok mums žūti baisioj ugnyje, 
Nuvesk į dangų, Sveika Marija!

1916 metais Brazilijoje, 
Amazonės miškuose pa
klydo viena mergaitė. Ne
laimingieji tėvai visais 
būdais ieškojo dingusios 
dukrelės, nes žinojo, kad 
miške galėjo ją žvėrys su
draskyti. Praėjo kelios die
nos, o mergaitė negrįžo. 
Vargšei motinai atėjo min
tis šauktis šv. Pranciškaus 
Asyžiečio užtarimo. Ji pa
darė apžadus aplankyti 
per labai pavojingas vietas 
to šventojo bažnyčią, jeigu 
tik grįš brangioji dukrelė. 
Ir žiūrėkite! Po kelių dienų 
mergaitė šypsodamasi įė
jo į tėvo namus. “Kaipgi 
tu, vaikeli, suradai kelią 
išeiti iš tų beribių miškų?” 
klausė džiaugdamasi mo
tina. “Mane paėmė į globą 

; vienas pranciškonas. Atve- 
| dęsę lig namų, pats kažkur
■ dingo”. Netrukus motina 
I išpildė ir padarytus apža- 
• dus. Mergaitė neapsako- 
- mai nustebo, kada ji ap- 
į lankytoje bažnyčioje pa-
■ matė paveikslą to paties 
vyro, kurs ją išvedė iš miš
ko. Tai buvo pats šv. Pran
ciškus Asyžietis. “K. P.”

Karaliaus Raktai

nelaisvėje, nesulaukdami 
pinigų už jo laisvę ir jaus
dami sunkenybę jį maitin
ti, nutarė jį užmušti. Pa
galiau pavedė vienam plė
šikui jį saugoti. Šis vyru
kas, būdamas kunigėliui 
gerai nusiteikęs, davė 
progos kunigui ir jo kate
kizmo mokytojui, Wu, iš 
nelaisvės pabėgti. Visi ka
talikai buvo staiga nuste
bę, kuomet kun. Burns pa
sirodė jų tarpe, lig kaip la
vonas atsikėlęs iš numi
rusių. Visi džiaugėsi ir pa
dėkojo Dievui, kad jis išli
ko gyvas. Po trumpo poil
sio, jis sugrįžo į savo misi
jos stotį tęsti misijonieriš- 
ką darbą Dievo garbei.

Nors kareivių galybė 
prieš plėšikus ribota, jie 
vis dėlto daug padaro, su
mažindami jų veiklą ir iš
vydami juos iš miestų į jų 
slaptąsias vietas kalnuose. 
Būriai, sudaryti iš šimtų 
ir net tūkstaančių plėšikų 
būtinai turi varyti savo 
plėšimus plačioje srityje. 
Greitu laiku jų grobis su
mažėja ištisose Mančukos 
apylinkėse.

Kun. Gerardas laikė auk
štoje pagarboje kareivių 
nuotaiką. Vienas įvykis 
trisdešimt šeštais metais 
patvirtino jo išvadą. Vie
ną dieną karininkas užėjo į 
kleboniją ir norėjo sužino
ti katalikiškas laidotuvių 
ceremonijas.

“Sunku tamsta jas api
pasakoti,” tarė kunigėlis 
jaunam kareiviui. “Kokiu 
reikalu nori jas sužinoti?” 

“Vienas katalikas, ka
riuomenės viršila, buvo 
mirtinai sužeistas kariau
damas prieš plėšikus”, pa
sakojo karininkas, “ir jo 
viršininkas nori jį palaido
ti su pilna garbe ir pagal 
jo tikėjimo ceremonijas”.

“Paklausk vyriausybės,”

i

Duosnusis Anglijos ka
ralius Ričardas kartą su
kvietė visus savo valsty
bės didžiūnus, norėdamas 
viešai jiems parodyti savo 
duosnumą. Gausiai visus 
apdovanojęs, pasišaukė 
savo sūnų, Anglijos sosto 
paveldėtoją, ir jam padavė 
savo iždo raktą, tardamas: 
“Savo tarnams aš tiek da
viau turtų, kiek rodėsi tin
kama. Tau gi ypatingos 
meilės ženklan aš atiduo
du visus savo turtus, kad 
su jais elgtumeis kaip no
rėdamas”. Tuo Ričardas 
norėjo paraginti ir savo 
sūnų būti duosniu.

r

kun. Gerardas mandagiai 
prašė, “ar jie nemalonėtų 
palaukti manęs. Aš mielu 
noru apsiimsiu atvykti ir 
pats atlaikyti laidotuvių 
apeigas”. Už trumpos va
landėlės, kunigėlis pradėjo 
šešiasdešimt mylių kelio
nę į Lin Tao Kou miestelį.

Eidamas per tvirtovės 
kiemą, misijonierius pa
matė laikinai pastatytą 
pavilijoną, papuoštą įvai- viršininkai, 
riomis vėliavomis, 
tarp kareiviškos sargybos keliai palydėjo numirėlį į 
buvo pašarvotas mirusis kapines. Kunigas pašven- 
katalikas viršila. ' tino karstą ir trumpai pa

čia kaip tik buvo patogi aiškino Katalikų Bažny- 
ir įspūdinga proga kariš- čios pamokinimą apie mir- 
koms mišioms. Kun. Ge- tį ir amžiną gyvenimą. Jis 
rardas, paruošęs altorių, taipogi gražiai nupiešė 
atlaikė Šventas Mišias ir reikšmę to kryžiaus, kurį 
atskaitė maldas už mirų- jis pastatė prie kapo šioje 
sius. Kareiviai ir pasaulie-1 tolimoje žemėje, 
čiai įdomiai sekė akimis! (Bus daugiau)

kiekvieną kunigo judesį. 
Valdžios ir kariuomenės 

kareiviai, po- 
kame, licininkai ir mokyklos vai-

Linksmi vaikučiai ir misijų kraštuose.
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