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(LKFSB) Slaptasis lie
tuviškos spaudos platini
mas, kurį vykdė Lietuvos 
knygnešiai yra labai svar
bus darbas mūsų kultūrai. 
Svarbu, kad istorijai iš
saugotume kuo daugiausia 
tų knygnešių atsiminimų. 
Žinome, kad daugelis 
knygnešių, patekę pavo- 
jun, pabėgę atkeliavo į A- 
meriką. Kaikurių iš jų at
siminimai surašyti ir at
spausdinti “Knygnešio” 
tomuose, bet nevisi. Yra 
pavojaus, kad knygnešiai 
nusineš juos į kapus ir taip 
išnyks mums brangi isto
rinė medžiaga. Labai pra
šome knygnešius, jų vai
kus, gimines ir šiaip inteli
gentus surašyti visus atsi
minimus iš tų laikų, kada 
slaptai buvo knygos gabe- 
narnos. Kįek galima smul-' ŲŲŲduIžio je'vok.Ų- 
kiau aprašyti kur knygas (anie 80 milijonų 
platino, kokias knygas, sujJ-įZ ‘ 
kokiais kitais knygnešiais i Prleš'tokl žiurki armi. 
bendradarbiavo, kiek nu- naciams *e) a kovo. 
kentėjo nuo sargybinių °
rusų žandarų, kaip knygas. 
slėpė ir tt. Jei kaikurie in- j 
teligentai rastų, kad jiems Į 
būtų lengviau knygnešių 
atsiminimus surašyti ang
liškai, tegu naudoja tą kal
bą. Visą surinktą medžia
gą prašome siųsti adresu: 
Rev. J. Prunskis, 3230 S. 
Lituanica avė., Chicago 8, 
UI. Pageidautina, kad būtų 
pridedamos ir knygnešių 
fotografijos iš senesnių 
laikų, ar kaip jie dabar at
rodo.

J. V. Lėktuvai Nuskandino 
J. V. Du Laivu

Iš Alijantų Centro Piet
vakariniame Pacifike, geg. 
4 — Gen. Douglas Mac- 
Arthur praneša, kad per 
klaidą, nesuprasdami vieni 
kitų ženklų, Jung. Valsty
bių lėktuvai paleido šūvius 
į stovinčius ties Rabaul, 

| Naujoj Britain’ijoj, Jung. 
i Valstybių laivus.

Kautynėse nušovė 
I lėktuvu ir nuskandino 
' laivu.I 
I 
i 80,000.000 Žiurkių 

Vokietijoj

du 
du

Madridas, geg. 4 — Adol
fo Hitlerio laikraštis “Vo- 
elkischer Becbachter” ra-

Kai tik kas nors iš lietu
vių Amerikoje kalba ar 
rašo apie Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą, I 
tai komunistų laikraštis 
“Laisvė” tuojau sušunka: 
“Kažin kodėl mūsų šalyj 
leidžiama taip laisvai 
skleisti nacių propagan
da?” Todėl, kad mūsų ša
lyj yra spaudos, žodžio, 
susirinkimų ir tikėjimo 
laisvė. Be to, kalbėti apie 
Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą, apie Sovie
tų Rusiją, kuri kėsinasi 
vėl užgrobti ir pavergti 
Lietuvą, nėra nacių propa
ganda. Šis karas yra veda
mas, kad išlaisvinti pa
vergtas tautas. Ar galima 
būtų sakyti, kad paverg
tos tautos yra išlaisvintos, 
jei po karo jas pavergtų 
kita imperialistinė valsty
bė? Tai būtų ta pati vergi
ja, o tik naujas pavergė
jas.

Lietuva jau yra buvus 
Sovietų Rusijos vergijoj. 
Ji dabar yra nacių vergi
joj. Lietuvos partizanai 
kovoja prieš dabartinius 
pavergėjus, kad po karo 
vėl būti laisvais ir nepri
klausomais, o ne kad pa
tekti į Sovietų vergiją. Mū
sų šalis ir visos kitos de-

______________________________
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Alijantų kariai nustvėrę geram stavyj nacių troką, Anzio pakra. 
peržiūri visus jame rastus dalykėlius’

Sovietų Armija Kovoja ! 
Karpatuose

Maskva, geg. 4 — Sovie-' 
tų Rusijos kariuomenės 
kovoja prieš nacius prie 
Karpatų kalnų ir pasivarė 
gilyn į Rumuniją.

Kituose Rusijos karo 
frontuose mūšiai laikinai 
aprimo.

Rusai sako, kad 1500 na-

Londonas, geg. 4 — Ali-j VVolfram yra medžiaga 
jantai dieną ir naktį, be reikalinga plieno išdirbi- 
sustojimo, jau 18 dienų, mui. Ispanija tos medžia- 
kaip bombarduoja nacių gos daugiausia siųsdavo į 
Europos tvirtoves. Ameri- Vokietiją, 
kos lakūnai dienos metu,1 
gi Anglijos naktimis.

Per balandžio mėnesį A- 
lijantai paleido daugiau 81 
tūkstantį tonažų bombų. 
Sunaikinta geležinkeliai, 
karo ginklų sandeliai, fa
brikai,laivų prieplaukos.

Visi nekantriai laukia 
kada bus pradėtas įsiverži
mas į nacių okupuotus 
kraštus.

Ispanija Susitarė Su 
Alijantais

VVashington, geg. 4 — Is
panija susitarė su alijan-

VVashington, D. C., geg. 
4 — Ponia Eleonora Roo
sevelt praneša, kad jos vy
rui, prezidentui Roosevelt 
gydytojai patarė dar il
giau pabūti atostogose, 
kad atgauti sveikatą.

Kaip žinoma, preziden
tas Roosevelt buvo perša
lęs ir susirgęs plaučių liga. 
Jis buvo priverstas pasi
traukti nuo pareigų ir pa
siduoti gydytojų priežiū
rai.

RUSAI ATSISAKO PALEISTI tais ir pasižadėjo sumažin- 

ĮKALINTUS KUNIGUS kieti jai; išvaryti kaiku- 
________________ riuos nacių agentus; pa

leisti penkis Italų laivus, 
kurie buvo laikomi Ispani- glijos vyriausybė praneša, 
jos uostuose. kad Kinijai bus paskolinta

Alijantai, ypač Amerika, du šimtai milijonų dolerių 
pasižadėjo siųsti aliejų į ir teiks karui reikalingus 
Ispaniją. ginklus.

Washington, geg. 4 — rapijos be vyskupo žinios. 
Prelatas Ready, tautinės Kodėl Stalinas pakvietė 
Katalikų gerovės konfe- jį į Maskvą, nesunku su- 
rencijos sekretorius, už- prasti. Kun. Orlemanski 
klaustas apie lenkų kun. smerkia Lenkijos vyriau- 
Orlemanskio atsilankymą sybę Londone ir pritaria 
į Maskvą, pasakė, kad bu- Stalino sudarytam Rusijo- 
vo daromos pastangos, je lenkų komitetui. Ka- 
1942 metais, pasiųsti iš A- dangi Lenkijos tauta yra 

• merikos keletą. , katalikų didžiumoje katalikai, tai 
.kunigų, kurie tartųsi’su'Stalino supratimu, kunigo

Subombardavo Lietuvio i 
Kapeliono Būstinę . |

.(LKFSB) Su išvežtais iš 
Lietuvos darbininkais į 
Vokietiją, aprūpinti jų re
liginių reikalų, yra išvykęs 
ir kun. Dr. J. Puišys, sale
zietis. Iš vieno neutralaus 
krašto mūsų koresponden
tas praneša, kad kun. Dr. 
Puišio būstinė sudeginta,'
matyt, atakuojančių lėk- cių buvo nužudyta Rumu- 
tuvų. Dabar jisai ešąs Ber- nijos ir Lenkijos frontuo- 
tyne‘________________________________________ 1 sovietų vyriausybe apie iš- dalyvavimas pasitarimuo-
įi * ITOHFI I* į laisvinimą lenkų kunigų iš se Maskvoje, galėtų didžiai
NlICK^n/iinA I / / / Iz^nAni I I 3HVIIC sovietų kalėjimų. Bet so- paveikti į visus lenkus ir 
nUjKdl luinu I / L! JupUIIŲ LuIYUi vietų Rusija griežtai atsi- gal jie sutiktų su Maskvos 4

---------------------- J sakė priimti katalikų ku- planais.
VVashington, geg. 4 — j numatomas naujas pagy- nigus. 

Generolas MacArthur pra- vinimas veikimo Kultūri- “ 
neša, kad nuo balandžio niame institute. Svarbiau- kun. Orlemanskio važiavi- 
mėnesio 1942 m. Amerikos šia gi — nuo gegužės mėn. mas į Maskvą yra politinė 
kariuomenės nuskandino įsisteigia New Yorke In-I komedija. Kun. Orlemans- 
1727 Japonų laivus ir su- formacijų Centras. Jam ki išvažiavo iš Amerikos 
žalojo 3548. > vadovauti parinkti labai sovietų Rusijos atstovy-

Japonai neturi vilties, tinkami žmonės ir jie duos. bes pagalba Amerikoje

Prelatas pareiškė, kad

Anglija Teikia Paskolą 
Kinijai

Londonas, geg. 4 — An-

Nuskandino Amerikos Laivą 
Žuvo 498 Kariai

__________
VVashington, D. C., geg. 

4 — Pereitą pirmadienį J. 
V. Karo Departmentas

Prelatas Ready pareiškė, pranešė, kad Viduržemio 
kad kun. Orlemanskio mi- jūroje priešo veiksmai nu-

'•f Naciai Pradėjo Puolimus 
Italijoje

Naples, Italija, geg. 4 — 
sija į Maskvą nėra religi- skandino Jung. Valstvbių Naciai pradėjo smarkius 
jos reikalais, bet politinė laiva. Kartu su laivu žuvo puolimus Italijoje, Anzio 
komedija, paruošta sovie- 498 kariai, 
tų Rusijos agentų. Rusi
jos diktatoriai imąsi visų

JHĮJUUHI ličiui 1 VHL1CO, uimamiz.muuCo H J.c uuu^uco ^gaiuu «.iucriM.wje. nriemoniu navergti mažės- 
tiek laivų pastatyti, kad platesnių pranešimų apie Kiek yra žinoma, kun Or- Ųs tautaUg?r jo® užvesti 
galėtų ilgai karą tęsti vnilzimn nlnnna llamoncVi _ •>

prieš Alijantus.

v •

įsisteigė Lietuvių Informa
cijos Centras

savo veikimo planus. ~ ilemanski išvažiavo iš pa- komunizmą. išrodo_ kad 
į j - u e I • ■ ' n^eko garbingo neišeis iš

Mėsos Pirkimas Palengvintas
----------------------- ja Katalikų Bažnyčios, lai 

Washington, geg. 4—Vy- pasiekė telegrama iš Sibi- lai įrodo paleisdamas iš 
riausybė pranešė, kad ro, nuo Onos Lukoševičie- kalėjimų tūkstančius Len-

pakraščiuose ir privertė 
Alijantus pasitraukti at-Pranešime i 

kokiu būdu tas laivas bu
vo užnultas ir, ar priešo 
aviacija ar karo laivai jį 
nuskandino.

Tai jau trečias laivas 
nuskandintas su kareiviais 
šio karo metu. Vasario i 
mėn. priešas nuskandino 
viena laiva. su kuriuo žuvo 
tūkstantis kareiviu. Kitas 
laivas buvo nuskandintas 
pereitais metais vasario 
mėn. ir kitus laivus, kur 
žuvo taip pat keli šimtai 
kareiviu.

nepasakyta , , u,, •
Cassino karo fronto na

cių puolimas buvo sulaiky
tas.

Penkeri Metai Kaip Mirė 
V. Karoblis

(LKFSB) šiemet gegu
žės mėnesyje sueina pen- 
keri metai nuo mirties V. 
Karoblio, kurs K. Griniaus 
kabinete buvo teisineumo 
ministeriu. Teisių mokslus 
jisai buvo baigės Kieve,

riausybė pranešė, kad ro, nuo Onos Lukoševičie- kalėjimų tūkstančius Len- 
žmonės galės dabar pirk- nės, kuri anksčiau gyveno kijos ir Lietuvos ir kitų 

! ‘" ............. - - - - Q dabar yra iš_ tautų kunigus, kurių vie-
Ji klausia kur natinis nusikaltimas buvo, 

kad jie skelbė žmonėms 
Jėzaus Kristaus Evangeli
ją. Jei Stalinas nepersekio
ja Katalikų Bažnyčios, lai 
sudaro sutartį su Šventuo
ju Sostu Konkordatą. Ka
da bus sudarytas Konkor
datas su Vatikanu, tada ti
kėsime. kad religija nebe- 
persekiojama Rusijoje, 
vieno kokio kunigo priėmi
mas yra Maskvos planas 
veidmainiškai pavergti ir 
sunaikinti Lenkijos, tautą.

Komunizmas nebūtų ko-į 
munizmu, jei nepersekiotų 
Tikėjimo ir tikinčiųjų.

Kaip žinoma, šimtai tūk
stančių žmonių išvežta iš1

(LKFSB) Artėjant 
jungininkų laimėjimo 
landai, stiprinamas ir 
tuvių centrinių į 
veikimas, siekiant Lietu- galima pirktis be punktų, yra jos vaikai. 
vos laisvės. Artimoj ateity, išskyrus jautieną. J paž kad kagkart

i Mėsos pirkimui punktai • • * > ’__ •
mokratinės šalys kovoja, dabar yra reikalingi tik ™aziau telegramų ir laiškų 

, begaunama nuo tremtinių 
i iš Sibiro. Daugelis jų jau 
.tenai išmirė, o ir gyvieji, 
į matyt, labiau suvaržomi, 
j kad net susisiekimas su 
USA gyvenančiais giminė-

są- 
va- 
lieJtis mėsos kiek tik norės Aleksote, 

įstaigų be punktų. Visokios mėsos trėmime.
__ . _____1 •   _ • . 1 J • _ 1 t J •

mokratinės šalys kovoja, dabar yra reikalingi 
"-jautienai.—i kad po karo kiekviena tau

ta galėtų laisvai apsispręs- 
| ti, kaip ji norėtų tvarkytis 
ir valdytis.

Štai kodėl mūsų šalyj 
leidžiama laisvai kalbėti ir 
teikti pagalbą pavergtom 
tautom. Komunistams to
ki laisvė mūsų šalyj nesu
prantama todėl, kad jie ti
ki į diktatūrą, kad jie ne
supranta kas yra laisvė; 
jie laikosi savo obalsio: 
“kas mano, tai ne tavo, o 
kas tavo, tai mano.”

i

r

Telegrama Iš Sibiro

(LKFSB) S. Juozelėnai-
tę, gyvenančią Chicagoje, mis apsunkintas.

o

Japonai Neteko 126 Lėktuvų,

Washington, geg. 4 —A- 
merikos kariuomenės da- 

Naciai Sušaudė 21 KSTCIVį jtys suna^^no 126 japonų!
1 I lėktuvus ir nuskandino 17 

laivų Pacifiko karo fron-

Ponape ir Satawan. 
Amerikiečiai neteko 

lėktuvų.
30

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gegužės 6 d.. 2 vai. po pietų Darbininkų 

Radio programos dalį išpildys dainininkės pp. Dau
kantienė ir Brazdžiūnienė iš Cambridge. Kitą progra
mos dalį išpildysime įrekorduotomis plokštelėmis, tarp 
kurių ir p. Ludwig Juht, Boston Svmphony Orkestros 
nario, kontrabaso - virtuozo vienas lietuviškas kūri
nys. Prašome pasukti savo radio rodvkle ant 1150 ki- 
locycles ir klausytis programos iš VVCOP stoties. Bos
ton.

Stockholm. Švedija, geg.
4 — Danų žinių agentūra tuose.
skelbia, kad Vokietijos na- į Amerikos lakūnai palei
dai sušaudė vieną kari-. do 800 tonažų bombų į ja-

LTT Posėdis NewYorke

(LKFSB) Gegužės 14 d., 
; Pennsylvania Hotel, New 

: šaukiamas Liet,
bandė pabėgti Švedijonj i nas smarkiai bombardavo1 Taut. Tarybo s posėdis.

jninka ir 20 kareiviu, kurie į ponų Truk salą, gi laivy-jYorke
RanrTo noRocrfi ŽvArTi inn •. smarkiai hnmhurdovn'Tont

KONCERTAS
Šios radio programos koncertas įvyks sekmadie- 

Lietuvos^ kitų PabaTtijo gegužfe-May 21 d. 3:30 vai. po pietų. Jordan Hali, 
kraštų ir iš Lenkijos, kada ■ Bost°n.e- .Programą išpildys artiste Anna Kaskas, dai- 
Rusija tuos kraštus buvo;mnlnkŲ‘r LŲw‘g ■I“hŲko"tcrabasŲ, ,
okupavus. Išvežtieji yra' Tikietų kainos: $1.20. $1.80, ,r b2.40 (pnskaitant 
koncentracijos stovyklose valdžios taksas). Rašykite arba asmenini kreipkitės 
tolimame Sibire. Sovietų ac“esu-
Rusijos valdžia neleidžia DARBININKAS RADIO
išvežtųjų šelpti per Raudo- i 366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mas».
nąjį Kryžių. 1 Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449.

-1



Penktadienis. Gegužės 5. 1944

■VAIRIOS ŽINIOS
VOKIEČIAI VAKARUOSE TURI

69 DIVIZIJAS
Gražiai Įvertino Lietuvės 

Darbą

Iš viso lenkų kun. Orle- 
ir prof. Lange

Londonas, geg. 4 — Iš 
patikėtinų šaltinių prane- manskio 

kad Vokietijos naciai veikimo atrodo, kad jie y- 
Turi sutraukę vakarinėje ra Sovietų Rusijos vyriau- 
Europoje 69 divizijas — 
maždaug 760.000 kareivių 
ginti pakraščius nuo Ang- vyriausybė gal būti apmo- 
lijos - Amerikos invazijos kėjo tiems 
jėgų. 'lionę į Ma*

Penkiosdešimt dvi divizi-Į viskas paa. 
jos. kaip praneša. Prancū- Amerikos komunistams 
zijoj ir Žemesniuose Kraš-.yra didžiausias džiaugs- 

ir dvylika jų \~ra j-
Norvegijoj. Taigi Vokieti- vienas kunigas, kuris gelb-1 
jos naciai yra nejuokais sti Sovietams jų siekiuose 
pasiruošę kcntraofensyvai sugriauti Lenkijo; 
prieš I
čius.

sa

I
ybės pataikūnai.
Spėliojama, kad Sovietų

Su
ir ke- 
laiku

(LKFSB) Poniai Dauž- 
vardienei balandžio mėne
sį įteikta du pasižymėjimo 
raštai: pirmame reiškiama 
jai padėka už didelį pasi
darbavimą Community 
and War Fund Campain, 
Chicagoje, o antras — už 
vertingą kalbėtojos darbą 
Raudonojo Kryžiaus orga
nizacijoje.

DARBININKAS 2

Praslinkus Pirmai Sešioliktajai
Rašo: A. Daukantas

Nutukęs išsigandęs vo
kietis nėrėsi per duris lig 
žarijų užpiltas, gaudimas 
lauke greit nutilo. Mokyto
jas supratęs, kad čia kas 
nors negero įvyko ir, ka-

Sudegė Salako Apylinkės 
Moteris

(LKFSB) Lietuvoje žmo
nės dabar, ypač kaimuose, 
turi tiek vargo su šviesa, 
kad negaudami žibalo, yra 
priversti lempose vartoti

tuose mas. PADĖKA
I I

anglus - amerikie-

Reikalauja Ištirti Lenku 
Kelionę Maskvon

VVashington. D. C., geg. 
4 — J. V. Kongreso atsto
vas Lesinski pareikalavo, į 
kad Kongresas ištirtų ko
kiomis aplinkybėmis vals
tybės departmentas išdavė 
vizas lenku kun. Orleman
ski ir prof. Langei.

Atstovas Lesinski tvirti
na. kad kun. Orlemanski ir 
prof. Lange esą nepriklau
somos Lenkijos 
Rusijos draugai.

Respublikonas 
iš Connecticut, 
Monkievicz tą 
reikalavimą parėmė.

s vyriau
sybės ištremime autorite
tą.

Kun. Orlemanski' buvo 
* vienas iš iniciatorių pa
remti Kosciuškos vardu 
lenkų diviziją Rusijoj, su
organizuotos kovoti, kad 

! po karo įkurti komunisti- 
Įnę vyriausybę Lenkijoj, 
i Tos divizijos vadu yra 
\Vanda \Vasilewska. Tas 
lenkų kunigas yra rašęs 
straipsnius prieš Lenkijos 
vyriausybę ištremime 
Londone lenkų laikraš
čiuose. kurie remia Sovie
tų Rusijos politiką ir yra

f Vardu Šv. Petro lietuvių 
rapijos moterų ir merginų 
reiviaBK remti ir 
R

I
pa- 
ka- 

Amerikos
danojo Kryžiaus skyriaus. 
•1

Įšalęs Klaipėdos uosto šviturys laukia laisvos Lie- įvairius nesaugius pakai-, 
tuvcs saulutės. Klaipėdos šviturys, tai yra simboliš- talus. Lietuvos spaudoje 
kas šių dienų Lietuvos Ii kimas, kuris šaldo Laisvos minimas atsitikimas, kaip 
Lietuvos atsikėlimą. Bet, kaip poetas dainavo: “Mai- viena Salako apylinkės 
nos rūbas margo svieto... tvirti griūva, silpni kelias... moteris, pastebėjusi, kad

Salako apylinkės

-. . . “f" komunistinio fronto reme- pnesai ir .

atstovas i
{būtent,;®

Lesmskio

jai. Jis buvo organizato
rius pirmo Kosciuškos le
giono Amerikoje. Lenkų 
kun. Orlemanski kalbas ir 
straipsnius noriai spausdi-

viešą padėkas žodį visiems 
zž atsilankymą į vakarienę, ku
ri Įvyko balandžio 23. vakare, 
parapijas svetainėje. So. Bosto
ne. Visų pirma noriu padėkoti 
kun. kleb. P. Virmauskiui. už 
suteikimą svetainės. Seselėms 
už prirengimą ir išpildymą gra
žias programas, dvasiškiams, 
profesionalams ir biznieriams 
už gražius linkėjimus.

Jaunameėiams Marciiioniams 
už išpildymą muzikos dalies, p. 
V. Galinei už padainavimą. p. 
F. Zaietskienei už programos 
vedimą, kuri taip tvarkingai tą 
darbą atliko ir taip gi visuome
nei už atsilankymą ir parėmi
mą to kilnaus darbo, o finansi
niai parėmėte tą skyrių, kuris

20 METŲ, KAIP KLAIPĖDA 
PRIPAŽINTA LIETUVAI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
no komunistinis laikraštis .siunčia mūsų jaunuoliams, esan- 

j “Daily Worker" 
‘munistu laikraščiai.__  I z

BALLAST TUBES
POPULAR JQc EACH 

NLMBERS 17
Also limited supply of OZ4. 

6SQ~. 12K7. -2A8. 6SK7. 6K8. 7F7, 
1LN5. 27. 26. 24A. 77.

73. 6C6. 35. 51. 25Z5. 25Z6 
Al_so SUFPLY DEALERS 

LARGEST VARIETY C" RADIO 
TL3ES ^EW ESGLAVD 

Sat:sfaction qua-arteed or your 
money back. Call Liberty 2337 or 
w.-te for prices on other popular 

numbers.
LSION ELECTRICAL SUPPLY CO.

19 High St-. Boston

i

į

ir kiti ko- r^ems -icaro tarnyboj dovanas.
Taipgi dėkoju visiems aukoto- 

I Lietuvių komunistų lai- 3^- kurie aukavo pinigais ir 
jkraščiai Amerikoj stato: liktais, būtent: "ivonnes 
kun. Orlemanskį ir lietu- House Beauty savininkei, p. 
viam kunigam kaipo pa-; Niaurienei, kuri turi dvi grožio 
vyzdį. j įstaigas — Dedham ir So. Bos-

! Reikia pažymėti. kadį1011- ^ass., p. tarnienei. O. 
lenkų išeivijoje ir nežalež- į Krunaitienei, O. Rimutienei, M. 
ninkija išsilaiko,
--

Taisau Namus
Atlieku karpenterio darbą, 

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

o mūsų: 
išeivijoje ji baigia savo 

1 dienas. Komunizmas yra 
į baisesnis ir už nežaležnin- 

Nelaimė tai tautai, 
užsikrečia komuniz-

Iki ją. 
kuri 
mu.

Kons. Daužvardis—Tarpt. 
Teisių Dr-jos Suvažiavime

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
movers—
Insured and '

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

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

(LKFSB) Balandžio 28- 
29 d. Washingtone įvyko 
American Society of Inter- 
national Law suvažiavi
mas. į kurį buvo pakvies
tas ir kons. P. Daužvardis.

Suvažiavimo garsūs USA 
universitetų profesoriai ir 
teismų nariai laikė paskai
tas iš tarptautinės teisės, 

j buvo ir diskusijos. Posė
džiuose daug dėmesio 
kreipta į pokarinę teisinę 

j santvarką.

5 Z z z z z z z z z z z z z I 

z 
i

MŪSŲ |
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių. mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk-

(LKFSB) 1924 m. gegu
žės 8 d. Paryžiuje buvo pa
sirašyta Klaipėdos kon- 

j venci ja, kuria didžiųjų 
valstybių atstovai Klaipė
dą pripažino Lietuvai. Iš 
prancūzų pusės pasirašė 
min. pirm, ir užs. reik. min. 
Poincare. anglus atstovavo 
makizas de Crewe, iš Lie
tuvos pusės pasirašė min. 
pirm, ir užs. reik. min. Gal
vanauskas. Klaipėdos kon
vencija susideda iš penkių 
dalių. Pirmoji — pagrindi
nė konvencija perduoda 
suverenitetą Klaipėdos * 
krašte, uždeda pareigą at- Lietuvos. Teisingai Tai- 
lyginti okupacijos išlaidas ^os konferencijoje apie 
ir dalį reparacijų (karo Klaipėdą kalbėjo Prancū- 
nuostolių atlyginimas),■ zij°s ministeris pirminin-
numato, % kad ginčijami ^as Clemenceau: 
klausimai bus sprendžiami _ Kalbamasis kraštas vi- 
Tautų Sąjungos ar Hagos sa(ja buvo lietuviškas, jo 
Teismo. Antroji dalis nu- gyventojų dauguma kal- 
stato pagrindinius Klaipė- bos ir kilimo atžvilgiu yra 
dos krašto autonomijos lietuviška. Tas faktas, kad 
dėsnius. Trečioji dalis nu- Klaipėdos miestas didžia 
stato Klaipėdos uosto vai- dalimi yra vokiškas, nega- 
dymą, ketvirta dalis liečia ■ lėtų pateisinti viso to kraš- 
tvarkymą gelžkelių ir upės:t0 palikim0 Vokietijos su- 
tranzito. Paagaliau penk
toje dalyje pasirašiusios

jau lempoje biagiasi švie
sa, pylė į neužgesytą lem
pą kokio tai degamo skys
čio, kurs užsidegė. įvyko 
ekspliozija, liepsnos apsu
pę moterį ir ji nuo žaizdų 
mirė.

I

didžio-

veiksmas, kuriais ji palai
kė tvarką šalyje iki kon
vencijos pasirašymo. Lie
tuviai gerai atsimena, kad 
sąjungininkės
sios valstybės padėjo savo 
parašus, jog Klaipėda pri
skiriama prie Lietuvos ir 
laukia, kad ir šiam karui 
pasibaigus būtų atstatyta 
laisva Lietuva su prie jos 
prijungtu Klaipėdos kraš
tu, tik be tų Lietuvos suve
renumo apribojimų, kurie, 
kaip praktika parodė, tik 
vokiečiams į naudą išeina. 
Klaipėda buvo ir turi būti

Naciai Pasmerkė Mirti 
Umbrasu

(LKFSB) Vokiečių kon
troliuojama Lietuvos 
spauda praneša, kad da
rant kratą pas lietuvį Um
brasą, Klaipėdoje, policija 
rado didėlį kiekį kralikų. 
Jie esą buvę pavogti ir par
davinėjami juodojoje rin
koje. Umbrasas esąs buvęs 
keletą kartų baustas anks
čiau, dabar gi — pasmerk
tas mirti.

Žinelės Iš Lietuvos

Trainavičiūtei, O. Marcinaus
kienei. M. Ilkevičiūtei, A. Mar- j 
VuSų V. Borisienei, A. Zukaus-j 
kienei. Boris Beverage Co.. sa
vininkam — J .Arlauskui ir J.
Skendeliui, Alies Bakery. savi-. konvenciją valstybės su
ninkąs P. Plevokas, p. Kerei- tinka pripažinti teisėtais 
šiam iš Bridgewater, Mass., p. tuos Lietuvos vyriausybės 
Marcinkui — ‘‘Walters Mar- '
ket. p. Čiaplikienei, Zukevičie- k j|
nei Žilinskienei, Nauronienei. i Ųgf [j. rlCllO M1 
Ališauskienei. Čaikiūtei. O.
Svkes. M. Gailienei. M. Rasima- 
vičienei, A. Sinkus. M. Baraus- Se^dienis, gegužės-May 21 
kienei. M. Zokienei. E. Gaidėj* neUi? toli’ tai Darbinin- 
A. Zarkauskienei. Tumas M., j1“* Radio KONCERTAS, kurio 
Saparnienei, M. Galinienei, ir’programą išpildys mūsų jžy- 
visoms kitoms, kurių vardų i mioji damininkė, p. Anna Kas- 
man dar nepridavė. Gavus pa
skelbsiu vėliau. ,

Taipgi dėkoju šeimininkei p.' 
Čiapiikienei ir jos pagelbinin-i 
kėm: p. F. Zaietskienei. Budrec- 
kienei, B. Lissell. E. Gaide. M. I 
Rasimavičienei. Pašakarnienei. - 
Žilinskienei. M. Karčiauskienei, i Hall Bostone. i
H. Stukienei. H. Bushmanienei.j Bostono ir apyiinkės meno: 
D. Januškevičienei, K. Y ugol. mėgčjai gali užsisakyti koncer

to tikietus Darbininkų Radio o- 
’ fise, 366 W. Broadvray, So. Bos

ton 27, .Vass. Tel. ŠOU 2680;

I

į kas. Metropolitan Operos artis- 
i tė. ir p. Ludwig Juht. kontraba- 
sas — Boston Symphony Or- 
kestros narys. įžymus muzikas- 
artistas. koncertavęs Europoj ir 

j Jung. Valstybėse.
Tą dieną programa prasidės 

j lygiai 3:30 vai. po pietų. Jordan 
i Hali. Bostone.

D. Januškevičienei. K.
A. Senkus. V. Laikauskienei. O. 
Gudienei. O. Marcinauskienei. ■ 
M. Barauskienei. Benzinienei. ir 
p. Karčiauskaitėm. 1 
dėjo p. M. Rimutienei. O. Stane- 
liūtei: panelėms, kurios taip

kurios pa- — pas pp. a. Dau-
kantą. A. Zavedską ir kitus:

i Boston — ketvirtadie-

verenume, ypač jau dėl to, 
kad Klaipėdos uostas yra 
vienintelis Lietuvos išėji
mas į jūrą.”

dangi šaudymas buvo gir
dėtis nuo artimos karčia- 
mos “Amerika”, nes žmo
nes tą karčiamą taip va
dindavo, įsakė visiems 
vaikučiams per mažąjį til
tą, per mensarijas, eiti į 
kalno mokyklą prie bažny
čios, kur mokytoja p-lė J. 
Jurkaitė duosianti dienos 
pamokas, nes čia pasilikti 
didžioje mokykloje gali 
būti nesaugu. Spiečiumi 

i vaikai pasileido per upę 
Salantas kalno mokyk
lon. Niekas nepastebėjo 
manęs, kaip aš, atsiskyręs 
iš būrio, atsidūriau pas 
karčiamą “Amerika”. Prie 
karčiamos jau buvo gero
kas būrys susirinkusių vy
rų. Ant didžiojo tilto sto
vėjo ketvertas vokiečių a- 
bazų, tie patys, kuriuos 
buvau ryte matęs mieste 

i prie grūdų sandelio. Prie 
galo karčiamos palei sieną, 

■ stovėjo apie tuzinas vokie- 
i čių karių, jie nekaip išro
dė, jų veidai kruvini, dra
panos sudraskytos ir visi 
; beginkliai. Augalotas, 
; kraujais apkepusiu veidu 
■vyras, kaišiojo vokiečiams 
revolverį po nosim, žadė
damas pasiųsti juos ten, 
kur jis pasiuntęs tą vo- 

i kietį, kuris mieste prie ja- 
: vų sandelio metęs granatą, 
i kuri sprogdama sudras
kiusi jam veidą. Galop iš
liejęs tulžį ant vokiečių, 
'vyras įsakė susirinku
siems paimti abazus, nu
vežti į malūną, sumalus 

j grūdus, išdalinti miltus 
badaujantiems miestie
čiams. Abazai nuo tilto 
greit dingo. Žmonės bėg
dami per tiltą pažvelgda
vo žemyn. Nužioplinau ir 
aš pažiūrėti ko tie žmonės 
ten žiūri. Bent 50 pėdų že
myn, tarp akmenų drypso- 
jo negyvas vokietis. Palei
dus malūną į darbą, už- 
plūdęs vanduo nunešė vo
kiečio kūną nežinia kur. 
Nuginkluoti vokiečiai liko 
sugrūsti į abazą, ir ketver
tas vyrų su kulkosvaidžiu 
nusivežė juos Erlėnų link.

„ menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.z rilW^SHINGTON
COOF•ERATIVE BANK
430 BKOAOWAT • SOUTH BOSTON

Į 
mandagiai prie stalų patarnavo: įniais parapijos 492 E. į
p. M. Matūzaitei. J. Burdulytei.: 7th gt pas p B Cunienę ir ki.| 
O. Pasausytei, M. Ilkevičiūtei. L Kryžiaus dar-:
M. Trainavičiūtei. K. Čaikiūtei.
D. Cunytei. 
platintojoms.

Labai atsiprašau visų tų. ku
rie atėję vėliau jau nebegalėjo 
gauti tikietų. Kitą kartą mė
ginsime patenkinti visus. Liko 
nemažai pelno. Dar kartą tariu 
lietuvišką ačiū.

B. Ciunienė, pirm.

buotojas: pas p. O. I Vaškienę
ir visoms tikietų 440 E gixth gt; Feliksą Zalec.

ką. Strand’Cafe, 374 W. Broad- 
way; Vincą Valatką, p. Feliciją 

i Grendeiytę. “ M 'St.. ir kitus;
Nomrood — Balch Pharmacy. 
1140 VVashington St.; p. Oną 
Pazniokaitę, 58 Heaton Avė.: 
varg. A. šlapelį, 1136 VVashing
ton St.: p. Jurgį Versiacką.

Pleasant St, A. F. Kneižį. tel. 
NORwood 1449. ir kitus; Wor- 
eeseter — varg. Juozą Žemaitį. 
38 Providence St.: LovceU — 
pas kleb. kun. P. Strakauską;

I •
I Lavcrence — pas kleb. kun. P. 
Jurą. p. K. Vencių ir kitus: p. 
Joną Romaną. Brighton, yJLass.

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. 
Broadu:ay, So. Boston 27, Mctss.

Koncerto Rengimo Komiteto 
pirmininku yra jaunas advoka-. 
tas. p. Jonas Grigalus; Garbės' 
pirmininkais yra Jung. Valsty-į 
bių kongresmanas. Kongreso 
daugumos vadas, John McCor- 
mack, Massachusetts valstybės 
gubernatorius Leverett Saltons- 
tall. Bostono miesto mayoras 
Maurice J. Tobin, ir Dr. Povilas 
Jakimavičius (Jakmauh), buvęs 
Massachusetts valstybės sveika
tos komisijonierius.

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

Antanas F. Kneižys, 
Radio Programos vedėjas.

(LKFSB) Per neutralius 
kraštus mus pasiekė laiš
kas nuo vieno veikėjo, 
kurs praneša, kad Lietu
vos žmonės, nors kenčia 
nuo nacių, bet taipgi nega
li užmiršti kruvinų bolše
vikiškos okupacijos metų. 
Nenorėdami nei nacių, nei 
bolševikų okupacijos, lie
tuviai pasiryžę su ginklu L- ,rankose priešintis attinan- ^as Praryta su vokie- x j nioic ninl’ac no’yinmrk I itiems bolševikams (dėl na-L ... -

. , . i Lroc? Kiiv»xtc« crm ir IiirvTii 5rxrr»iicių, tai jie įsitikinę, kad 
Vokietija bus nugalėta ir 
iš jų okupacijos nebus ne
pakeliamų sunkumų išsi
laisvinti). Jungtinių Tau
tų pareiškimai ir garanti
jos, kad bus atstatyta Lie
tuvos nepriklausomybė, 
sulaikytų nuo bereikalingo 
kraujo praliejimo ir palen
gvintų vokiečius nugalėti 
Baltijos kraštuose.

įčiais, niekas nežinojo. Li
kęs būrys ginkluotų vyrų, 

| pasitenkinę sėkmingu puo- 
i limu, grįžo miestelin. Po 
visų ceremonijų, nubėgęs 
mokyklon, pasakiau apie į- 
vykį mokytojai, kuri bai
siai persigando ir tuoj lie
pė vaikams skirstytis į na
mus, bet saugok, Dieve, 
nesivalkioti miesto gatvė- 

įmis.

I

(Tęsinys)

* POINTS FOR PATS *
THE CULTIVATION OF ĮSAS OLD AS
THE HISTORY ofCU/NA ITSELF/BŪTMM, NOTMACH 
OF THIS /MPMTAN7OIL GETS TMR0V6H the BLOCKADE.f

4(Ta JF—

'V *

>

M- firf.

PATS AND O/LS APE TW4T5
® K/7CUEN PATfSSO/MPOPTANT .

TO WAR INDUSTRY TMAT YOU CAM TUR.N IT IN FOR 
CASH ANO EXTRA RATION POINT5,,.
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New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
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•AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Itatered m aecond-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
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Domestic yearly ___________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly_____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams_________ $4.00
Vieną kart savaitėje metams_ $2.00
Užsieny metams ..............  $5.00
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DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Beprotiškos Svajonės"
karū-

Slaptoji Kova Prieš Milžiną Okupantą
Mirtis pašautojo knygnešio. Kairus rašytojas apie vyskupą 

- Kruvinomis kojomis slapta per sieną. - Kaip ap
gaudinėdavo rusų sargybinius. - Knygas veždavo... 
grabe.- Slapti laikraščiai deguto statinėse.-Įvairūs 

nuotykiai.

I

Pereito šimtmečio pabaigoj, Nikalojaus II 
nacijos metu, Maskvoj, rusų pažangiosios šviesuome
nės atstovai įteikė carui prašymą, kad palengvytų rusų Į 
liaudies padėtį, suteikiant konstituciją, ar bent kiek 
daugiau laisvės. Mat, manyta, kad naujas caras bus 
kur kas liberališkesnis už jo tėvą Aleksandrą III, kurs 
savo atžagareivišku nusistatymu pastūmėjo Rusijos 
gyvenimą kokiu šimtmečiu atgal. Atrodė, kad po jo 
mirties nušvis Rusijai laisvės spindulys. Jaunojo caro 
asmenybė lyg ir nurodė geresnės ateities galimybę. Ta
čiau laisvės ieškotojams teko skaudžiai nusivilti. Ca
ras, nevartodamas nė papraščiausios diplomatinės 
kalbos, stačiokiškai atšovė, kad rusų inteligentijai 
teks atsižadėti “beprotiškų svajonių”, nes jis visomis 
pajėgomis palaikysiąs savo tėvo palikimą, t. y. samo- 
deržaviją bei absoliutinį despotizmą. Pasiųstieji dele
gatai pasijuto lyg griaustinio nutrenkti. Sakinys “be
protiškos svajonės” žaibo greitumu aplėkė visą kraš
tą kaipo laisvės laidotuvių pranešėjas.

Panašus išsireiškimas nejučiomis skverbiasi į 
mintį, kai skaitai komunistų išvedžiojimus apie At
lanto Čarterio reikšmę. Pasak jų, Atlanto Čarteris sau, 
o didžiųjų valstybių “įtakos sritys” sau. Kitais žo
džiais, Atlanto Čarteris neatitinkąs realistinei galiūnų 
politikai. Jis pasiliks kaipo graži idealistinio dokumen
to atmintis, bet šiandien reikia gi būti realistu ir pri
imti neišvengiamą faktą, kad trys, o gal ir keturi (ini- 
mant Kiniją) galiūnai pasidalys visą pasaulį į savo 
“įtakos sritis”; gi mažosios tautos turės pasitenkinti 
globa tų, kurių įtakai paklius. Kai dėl “beprotiškų 
laisvės svajonių”, tai mažosioms tautoms, kaip aniems 
rusų tautos atstovams, teks skaudžiai nusivilti, bet nu
sivylimas virsiąs džiaugsmu, kai susilauks laimės pa
tekti į “laisvųjų respublikų” skaičių, po raudonąja 
Sovietų vėliava. Ir kaip čia nesidžiaugs, jei turės net 
savo užsienio politiką! Ar tai girdėta, kad “autonomi
nės” valstybėlės būtų kada turėjusios tokių pramogų. 
Tai niekis, kad atims jų laisvę, sukonfiskuos nuosavy
bę, paneigs tautybę ir religiją, įvesdins mužikišką de
guto “kultūrą”, užgrobs bei išeikvos turtą, administra
ciniu būdu mirtinai likviduos tūkstančius susipratu
sių piliečių, o desėtkus tūkstančių išgabens į Baikalo 
ar Kazakstano sritis — numirti. Bet už tai galės lais
vai šokti kazoką ir turės užsieny pasiuntinybę, susida-' 
rančią iš Maskvos komisarų!

Nežiūrint visokeriopų neprieteklių, caras Nikalo- 
jus II vis dėlto buvo realistas. Samoderžavija tai fak
tas, o laisvė tai tik “beprotiškos svajonės”. Kuo gi ski
riasi šių dienų realistai — bolševikai? K.

Darbininkų Radio Koncertas
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va, Palangos prog. kapelio-'gudruolių, kurie gaudavo 
nas, dažnai nusiveždavo grabą, prikraudavo jį kny- 
caro muitinės valdininkus igomis, gaudavo moterų- 
į Klaipėdą, gerokai juos verkėjų ir taip prasmuk- 
pavaišindavo, prisikrauydavo pro budriais žandarų 

. Kiti net suvaidinda
vo lyg tikras laidotuves ir 
pasiekę miestelį su knygų 
pilnu grabu smukdavo 
kur į saugią vietą. Už tat 

į kaip gi vertindavo žmonės 
tas taip sunkiai gaunamas 
slaptas lietuviškas kny
gas! Vienas knygnešys pa
sakojasi, kad apsikabino jį 
kartą kaimietis, atvykusį 
su knygomis ir džiaugda
masis kalbėjo:
— Nebūčiau taip nudžiu

gęs. jei tėvas būtų iš kapų 
'.atsikėlęs, kaip dabar tokio 
! brangaus turto sulaukęs.

davo knygų ir ant vežimo'akis, 
pasisodinęs girtus valdi- į 
ninkus, parsigabendavo 
didelius kiekius.

Nevisiems taip laimingai 
praeidavo. Kaikuriuosį 
knygnešius net vokiečių 
žandarai pasigavę rusų po
licijai atiduodavo. Dauge
lis jau per siena beeidami 
sveikatos netekdavo. Sa
kysime, vienus knygnešius 
Žygaičių parapijoje užduo-' 

lė kareiviai. Neturėdami 
kur pasislėpti, šoko į Eže- 
rūnos unelį ir pasinėrė, tik 
burna virš”, j palikdami al
savimui. Tai buvo snalių 
mėn. vidury, kada Lietu
voj jau gana šalta. Vande
ny teko išbūti apie valan
da.

Keleiviai, važiuodami iš 
Palangos link Gargždu, pa- 
rubežv. matydavo nevieną 
kryželį. Paklausti, kam jie, 
o gyventojai pasakojo: 

į — Čia knygnešį nušovė...

LAIDOTUVIŲ PROCE- 
Si JA, O GRABE — 
KNYGOS

Spaudos draudimo metu 
lietuviai žinojo, kad jei 
pas juos rastų knygą ir pa
vogtą arklį, tai už lietuviš
ką knygą būtų daug dau
giau nubausti. Dėl to lietu
viškas knygas, taip var
gingai perneštas per sieną, 
turėjo labai slėpti. Jas 
slėpdavo tai aruode po 
grūdais, tai krosnyje (pe
čiuj) įtaisytose slėptuvėse, 
tai kapuose (pavz., Kupiš
kio kapų koplyčioje buvo į- 

i rengta knygų slėptuvė), 
slėpdavo bažnyčių bokš
tuose (šv. Mikalojaus baž
nyčioje Vilniuje lietuviai 
buvo įrengę draudžiamų 
knygų slėptuvę). Kadangi 

jį bažnyčias daug žmonių 
lankosi, o policijai ne taip 
jau patogu sekti, tai kai 
kur bažnyčių bokštuose ar 
ant lubų buvo įrengta slap
tų knygų skaityklos - bib
liotekos. Kiti susipažinę su 
policijos namų sargais sa
vo knygas paslėpdavo ant 
policijos namų aukšto. 
Kaikur žemėse buvo įtai
sytos slėptuvės, su specia
liai įtaisyta, gražiai atke
liama velėna, kiti vėl su
grūsdavo į stogų šiaudus, 
kur knygas ne kartą pelės 
suėsdavo. Kiti nešdavo į 
miškus ir palikdavo kokio 
išpuvusio medžio drevėje, 
ar paslėpdavo po akmenų 
krūva. Net ir skaityti lie
tuviškas knygas buvo la
bai pavojinga. Kaikurie 
skaitydavo nakčia, jaujo
je. Namuose skaitydami 
užsirakinėdavo duris ir 
langus užleisdavo. Buvo testamentą įrašė, 
pasirengę, jei namus ap- J° kiekvienam pa
suptų kratyto jai, spaus-!raPij;e^iui’a^Tn!nir^ui- Au
dinius į slėptuvę ar į pečiuj^ duotas jo slaptai išleis- 
tuojau sumesti. |tas lietuviškas katekiz-

Didelis vargas buvo slap- mas- Jo paskutinė valia 
tąsias knygas po kraštą buvo išpildyta.
paskleistu Daugelis slėpė Lietuvių knygnešių at- 
po drabužiais, įsitaisę tam kaklumas ir pasišventi- 
net specialius maišelius. | mas kovoje su Rusijos mil- 
Kiti vežimuose po pelųlžinu dėl spaudos laisvės 
maišais gabeno, ar važiavo, buvo nepaprastas. Teisin- 
apsidulkinę, Iv g iš malūno. gaį vienas iš jų pasakė: 
Kaikurie gabendavo degu-Į _ Kiekvienos lietuviškos 
tuotose bačkose, lyg jie knygOS lapas buvo knyg- 
būtų deguto pardavėjai. neįiu baime ir pavojais 
Daugelis mokėsi knygrišių. praustasy K. J. Prunskis.

__________
Įsijauskime į vieną knyg-' 

nėšio tragediją. Einant per 
sieną gabų, pasišventusį 
knygnešį Vincą Čižauską 
pastebėjo sargybiniai:
— Ėmė šaudyti... Kulkos 

iš visų pusių smigo varg
šą, o jis, sužeistas, tik bė- 
go, slėpės kiek galėjo. Pa- 

Įgaliau šaudymai aptilo... O 
Vincas vis bėgo ir bėgo, 
gelbėdamas ne tiek save, 
kiek lietuviškas knygas ir 
laikraščius... Pagaliau, 
matyti, jam daug kraujo 
nutekėjo, neteko jėgų, 
parpuolė kniupščias'į bul
vienas ir apalpo. Didelis ir 
sunkus ryšulys su knygo
mis, kurį buvo prisirišęs 
prie nugaros, užkrito ant 
nelaimingojo Čižausko 
galvos! Ryšulys prislėgė 
jo galvą prie purios smil- 
tinės dirvos ir užtroškino 
jį. Nelaimingojo kankinio 
lavoną po kelių dienų rado 
vietos žemaičiai”. (Knyg
nešys, I, 213).
KNYGNEŠIŲ TĖVAS

Tos baisios knygnešių 
kančios neturi išblėsti lie
tuvių atmintyje, tuo la
biau jas privalome prisi
minti šiemet, švęsdami 40 
m. sukaktį nuo to laimėji
mo, kada pavergti lietu
viai, vyžoti kaimiečiai su
silaukė pergalės prieš ga
lingąjį Rusijos carą, iško
vojo spaudos laisvę.

Po 1863 m. sukilimo oku
pantai visiškai pasiryžo 
Lietuvą surusinti. Norėda
mi, kad lietuviai priprastų 
prie rusiško rašto, o vėliau 
ir pfrie jų kalbos bei dva
sios, uždraudė lietuviams 
spausdinti knygas šimt-; 
mečiais įprastomis vartoti 
raidėmis. Lietuviai pajuto 
pavojų ir atkakliai stojo į 
kovą. Jos pradžią labai 
reikšmingais žodžiais nu
sako “Knygnešio” redak
torius P. Ruseckas (socia
listams artimų pažiūrų 
žmogus):
— Sunkią garbingą kovą 

dėl spaudos pradėjo vys
kupas didvyris, tikras 
tiems laikams tautos va
das, lygus didiesiems Lie
tuvos kunigaikščiams, Mo
tiejus Valančius. Anais 
sunkiausiais laikais, kai 
visa Lietuva po 1963-4 m.
sukilimo gulėjo rusų par- žmonės prasčiokai, mai- binius, imdavosi visokių 
blokšta ir sumindžiota, kai dingos moterys ir tt.’ 
beveik visi galvoją, -jau-! (Knygnešys, I, 6-7, 14). 
čią Lietuvos žmonės buvo _
išžudyti, išvaikyti, ištrem- "»«***■» PAVOJUJ 
ti, visiškai prislėgti, jis EINANT PER SIENĄ 
pirmas pakėlė kovą prieš 
bendrą pravoslavinimo bei 
rusinimo ir tautos dvasios 
naikinimo politiką, pakėlė 
kovą dėl uždraustos spau
dos atgavimo... Jis pirmas 
(1866 — 1867) m. pradėjo 
spausdinti savo knygas 
Prūsuose ir suorganizavęs 
ištikimus vyrus, ėmė slap
tai gabenti jas į Lietuvą ir 
čia platinti... Prasidėjo ka
ras: į karą stojo generolai 
(vysk. Valančius, kai kurie 
jo artimiausi padėjėjai), 
karininkai (kunigai, ne
skaitlingi tuomet pasauli
niai inteligentai); stojo pa
prasti eiliniai kareiviai —

i

Kai rusai caras valdydamas Lietuvą uždraudė lie
tuviškos knygos bei laikraščių spausdinimą lotyniš
komis raidėmis, tai lietuviai veikėjai jas spausdino 
užsienyje ir pasišventusieji knygnešiai gabeno į Lie
tuvą. O Lietuvos motina, sukdama ratelį, mokino 
mažyčius lietuviškojo rašto. Ir ji savo nuoširdžiu rū
pestingumu išmokino tėvų kalbos ir tuomi nugalėjo 
persekiotojus - nevidonus. Tai garbė Lietuvos moti
nai.

ŠIŲ LAIKŲ GIESME

Geg. 21 d., 3:30 vai. po pietų įvyks Darbininkų radio 
koncertas, kurį išpildys art. Anna Kaskas. Du dalyku 
padaro tą koncertą ir patrauklų ir pareigingą lietuvių 
visuomenei lankyti: tai art. Kaskas asmenybė ir kon
certo tikslas — paremti D-kų radio programą. Kon
certo vykdytoja jau tiek yra užsirekomendavusi, kad 
tik jos vardą paminėjus, jau kyla vaizduotėje jos švel
nus, aksominis, pajėgingas kontralto, sugebės sužavė
ti ir lepius, daug reikalaujančius klasinės muzikos ži
novus, ir paprastus lietuviškų dainų mėgėjus. Jos sko
nio kokybė lygi jos pajėgingo balso pločiui. Ir viena ir 
kita — neišmatuojama. Su savo žavinga išvaizda ji su
derina gryną lietuvišką patriotizmą, pabrėždama savo 
lietuvišką kilmę net tokiose vietose, kur visai nėra lie
tuvių ir kur ji nekliudomai galėtų vaidinti amerikietiš
kos aristokratės rolę. Greta daugelio didingų jos as
menybės pliusų, lietuviškumo pliusas mums pats ma
loniausias.

Gi koncerto tikslas — paremti D-kų radio progra
mą automačiai įpareigoja kiekvieną lietuvį jame daly
vauti. Kol tą D-kų radio programą turim, tol nepilnai 
gal jį įvertinam. Bet jei jo netektume, kaip skaudžiai 
pasigestume! Kas šeštadienis klausytis per radio lie
tuviškų dainų, kalbų, žinių, skelbimų — juk tai tokia 
smagi lietuviška pramoga. Tai tarsi dvasinių atostogų 
momentas. Ir ne vien tik lietuvių kalbos skambumas 
mus patraukia. Gauname ir svarbių pranešimų, at
vaizduojančių mūsų išeivijos ir Lietuvos gyvenimą. Ir 
kiek tai kartų teko išgirsti įvairių žymių svečių paska
tinimo ir pamokinimo žodį. Iš viso, D-kų radio progra
ma tiek inėjo į mūsų gyvenimo dienotvarkę, kad be jos 
tai būtų tarsi be druskos. Tad drauge su mūsų spauda, 
remkime ir mūsų radio programą. K.

O, Marija, būk meilinga;
Tu pasauliui reikalinga.
Tavep šaukiam’s Tavo žmonės 
Ir maldaujame malonės.

Karaliene Tu beribių, 
Pažiūrėkie iš aukštybių, 
Kas čion darosi ant žemės 
Ir pasaulis koks aptemęs.

Jok Tu Lietuvą globoji, 
Motinystės nenustoji.
Žiūrėk žemė Tavo šventa 
Priešų kojom kaip išminta.

Tėmyk vakarus ir rytus, 
Gelbėk vaikus išblaškytus. 
Drambliai Lietuvą apnyko 
Vienas trypia, antras tyko.

Vaikai tėvo nebežino
Į Sibirą išdangino.
Kas dar liko nuo Stalino
Baigia grūsti į Berlyną.

Melsk, Marija, Visagalį 
Paliuosuoti mūsų šalį 
Nuo erškėčių, kalavijo, 
Kurie Lietuvą apvijo.

Mes lietuviai nelaimingi, 
Globos Tavo reikalingi, 
Mes Tėvynės prieangyje
Šaukiam: gelbėk, o Marija.

KEISTAS 
TESTAMENTAS

Knygų platinimas buvo 
labai pavojingas darbas. 
Buvo įsisteigusios slaptos 
draugijėlės ar taip pažįs
tamų būreliai, kurie kny
gas tarp liaudies skleisda
vo. Kartais nežymiai įvy
nioję ir paštu pasiųsdavom 
kokį slaptą laikraštį, kny
gą. Kiti eidami į bažnyčią 
po drabužiais pasikišdavo 
atsišaukimų ir su procesi
ja eidami aplink bažnyčią 
nežymiai išbarstydavo, o 
jau susirinkti buvo kam. 
Kiti tiesiai ant šventoriaus 
pardavinėdavo slaptas 
maldaknyges, pastatę sar
gybą. Kaikurie elgetomis 
pasirengę krepšiuose ne
šiojo lietuviškas knygas 
arba tyčia stodavo tarnau
ti į smuklę, kad per atva
žiuojančius ten žmones 
būtų lengviau draudžia
mas knygas išskirstyti. 
Kun. Sederavičius po pa
žastimis turėjo slaptus ki- 
šenėlius knygoms, iš kur 
išsitraukdamas dalino 
žmonėms. Kaikurie kuni
gai kalėdodami slaptai da
lino knygeles ir laikraš
čius, netgi buvo įsteigę 
slaptas bibliotekas, dalino 
elementorius. Kun. Siamas 
mėtydavo ant kelio lietu
viškas knygas, kur žmo
nės dažniau vaikščiodavo, 
kad jie susirinktų. Kun. 
Kasperavičius už 300 rub
lių slaptai išspausdino 
15,000 gegužės mėn. kny
gelių ir jas išdalino nemo
kamai
knygų išplatindavo per 
Šiluvos 
knygnešys pasakojosi, kad 
jį prie to slaptojo darbo 
paskatino kun. L. Tarvydo 
pamokslas, kai jis ragino, 
kad visi turi būti Lietuvos 
misijonieriais, verstis vai
kų mokymu, knygų bei 
laikraščių platinimu. Mei
lė prie slaptos lietuviškos 
knygos buvo tokia didelė, 
kad kun. Skrodzkis į savo 

jog PO'

žmonėms. Daug

U. Gudiene.

išmislų. Taip, vienoj vietoj 
,—pasamdydavo vyrą, kurs 
i mokėdavo bliauti avies 
balsu. Jis kai tik surinka, 
sargybiniai ir puolasi į tą 

manydami, kad 
i avis 

pūdus ir varo, o knygnešiai tuo tar- 
_■ -----Daugelis

pasirinkti knygnešių turėdavo ir gin-

atlaidus. Vienas

Knygnešiai spausdinius pusę, 
susikraudavo į pakius po kontrabandininkai 

daugiau (120-200 svarų), pu ir praeina; 
Stengdavosi į 
naktį, kai siautė pūga, vėt- klą,^ kurį mirties^ pavojuje 
rasų lietumi. F" * * x~x'
nepažintų, audavosi nagi
nėmis, vyžomis, klun!|)ė- 
mis. Naginės ar vyžos be
einant dažnai nuplyšdavo, 
pradildavo kojų padai ir 
knygnešis kaltais sieną 
pereidavo kruvinomis ko
jomis, peršalęs... Kiti įsi
gudrinę netgi buvo įsitaisę 
baltus drabužius, kad būtų 
netaip pastebimi žiemą. 
Norėdami nuvylioti sargy-

Kad pėdų tekdavo ir pavartoti. Mo
kėdavo ir išdaigų iškirsti: 
kartą knygnešiai pamatė, 
kad juos atsiveja raitas 
sargybinis. Jie pasitaikė 

■ir peršovė uriadninko ark
lį. Persekiotoją rusą nu
ginklavo ir surišę įgrūdo į 
praplauto negyvo arklio 
vidų. Piemenys radę pasa
kė žmonėms. Po to įvykio Vll# 
uriadninkas buvo iškeltas. ■ drobių 

Knygnešys kun. J. Viks- knygos.

darbo, kad lengviau būtųl 
naujas knygas žmonėms! 
įsprausti. Kaikurie buvo 
įsigudrinę suvaidinti krai
čių gabenimą, kur vieton 

skryniose buvo 
’-------- O buvo ir tokių

Lietuvių knygnešių at-
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PADĖKA

Džiaugiamės, kad mūsų gera
širdės lietuvės įvairiose koloni
jose labai nuoširdžiai remia mū
sų šią vasarą organizuojamas 
rekolekcijas ir mergaičių tam
pę. ruošdamos įvairius parengi
mus ir šelpdamas mus savo au
komis.

Neseniai dėkojome NVaterbu- 
rio ir So. Bostono veikėjoms, ši 
kartą mūsą karšta padėka pri
klauso Worcesterio, Aušros 
Vartą parapijos darbuotojoms: 
poniai Zakarienei. poniai Nedz- 
veckienei ir poniai Vaitkevičie
nei už jų sukviestą susibūrimą 
pas p. Karalienę, 72 Vernon St., 
kur gavome daug įvairių daik
tų ir pinigais $113.20.

Daiktais arba pinigais dosniai 
aukojo: p. Emilija Zakarienė. 
A. Pauliukonienė, Marijona 
Augustinavičienė, Elzbieta Gie
draitienė. Tillie Gilbert, A. Pu- 
zarienė. Serafinąvičienė. M. Li- 
benis. Anastasia Savickienė. R. 
Buvidienė. Spirkovičienė, P. E- 
rikson. E. Pelletier. O. Mikolai- ; 
tienė. Wilkes, Gatuliai. V. Kie-.• 
liene. R. Dubickienė. Savickie-' 
nė. Diržus. O. Nedzveckienė. M. 
Puodžiūnienė. P. Kazlauskienė. 
Tam ule vičienė. x A. NVhite. M. 
Katienienė. Elizabeth E.. M. Ku 
reišienė. O. Kazlauskienė, An

nė. R. Lukančiūnienė, O. Emco.
M. Borokienė. O. Šuklienė. Kuz- 
mickienė. P. Marcinkus. M. Ku- 
darauskienė, Svvipp, A. Zalinski. 
A. Jakutis, A. Bobinienė, Dr. P. 
Lankenner, S. Galcius. Marcelė 
Sviklas, T. Seurusaitienė, Ieva 
Mąčinskienė, E. Giedraitienė. 
Valerija Lozoraitis. Ona X.. Mi- 
trikai. Kr. Stakūnienė, E. Zuki- 
nienė, K. Meškinienė, Ieva Pi- 
gagienė. A. Kasparienė, J. Ku- 
darauskienė, B. Sviklienė, J. 
Valadkienė, O. Navickienė. An
gelė Vaisa, 1 
Petruceviėienė.
N. ir R. Andreus. 
lienė. M. Latvienė.
Plikaitienė, 
Tamasaitis. 
Sidabrą. S.
Liutkienė. M. Pajaujienė. Rugš- 
naitienė, V. Bieliauskienė.

Labai nuoširdžiai visiems dė
kojame ir visų geradarių reika
lus pavedame Aukščiausiojo. 
dosnumui.

N. Pr. švč. P. Marijos Seserys-

'choras ir solistai išpildė mo
mentui pritaikintas giesmes. , 

Vestuvių pokilis įvyko gražio
je parapijas svetainėje. Kadan
gi šoblevielai turi daug giminių 
ir pažįstamų, tai ir publikos at
silankė į vestuvių pokilį apie 
300. Vestuvių palydovų buvo 
net septynios poros.

Jaunosios tėveliai kėlė tikrai 
. puošnias vestuves. Žinomos O. 

Kulbokienės. vyriausios virėjos 
rūpestingumu ir sumanumu, 
stalai buvo apkrauti skaniais 
valgiais ir įvairiais gėrimais.

Jaunoji buvo tikrai veikli jau
nuolė parapijos veikime. Linkė
tina jaunavedžiams gražaus ir 
laimingu žinybinio gyvenimo ir 
toliau darbuotis chore ir kitose 
draugijose.

Vaitkūnienė, M. 
. Agota Kašėta. 

Ieva Danie- 
T. Mažeika. 

C. Žiedaitienė, 
M. Paleckienė, O.
Bagurskienė,

mirė
64 m.

Hudson
s.

v.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
PHILADELPHIA, PA.

Laukia Svarbaus Minėji
mo ir Gražosios Progra

mos

i

i

ir kituose miestuose. Bus pa
gerbta motinos ir kareivio mo
tina.

Visi Philadelphijiečiai laukia 
minėtos dienos. Iš visų miesto 
dalių ir priemiesčių organizuo
jasi net ekskursijos dalyvauti 
toje visų lietuvi ų patrijotizmo

C. BROOKLYN, N. Y
PUOŠNIOS VESTUVĖS

Kaip buvo rašyta, bai. 30 d.. 4 
vai. pp. Įvyko tikrai puošnios 
vestuvės p-lės EI. šoblevičiūtės 
su p. Pačėsa. Ta proga buvo la- 

; oai gražiai papuoštas gyvomis
tanavičienė. K. Libenienė. Vale- į gėlėmis didysis altorius, kuris 
ria Vieraitienė, Iva Bartkienė.; ir laike sumos teikė pasigrožėji- 
E. Kupstienė. K. Mąčinskienė. įmą susirinkusiems.
C. Aleksandravičienė. E. Džiau-, Šliūbą teikė pats kleb. kun. 
gis. V. Monasas. T. Sinkevičie- Paulionis. buvo rašyta

STAIGI MIRTIS
Balandžio 30 d. staiga 

Domininkas Geležinis, 
amžiaus, gyveno 59
Avė. Paliko nuliūdime žmoną 
Oną. keturis sūnus, kurių 3 tar
nauja kariuomenėj ir nesenai iš
tekėjus? dukterį.

Laidotuvės su trejomis šv. mi- 
šiomis įvyko Šv. Jurgio par. 
bažnyčioj gegužės trečią dieną. 
Palaidotas Šv. Jono kapuose.

Laivyno kariai mokinasi kariškų štukų.

PRASYK JEI GAL!

ADRESU

P lanuoji
persikelti.'’

GAUTI TELEFONĄ
JUSU NAUJU

Dėlto *<ad neužtektinai turime įtaisymų šiose 
dienose. Galite kartais negauti naujai persi
kėlęs telefono aptarnavimo, jei manai įsi- 
kraustyti į naują vietą.
Pirm negu jsikelsi ar užsirenduosi namą va
saros laikui, malonėkite pasiklausti vietinio 
Telephono Business Office, ar gausite nau
joje vietoje telefoną ar ne.
Mes norėtume aptarnauti visus, kurie tik p .-- 
geidauja mūsų aptarnavimo, bet mes kur-kas 
negalime patenkinti visų iki gausime dau
giau reikalingų dalykų. Mūsų visi reservai 
.šimti. kuriuos turėjome normaliais laikais. 
Trūksta materijolo, kuris yra vartojamas 
.< .i ■ reikalams, o naujtj įrengimų civiliams 
nedaroma.
K ~ ;‘jo visi telefonai? Didžiuma jų išėjo 

Armijos ir Laivyno industrijas.
-V* i -... mes dabar aptarnavime naudoja
me o-.--, jaugiau instrumentų ir kasdieną 

milijono šaukimų daugiau, kaip 
prieš karą.
Už ta; me- ir patariame pasiteirauti telefo
nu . negu išsikels! arba padarymo
planų vasarojimui.

NEW ENGLAND TELEPHONE 
& TELEGRAPH CO.

%

Gegužinės pamaldos per visą 
gegužės mėnesį įvyksta kasdien j 
7:30. Šiais baisaus karo laikais! 
turėtų kiekvienas padidint mal
das prie Taikos Karalienės, pra- 

I šant. kad greičiau baigtųsi ši 
nekaltų jaunų vyrų skerdynė ir 
pasaulyj vėl užviešpatautų tai
ka. kurios žmonija išsiilgus ir 
seniai laukia.

Tik gaila, kad su gailestingu
mu tenka spėlioti, kad be išim
ties veik visur, po sunkaus die
nos darbo vyrų daugiau rasi 

' saliūnuose. Bent šiais karo lai
kais turėtų būt priešingai. Dau
giau pamaldumo.

BROOKLYN, N. Y.
Balandžio 23 d. Wyckoff 

Heights ligoninėje mirė Elzbie
ta Breivienė, 51 metų amžiaus. 
Paliko nuliūdime vyrą Antaną 
Breivą, dukterį Amiliją, sūnų 
kari Edvardą (Anglijoj), seserį 
A. Kveglienę. brolį A. Masiulį. 
Palaidota iškilmingai balandžio 
27 d. iš Apreiškimo par. baž
nyčios Šv. Jono kapuose.

Prie didžiojo altoriaus giedojo 
gedulo šv. mišias kleb. kun. N. j 
Pakalnis, prie šoninių altorių Į 
atnašavo kun. B. Kruzas ir kun. 
A. Petrauskas.

Laidotuvėse patarnavo laido
tuvių direktorius Juozas Garš-

T. I 
•5

I

• Balandžio 19 d., sąjungietės 
Onos Čirvinskienė jaukiuos ir 
erdviuos namuos įvyko Moterų ‘ 

, Sąjungos 33 kuopos smagus 
Margučių ir Kortavimo vakarą, 

lį kurį atsilankė skaitlingai są
jungas gerų prietelių ir rėmėjų 
ir sąjungiečių. Visi smagiai kor-1 
tavo, dovanas laimėjo ir buvo 
šeimininkės p. O. Čirvinskienės;

i ir jos pagelbininkės Z. Marku- 
nienės maloniai pavaišinti ska
niais užkandžiais ir gėrimais. 
Atnešė kuopai pelno $43.00, už 
ką priklauso širdinga padėka 
pp. Onai ir Jonui Čirvinskam už 
jųjų svetingumą ir užleidimą sa
vo namo dėl šio parengimo;

■ taipgi sąjungietei Z. Markunie-
■ nei už jos pagelbą šeimininkei: 

visoms sąjungietėms, kurios 
prisidėjo su aukomis ir visiems 
bei visoms, kurie savo atsilan
kymu gausiai parėmė šį paren
gimą.

Mūsų kolonijos geros širdies: 
lietuviai pp. Antanas ir Juzė 

j Dičkai nusipirko vienos šeimos 
! gražų namą, Willis St., ir jau 
susikraustė ten gyventi. Taigi 
visi pažįstami ir geri draugai 
bei draugės sveikina pp. Dičkus 

' ir linki sveikatos, laimės ir pa- 
sisekimo gyventi savo namuose 
ir išauklėti sūnus gerais lietu
viais, savo džiaugsmui ir Dievo 
garbei.

ŽAIDIMŲ VAKARAS
Gegužės 6 d., 7 vai. vakare, p. 

Marijonos Kivitienės namuose. 
6 < Ten Eyck St., Brooklyne. į- 
vyks kauliukais žaidimų vaka
ras. Bus gražių dovanų. Kviečia 
visus ateiti p. M. Kivitieriė. J.T.

NEW HAVEN, CONN.
ĮVAIRIOS ŽINUTĖS

Bai. 23 d. įvyko Moterų 
jungos 33-čios kuopos susirin
kimas. į kurį atsilankė nauja 
narė, Bernadeta Balčius ir tapo 
vienbalsiai priimta ir pasvei
kinta kuopos vice-pirm. S. Ta- 
mulienės. Taipgi buvo perstaty
tos dvi jaunos ir čia augusios 
moteris Alena Balčius ir Alena 

‘ Čižauskienė. Valdyba ir visos 
narės džiaugiasi, kad mūsų ko
lonijos moteris supranta svar
bą ir naudingumą Moterų Są
jungos, kuri yra vienatine lietu- 

! vių katalikių moterų organiza- 
I ei ja šioj šalyje.
! Noriu priminti visoms mote
rims ir merginoms, kad naujų 
narių prirašinėjimo vajus tęsis 
iki liepos 1 d. Kviečiam visas 

i prisirašyti. Vajaus metu nerei 
' kia mokėti įstojimo mokesčių.

Są-

renybės. Ta grupė jau yra nu
sipelniusi didelį vardą, nes jau 
antri metai kaip dalyvauja Aca- 
demy of Music, National Folk 
Dances Festival. Jie džiugino

Š. m. gegužės 13 dieną, Lietu- žiūrėtojus New Yorke, Bostone 
vių Muzikalinėj salėj, 2715 E.1 
Allegheny Avė. įvyks tikrai re
tas Paminėjimas — 40 metų su
kaktis nuo spaudos laisvės at
gavimo, 24 metai nuo Steigia
mojo Seimo. Šis didžiulis ir gra
žus paminėjimas organizuoja
mas Amerikos Lietuvių Tary
bos. Philadelphijos skyriaus, ir lietuvių meno šventėj. Lietu- 

' Kiek teko išgirsti, kad visi lie-. viai mielai remia tą svarbų pa- 
tuviai labai patenkinti patrijoti- rengimą. Lietuvių muzikalinės 
niu parengimu ir ten būsiančia I salės valdyba davė savo gražią 
gražia programa. Įvykiams pa- salę tik už būtinas išlaidas, di- 
minėti pritaikytas kalbas paša- delis skaičius patrijotiniai nusi- 
kys įžymūs kalbėtojai svečiai— stačiusių lietuvių stoja garbės 
p. Dr. Rajeckas iš Washingtono., Rėmėjais aukodami didesnėmis 
L. Atstovybės Tarėjas ir pulk.; aukomis ar platindami tikietus. 
Grinius, Lietuvių Taut. Tary- Visi jaučia, kad tai bus didelė 
bos Pirmininkas, buvęs karo'lietuvių šventė ir jų laimėjimas, 
atašė Berlyne, o dabar veikiąs I Čia bus pagerbta ir prisiminta 
Lietuvos laisvei atgauti. Tai Į 
pirmos asmenybės, kurios atsi
lankys Philadelphijoj ir pasa
kys svarbias kalbas.

Koncertinę Programos dalį 
išpildys svečiai jaunuoliai iš 
Bostono, jų net 20, su savo va
dove gerb. p. O. Ivaškiene. jie 
linksmins susirinkusius net 1 ir 
1 •» valandos gražiausia progra
ma — tautiniai šokiai, dainos, 
vaizdeliai, deklamacijos, plasti
ka, vaidinimas ir kitokios įvai-

jvisa tai, kas lietuviams amžiais 
brangu. Tame svarbiame lietu
vių susirinkime bus pareikšta 
patrijotų lietuvių nusistatymas 
Lietuvos Nepriklausomybės ir 
Amerikos Laimėjimo reikalais.

GARBĖS RĖMĖJAI. — Pir
mieji Garbės Rėmėjai to Ame
rikos Lietuvių Tarybos rengia
mo Paminėjimo įstojo sekantie
ji : kun. Dr. V. Martusevi- 
čius. K. Roman - Ramanauskas, 
J. Grinius. C. Cheleden, kun. S.

■ Raila, W. Norkus, Mr. & Mrs. 
į D. Antanaitis, kun. S. Lukšys, 
į M. Milukas, J. Balinskas, A. 
į Dzikas. Laukiam daugiau Gar
bės Rėmėjų, nes visas pelnas 
bus panaudotas lietuvių kultū
rai kelti ir nuo karo nukentėju- 

jsius šelpti.
A. L. Taryba, Philadelphijos 

Skyrius.

jus dar tęsis dvi savaites. Kvie
čiam draugijas ir kuopas prisi- . 

1 dėti, ir pavieniai, kurie dar no
rėtų aukas priduoti, gali tą pa-

■ daryti.
Parodyti judami paveikslai

I

iš Raudonojo Kryžiaus veikimo. 
1 Didelė padėka priklauso p-niai 
Onai Alf už jos rūpestingą pa
sidarbavimą ir pakvietimą 
miesto mayoro ir kitų kalbėtojų 
ir parūpinimą paveikslų. Auka
vusiems, vardu ALT ir Raudo
nojo Kryžiaus vieneto, tariame 
nuoširdžiai ačiū. Visų vardai 
bus paskelbti spaudoje vėliau.

Gegužės 7 d. Marijos Vaikelių 
(draugija rengia nepaprastai į- 
i domų ir turiningą vakarą, kuris 
i užsivadina “Talentų Vakaras”. 

’ Programoj dalyvaus mūsų kolo
nijos priaugantis jaunimas, ku
ris savo gabumais žavės visus 
atsilankiusius: net ir patys tė
veliai nusistebės pamatę savo 
dukreles bei sūnelius scenoj 
vaidinant, šokant ir grojant.

Šiame vakare mūsų jaunimas
ruošiasi tinkamai pagerbti vi- knygyno rūmuose, 
sas kareivių motinėles. Kviečia 
visas atsilankyti, pasigerėti šio t 
vakaro programa ir nors va-j 
landėlei užmiršti širdies skaus
mus ir liūdesius.

Visi šios ir apylinkių kolonijų 
lietuviai, jaunimo draugai 
užmirškit gegužės 7 d.

Netoli nuo Schenectady yra 
turtingas miestukas Gloversvil- 
le. Tam miesteliui buvo paskir
ta Raudonojo Kryžiaus kvota 
$43,000; sudėjo $115,000.

Bai. 24 d. ant Centrai Bridge 
geležinkelio užsidegė 17 tankų 
aliejaus ir šeši vagonai minkš
tųjų anglių. Gaisrininkai nega
lėjo užgesinti.

Vienas lietuvis kareiviu pasa
kojo, kad J. V. West Point sto
vykloje yra du gražūs lietuviš
ki paveikslai, būtent, Šv. Kazi
miero ir Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Vytauto pakabinti 

Kaimynas.

Choice of Many

l 
t

i 
Į

Balandžio 23 d. Amerikos Lie-i 
tuvių Tarybos vietinis skyrius; 
bendrai su Amerikos Raudono
jo Kryžiaus Lietuvių skyrium 
sušaukė masinį lietuvių susirin-l 
kimą. kuriame plačiai pasikal-į 
beta apie sukėlimą tinkamos 
sumos pinigų dėl užlaikymo am- 
bulanso mūsų mieste.

Vakaro vedėjas. Tarybos pir-Į 
■mininkas p. M. Vokietaitis, pa
sakė įžanginę kalbą ir pakvietė 

i Tarybos garbės pirmininką kle
boną kun. Gradecką kalbėti. 

' Kun. Gradeckas iabai jausmin
gai kalbėjo apie Raudonojo 
Kryžiaus darbą ir kvietė visus, 
pagal išgalės, aukauti. Baigda
mas kalbą, pakvietė mūsų mies
to mayorą John W. Murphy 
kalbėti. Kaip visuomet, taip ir 
šį vakarą gerb. mayoras pareiš
kė, kad lietuviai yra geri savo 
tautos žmonės ir ištikimi šios 
šalies piliečiai. Kvietė remti 
Raudonąjį Kryžių. Kalbas apie 
Raudonąjį Kryžių pasakė p. F. 
Mason iš Saybrook, Conn., p-nia 
T. Crosby, ir p-nia Ona Alf, 
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
vieneto vedėja. Visi kalbėtojai 
kvietė aukauti šiam prakilniam 
tikslui, būtent, užlaikymui am- 
bulanso, kuris patarnaus nevie
nam sužeistam kariui.

Aukas priėmė p-lės O. Norku- 
naitė ir M. Jokubaitė. Svetainė
je aukų surinkta $240.00. šis va-

SCHENECTADY, N. Y

HEWARK,N.J.

ne- 
M.

Prieš Verbų sekmadienį savai
tėje įvyko šv. misijos Šv. Kry- 

! žiaus lietuvių par. bažnyčioje. 
, Pamokslus sakė misijonierius 
kun. J. Vaškys. Malonu buvo vi
siems dalyvauti atnaujintoje 

Į bažnyčioje ir klausytis Dievo 
Į žodžio. Buvo atvykęs į talką 
kun. J. Bakšys iš Rochester, N. 
Y. Parapijiečiai yra dėkingi sa
vo klebonui už misijų suruošimą 
ir misijonieriui už pamokslus ir 
dvasinį patarnavimą.

Velykos šioje parapijoje pra
ėjo labai gražiai. Altoriai buvo 
gražiai papuošti, pamaldos iš
kilmingos. Didelė laimė parapi
jiečiams turėti darbštų kleboną 
ir seseris vienuoles.

Schenectady miestas pasižy
mi radio stotimis ir gražiomis 
bažnyčiomis. Viena gražiausių 
yra Šv. Jono par. (airių), kur 
aplinkui didelis šventorius ir 
parapijos namai. Kiekvienam 
atvykusiam verta aplankyti.

Žydai turėjo 7 tūkstančių do-, 
lerių skolą bankui ant sinago
gos. Buvo užvilk? nuošimčius, 
apdraudą ir kitus, taip, kad, 
bankas pareikalavo atmokėti I 
$3,000. ir pasakė: “Jeigu atmo
kėsite tuos tris tūkstančius, tai į 
sumą dovanosime.” Žydai į vie-j 
ną vakarą sudėjo pinigus ir at-j 
mokėjo.

I

Šį sekmadienį gegužės 7 d.. 4 
vai. po piet visų artimųjų kolo
nijų lietuviams, tikrai bus gera 
proga pasiklausyti gražių baž
nytinių kurinių koncerto, kuris 
bus mūsų Švč. Trejybės par. 
bažnyčioje.

Visą programą išpildys sve
čiai iš Brooklyno, Šv. Jurgio 
par. choras, vadovaujamas J- 
Brundzos. Po koncerto, su tuo 
pačiu tikietų, galėsit dalyvauti 
par. rengiamam baliui.

Visas pelnas skiriamas bažny- į 
čios maliavojimui. Nepraleis- 
kim šios progos, kuri retai kada 
pasitaiko. Kvieslys.

I

<

Eileen Farrell, brilliant 24 year 
•1d soprano, makes her second 
appearance uith Andre Kostel- 
anetz Sunday (CBS, 4:30 EWT). 
Miss Farrell is a giri of many 
sponsors. SJte displayed sach tal- 
ent in the church choir in home 
town Woonsocket, R. I., that the 
eongregation four years ago made 
the money available for her stady 
in New York.

MOTINOMS PAGERBTI

KONCERTAS
IR TEATRAS

“Laurų Vainikas”

GEGUŽES-MAY 14, 1944

PARAPIJOS SALĖJE.

348 Smith SU
Pradžia 6:30 vai. vak.

t

Įžanga su taksais 50c.

Kviečia RENGĖJAI.

Providence, R. I.

t
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krutami paveikslai arkivyskupi
jos labdarybės įstaigų. įžanga 
dykai. Mūsų parapija laiminga, 
nes yra viena iš pirmutinių gau
ti šį paveikslą parapijos salėje. 
Visi Baltimoriečiai kviečiami.

Skubiai baigiama spausdinti Vyskupo P. BučioftKUDiai Daigiama spausainu vysKupo r-, ducio 

viena įdomiausių knygų — ŠVČ. P. MARIJOS APSI- 
; REIŠKIMAI LIURDE. Tikimės ją baigti spausdinti pa
baigoje šio mėnesio.

Bet kokis tarptautinės kaimynystes sudarymas 
turėtų prisitaikinti prie visų tautų nuomonės, kad pa
šalinti praeities klaidas ir trūkumus. Ir, sudarant ar 
atstatant tarptautinę tvarką, kurios uždavinys yra 
aukštas ir tuo pačiu toks sunkus ir nešąs didžias atsa-! 
komybes, reikia prisiminti tie patyrimai, kurie iškilo 
pirmiau iš tolydžių sumanymų netinkamumo ar blogo 
pareigų pildymo. Ir, kadangi taip sunku, net norėtųsi 
pasakyti negalima, žmogiškam silpnumui visą perma
tyti ir visa užtikrinti darant taikos sutartis, kada taip 
sunku yra būti laisvam nuo aistrų ir piktumo, tai įstei
gimas tarptautinio teismo, kuris prižiūrėtų, kad su
darytos sutartys ištikimai būtų pildomos, ir atsitikus 
reikalui jas peržiūrėtų ir pataisytų, yra būtinai reika
lingos taikos sutarties garbingam priėmimui ir išven
gimui nesutikimų ar sutarties sąlygų išaiškinimui.

Visų Tautų Reikalai
Vienas dalykas turėtų ypač atkreipti dėmesį, jei 

yra siekiama geresnės santvarkos Europoje, būtent, 
visų valstybių ir tautų, lygiai kaip ir tautinių mažumų, 
teisingi reikalavimai ir tikrieji jų reikalai; reikalavi
mai, kurie, jei ir ne visuomet pakankamai sudaryti 
griežtą teisę, kada jau yra pripažintos ir užtvirtintos 
sutartys, ar kiti teisėti įrodymai, kurie jiems priešina
si, tačiau reikia juos taikos būdu ištirti, ir jei reikalin
ga ir naudinga, pakeisti sutartis, kad taip nė viena 
tauta nebūtų nuskriausta. Taip atstačius tikrą pusiau
svyrą tarp tautų ir sugrąžinus savitarpio pasitikėjimo 
pagrindus, bus pašalinta daugybė priežasčių jėgos 
pavartojimui.

Dievo Įstatymų Pildymas
Tačiau ir geriausias ir tobuliausias sutvarkymas ( 

bus netobulas ir neturės pasisekimo, jei tie, kurie va
dovauja tautų likimui, ir pačios tautos nebus labiau 
persiėmę ta dvasia, kuri viena tegali duoti tarptautinių 
sutarčių negyvam žodžiui gyvą reikšmę, jei nebus 
persiėmę tuo vidujiniu ir didžiu atsakomybės jausmu, 
kuris matuoja ir sveria žmonių įstatymus pagal šventą 
ir nepakenčiamą Dieviškojo Įstatymo taisyklę, ir jei 
jie nejaus to teisingumo alkio ir troškulio, kurį Jėzus 
Kristus paskelbė Palaiminimuose ir Kalno Pamoksle, 
tai visos pastangos bus veltui. Reikia tat grąžinti žmo
nes prie Dievo ir Jo įstatymų pildymo, kuris vienas te
gali duoti prakilnumą ir pastovumą, atitaisyti tau
toms padarytus nuostolius ir sugrąžinti žmonijai tai
ką, pagrįstą teisingumu ir artimo meile.

Prakilnus Darbas
Mes žinome tuos sunkumus, su kuriais susiduria 

įvykdymas Mūsų nurodytų pagrindų sukurti ir išlai
kyti tarptautinę taiką. Bet jei kada nors buvo tikslas 
vertas taip didžio pasišventimo, jei kada nors buvo iš
kilęs dvasinis sąjūdis: “Dievas to nori”, tai iš tikrųjų 
dabar yra didis tikslas atvesti tautas nuo tamsių me
džiaginių ir egoistinių siekių atgal prie gyvo Dieviš
kosios teisės šaltinio, kuris vienas tėra galingas ir tei
kia tą dorovę, prakilnumą ir pastovumą taip reikalin
gą žmonėms, kad atitaisyti tautoms padarytus nuos
tolius ir sugrąžinti į gyvenimą teisingumo ir meilės 
idealus, kurie yra tikrosios taikos pagrindai.

Mes laukiame ir tikimės, kad tie, kurie surišti su 
Mumis šventojo Tikėjimo ryšiu, kiekvienas savo luo
me, bus pilnai atsidavę Dieviškajam įkvėpimui, kad 
taip, kuomet karo audros bus išsklaidytos, kiekvienoje 
tautoje būtų didžiadvasių žmonių, kurie žinotų ir pa
jėgtų su teisingumu, meile ir tikrąja išmintimi nugalė
ti tamsias žiaurojo keršto aistras.

Tojo teisingumo, kuris vienas tegali sudaryti ir 
užtikrinti taiką. Mes ir visi, kurie Mūsų klauso, žino 
kur surasti prakilniausi pavyzdį, geriausį paskatini
mą ir tikriausį užtikrinimą.

Eikime į Betliejų. Tenai rasime prakartėje pagul
dytą naujai - gimusį Teisingumo Sūnų, Kristų Mūsų 
Dievą; rasime tenai Švč. Panelę Mariją, Teisingumo 
Paveikslą ir Taikos Karalienę; rasime tenai jos sargą, 
Šv. Juozapą, teisingą žmogų. Jėzus laukia visų žmo
nių. “Nes mums gimė Kūdikis ir mums duota Sūnus, 
ir Jo viešpatavimas padėtas ant Jo peties; Jis bus var
du: Stebėtinas, Patarėjas, Galingasis Dievas, Busimo
jo amžiaus Tėvas, Taikos Kunigaikštis” (Iza. 9, 6).

KALBA KARDINOLŲ KOLEGIJAI

Gruodžio 24 d., 1939 m.
39. Taikos Pagrindai

Iš visų Marijos stebuklingų šven
tovių labiausiai yra pagarsėjęs 
Liurdas. Tai yra mažas Prancūzi
jos miestelis, kur prie Masabielio 
upės, 1858 metais Švenčiausioji Pa
nelė Marija apsireiškė mažai, ne
turtingai, 14-kos metų mergaitei 
Bernadetai. Toje vietoje, kur Mari
ja apsireiškė, atsirado šaltinis van
dens, gydąs įvairias kūno ligas.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokius taikai pagrindus Popiežius nurodo?
2. Ar galima tikėtis tautų nusiginklavimo, jei nėra 

tarpusavio pasitikėjimo?
3. Kur žmonės turi ieškoti tikrojo teisingumo?
4. Kodėl pasaulio taikai taip reikalinga, kad žmonės 

sugrįžtų prie Dievo?

Kas norėtų plačiau apie Liurdą, 
Švenčiausios Pr.ncs Marijos apsi
reiškimus ir įvykusius Liurde ste

buklus sužinoti, užsiprenumeruokite Vyskupo P. Bū-! 
čio knygą, kurią šiomis dienomis laikraštis “Darbi
ninkas” baigia spausdinti. Vyskupas Būčys labai įdo
miai aprašo aštuonioliką Šv. Panos Marijos Apsireiš
kimų Bernadetai ir įvairius išgijimus, tokių asmenų, 
kurie buvo mirties pavojaus prirakinti prie lovų.

Knyga iliustruota daugybe paveikslų, kaip tai: 
Liurdo apsireiškimo vieta, Bernadetos, kuriai Švč. 
Marija apsireiškė, įvairių ligonių, kurie stebuklingai 
pasveiko ir kitų paveikslai.

Norintieji gauti šią begalo naudingą knygą, prisi
dėkite prie josios išleidimo. Kas aukos $5.00 ar dau
giau, tas gaus knygą ir jų vardai bus įamžinti-atspaus- į 
dinti pačioje Liurdo knygoje. Knygos fondui aukas: 
siųskite: Darbininkas, 366 W. Broadway, So. Boston; 
27, Mass.

Šią savaitę į Liurdo Knygos Rėmėjus įstojo se-Į 
kantieji:

■ A. Kaunelis ir Šeima, Roxbliry, Mass...................5.00
T. Debeikienė, Worcester, Mass...............................5.00
Agotha Wilson, Lynn, Mass................................... 5.00
Mrs. Ursula Gili, Worcester, Mass..........................2.00
Mrs. Teofilą Akstinienė, Brockton, Mass...............5.00
Margaret Navitski, Wilkes-Barre, Pa.................... 2.00'
Ona Kasevičiūtė, Detroit, Mich............................ 3.00
Agotha Mary Sedreiko, Lawrence, Mass.............. 5.00
P. Gerulskienė, Islington, Mass............................. 5.00
P. Jančienė, Lawrence, Mass................................. 2.50
Marijona Rutkauskienė, Shenandoah, Pa............  5.00
M. Bruknienė, Montreal, Canada ........................ 5.00
Petronella Tamasauskas, Montreal, Canada ......  5.00
Mykolas Abračinskas, Brockton, Mass................5.00
Petronella Tekorienė, Cicero, III...........................5.00
Mrs. Elena Merkis, So. Chicago, III.......................5.00!
Agnieška Kinderienė, Chicago, III..........................3.00 j
Tavadora Misiūnas, Phila., Pa.............................. 2.00 i
Eva Sedliavičienė, Hudson, Mass.......................... 5.00;
Karalina Šejefkienė, So. Boston, Mass...............  5.00
Magdalena Špokas, Phila., Pa.............................. 6.00
Anthony Kupris, Wilkes-Barre, Pa......................... 2.00 
Mrs. M. Mikalauskis, Chicago Hts., III............... 1.50
Juozas ir Agnės Rusas, Utica, N. Y...................... 5.00
Petras Tūbelis, Brockton, Mass............................. 5.00
Mrs. M. Baranauskienė, Kearny, N. J...................5.00
Patrica Steponaitis, Granby, Conn....................... 5.00
Vincas Bernotonis, Elizabeth, N. J......................  5.00
Mrs. Mary Puidokas, Tariffville, Conn............... 5.00
Mrs. L. Dempsky, Tariffville, Conn...................... 5.00
Magdalena Kostumarskienė, Baltimore, Md........ 5.00
Mrs. Ona Skeris, Sheboygan, Wis..........................5.00
F. Šeštokas, Brooklyn, N. Y................................ . 5.00
Jonas Žukauskas, New Britain, Conn...................5.00
Kazimieras Pranckus, Broad Brook, Conn........... 5.00
Ant. ir Andrius Zarkauskai, So. Boston.............5.00
Mrs. Rose Gudinąs, Detroit, Mich..........................5.00
Mrs. K. Griciauskienė, Broad Brook, Conn........... 5.00
Mrs. A. VVasilevich, Stoughton, Mass.................... 5.00
Ona Kybartienė, Brockton, Mass............................2.00
'Petronė Naujokas, Worcester, Mass....................  2.00
Jonas Akstinas, Nashua, N. H..............................2.00
Mrs. J. Shimkonis, Detroit, Mich.......................... 2.00

Nuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už nuo
širdumą ir aukas. Kaip tik knyga bus atspausdinta, 
tuojau bus išsiųsta kiekvienam knygos Rėmėjui.

“Darbininko” Adm.
Norintieji tapti Liurdo knygos rėmėjais, 

kreipkitės:
DARBININKAS.

366 W. Broadway. So. Boston 27. Mass.

NUOTRUPOS
Arkivyskupijos savaitraštyje 

THE CATHOLIC REVIEW pe
reitą penktadienį tilpo puikus 
aprašymas apie kapeliono Ur- 
banskio darbą ASCENSION sa
loj, kur buvo pastatyta koply
tėlė Stebuklingo Medalikėlio 
garbei ir kuriam darbui įkvėpi
mas buvo duotas per kun. dr. 
Mendelio dykai siunčiamas ka
riams novenų knygeles. Jau virš 
trijų šimtų tūkstančių (300.- 
000) novenos knygelių išsiųsta 
dykai mūsų karo kapelionams, 

j Sekmadienį, bai. 30 d. kaipŠios trys WAVES, kai tik priplaukė su savo kėliau-j bal. 30 d. kaip
jančiu laivu New Yorką, tai išlipusios iš laivo pačios| dienraįtis THE SUN uip BAL. 
pirmosios nusipirko šaltos košes ant kotelio. • TIMORE AMERICAN talpino 

didelį pranešimą savo skaityto
jams apie Novenos pamaldas 
laikomas už karius šv. Alfonso 
bažnyčioje. Net 310 Mišių bus 
atnašaujama geg. mėn. už mūsų 
karių intencijas.

Kitą sekmadienį per visas Mi
šias bus renkamos aukos arki
vyskupijos mokykloms ūkyse. 
Reikalaujama $60.000.00 J. M. 

; Arkivyskupo Curley atsišauki 
;mas šiuo reikalu buvo skaito- 

parinkta. Kaip Sesutėms taip mas per visas Mišios , pereitą 
vaikučiams ir jų tėveliams pri- i sekmadienį, 
dera didelė garbė už tokį gražų 
Marijos pagerbimą. Didžioji ge
gužinė procesija įvyks sekma
dienį, geg. 14 d. 4 vai. po pietų.

i

Gegužines Pamaldų 
Įžanga

Sekmadienį, balandžio 30 d. 4 
vai. po pietų įvyko įžanginė ge
gužės mėn. procesija. Mokyklos 
vaikučiai su didžiausia iškilme 
atlydėjo iš mokyklos Gegužės 
mėn. Karalienės statulą. Pati 
stovyla buvo papuošta raudono
mis rožėmis ir buvo nešama 8-to 
skyriaus mergaičių. Visi proce
sijos dalyviai nešė rankose rau
donas meilės gėles. Perėjus per 
gatvę, kaip tik pirmieji moki
niai įėjo bažnyčion, užgaudė 
vargonai ir iš jaunų vaikelių 
širdžių pasiliejo giesmė Sveika 
Marija, Motina Dievo.

Trys Nauji Katalikai
Sekmadienį, bai. 30 d. net tris 

vyrai buvo

KEEP THE ATTACK 
GOING BY KEEPING p 
THE USED PATS

^FL0WING J

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 

1 pritaikinti akinius. Mes padarome 
dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.

275 Main St.. Webster, Mass.

W. J. Chishohn
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso; Dexter 1952

Namu; Pt. 6286

I

Linksma girdėti, kad Juoza- 
paitienė yra žymiai sveikesnė ir 
pradeda darbuotis savo užeigo
je. Linkime jai veikiai visiškai 
pasveikti.

Ona Mendelienė, gydytojo 
Mendelio žmona, kuriai Mercy

įrašyti į parapijos ligoninėje buvo padaryta sunki 
knygas, būtent. Arnaldas My- operacija, pirmadienį, bal. 24 d. 
kolas Adomavičius, kurio krikš- Jau perkentėjo didžiuosius 
to tėvais buvo Antanas ir Julė skausmus ir pradeda sveikti.

Ona Ivoškienė, mūsų darbš
taus Antano Ivoškos zakristijo
no žmona, pe keturių savaičių 

- ligos matėsi bažnyčioje, sekma
dienį. bal. 30 d.

Visi džiaugiasi, kad Leonar
das Budelis po keturių metų 
arthryto ligos pradeda 
vaikščioti
bažnyčią sekmadieniais, 
lių šeima visiems gerai 
tad visi atjaučia jauno 
nelaimei.

Gegužinės pamaldos
komos pirmadieniais ir antra
dieniais 7 vai. vakare, o kitais 
vakarais bus 7:30 vai.

Saržentas Mykolas Kisielius 
lankė savo tėvelius. Mykolas 
tarnauja prie karo lėktuvų.

Kas antradienis yra laikomos 
ypatingos pamaldos į Šv. Anta
ną. Kun. Antanas Dubinskas 

; skaito šv. Antano gyvenimą ir 
i kalba maldas. Atsilankančiųjų 
į skaitlius neperdidžiausias.

—■

Pirk Defcnse Bonds ir Stamps!

Matulevičiai. Petras ir Elena 
Remeikiai susilaukė sūnaus, 

i kuriam buvo duotas vardas My
kolo Jurgio. Jį prie krikšto at
nešė Kazimieras Kazlauskas ir 
Amelija Jurkšienė. Trečias bu
vo sūnus Stanislovo ir Juozapi-j 
nos Žolinų. Jam buvo duotas j 
vardas Stanislovo. Krikšto te-Į 
vais buvo Albertas Hube ir nau- 

l jagimio teta Elena Latvenas. 
; Sveikiname naujagimių tėve
lius ir linkime visiems duodau- 
giausio džiaugsmo iš jų sūnelių.1

I i

Procesija Bažnyčioje
Vedama Kryžiaus, papuošto 

Velykų raudona stula, procesija 
ėjo apie bažnyčią, pirm negu 
Marijos stovyla buvo padėta 
sanktuarijoj. Einant apie baž
nyčią vaikučiai savo kūdikiš
kais balseliais sveikino Gegužės 
Karalienę giedodami jai Sveifca 
Marija Dangaus Lelija. Padėjus 
statulą sanktuarijoj. visi kaip 
vienas grigališkai užtraukė 
“Salve Regina”, tą nuo vidur-' 
amžių paveldėtą himną Sveika 
Karalienė.

pa- 
ir gali atvažiuoti į 

Būde- 
žinoma, 
Budelio

bus lai-

Alfonsas Kiškis — 
Aloyzas Jūcis

i šeštadienį, bai. 29 d. du nariai
18-to skyriaus mūsų parapijinės 
: mokyklos laike kvotimus į šv.
, Karolio Kolegijos pirmamečius.
Į Tie buvo Alfonsas Kiškis nuo
1 Parkin St. ir Aloyzas Jūcis nuo
i W. Fayette St. Jų noras yra 

uzeme sjekXi kunigiško luomo. Abu yra 
rimti berniukai. Abu tarnauja 
prie šv. mišių nuo savo pirmos 

ir šv. Komunijos dienų. Duok Die- i

Gėlių Nešimas
i Pirm negu vaikučiai
' savo vietas bažnyčios suoluose.1 
Į jie sugiedojo “Nešk Gėles”. Gie- 
j dant šią giesmę, berniukai
; mergaitės nešė ir dėjo savo gė- ve jiems laimingai įstoti į tą 
les prie Marijos kojų. Tas suda- pradinę seminariją kur jau ran- 
rė nepaprasto įspūdžio susirin
kusiems bažnyčioje. Atkalbėjus 
Pasiaukojimo Aktą, vaikeliai 
dar kartą pasveikino Mariją su 
arkangelo Gabrieliaus sveikini
mu AVĖ MARIA.

dasi penki kiti mūsų 
nariai. Gal sulauksim
Visi džiaugiamės, bet 
sų klebonas kun. dr.
kurs įvairiais būdais
mūsų jaunimui pagelbėti aukš- 

i tesnio mokslo siekime. Dabar 
i retas kurs berniukas ar mergai-

’l

t

parapijos 
septynių'.: 
ypač mū-1 
Mendelis. ‘

l
stengiasi

Šventoji Valanda
Po šios įžangos Švč. Sakra-' tė, užbaigę šv. Alfonso pradinę 

me ntas buvo išstatytas giedant mokyklą, eina viešon High 
SchooI bet visi lanko vieną arba 
kitą iš katalikiškų aukštesnių 
mokyklų Baltimorės mieste.

visiems Tegul Būna Garbina
mas. Kun. dr. Mendeliui tarus 
kelius iškilmei pritaikintus žo
džius, buvo kalbamas Marijos 
rožančius išprašyti pasauliui' 
taikos ir pasigailėjimo karo nu
kankintų kraštų žmonėms, y- 
pač nekaltiems vaikeliams. Ro
žančius buvo apvainikuotas visų 
bendru litanijos giedojimu. Se
kė Stebuklingo Medalikėlio no
venos pamaldos ir palaiminimas 
Švč. Sakramentu. Valanda taip 
greitai prabėgo, kad žmones ne
galėjo tikėti kad jau buvo 5:30 
vai. Diena buvo graži, saulėta, 
tikrai gegužės mėn. pradžiai

Maldos Diena Taikai 
Išprašyti

Sekant šv. Tėvo Pijaus XII 
skatinimą melstis gegužės mėn. 
ypatingu būdu už pasaulinę tai
ką. sekmadienį, geg. 7 d. Švč. 
Sakramentas bus garbinamas 
per visą dieną. Vakare bus lai
koma šv. Valanda nuo 7 v. iki 8 
vai. Tą patį rytą parapijos vai
kučiai priims pirmą šv. Komu
niją. o vakare po pamaldų para
pijos svetainėje bus rodomi

• Juozas Kasinskas |
I Ine. f >

Laidotuvių 
Direktorius

1 Patarnavimas Dieną ir Nakt) į j 
! 602 VVashington Blva. H 
! BALTIMOPE 30. Md.

Tel. Lexington 8595
> Limosinai dėl visokių reikalų O

*
After cooking fish. the fat goea 
into the fat salvage can.
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I GIRDĖTI LIETUVIU i 

KOLONIJOSE *
MONTELLO, MASS • WORCESTER, MASS

A. A. L. ZINKEVIČIENĖ AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

šeštadienį, gegužės 6 d.. 7 vai. 
vakare Jeffersono klube, įvyks
ta šaunūs pavasariniai šokiai- 
kuriuos rengia mūsų parapijos 
veiklios sodalietės. šokiams 

. gros geras pagarsėjęs orkestras. 
■Sodalietės kviečia visus daly
vauti šokiuose ir praleisti links
mai vakarą. Sodalietės užtikri
na linksmą laiką visiems.

I
I

♦
♦
♦
♦
♦

■*>

GRANDIJOZISKAS LIETUVIU RADIO

KONCE AS
♦
♦
♦
♦

Trečiadienį. gegužės 3 d.. 5:30 
vai. rytą, ligoninėje po opera
cijos mirė Liudvika Zinkevi
čienė (Miškinytė), gyv. 15 Ar
thur St.

š?

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Vincą Zinkevičių, sūnų Jo- 
ną ir tris dukreles — Rožę Mi- 
čienę, Levosę Jankūnienę ir A- 
nelę. Taipgi marčią, žentus ir 
anūkus: ir daug artimų giminių 
ir pažįstamų.

Paėjo iš Lietuvos. Musteikos 
kaimo. Kabelių par.. Vilniaus 
krašto.

Laidojama sekmadienį, gegu
žės 7 d., 2 vai. po pietų iš Šv. 
Ruko lietuvių par. bažnyčios 
Kalvarijos kapuose.

Gedulo šv. mišios bus atna
šaujamos penktadienį, gegužės 
5 dieną.

Velionė pašarvota savo na
muose 15 Arthur St. Iš namų 
bus išlydėta sekmadienį, geg. 7 
d.. 1:30 vai. po pietų į šv. Roko 
par. bažnyčią.

Laidotuvėse patarnauja Ed
vardas Warabow, laidotuvių 
direktorius.

p. Vincas Zinkevičius yra val
gomųjų produktų krautuvės sa
vininkas, patriotingas lietuvis. 
Pereitą sekmadienį įsirašė į 
Darbininkų Radio koncerto gar
bės patronus.

p. Vincui Zinkevičiui ir jo šei
mai reiškiame gilią užuojautą.

Rap.

Sekmadienį, gegužės 7 d., tuoj 
po sumos (maždaug 12 vai.) į- 
vyks LDS 10S kuopos svarbus 
susirinkimas Aušros Vartų pa
rapijos svetainėje. Kviečiame 
visus narius ateiti. Bus išduoti 
raportai iš naujos Anglijos Lie
tuvių Katalikų suvažiavimo. 
Svarbu visiems žinoti 
veikiama. Be to bus proga užsi- tyb:ų kuro 
mokėti už laikraštį ‘ 2_.LL_L. 
ką" arba jį užsirašyti.

Juozas Glavickas.
LDS 108 kp. raštininkas

Sekmadienį, balandžio 30d* 
mūsų par. bažnyčioje pravesta 
sėkminga rinkliava dėl Maryk- 
noll misijonierių.

♦ SEKMADIENĮ, ♦
♦
♦

Pirmadienį, gegužes 1 d. įvyko 
surengtos p. P. Vaitkui šaunios 
išleistuvės, p. P. Vaitkus, vieti
nis graborius, trečiadienį gegu-i 

kas yra-žes 3 d. išvyko Jungtinių Vals-j 
laivyno tarnybon, 
surengtas išleistu- 
būrelis draugų, p. 
atminčiai, įteikta 

Atsilankiusius gražiai 
Visi linkėjo p. P.

. Vaitkui greitai grįžti į mūsų se
ną draugiją. Linkime p. P. Vait
kui geriausių sėkmių karo tar
nyboje ir laimingai grįžti pas 
savo jauną žmonelę ir sūnelį.

"Darbi.nin- Šia proga į 
i ves atvyko
P. Vaitkui, 
dovanėlė, 
pavaišino.

CAMBRIDGE, MASS
Sekmadienį, balandžio 30

♦

JORDAN HALL, BOSTON ♦

mišių ir priėmė šv. Ko- 
kad 
prie

d..
LDS 8 kp. kuopos šv. mišiose la
bai gražiai pasirodė. Nariai ir 
narės bendrai maršavo išklau-1 
syti šv.
maniją. Malonu matyti, 
jaunoji karta priklauso 
kuopos ir visad dalyvauja ben
drai su visais nariais. Kuopos 
veikla yra neblogiausia, nes jai 
vadovauja sumanus pirmininkas 
p. P. Rudaitis.

d. mūsų 
gegužinės 

per visą

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

Užsisakydami šią “Gegužės 
Mėnuo” knygutę, įdėkite 40c. į 
konvertą ir prisiųskite: Darbi
ninkas, 36G W. Broadway, So. 
Boston, Mass., ir tuojau ją gau- 
ite.

Huntington Ave«
(Kampas Gainsboro St.)

Tikietų Kainos 
$1.20, $1.80 ir $2.40 

priskaitant taksus
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

Federacijos skyriaus pirmi
ninkas p. A. Zaveckas šiuo lai- 

i ku mažai kur matomas. Jis tik 
gavęs valandėlę liuoslaikio, tuoj 
vyksta į savo ūkį. kurį jis veda 
kur nors VVoburne. Pergalės 

■ darželių darbu yra labai užsiė
mę ir sekanti Cambridžlečiai: 
p.p. Plekavičiai, p.p. Radaičiai, 
p.p. Jakučiai, p.p. Adomaičiai. 
Sekantiems p. M. Norbuto rū
pesčiu gauta visiems po sklypą 
žemės, p. M. Norbutas taipgi 
užsiėmęs ir rūpestingai ruošiasi 
auginti daržoves.

Pirmadienį. geg. 1 
bažnyčioje prasidėjo 
pamaldos. Pamaldos 
mėnesį kas rytą 8:30 vai. Vaka
rais. pirmadienį ir penktadienį. 
7:30 vai. vakare. Parapijos kle
bonas kun. P. J. Juškaitis, ragi
na visus skaitlingai lankytis į 
pamaldas ir prašyti Taikos Ka
ralienės greitos taikos pasau- 

‘ liui.

LOWELL, MASS

♦
♦

i ♦
♦

A. D. ♦
♦

ANNA KASKAS.
Lietuvaitė,

Metropolitan Operos 
artistė, contralto.
“Aš sunaudoju mano Smes įvertiname meną, kad 

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

mes mokame gerbti savo 
artistus. Tą įrodysime 
gausiai atsilankydami j šį 
koncertą.

Jau laikas užsisakyti ti
kietus.

Rašykite —

LUDWIG JUHT
estas,

Boston Symphony or
kestros narys, contra- 

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

♦
♦

Sekmadienį, gegužės 7 d., 8 
vai. rytą Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje įvyks Moterų Sąjun
gos 27 kuopos narių intencija 
šv. mišios. Visos narės kviečia
mos susirinkti ankščiau į para
pijos svetainę ir iš ten “in cor- 
pore” eis į bažnyčią. Dalyvauki
me bendrai šv. mišiose ir ben
drai priimkime šv. Komuniją. 
Kurios narės turi ženklelius, tai 
pasiimkite ir prisisegkite.

Valdyba.

Padėkite Kailinius Į
STORAGE!

MIRĖ ! ▼
Po sunkios ir ilgos ligos mirė j 

senas lietuvis gyventojas Ignas 
Kasteckas. Palaidotas iš Šv. 
Juozapo lietuvių bažnyčios šeš
tadienio rytą, balandžio 29 d.

♦
♦

SVEIKINA
Jonas Kasinskas, buvęs para

pijos choro garsusis tenoras, 
sveikina visus savo pažįstamus 

i Lowelliečius. Jonas šiomis die
nomis tarnauja kariuomenėje 

• kur nors Australijoje.
II
I

I

Įgo Ieva Latkauskienė. Aprūpin- 
jta Šv. Sakramentais.

RIMTAI SERGA
Šiomis dienomis rimtai susir-

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

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

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

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

Ali vashington street 
BOSTON, MASS.

Iš šios kolonijos daug kas ruo
šiasi vykti į Darbininkų Radio 
koncertą, sekmadienį, gegužės 
21 d. Tikietus platina varg. A. 
Šlapelis, p. Ona Pazniokaitė, 
Balch Pharmacy — p. A. Mic- 
kūnas, ir radio programos ve
dėjas A. F. Kneižys. Koncerto 
garbės patronais įsirašė Wins- 
low Garage — pp. Naujokaičiai, 
gyv. Pleasant St., Samovar Res- 
taurant — pp. Viesulai, VVash
ington St.: rėmėjais — pp. Jo- 

Sekmadienį, balandžio 30 d. į- nas Vasiliūnai, St. James Avė., 
vyko Federacijos skyriaus susi- p. R. Kamilienė, 
rinkimas.
Naujos Anglijos Lietuvių Kata
likų seimelio, įvykusio So. Bos
tone. Kalbėta apie suruošimą 
spaudos atgavimo paminėjimo.

Tą pačią dieną įvyko LDS 3
kp. susirinkimas.

♦
DARBININKAS RADIO

So. Boston, Mass. .366 W. Broadvvay,
Arba telefonuokite SOUth Boston 2680

karėlis. Gan daug sąjungiečių ir vadovauja kun. Martin O’Rour 
svečių atsilankė. Pasibaigus 
kortavimui, buvo teikiami už
kandžiai. Dovanas laimėjo Ve
ronika Dzedulionytė, Elena Sau- 
linaitė, Adelė Narinkevičienė, 
Mrs. Elzb. Harrington, Ieva 
Saulinienė. Ona Kasparavičie
nė. Sąjungai liko gan geras pel
nas.

*

Motinos dienos proga. Jono tė
veliai gyvena Folan Avė.

Tremont St., 
Išduota raportas iš Gyvojo Rožančiaus draugija.

Patartina visiems jau dabar 
nusipirkti koncerto tikietus, 
kad užsitikrintumėte vietas sve
tainėje.

į Per visą pereitą savaitę gan 
didelis būrys žmonių kasdien iš 
parapijos buvo nuvykę į J. E. 
Kardinolo šermenis. Būvusieji 
negali atsidžiaugti Katalikų 

1 maldingumu.

MIKOLAS MORKŪNAS
Kapitonas Mikolas Morkūnas 

nuolatos susirašinėja su Lowel- 
lio korespondentu. Pasiilgsta 

I lietuvių. Sveikina visus ir prašo 
maldų.

ke, iš Šv. Monikos parapijos, 
išpildė programą, kuris žmo
nėms labai patiko. Reikia pažy
mėti, kad ir kitataučių tarpe 
neapseinama be lietuviškų ta
lentų. Labai mikliai savo rolę 
išpildė p-lė Kasheta. kuri už
klausius kokios ji esanti tautos, 

'pareiškė, — “I’m Lithuanian; 
būt I cannot speak Lithuanian’’.

KLEBONO PAGELBININKAS Vakaras buvo suruoštas rūpes- 
Šiomis dienomis mūsų klebo- čiu gyvuojančios parapijoj rū- 

nui pagelbsti kun. Jonas Cart- Pintis kareiviais komisijos. Pro- 
wright, O.M.I. Jokūbas, gramą pradėjo trumpa kalba

komisijos vice-pirm. p-lė Bro- 
nislava Budrevičiūtė ir paaiški
no susirinkusiems tikslą. Gaila, 
kad žmonių buvo nedaugiausiai. 
Tad ir pelnyta nedaug.

LAVRENCE, MASS
Šv. Pranciškaus parapijos cho- 

Povilui 
ruošia

ras, vadovaujant muz. 
Sakui, gegužės 28 d., 
gražų koncertą.

GAVO LAIŠKELĮ
Vietas Federacijos skyrius 

gavo begalo gražų laiškelį nuo 
p-lės Apolonijos Stoškiūtės už 
priduotą raudonų rožių bukietą 
laike jos koncertavimo Lowelly- 
je kelios savaitės atgal. Vietos 
katalikai parodė begalo gražų 
pavyzdį, nepamirštant mūsų iš
eivijos dainininkės.

Adolfas ir Julijona Švenčio- 
niai susilaukė sūnaus ir apkrik
štytas vardu Jurgis Jonas.

Motinos dienoj, gegužės 14 d., Į Taipgi Albina ir Edna Jerac- 'į4- “ “ , ----r=>- ------------ ------------------ J
Sodalietės ruošia savo mamy-; kai susilaukė dukrelės, kuri ap- J 
tems programą su užkandžiais, krikštyta balandžio 29 d., vardu /

Šiais metais sukanka 20 metų Marijona Patricija. į
3

JUOZAS SABALIAUSKAS
Iš tolimos Hawaii salų Juozas 

Sabaliauskas, Šv. Juozapo para
pijos basas, siunčia savo labas 
dienas. Trokšta grįsti į savųjų 
tarpą ir pasidžiaugti lietuviš
kais valgiais.

nuo įkūrimo Sodalicijos. Ta pro
ga, birželio 4 d., ruošiama ban- 
kietas senosioms narėms.

Kun. J. Skalandis, sekmadie
nį, balandžio 30 d., išvažiavo 
savaitei atostogų. i

Mirė a. a. Tofilia Viplentienė. 
Palaidota iškilmingai iš ŠvJ 
Pranciškaus parapijos bažny
čios, geg. 3 d. Į laidotuves at
vyko iš Mahanoy City, Pa., jos 
artimas giminaitis, p. Gegužis, 
kuris yra taipgi p. Krancevi- 
čiaus giminėr-ir abu rūpinosi ve
lionės palaidojimu.

SĄJUNGIETĖS
Pas sąjungietę Agotą Stra- 

kauskienę įvyko kortavimo va-

Sekmadienį, balandžio 30 d., 
6:30 valandą, parapijos svetai
nėje, pulkelis C.Y.O., pasivadi
nusios “Majorettes”, kurioms

Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.
Myopia Club Beverage Co.

Grafton Avė., Islington Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PK.4AL4S GERULSKIS, N amų Tel. Dedham IMlf-R
A NŠrrlr.

J ė ė 
į
į Ą t 4

j j t j ė
J

NORWOOD, MASS.
Balandžio 28 d. kleb. kun. S. 

P. Kneižis dalyvavo J. E. Kar
dinolo O’Connell laidotuvėse. 
Geg. 2 d. dalyvavo Bostono die
cezijos kunigų konferencijoje.

Balandžio 29 d. p. Julės Vilki- 
šiūtės dvi mokinės - pianistės 
išpildė dalį Darbininkų Radio 
programos, p. Vilkišiūtė taipgi 
akompanavo dainininkei 
Siaurytei, dalyvaujančiai 
pačioje programoje.

Karys
Pacifiko
sveikina

p. J. 
toje

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GL03A MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

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

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

Tel. Parkvvay—1861-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

948 E. Broadvvay. S. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.

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

Tonas Kulišauskas iš antn> antradienį mėnesio, 7:30 vai. jonas KUiisauskas is vakare parapijog salėje. 492 E 
prisiuntė V-Mail ir Seventh St„ So. Boston, Masa.

. . ,. .. Visais draugijos reikalais kreipkitėsVISUS NorwoodieciUS) protokohj raštininkę.

I I

6V. JONO EV. BL. PATALPINĖS

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rašt. — Jonas Gllneckla,
5 Thomas Pk., So. Boston. Masa.

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

Iždininkas—Stasys K. Grigą na vičius,
699 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų Parapijos salėj 
492 E. 7th St., So. Boston, Mase.
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VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES

Sekmadienj, geg. 30 d., Šv. 
Petro parapijos kunigai apgar
sino Darbininkų Radio Koncer
tą, įvyksianti 21 d. š. m., kon
certinėje Jordan salėje, Bosto
ne. Jie ragino savo parapijie
čius įsigyti koncerto bilietus iš 
anksto. Tai sumažintų rengė
jams rūpesti, išlaidas ir darbą.

Bal. 26 d., Janina Marijona 
Pustytė ištekėjo už Juozapo 
McCabe Šv. Juozapo bažnyčioje, 
Pelersburg, Virginia.

Priderėtų Rastis Kiekvieno 
Kataliko Namuose

džiam už dovanas ir prisidėji
mą.

Rengėjai — Vladus ir Ieva 
Brazauskai.

Skelbia Naujos Anglijos 
Lietuvių Konferenciją

DAKTARAI
-1

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakamis
DR.AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass. 

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

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

Parapijos kunigai taip pat 
pranešė žmonėms, kad už mėne
sio parapijos mažyčiai eis prie 
pirmų Sakramentų. Prašė visų 
parapijiečių apaštalauti, kad 

j kodaugiausiai vaikučių pažintų 
į Dievą ir priimtų pirmą kartą 
| Viešpatį Jėzų į savo nekaltas 
širdis.

I

Kunigai dar prašė visų para- 
I pijiečių rūpintis atlikti velykinę 
! išpažintį.

Sekmadienį, 2:30 v. p.p., Šv. 
I Petro par. bažnyčioje bus laiko
mos geg. mėnesio ir Sodaiicijos 
pamaldos. Po šių pamaldų Sese
rys misionierės Maristės laikys 

■ iliustruotą paskaitą.

MOTINŲ DIENAI PUIKI 
DOVANA

SIENINIAI 
KRYŽIAI

LIGONIMS SETAS

I
sek-

Tel. ŠOU 2712

Dr.J.C.Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė — Akių, Vidurių ligų, 

Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius

Vai. nuo 2'—4 ir 7—8 
534 Broadvvay 

So. Boston. Mass.

Tai pat 2:30 vai. p. p., 
madienį, visų diecezijos para
pijų aštunto skyriaus ir High 
Schools mergaitės, turės pa
maldas, katedroje. Mergaitės, 
norinčios būti šiose pamaldose, 
tepaduoda savo vardus vieti
niams kunigams ar seserims.

PUIKI KOPLYTĖLĖ

r

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Per sakamą savaitę, Šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje, geg. 

i mėnesio pamaldos įvyksta tre- I
jčiadienio, penktadienio ir šešta- 
'dienio vakarais. Kitas dienas 
rytais.

Ketvirtadienio rytą “Darbi- 
■ ninke” minutėlei lankėsi klieri- 
’ kas Jeskevičius, S. J. Gerai at
rodo. Saulės nudegtas. Sakosi 
mokinasi ir šeimininkauja Per
galės ūkyje, Westone.

I

International Beacon 
Apie Lietuvių Koncertą

International Institute Bosto
ne leidžia mėnesinį laikraštuką 
vardu “The International Bea
con”. Jis turi per 1000 skaity
tojų tarp įvairių tautybių, ku
rie ypatingai yra veiklūs socia
linėse. kultūrinėse ir savo tau- 

į tybės srityse. To laikraštuko 
geg. mėn. laidoje net yra spe
cialus skyrius pavadintas “Lith
uanian News”. Ten simpatingai
aprašoma Darbininkų Radio de- į Sasnauskienė, gyv. Dorchester, 
šimties metų sukaktis ir kad tos • minėjo savo gimtadienį. Ta pro- 
reikšmingos sukakties atžymė- ■ 
jimui yra ruošiamas puikus 
koncentas geg. 21 d., 1944, Jor
dan Hali, Boston. Gi to koncer
to artistai esą gerai ir plačiai

kurios sienas puošia veid
rodiniai stiklai.
Kaina tik $3.75

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

Kaina nuo $1.75 
iki $2.50.

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

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

366 W. Broadway, South Boston, Mass

i

I

Amerikos Lietuvių Tarybai 
atsišaukus minėti mūsų lietuvių 
spaudos atgavimo sukaktį ir 
Steigiamojo Seimo susirinkimą 
nepriklausomoje Lietuvoje, So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos susirinkime nutarta ruoš
ti minėjimą ir įgaliota valdyba 
kviesti kitas draugijas ir asme
nis prie to minėjimo prisidėti.

Valdyba, kurios pirmininku 
yra veiklus- jaunas advokatas 
Jonas Grigalus, sušaukė susi
rinkimą, pirmadienį, geg. 1 d., 
lietuvių svetainėje, kur išrinko 
komiteto valdybą. Valdyboje y- 
ra šie: pirm. adv. Jonas J. Gri
galus; vice-pirm. adv. Juozas 
Cunys ir J. Tuinyla; ižd. A. J. 
Namaksy ir Dr. A. Kapochy; 
rašt. Alb. Neviera, J. Arlauskas, 
p. K. Namaksienė, P. Durnas. 
Rezoliucijų komisija: adv. Ka
zys Kalinauskas, p. Stasys Moc
kus, p. S. Michelsonas ir A. F. 
Kneižys. (Pastarasis dėl svar
bių priežaščių susirinkime neda
lyvavo).

Nutarta Naujos Anglijos Lie
tuvių konferenciją skelbti birže- 
čio 11 d., 1 vai. po pietų. Muni- 
cipal Building svetainėje, So. 
Bostone. Bus pakviesti įžymūs 
prelegentai; skaitomos rezoliu
cijos ir svarstoma kiti svarbūs 
mūsų išeivijos ir visos tautos 
reikalai. Rap.

Sąjungiečių 
Susirinkimas

kuris yra įsirašęs Darbininkų kun. A. Abračinskui už paragi- 
Radio Koncerto garbės globėju. I

Taipgi lankėsi p. Juozas Ar-
■ lauskas lietuvių konferencijos 
ruošimo reikalu. Konferencijos 
ruošimo komiteto pirmininku 
yra adv. Jonas Grigalus.

žinomi ne tik plačioje Europoje, 
bet ir Amerikoje. Seka trumpi 
aprašymai apie garsiuosius ar
tistus, būtent, Anna Kaskas - 
Katkauskaitę ir Ludwig Juht. 
Jei jau svetimtaučiai taip susi- 
interesavę šiuo 1 
artistais, tai lietuviams dar la
biau reiktų padidinti savo pą- vaus vigus lietuvius vienuolikta- 
stangas, kad Jordan Hali būtų me National Folk Festivaly, 
perpildyta ne tik sėdinčiais bet Academy of Music. Lietuviams 
ir stovinčiais dalyviais. Rap. pakirta dalyvauti svarbioje a- 

į tidarymo dienos programoje, 
geg. 10 d., po pietų ir vakare. 
Ten jie svetimtaučių minioms 
demonstruos šiuos lietuvių tau
tinius šokius: Kalvelį, Kepuri
nę, Mikitą, Kubilą ir Jonkelį.

Geg. 13 d., 8 vai., Lietuvių 
Muzikalėj salėj, Philadelphijoj, 
tie patys, išpildys apie 2-jų vai. 

‘.^prise party” balandžio 27 d. £rogrJmą, Amerik°S. 
Dalyvavo giminės ir artimiau
sios draugės.

Iš Bostono Išvyksta 
Philadelphijon 
25 Jaunuoliai

Antradienį, geg. 9 d. iš Bos- 
įtono, Šv. Petro parapijos į Phi- 

koncertu ir jo iadeiphią išvyksta 25 jaunuo
liai. Jie ten dalyvaus, bei atsto-

NUOŠIRDŽIAI 
DĖKOJA

Šiomis dienomis p. Domicėlė

ga p- Volungevičienės namuose, 
Woodrow Avė., Dorchester, p. 
Sasnauskienės draugės suruošė

Tarybos sk. parengime, Spaudos 
atgavimo ir Lietuvos Steigia-

Trečiadienį, geg. 3 d. lankėsi 
p. Vincas Zinkevičius iš Mostel
io, kurio žmona mirė tos dienos 
rytą, ir p. Edvardas Warabow, 
laidotuvių direktorius, kurio 
laidotuvių įstaigos yra Brock- 
tone ir Norwoode. p. Zinkevičius 
yra įsirašęs radio koncerto 
garbės globėju, o p. Warabow — 
globėju. Be to, radio koncerto 
garbės globėjais Brocktone yra 
įsirašę kleb. kun. J. Švagždys, 
Dr. ir ponia A. A. Vaitkai. Yra 
ir daugiau pasižadėjusių įsira 
šyti.

nlmus dalyvauti: p. D. A. Za- 
letskui už parodymą paveikslų, 
p. Karčiauskienei, kuri daug 
pasidarbavo gavime dovanų ir 
pati įteikė dovaną: pp. Raškaus- 

■ kam už dovanėles: pp. Ievai
Marcilionienei, Alenai Baranau
skienei, p. Šmigelskienei už do
vanas: šeimininkei Ievai Bra
zauskienei, padėjėjoms — Ievai 
Jankauskienei, Petronei Svilie- 
nei. p. Kazmauskienei, šmigels
kienei ir Ant. Majauskaitei; pp. 
V. Marcinkui ir p. J. Kasperui 
už pagalbą. Amžinojo Rožan
čiaus draugijai už $10 dovaną. 
Lai Dievas visiems atlygina už 
aukas ir darbą. z

Dėkojame visiems gerašir-

Sekmadienį, gegužės 7 d. tuo
jau po paskutinių šv. mišių Šv. 
Petro lietuvių par. bažnyčioj, 
bažnytinėje svetainėje įvyks 
Moterų Sąjungos 13 kuopos su
sirinkimas. Kviečiame visas na
res dalyvauti.

M. Grybaitienė, pirm.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

i

I
A. J. NAMAKSY

REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mas£.
Office Tel. So. Boston 0948

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkvvay 1233-W

Pristatome Aly 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 SL, TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

g
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GREITAS ir PUIKUS 
PATARNAVIMAS

Naujame Elegantiškame 
Grožio Žavėjančiame 
CASPER BEAUTY 

SALONE
SPECIALIAI

Dėl
PERMANENT WAVE 

ir 
PLAUKŲ DAŽYMO

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

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

PARSIDUODA Roxbury vie
no pagyvenimo namas 6 kam
barių, visi įrengimai, vana, fur- 
nasas, gerame stovyje. Galima 
užimti gegužės 15 d. kaina tik 
$3.000.
Cass,
Roxbu ry, 
Endicott 6380.

GRABORIAILankėsi Blanche Sykes, LDS 
- narė. Atsilankymo
proga, kalendoriaus fondan au
kojo $1.00 ir pasipirko Radio 

j koncerto tikietą.
Lankėsi Mrs. J. Guzevičienė 

iš Mattapan, Mass. Atsilanky- 
1 mo proga, aukojo $1.00 kalen-' 
doriaus fondan ir pasipirko tris 
tikietus į Darbininkų Radio 
koncertą, kuris įvyks šio mėne
sio 21 d.

Trečiadienį, 
kėši jūreivis 
kuris šiomis 
trumpas atostogas So. Bostone. 
Pažymėtina, kad Petras labai 
gerai nusiteikęs ir daug žada 

■ Dėdės Šamo Pergalei. Sveikina- 
l ... me!dukterys, gerai žinomus veikėjus Sv. Pet-

kė savo sergančią mamytę, pp.! 
Ančiukaičiai gyvena 135 Emer- 
son St.

Jūreivis Jonas Ančiukaitis 
jau 7 metai yra laivyno tarny
boje. Linkime Jonui geriausių 
sėkmių ir jo mamytei 
čiausiai pasveiktiT *r*

Nuoširdžiai dėkoju pp. Volun.'m°i° Se‘m0 sukakčių iškilmių- lmos kp
gevičiam, kad suruošė savo na
muose mane pagerbti, ir visom 
kitom mano draugėm, kurios 
prisidėjo prie suruošimo, už 
sveikinimus, linkėjimus ir dova
nas. Lai Dievas visom atlygina 
iš Savo malonių šaltinio. Aš nie
kad nepamiršiu to malonumo, 
kurį Tamstos man suteikėte tą 
vakarą. Domicėlė Sasnauskienė.

Su jaunuo- 
vyksta ir kaikurių mamy- 

Rap.
Į

Minėjo Vedybinio 
Gyvenimo Sukakti

game pammejime. 
liais 
tės.

I
i Lankėsi

I

Atsišaukite: William
1953 Columbus Avė., 

Mass. Telefonas — 
(5-9-12)

I

I

“Darbininke” lan- 
Petras Kupraitis, 
dienomis leidžia

Gegužės 4 d.. “Darbininke” 
lankėsi pp. Viktorija Trečiokie- 
nė ir Alena Rusienė iš Dorches
ter. Abi ponios įsirašė Darbi
ninkų radio koncerto rėmėjomis 
ir aukojo už “Darbininko” ka- 

! lendorius. Nuoširdžiai dėkoja
me.

I
Šiomis dienomis pp. Motiejus-

ir Viktorija Trečiokai minėjo' Šiomis dienomis lankėsi jūrei- 
savo 37 metų vedybinio gyveni- *J°nas Ančiukaitis, (2/c Ma- 
mo sukaktį. Ta proga jų šeima chinist Mate), pas savo tėvelius. 
— sūnus Viktoras, <
žentai ir anūkai gražiai pasvei- ro lietuvių parapijoj. Jis apian- 

' kino savo tėvelius ir palinkėjoi 
i ilgiausių metų.

Pergyveno Operaciją
Antradienio rytą, gegužės 2 

d.. Camey ligoninėje p. Palmy
ra Antanelytė, vytė ir choristė, 
pergyveno sunkią operaciją. 
Linkime p. Antanelytei greit 
pasveikti ir vėl kartu su mūsų 
jaunimu darbuotis ir linksmin
ti visus lietuviška daina. AEL.

i kogrei- 
GEL.

PADĖKA

PARSIDUODA 12 kambarių 
namas. Naujas oil burneris ir 
furnice, tile bathroom su “stall 
shower”. Ant kiekvieno aukšto 
yra atskiri kitchenetai ir na
mas galima lengvai perdirbti į 
keturių šeimynų pagyvenimus. 
Kraftex halės ir valgomieji 
kambariai, tapestry plytų fire- 
place valgomame kambaryje ir 

Į marble fireplace kituose ketu- 
' riuose kambariuose. Dėlei prie- 
jžasties gaisro, namas buvo iš-

_________»naujo pertaisytas.
Balandžio 30 d. įvyko pramo j Kitas namas užpakalyje šio 

gėlė Marianapolio Seselių vic-' namo eina su juo. kuriame yra 
nuolių naudai, šv. Petro lietuvių į 5 kambariai. Kambariai galima

i

parapijos bažnytinėje svetainė- gerai pataisyti.
I

Ketvirtadienį, geg. 4 
si “Darbininko” redakcijoj p. 
Jonas Barišauskas. Emerald 
Cafe. Cambridge. savininkas.

d. lankė-

j Mortgičiaus turi $2500., par- 
! davimo kaina $10,000. Galima 
;bus ir nusiderėti. Galima pama
tyti sekmadieniais po 12 vai. 
dieną. Pamatykite George Scott. 
572 Broadway. So. Boston, 

iMass. (V-19)

> A
Nuoširdžiai dėkojame kleb.įdavimo kaina $10,000. 

kun. P. Virmauskiui už pritari
mą ir pinigišką paramą. Taipgi 
dėkojame kun. Dr. Kazimierui 
Urbonavičiui už pasakytą kalbe
lę: dėkojame kun. K. Jenkui ir

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

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

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

■

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną, ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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DARBININKAS

I * KRISTAUS VYNUOGYNE *
Veda: Kun. K. Jenkus

GIESME

Jo Motinos Rožančius

aš paklau-

sipainiojęs rožančius. Kai 
aš pamačiau tą rožančių, 
baisūs šiurpuliai perbėgo 
per visą mano kūną. Mano 
motinos veidas stojo prieš 
mane. Lyg žaibas, aš švys
telėjau tuos pinigus į jo 
rankas ir tariau: “Turėk 
sau tuos pinigus, bet aš 

šitą rožan-

Aš vieną vakarą klausiau nigus. Tarp pinigų buvo į- 
išpažinčių iki vėlumos. 
Penkiolika minučių prieš 
dvyliktą, aš lipau laiptais 
į mano miegamąjį, ir ma
no ausys nugirdo durų 
skambutį. Nulipau žemyn 
ir prisiartinau prie durų.

— Kas ten?
siau.

— Žmogus turi reikalą* pasilaikysiu
prie kunigo, — buvo atsa- čių”. Ir pirm negu jis galė- 
kymas. jo šauktis žmonių pagal-

— Tačiau, dabar ne lai- bos. aš pabėgau šaligatviu 
kas matytis su kunigu. Ne- į saugią vietą, kur, atsisė- 
bent būtų svarbus reika- dęs, aš įsižiūrėjau į pavog

tą rožančių. — Ir aš ma
čiau namų židinio pastogę

sakyta nusiminusiu bal- kaime ir senutę mano mo-i

las pas ligonį?
— Taip yra. klebone, 

a 
su. —* Man yra blogiau, tiną (Dieve duok jai amži- 
kaip tikrajam ligoniui.
— Aš atidariau duris ir randos kėdėje 

patikau svetimą augalotą žančium rankose, 
vyrą 
švarku.

— Klebone. — jis prabilo, na meilingai 
— ar tamsta nori išganyti 
sielą ?

Tada jis įžengė į kleboni
jos vidų, nors aš jo nekvie
čiau. Paprastai toks įvykis 
verstų mane apsisaugoti 
nuo užpuoliko. Tačiau, šį 
kartą aš visai nesibaugi- 
nau ir menkoje šviesoje 
žvelgiau į jo nuostabų el
gesį. Jis nusiėmė kepurę 
ir aš mačiau jo išblyškusi 
ir nubalusį veidą, sudarky
tus plaukus ant jo galvos, 
nuskurusį žiponą ir su
rambėjusias rankas. Jo a- 
kys buvo žydrios ir rūpes
tingos: ir aš laukiau išgirs
ti. kas bus toliau.
— Klebone. — jis prisipa

žino. — aš esu vagis ir pri
klausau prie piktadarių 
organizuotos gaujos. Eet 
nesibijok. — (Nes aš bu
vau pradėjęs nejučiomis 
šalintis nuo jo). — Savo 
laiku aš buvau geras kata
likas, tačiau jau daugelis i 
metu aš visai neprakti
kuoju savo —
šitą naktį aš užpuoliau ir

nąjį atilsį), besėdinčią ve
šu jos ro- 

. Saulė i 
apsirengusį prastu gaivinančiai šildė ir gyvu

lėliai ganėsi lauke, o moti- 
1 žvelgė į ma

ne. Aš net pašaukiau: “Gal 
ko reikia motulei?” “Ne, 
sūneli: tik aš noriu, kad tu 
būtum doras ir geras žmo
gus. Aš kalbu rožančių už 
tave.’ Tėve, aš girdėjau jos 
balsą taip aiškiai, lygiai, 
kaip aš girdžiu savo balsą, 
ir tai visa sujaudino ir su
krėtė visą mano būtybę. 
Aš pasiryžau tapti teisin
gas ir nusprendžiau, dar 
šitą naktį matyti kunigą. 
Aš beveik buvau nustojęs 
vilties, kad tokį vėlyvą lai
ką negalima bus matyti 
kunigo, bet dabar aš tikiu, 
kad Visagalis Dievas pasi
gailėjo manęs, kai Jis siun
tė tamstą patikti mane.

— Mano sūnau, — aš ta
riau. — ar pats nori atlikti 
šv. išpažintį?
— Tik dėl to aš ir atėjau 

čia pas tamstą, Tėveli.
Ir aš jį pakviečiau į šali

mą kambarį, kur visada 
būdavo klausykla ir stula;

• ”• V į ir jis priklaupė ir atliko
religijos. Darjšv- ^pažintį.

i

I

I

tuos, kurie kovoja už taiką. Popiežius Pijus XII laimina

r- Aš prižadėjau ištęsėti,
Tačiau, Die-' argi ne, Tėveli, — jis kai

mas, gaudžiąs iš miesto ro
tušės bokšto. ,_ 
vo gailestingumo darbas bėjo nuoširdžiai. — Ir kuo- 
buvo atliktas; ir vėl mudu met perversmas įvyko ma- 
stojome ties durimis. Ir nyje ir kai aš atėjau pas 
jis tarė man: tamstą, aš žinojau, kad
— Tėveli, gali manim pa- Dievo Apvaizda pasirūpins 

sitikėti. Aš neturiu nė vie- kitais dalykais. Ir Dievo 
no grašio su savim. Kitą Apvaizda neapvylė manęs, 
šeštadienį aš sugrąžinsiu šiandien aš dėkoju Visa
tai, ką tamsta paskolinsi, galiui Dievui ir gerąjai se-

Aš įdėjau savo ranką į nutei mano motulei, 
kišenių. Joje buvo tik du — Tamsta ir vėl atsilan-' 
doleriai. kyši pas mane?
— Aš gailiuos, kad dau- paklausiau.

giau neturiu, — aš tariau. — Taip, Tėveli; aš ateisiu 
Tai užteks, Tėveli, — jis kitą šeštadienį.

kalbėjo sąžiningai. — Aš I Ir palikęs mane prie du- 
stengsiuos surasti darbą, rų, jis nužygiavo judriais

prie stebuklingo Šv. Panelės paveikslo Krekenavos bažnyčioje.

Mylimoji Karalienė, Viešpati Dangaus 
Neapleiski čia ant žemės vargstančio žmogaus! 
Tu stebuklais taip garsinga, 
Gelbėk žmogų nelaimingą, 
Meldžiame Tavęs.

Oi neduoki, Motinėle, man pražūt gyvai! 
Sugrąžink prie tikro Dievo einantį kreivai, 
Kad nerūstinčiau Jo veido, 
Kurs tiek kartų man atleido 
Nuodėmių kaltes.

Taip esmi vargais suspaustas iš jaunų dienų! 
Tie vargai—tai kietas jungas papročių senų. 
Gelbėk žmogų nelaimingą 
Savo globa stebuklinga, 
Motina Dangaus!

Tu Krekenavos paveiksle žinoma plačiai, 
Stebuklingai trauki žmones iš ugnies stačiai; 
Nuo perkūnijos trenkimo, 
Nuo piktųjų užpuolimo 
Apgini veikiai.

Štai jau nuodėmių biaurumą aiškiai pažinau; 
Škaplieriaus ženklu kaip skydu apsigint manau. 
Būk, Marija, man globėja!
Būk pagundoj apginėja!
Gelbėk reikale!

Ir prie Tavo numylėto dangiško Sūnaus 
Verkdamas per teismą šauksiuos veido malo- 
Kad Jo teismas taip baisingas [naus
Man išpultų maloningas 
Valandoj mirties.

Dar meldžiu šitoj bažnyčioj tos brangios vil- 
Kad ateisi man pagalbon valandoj mirties [ties, 
Ir paimsi mano sielą 
Į šventųjų tarpą mielą 
Danguje. Amen.

8

Aukštesnės kilmės afri
kiečiai, kurie pažino Kris
tų ir įstojo Jo Bažnyčion 
misijonierių veikimo dėka.

Prieš Kūno Gydy
mą Siela Pagy

doma
I

Maironis.—
paklydėlius savo sūnus ir 
niekada nenustojate vil
ties. Tokių motinų maldų 
Gerasai Dievas negali ne
išklausyti. Jūsų sūnūs su- 
grįž, ir Danguje bus dide-.
lis džiaugsmas dėl nusikal-! Prelatui atrašė, — 

jtėlio, kurs sugrįžo, dėl a- 
■vies, kuri buvo žuvusi ir 
į tapo atrasta per meilingas 

as ir karštas jūsų maldas.
Baigiant, reikalinga pa

žymėti, kad jis atėjo pas 
mane ne tik kitą šeštadie
nį, bet paskui jau nuolat 
atsilankydavo kiekvieną

I

Vieni tėvai atnešė pas 
pal. Arso kleboną suparali- 
žuotą vaiką ir prašė jį pa- 

, laiminti. Pal. klebonas pir- 
■ma nusivedė tėvus pas 
klausyklą ir išklausė jų iš- 

; pažinties. Vaiko tėvas bu- 
■ vo senas muzikantas, kurs 
į per naktis grieždavo šo- 
i kantiems. Pal. klebonas 
, reikalavo išsižadėti to a-

liui apleisti Lin Kiang, bet:mato. Ilgai svyravęs, tė- 
jis džiaugėsi, kad kun. Ge- ’ vas dėl savo kūdikio suti- 
selbrack pasveiko ir grįž- į ko nebesiversti tuo amatu 
ta pas savo parapijiečius,' 
kurie jį labai mylėjo. “Aš• 
esu taip dėkingas,” jis

“manoj 
laikas praleistas misijose, 
buvo labai linksmas, nes 
aš stengiaus visuomet at
likti visą kas buvo man į- 
sakyta ir eiti, kur buvau 
siųstas. Lin Kiang misija 
man neapsakomai patiko, 
ypatingai mėgdavau ap
lankyti priemiesčius ir to
limus kaimus. Jei nori ma
nęs Fušun misijoje, ištark 
tik žodį.”

Kun. Geselbrack sugrįžo 
į Lin iKang rugpiūčio mė
nesį. Kun. Gerardas pasili
ko lig Panelės Švenčiau
sios į Dangų Ėmimo šven
tės. Tuojau po šv. mišių 
kun. Gerardas buvo malo
niai nustebęs, kuomet se
nesniųjų parapijiečių ko
misija užėjo į kleboniją ir 
prašė su juo pasikalbėti. 
“Tėveli,” pradėjo komisi
jos atstovas, “aš esu pa
prastų žodžių žmogus. Bet 
visi parapijiečiai mane į- 
galiojo tamstai pranešti, 
kad tamsta, apleisdamas 
Lin Kiang, nešiesi su sa
vim ‘delalelę mūsų šir
džių’. Mes norim tamstai 
pagelbėti, kaip tamsta ir

ir Palaimintojo akivaizdo
je sudaužė savo smuiką. 
Tuo momentu vaikas pašo
ko nuo motinos kelių, link
smai šaukdamas: “Mama, 
aš sveikas!”

« 
I

O teiktoji paskola pagel- žingsniais ir pranyko gat-j
k7>c mnn nJinr.lzSfi r»nnm«i tnlummo TCai oc no.' I’ P

ivyzdingo ir doro žmogaus 
j gyvenimą.

Sulietuvino
Kun. A. T. (Samata).

bes man užmokėti nuomą vės tolumoje. Kai aš pa- 
ir pavalgyti kol gausiu už- žvelgiau į tuos grąžintus 
darbį. Aš čia būsiu atei- du dolerius, ištariau: 
nantį šeštadienį. Laba- — Jūs, senos šventos mo- 
nakt. tinos, kurios meldžiatės už
— Visagalis Dievas telai

mina tave, mano sūnau, — 
aš tariau, ir labanakt.

Tr užrakinau duris.
Po to aš negalėjau gana 

ilgai užmigti. To atsiver- 
i tusio nusikaltėlio veidas 

apiplėšiau vieną darbiniu- ginys. Pustamsis kamba- neatstojo 
ka. nes žinojau, kad jis ga- rys, f.........................
vo savo algą.

I

Tai buvo nuostabus re-
. Pustamsis kamba- neatstojo nuo manęs, nė 
tik koridorius buvo tas rožančius, nė tas gvvas 
____._______________ 1____ Y___ ?______ - ! _ . .

/

Mūsų Amžių Kankinys
Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

Klebonavimas Misijų Centre
Aš jį nutvė- nušviestas menka šviesa; j senutes jo motinos vaid- 

tai visa sekė mane,
rimtai prakalbėjo.

as ,riu viešai pareikšti, kiek 
mes įvertiname šį jauną 
viršilą. Su devyniais karei
viais jis mušėsi prieš še- Kristaus tikėjimą”, 
šiasdešimt plėšikų ir tvir- Grįždamas Jalu upės lai
tai laikėsi savo vietoj kol veliu, tą gegužės vakarą, 
sulaukė mirtį. Jis buvo iš- kunigėlis ėmė svajoti. Tie- 
tikimas vyras ir parodė sa, jis manė, tas žmogus 
gerą pavyzdį mūsų karei- mirė Mančūkoje. Netikėta 
viams ir taipogi Katalikiš- mirtis baisi nelaimė. Iš 

savo gyve- kiekvieno kampo žmogui 
Provin- gręsia mirties pavojus. Bet 

ei jos vyriausybė iš Antung apart mirties yra gyvybė 
miesto patelegrafavo po- ir gyvenimas, žydėjimas 
mirtinį jo pakėlimą į kapi- kilnumo tų žmonių širdy- 
tono laipsnį. Tai ne tuščia se, kurie kovoja prieš pa- 
garbė, nes su šiuo poaukš- šaulio kliūtis be baimės, 
čiu bus padidintas atlygi- kariauja, kad atsiektų sa- 
nimas ir pensija jo našlei vo tikslą, ateinantį gyveni- 
žmonai”. mą.

Žuvusio kareivio našlė, Sekantį rytą kun. Gerar- 
garbinga ponia, atsilan- das gavo laiškelį nuo Pre-

ria u už gerklės ir iš jo ki-- nebyliai namai ir vidur-j 
šerių išvogiau jo algos pi- nakties iškilmingas gaudi- i

Kariuomenės vadas tada
“Aš no-

tą

kai Bažnyčiai, 
nimu ir mirtimi.

Jaurieji krikščionys, ateities viltis! — 
šviečia, tas manęs neliečia 
vien šokius šokti...”

(Tęsinys)
buvo namie, mes sukalbė
davome vakarines maldas. 
Dažnai jis pasakodavo, 

; kaip jo tėveliai ir broliai 
' Šantung mieste mylėjo

I 
I

muo;
net'kai aš sapnavau.
— Ar jis sugrįš? — 

klausiau savęs.
Paskui aš pašalinau

mano abejonę. Tačiau, vi
są savaite nesilioviau anie 
iį mastyti. Aš žinojau, kad 
lis grįš kada nors, bet ir ti
kčiau, kad ne taip skubiu 
laiku.

Atėjo šeštadienio diena.
, Vakare, kai aš ėjau vaka- 
rieniautį, gražiai apsiren
gęs ir padoriai atrodąs 
vyras pasikėlė nuo kėdės 
koridoriuje, kur manęs 
laukė, ir prisiartinęs, tarė 
man:
— Tėveli, aš atėjau tams

tai sugrąžinti tuos du do- 
lierius, kuriuos man pa
skolinai. Aš suradau darbą 
ir dirbu.

Iš pradžių, aš jo nepaži- kiusi į laidotuyes, pranešė lato Lane, pranešantį, kad 
nau. Kai jis prakalbėjo, aš kun. Gerardui, kad ji seka kun. Geselbrack pasveiko 
jį pažinau iš jo balso ir pa- Katalikų tikėjimo mokslą ir nori grįžti į savo senąją 
griebiau jo ranką paspaus- ir tikisi neužilgo priimti misiją Lin Kiang. Prelatas 
ti. krikštą. toliau rašė, “Atsiprašau
— Aš be galo džiaugiuos “Mano-vyras”, ji kalbėjo jei aš tamstai nemalonu- 

tamstą matydamas, — aš negarsiu balsu, “neturėjo mo padariau pakeitimu, 
pradėjau kalbėti. — Aš ži- progos išklausyti Šv. Mi- Bet aš norėčiau, kad tams- 

Nors saulė nojau, kad tamsta ateisi šių per kelis metus, nes ta su manim padirbėtum 
reikia juk išmokti ne kada nors, bet netikėjau, keliaudavo su kariuomene. Fušun mieste”.

Ijog ateisi taip greitu laiku. Kiekvieną vakarą, kai jis' Nors liūdna buvo kunigė-

I

I

mums pagelbėjai. Mes 
žmonės mažo turto, bet la
bai maloniai surengėm 
mažą dovanėlę apmokėti 
kelionės bilietą iš Lin 
Kiang į Fušun.”

• Kun. Gerardas su nuliū
dimu atsisveikino Lin 
Kiang misiją. Stovėdamas 
laivelyje, jis jautėsi nuo
širdžiai susijaudinęs, nors 
išoriai apsimetė misijonie- 
riaus rimtumu. Sunku jam 
buvo užmiršti mylimus pa
rapijiečius.

Laivelis tykiai plaukė 
ant Jalu upės. Įvairiais 
metų laikais vanduo nu
slenka ir upė pasidaro vi
sai sekli. Tuomet vien lai
veliai su lygia padugne ga
li plaukti. Kun. Gerardas 
važiavo laiveliu, kuris bu
vo varomas orlaivio moto
ru, pritaisytu ant viršaus. 
Šis laivelis buvo rodos vė
ju nupūstas pusketvirto 
šimto mylių tolį iš Lin 
Kiang į Antung.

(Bus daugiau)

Šventadieniai pasipuošęs afrikietis.




