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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.
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Atominė Bomba Privedė 
Prie Vienuolyno

! 
iGrįžęs misijonierius iš 

Nagasaki, Japonijos, nu
pasakojo pragyventus į- • 
spūdžius laike to miesto a- 
tominės bombos žiauru-j 
mo. Misijonierius, kun. į 
Rosenbaiger taipgi prane-i 
šė, kad vienos japoniečiu. 
šeimos motina ir duktė į 
žuvo. Tėvas ir du sūnūs • 
tuomet įstojo į vienuolišką ! 
gyvenimą.

Nagasaki miesto katali
kų 10 nuošimtis buvo už
mušti, dvi didelės bažny
čios ir dvi koplyčios buvo 
visai sunaikintos.

Gen. Clav Uždraudė įeiti 
į Tremtinių Stovyklas

Neįprastas supuolimas: Prez. 
Trumanas, kaip žinome, balan
džio mčn. paskelbė vėžio kon
trolės mėnesiu ir visus prašė 
remti pastangas kovai prieš vė
žio ligą. Maždaug tuo pačiu me
tu Prezidentas paskelbė ii- kitą, 
labai panašią akciją — apvaly
ti JAV valstybines įstaigas nuo 
dvasinio vėžio, komunizmo, šio
je šalyje nemaža gyventojų ser
ga vėžio liga, bet dar daugiau 
yra susirgusių komunistiniu vė
žiu. Teisybė, Kompartija ofi
cialiai teturi nepilną 100,000 na
rių, bet jos bendrakeleivių, sa
koma, yra dešimtį kartų dau
giau. Abidvi šios ligos panašios: 
abidvi beveik nepagydomos (Lš 
komunizmo pagydo kad ir 
trumpas jo patyrimas prakti
koj), abidvi yra visos žmonijos 
rykštė, abidvi savo aukų nepa
leidžia iki mirties.

• '

Sergančiam vėžio liga yra 
švelninančių vaistų. Jais užnuo
dytas ligonis kurį laiką užsi
miršta savo nelaimę ir savo 
skausmą. Komunizmo vėžiu su- 
sirgusiems užliūliuoti yra į- 
steigtas pasaulinis bolševikinės 
propagandos tinklas. Toji jo
kių gėdos ribų nežinanti melo 
propaganda, šimtais
dolerių finansuojama, tūkstan
čių išmiklintų agentų 
slaptai vedama, šiuo laiku savo 
nuodingą tinklą ypač mezga A- 
merikos kontinentuose.

JAV yra apie 40 atvirai ko
munistinių laikraščių, anglų 
kalba leidžiamų. Žinovų tvirti
nimu. vien Daily H’orker iš pas
laptingų šaltinių per vienus me
tus gauna pusę milijono dolerių 
paramos. Ddr daugiau įvairių 
komunistinių laikraščių šioje 
šalyje leidžiama įvairiomis sve
timomis kalbomis. Tačiau pa
vojingiausi yra vadinamų ben
drakeleivių propagandos lizdai. 
Pavojingesni todėl, kad prisi
dengę pažangiųjų liberalų var
dais. Tokie Fieldo dienraščiai: 
PM ir Chicago Sun, tokie walla- 
ciniai bei pepperiniai Nation ir 
New Republic pridarė gal dau
giau blogo, kaip Kompartijos 
propaganda.

•
Panašiai ir Lot. Amerikoje, 

Ten ispanų kalba leidžiami jau 
8 Kompartijos dienraščiai, ne
skaitant daugybės ispanų ir ki
tomis kalbomis leidžiamų sa
vaitraščių. žurnalų, dešimtimis 
steigiamų komunistinių knygų 
leidyklų. Bolševikų trumpųjų 
bangų stotys kasdien, tiksliau 
kasnakt, iš Maskvos perduoda 
ištisus propagandinius straips
nius ir infonpacijų biuletenius. 
Tik viename Montevideo mies
te, Urugvajuje, kasdien iš Mas
kvos priimami apie 10.000 žo
džių...

Jei prisiminsime, kad sovietų 
agentai papirkinėja žurnalis
tus, mokslininkus, žinių ko
mentatorius. radio stotis, ko
mercinę (laisvamanišką) spau
dą, legionus žodžio agitatorių 
ir sabotažninkų bei šnipų, tai 
suprasime, kad visam tam rei
kalinga astronomiškos sumos 
dolerių. Štai kodėl bolševikai 
ypatingai norėtų vis didesnės 
JAV paskolos...

•
Valandėlei pamirštant visus 

tuos nesmagius ir pavojingus 
reiškinius, norisi tarti žodelį a- 
pie artėjantį Darbininkų radio 
koncertą gegužės 11 d. Jordan 
Hali, Bostone. Tai bus grynojo 
meno šventė, tikras dvasinis po
ilsis ir atsigaivinimas dabarties maeilj. Laukiame!

viešai ir

Frankfort On The Main, 
Vokietija, bal. 17 — Gen., 
Lucius D. Clav, Amerikos! 
zonos komandierius, už
draudė “naujiems aplikan-! 
tams” — reiškia žydams iš. 
Lenkijos — įeiti į išvietin
tų žmonių stovyklas Jung. 
Valstybių zonoje, prade
dant balandžio 21 d.

Tai padaryta prisilai-1 
kant Valstybės Departa-i 
mento įsakymo. Zonos šie-! 
nos nebus uždarytos, sakė! 
gen. Clay, bet nauji atvy-į 
kėliai negaus užlaikymo iš; 
Jung, Valstybių fondo.

Marshall'o Apsilankymas 
Pas StaŪną Nepakeis 

PoRHkos
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fa ir Gaisras Sunaikino Texas Miestą
I Bažnyčia Draudžia Šventin-
i
i

»
1
Į

ti Politinių Pariju 
Vėliavas

1

Vatikano Miestas — Ki
lus klausimui ar Bažnyčia 
gali šventinti politinių 
partijų vėliavas, Šventasis 
Sostas atsakė neigiamai.

šventasis Sostas nurodė, 
kad toks patvarkymas bu
vo padarytas rugp. 31, 
1887 m. ir Popiežiaus Leo
no XIII užgirtas.

__________________________________________________

Žuvo 1,200 Žmonių. -Tūkstančiai 
Sužeistų. - Katalikų Kunigas Prarado 

Gyvybę Teikdamas Paskutinius 
Sakramentus

I

Ne-

Maskva, Rusija, bal. 17 j 
— Jung. Valstybių sekre-j 
torius Marshall lankėsi i 
pas premjerą Staliną. Ką! 
jie kalbėjo kol kas viešai; 
nepasako. Yra įvairių spe-i 
liojimų. Tačiau iš patikę-! 
tinų Jung. Valstybių šal-

Texas City, Texas, bal.’mas paskutinius Sakra- 
17 — Kilus ekspliozijai ir; mentus sužeistiesiems, ki- 
gaisrui prancūzų prekinia- lūs kitai ekspliozijai, buvo 
me Grandcamp laive, štai- pavojingai sužeistas ir po 
ga gaisras išsiplėtė dokuo-; kelių valandų mirė ligoni- 
se ir industrijos srity j.; nėję. 
Tuojau įvyko kelios kitos 
ekspliozijos, iš kurių di
džiausia buvo Monsanto 
Chemikalų kompanijos į- 
staigoje. Nuodingi gasai 
apėmė visą sritį.

Apskaičiuojama, kad ek- 
spliozijose ir gaisruose žu
vo 1,200, daugiau ar ma
žiau, žmonių. Sužeista 
daugiau kaip 1,000 žmo
nių.

Texas mieste yra 15,000

Kinija Ragina Sudaryti 
Valdžią Korėjai

Nanking, Kinija, bal. 17 
— Kinijos užsienių minis- 
teris VVang Shihchieh pa
siuntė laišką Jung. Vals
tybių sekretoriui Marsha- 
ll’ui ragindamas sudaryti 
nepriklausomą valdžią su
vienytai Korėjai.

Dr. VVang sako, kad jei
gu okupacinės jėgos greit 
nesusitars dėl Korėjos su- 

ir nepriklauso
mybės, tai keturi didieji— 
Jung. Valstybės, Rusija, 
Anglija ir Kinija, kaipo 
Maskvos sutarties pasira
šiusios valstybės 1945 m., 
turi Korėjos nepriklauso- 

Visa prancūzų laivo įgu- mybės klausimą išspręsti, 
la užmušta.

Kun. William A. Roach, ko kopijas 
nėj&Eislerio praeitį, sura- 33 metų amžiaus, teikda- 
do if daugiau jo “griekų”; 
ir štai dabar turės pasiaiš
kinti teismui.

Eisler Bus Teisiamas Už 
Kongreso Paniekinimą

New York — Jung. Vals
tybių federalis teismas 
eis Gerhart Eisler, komu

nistą ar komunistu nake- 
’eivi, už Kongreso panieki- 
limą ir taipgi už netikru 
vardu paso išgavima. 

• Eisį^r pakistas uždėjus gyventojų. Didelė dalis to
Į industrijos miesto pavers
ta į griuvėsius ir pelenus, j vienymo 
Padarė milijoninius nuo- 
stolius.

Ekspliozijos buvo jau
čiamos 150 mylių aplinku
moje. Padarė daug nuosto
lių ir Galveston miestui.

I

J. t. ARKIVYSKUPAS RICHARD J. CUSH1NG, D. D. 
labai nuoširdžiai užgiria ir laimina Nukryžiuoto 
zaus Vienuolyno Seserų veiklą.

Sekmadienį', balandžio 20 d., 1 vai. po pietų, 
kalto Prasidėjimo lietuvių par. svetainėje, VVindsor
St., Cambridge, įvyks Nukryžiuoto Jėzaus Vienuoly
no Rėmėjų seimelis. Kviečia visus dalyv, įuti. Seime
lio pamaldose (4 vai. po pietų) dalyvaus Ir J. E. arki
vyskupas Cushing. (Antrame šio numerio puslapyj 
telpa Seimelio Rengimo Komisijos pranešimas ir 
kvietimas).

MALDOS DIENA UŽ RUSIJOS
ATSIVERTIMĄ GEGUŽES 1

>20,000 kauciją.
Kaip žinoma, Eis’er buvo 

pašauktas liudyti Anti- 
Amerikietiškos Veiklos 
Tyrinėjimo Komitetui Wa- 
shingtone. Jis norėjo pir
miausia išdrožti komunis
tinę kalbą, bet jam nelei
do. Tai jis atsisakė ką 
nors liudyti.

Valdžios agentai, patyri-
Dr. Wang pasiuntė laiš-

Molotovui ir 
Bevinui.

Atstovų Buto Komitetas 
Užgyrė Graikijos ■ Turkijos 

Pagalbos Bilių

4 Didieji Ginčijasi Dėl Taikos 
Sutarties Austrijai

Austrija Planuoja Atsišaukti 
Į Jungtines TautasVVashingtcn, D. C., bal. 

17 — Jung. Valstybių At
stovų Buto Užsienių Rei
kalų Komitetas formaliai 
užgyrė Graikijos - Turki
jos §400,000,000 pagalbos 
bilių.

New York, N. Y. — A-1 žmones ir jos atsivertimą 
merikos Kristopi e č i a i, • ir taipgi už žmones Rusi

jos valdomuose kraštuose. 
Šis sumanymas kilo pe

reitais metais. Kreiptąsi į 
Jung. Valstybių Hierar
chiją ir dauguma arkivys
kupų ir vyskupų tą suma
nymą užgyrė.

Maldos Diena būtų pra
leista maldomis bažnyčio
se ir koplyčiose, visuome
niniais susirinkimais, reli
ginėmis paradomis ir pa
skaitomis.I

tinių teigia, kad dėl Vokie-|^a^P praneša kun. James 
tijos pagrindiniai skirtu- Keller, M. M., direktorius, 
mai tarp Amerikos ir Ru- ^“Oja paskelbti Maldos 
sijos pasiliks.

Rusija gal padarys ma
žos svarbos nuolaidas dėlioję ir Havvaii. Tą dieną 
propagandos, tai ir viskas, bus pamaldos už Rusijos
----------------------------------------------------------------------------------------- ,

i 
i

Dieną, gegužės 1 visose 
Jung. Valstybėse, Kana-

IŠVIETINTIEMS SIŪLO MAIS
TĄ, KAD GRĮŽTŲ Į SAVO 

KRAŠTĄ

Raudonasis Kryžius Teikia 
Pabalbę Texas Miestui

Iriuomenės okupacijoj, tai 
toji padėtis bus viena, ku
ri gręs pasaulio taikai.

Berlynas, Vokietija — 
Gen. Lucius D. Clay, Jung. 
Valstybių karo jėgų virši
ninkas Europoje, atsišau
kė į 530,000 išvietintų as
menų, tebesančių Ameri
kos zonoje, Vokietijoje, ir 
jiems pasiūlė 60 dienų 
maisto kiekvienam, jeigu 
jie sutiktų išvažiuoti į sa
vo kraštus. Maistą jis pa
siūlęs ir žydams, kurių 
skaičius siekia 153,000. A- 
merikiečių zonoje yra toks 
pat skaičius lenkų, 104,000 
iš Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos.

Baruch Reikalauja 44-Va- 
landų Darbo Savaitės

neramumuose, tuose pilkos kas
dienybės bildesiuose. Koncerto 
organizatorius red. A. F. Knei
žys deda visas pastangas .kad 
N. Anglijos lietuviai nors kartą 
metuose pasigėrėtų aukšta dai
nos ir muzikos kultūra. Jau iš 
anksto numanu, kad solistė 
Stoškiūtė ir pianistė Smetonie
nė koncerto lygį padarys pir-

C.

Gen. Clay sakė, kad A- 
merikos karo jėgos savo 
automobiliais išvietintus 
asmenis nuveš prie sienos 
ir paleis. Nenorintiems iš
važiuoti grasino ateities 
neaiškumu. Amerikos gy
ventojų duodama pagalba 
negali beribiai tęstis. Atei
tyj pagalbą išvietintiems 
asmenims turės duoti 
tarptautinė organizacija, 
bet apie. tai iki šiol nėra 
nieko aiškaus.

Maistas, kurį siūlo išvie
tintiems, susidės iš trijų 
dėžių kariuomenės pa
ruoštų produktų.

Vargiai atsiras norinčių kad tas 
grįžti į savo kraštus, kurie 
yra Rusijos bolševikų o- 
kupuoti. Jeigu Rusija iš
trauktų savo kariuomenę 
iš Lietuvos ir kitų kraštų, 
tai išvietintieji su džiaugs
mu ir badaudami grįžtų į 
savo laisvus kraštus, bet gumoje katalikiškas kraš- 
ne į Rusijos pragarą. i tas. 1937 m. skaitlinės pa-

; Columbia, S. C., bal. 17—> 
Bernard M. Baruch pa
reiškė, kad jeigu mes no
rime padidinti produkciją, 
tai turime įvesti 44-valan-

I
I
i

Federalis Teismas Uždrau
dė Bausti Streikierius

Newark, N. J. — Federa- 
lio teismo teisėjas Guy L. 
Fake laikinai uždraudė 
valstybės pareigūnams a- 
reštuoti ir bausti streikie
rius pagal valstybės įsta
tymus.
! Kaip žinoma, New Jer- 
sey valstybės Kongresas 
priėmė įstatymą ir guber
natorius Driscoll pasirašė.

t

i

Maskva, Rusija, bal. 17 
—Šiandien keturių didžių
jų užsienių ministeriai 
pradėjo svarstyti taikos 
sutartį Austrijai. Nesvar
bius punktus jau priėmė. 
Visi keturi sutiko išklau
syti Jugoslavijos raudono-

.. v 1 jo Tito reikalavimą dalį
M ashington, D. C., bal. Korintijos priskyrti prie 1 
~ Ajperikos Raudona-,jUg0Siavijos. Tačiau labai 
Kryžius paskyrė $250,-į abejojama, kad Jugoslavi- 

000 pagelbėjimui nukente- ja Koriniuos dalį, 
juslėms žmonėms Texas, Jeigu keturi didieji už- 
m!?sto ekspiiozijeje. sienių ministeriai nesusi-
_Tuo pačiu laiku pas,un-.tars ,r neparuok taikos šu

te savo ekspertus darbi- !tarties. uj Austrija pla. 
nmkus į nelaimes-vietą. n|lola kreiptis į jung. Tau.
du darbo savaitę ir dirbti^ Saugumo Tarybą Aus-magal kurį draudžia strei- 
“be streikų ir be atleidi- itra' sako- kad jei taikos kuot> valdžios ir visuome- 

j . . sutarties neparuos ir Aus-inmiu ištaigu darbinin-mų nuo darbo iki sausio 1, . .. .../ .. . , #tnja pasiliks svetimos ka-ikams.1949 m.

RELIGINE LAISVE VISIEMS
UŽTIKRINTA ITALIJOJ

rodo, kad tame krašte yra 
41,017,369 katalikai (99.6 
nuoš.), 86,618 protestan
tai ir 47,825 žydai.

Premieras Alcide de Ga
speri padaręs užtikrinimą 
nekatalikams Italijoj ir 
užsienyj, kad jiems nebus 
daroma diskriminacija.

Kadangi kraštas yra ka
talikiškas, tai, supranta
ma, tikyba yra dėstoma 
mokyklose. Bažnyčia ir 
jos institucijos gauna pa
galbą iš valstybės.

Lietuvių Radio Programa
ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.
Roma, bal. 17 — Kaip tik 

Italijos vyriausybė įtrau
kė Laterano sutartį į nau
ją konstituciją, tai katali
kų priešai pradėjo šaukti, 
___"__ j suvaržo kitiems 
religinę laisvę.

Taip, sutartis duoda Ka
talikų Bažnyčiai speciales 
teises. Tačiau ir nekatali
kams yra užtikrinta reli
ginė laisvė. Reikia žinoti, 
kad Italija yra visoje dau-

šeštadienį, balandžio 19 d.. 1:15 vai. po pietų iš 
WESX stoties vėl turėsime progą klausyti gražių lie
tuviškų liaudies dainų, muzikos, pranešimų, sveikini
mu ir kalbelių.

METINIS RADIO KONCERTAS
Sekmadienį, gegužės-May 11 d., 3:30 vai. po pie

tų, JORDAN HALL, Boston, Mass., įvyks šios radio 
programos metinis KONCERTAS. Dainuos įžymiausi 
artistė - dainininkė Polyna Stoska (Sioškaitė); pianu 
solo skambins art. Birutė Smetonienė. Kviečiame vi
sus iš anksto ruoštis į ši koncertą.

DARBININKAS RADIO
366 West Broaduay, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Ęoston 2680 arba NORwood 1449
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ĮVAIRIOS žiniosc
i

J. E. Arkivyskupas Cushing
c rie prie to darbo priside
da.”

Lietuviai____ ___ beabejo, gau-

Pasakė Inspiruojančiu Kalbę_____ 1______ 9 * ti naujus namus.
Buvo ir daugiau kalbėto- 

balan- jų. tarp kurių ir Carney 
ligoni- Ligoninės štabo viršinin- 

. Dr. Povilas J. Jak-

So. Boston. Mass. — Pir
madienio vakare, 
džio 14 d.. Carney 
nes auditorijoje Įvyko tos kas, 
ligoninės generalio komi- mauh (Jakimavičius), bu- 
teto ir rėmėjų svarbus su- vęs Massachusetts valsty- 
sirinkimas. kuriame inspi- bės sveikatos komisijonie- 
ruojančią kalbą pasakė J. rius.
E. arkivyskupas Richard 
J. Cushing. D. D.. LDS 
Garbės pirmininkas, ir ki
ti Įžymūs vadai biznyj ir 
profesijoj. Tai buvo va
jaus pradžia sukelti fondą 
dideliam naujam Carney 
Ligoninės namui.

J. E. arkivyskupas Cu
shing. Carney Ligoninės 
Patarėjų Tarybos pirmi
ninkas. ragino visus 
gelbėti Carney Ligoninę”, ninė turi 
ir pareiškė, kad šios pa- Aš turiu daryti viską, kad 
stangos yra tai “visos ben- prie to Carney išgelbėji- 
druomenės atsakomybė”, mo prisidėti. Aš atsišau-

Susirinkimui vadovavo kiu į kitus tą patį daryti... 
p. \Villiam H. Taylor. Bos- ypatingai i kiekvienos kla- 
tono advokatas ir Carney sės ir rūšies piliečius, ku- 
Ligoninės Patarėjų Tary- riems Carney tebėra sim- 
bos narys, kuris pranešė, boliu tų dalykų, 
kad Carney Hospital Buil- 
ding Fund ofisus atidarė 
179 Summer St.. Bostone, 
ir kad norintieji pasiųsti 
aukas lai siunčia ten var
du “The Treasurer, Car- 
nev Hospital Building 
Fund”.

Carney ligoninė buvo Į- 
steigta 1863 m. Pirmas li
gonis priimtas birželio mė
nesi 1863 m. Tiek 
tarnavusi ligoninė 
gero yra padariusi 
visuomenei. Carney 
ninė išsidirbo gerą
Dabar yra būtinas reika
las statyti naujus namus.

J. E. arkivyskupas Cu- 
“Iš- shing sako: “Carney Ligo- 

būti išgelbėta.

metų 
daug 
visai 
ligo- 

vardą.

Rusija Negali Apseiti Be 
Cenzūros—Stalinas

Svarbus Lietuvių Seimelis!
Rengia

' aujosios Anglijos Jėzaus Nukryžiuotojo 
Seselių Vienuolyno Rėmėjai 

SEKMADIENj.

Balandžio (April) 20,1947
Nekalto Prasidėjimo Parapijos Svetainėje 

Windsor St., Cambridge, Mass.
Jo Ekscelencija Arkivyskupas 

užgiria ir laimina Seselių darbuotę.
RICHARD J. CUSHING, D. D.

SEIMELIO TIKSLAS — Apsvarstyti, kaip

Maskva, Rusija — Kaip 
žinoma. Harold E. Stas- 
sen. Įžymus respublikonas, 
pereitą savaitę turėjęs pa
sikalbėjimą su premieru 
Stalinu.

Harold E. Stassen pagei
davęs. kad Rusijos valdžia 
leistų užsienių korespon
dentams be cenzūros siųs
ti žinias. Taip darant susi
darytų geresni santykiai
tarp Amerikos ir Rusijos, žiavimą. 
Stalinas pareiškęs, kad jo 

(valdžia keliais atvejais
buvo panaikinusi cenzūrą 
ir kiekvieną kartą dėl to 
gailėjosi. “Sunku apseiti 
be cenzūros mūsų krašte,” 
sakė Stalinas.

Stassen turėjęs ir kito
kio pobūdžio pasikalbėji
mų. Dalyvavęs ir Moloto
vas.
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Svarbu Conn. Valstijos 
Sąjungietėms

žiniai.

mes 
galime padėti Seselėms atsiekti jų šventą troškimą — 
Įsteigti seneliams ir našlaičiams prieglaudą ir nuveik
ti kitus gražius darbus.

SEIMELIO TVARKA — Pirmą valandą po piet— 
Seimelio pradžia. Paskaita apie katalikišką labdarybę, 
skaitys Motina Marija Liguoria, .vienuolyno viršinin
kė. Taipgi skaitys paskaitą p. Kazys Čibiras, žurnalis
tas - redaktorius. Delegatų diskusijos.

4-tą vai. — Jo Ekscelencija Arkivyskupas Richard 
J. Cushing, D. D. dalyvaus palaiminime švenčiausiu 
Sakramentu.

Nuoširdžiai kviečiame visus Naujos Anglijos 
lietuviu parapijų Vienuolyno rėmėjus ruoštis Į suva-

kuriuos 
mes galėjome padaryti, 
kada mes neturėjome tiek, 
kiek mes dabar turime...”

“Dievo palaima tam dar
bui buvo nuo pat pradžios. 
Lai ji ir pasilieka, kad šis 
darbas geriau sektųsi ir 

h

i

RENGIMO KOįVIISIJA.

TELEPHONŲ UNIJA ATMETE 
DARBO SEKRETORIAUS 

PASIŪLYMĄ

Reikalauja Pakelti Algas
H'ashington, D. C., bal. kompanijos. Unijos prezi- 

17 — Jung. Valstybių Dar- dentas Joseph A. Beirne 
bo sekretorius Schwellen- pareiškė, kad pirmiausia 
bach pereitą pirmadienį kompanijos turi duoti al- 

Koma — Vyskupo Tiha- pasiūlė sudaryti arbitraci- gų pakėlimo pasiūlymą, 
mer Toth knyga “Dievo jos tarybą, kuri peržiūrė- Bet Bell kompanija iki šiol 
Didenybė” jau išversta Į tų visus ginčus dėl algų nei cento nepasiūlė dau- 
rusų kalbą. Knygos verti- tarp unijos ir Bell kompa- giau.

Knyga Apie Dievų Išversta 
Į Rusų Kalbų

visiems darbininkams, ku- suruošė katalikų semi- nijų.
---------------------------------  narijos studentai iš Buda-' Darbo sekretoriaus pa- 

pest. įsiūlymą atmetė unija irLDS Naujos Anglijos Apskrities 
SUVAŽIAVIMAS

Sekmadieni, balandžio 27 d.. 1 vai. p. p., Šv. Roko 
parapijos svetainėje. Montello, Mass., Įvyksta LDS 
N. A. apskrities suvažiavimas. Visos LDS kuopos 
kviečiamos išrinkti skaitlingai atstcvų i ši svarbų LDS 
suvažiavimą. Taipgi nuoširdžiai kviečiame mūsų inte
ligentiją bei profesionalus, kurie domisi katalikiška 
veikla. Suvažiavime prie katalikiškos veiklos diskusi
jų. bus patiekta Įdomi paskaita darbininkų klausimu. 
Taigi visi raginami tą dieną dalyvauti LDS apskrities 
suvažiavime.

Dvasios Vadas Kun. P. J. Juškaitės, 
A. Zaveckas, pirmininkas. 

Tanias Versiackas, raštininkas.

BRITAI LABAI BUDRIAI SEKA 
ŽYDUS PALESTINOJE 

Keturis Žydus Teroristus Pakorė

Į

Didingas Katalikų Viešas 
Susirinkimas

Balandžio 14 d. Vyčiai po su
sirinkimo turėjo šeimyniškus 
užkandžius ir šokius. Dalyvavo 
ir naujų narių. Visas vakaras 
praėjo labai jaukioj nuotaikoj.

važiavimas

Pranešu visų kuopų 
kad Moterų Sąjungos svarbus 
pusmetinis ir priešseiminis su- 

įvyks balandžio -
April 27 d., Lietuvių svetainėje. 
Galway St., No. Manchester,! 
Conn. Pradžia 1 vai. po pietų. : 

Kviečiu visas kuopas prisiųsti ; 
atstovių, ir pagaminti naudingų į 
įnešimų, dėl visos organizacijos Į 
ir apskrities labo, i 
jungos seimas šį rudenį įvyks 
Hartford, Conn. 
norėdamos per apskritį duoti į- 
nešimus į seimą, prašomos pri-j 
duoti šiame suvažiavime.

Atstovės. 1 
žiavimą. prašomos atsivešti sa-j 
vo ženklelius, 
žiavime vartojami.

M. doku baite,

Ushers klubas rengia Cake- 
sale balandžio 27 d. AJS.

VATERBURY, CONN.
Pripažino Uniją

Bal. 11 d. Chase Brass & Cop-
Moterų Šą-ūX3r C°. pripažino PMC — Pro-

visional Metalworkers’ Council 
Taigi kuopos, — kaiP° savo darbininkų uniją 

- • - • •. i ir pradėjo su ja derybas dėl su-
i_ I darymo kontrakto.

1 PMC susideda iš lokalų, kurie 
vykdamos i šuva-1 atsiskyrė nuo Mine, Mill &

- - - [Smelter Workers’ Union, CIO.
kurie bus šuva-’ Chase kompanijos darbinin

kai priklauso prie 565 lokalo, 
kuris representuoja apie 4,600 

Darbininkai dirba
8 vai. Į dieną, 5 dienas savaitė
je, trimis pakaitomis.

Mot. Są-gos Conn. Apskr. Rašt. ! darbininkų.

PATERSON, N. J.
Vardo draugija bal. 13Šv.

susirinkime vienbalsiai nutarė 
paaukoti 10 dol. Amerikos Lie
tuvių Tarybai ir 15 dol. BAL- 
Fui.

Šv. Veronikos ir Piliečių klu
bai kiek anksčiau paaukojo po 
25 doi. BALFui.

J. T.

d.

l

Prasidės Penktadieni
POST TIME2:00P.M.

DOL ELE CLOSES 1:40 P.M.

April 18 Iki May 31
Atidarymo Dienoje

DAMON-RUNYON
Memorial

Ketvergiai ir Senesni. Mylia ir 70 Yarrfu

Laimėjimui 85JHMI 

šeštadienį Pasirodo 

The Paul Revere
Handicap

Treigiai ir Senesni. Šeši Furlongai 
S7.5IMI Priedo

Vaikai Ncilridžiarri. Daug Virtos Karams

Jeruzalė, Palestina. bal.< 
17 — Anglijos ginkluotos 
jėgos labai budriai seka 
žydus šiame krašte, nes 
žydų teroristų būriai Įvai
riais būdais keršija bri
tams. ypatingai už ketu
rių žydų teroristų pakori
mą.

Britai išleido naują de
kretą. pagal kurį militaris 
teisėjas yra aukščiausias 
tos žemės valdovas.

Iš Londono praneša, kad 
Dover name, kuris yra tik 
200 jardų nuo 10 Downing 
Street, premiero Attlee 
valdiškos rezidencijos, ra
do padėta bombą. Spėja
ma, kad tai žydų teroristų 
darbas.

Taigi Anglija tikrai turi 
daug nemalonumų su žy- 

;dais.

J. V. Valdžia Kviečia Lewi$

U'ashington, D. C., bal. 
17 — Kap. N. H. Collisson, 
Federalis Anglies Kasyklų 
administratorius, pakvie
tė United Mine VVorkers 
viršininkus ir 46 kasyklų 
savininkų organizacijos 
atstovus susirinkti ir pra
dėti derybas balandžio 29 
d.

iĮ

Atšaukė Ambasados Parei 
gūnų Iš Maskvos

Maskva, Rusija, bal. 17 
— Armond D. VVillis, bu
vęs Jnug. Valstybių amba
sados kultūrinio skyriaus 
pareigūnas, netekęs darbo 
ambasadoje, grįžta iš Ru
sijos Į namus.

NtW HAVEN, CONN.
Iškilmingai Praleidom 

Velykų šventes
Šį metą pastangomis mūsų 

gerojo klebono kun. E. Gradec- 
ko tapo pakviestos seselės iš 

i Nukryžiuotojo Jėzaus Vienuo
lyno, Brockton, Mass., kurios, 
Didįjį Ketvirtadienį, nepapras
tai įspūdingai išpuošė altorių ir 
D. Penktadienį — Kristaus 
karstą, kurį lankė ir svetimtau
čiai ir negalėjo atsigerėti.

Velykų rytą didysis altorius 
buvo skoningai papuoštas.

Šv. mišias atnašavo klebonas 
kun. E. Gradeckas. diakonu bu
vo kun. Ignotas, MIC.. sub-dia- 
konu kun. Andruška,. MIC. Kle
bonas pasakė Prisikėlimo šven
tei pritaikintą pamokslą, svei
kindamas parapijiečius ir linkė
damas visiems susivienyti su 
Prisikėlusiu Kristum. Beveik 
visi parapijiečiai priėmė šv. Ko
muniją.

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras, vadovystėje varg. Aug. Ro- 
sselli. giedojo šv. mišias iabai 
jausmingai ir gražiai. M.

Balandžio 13 d. parapijos sa
lėje įvyko steigiamasis Jaunųjų 
Vyčių susirinkimas. Dalyvavo 
net 20 paauglių. Į valdybą iš
rinkti: pirminin. Harry Had- 
mond, vice - pirm. Mahrie Jasu
laitis, sekret. Bill Clemis ir iždi
ninku John Juskaitis.

Atrodo, kad jaunieji žada ne
snausti. Jie pasiryžę konkuruo
ti su vyresniaisiais vyčiais ir 
net su kitomis parapijos orga
nizacijomis.

Tos pačios dienos vakarą į- 
vyko parapijos Margučių ba
lius. Prieš margučių daužymo 
rungtynes publikai buvo paro
dytos kun. kieb. Kintos rūpes
čiu įdomios lietuviškos filmos 
apie Lietuvą ir apie vysk. Matu
levičiaus apsilankymą Ameri
koj.

Praeitą savaitę. Bostone. įvy- 
<ko 44-tas National Catholic E- 
' ducational Association Seimas, 
i Buvo suvažiavę apie 7500 dele- 
jgatų mokytojų - mokslininkų—

dos štabo narius, kad jie jaunimo auklėtojų. Jų tarpe bu- 
yra nusiteikę prieš Sovie-.vo arkivyskupų, vyskupų, pre- 
tų Uniją ir jie bandę jį su-,latų, kunigų, seselių, brolių ir; 
laikyti nuo pasimatymo su!pasaulionių iš įvairių Amerikos: 
ambasadorium Walter Be-!dalių. Seimo globėju buvo J. E.: 
dell Smith, ir kitaip truk-iBostono arkivyskupas Richard! 
dę jam darbą. jj. Cushing, D .D. Tąja proga, I

Ambasada visus VVillis trečiadienio vakare, bal. 9 d., 
kaltinimus užginčijo. Wa-'Bostono Symphony salėje įvyko 
shingtonas sako, kad Wil- didingas viešas katalikų susi- 
lis buvo atšauktas iš Mas- rinkimas. Jame be svečių dele-l 

nuo pa- gatų dalyvavo ir klebonų pas-' 
kirti ir pakviesti parapijų atsto-j 
vai. Įėjimas buvo dykai, bet tik 
iš anksto gautais tikietais. Da
lyvavo ir lietuvių. Salė buvo 
perpildyta kunigais. seselėmis 
ir svietiškiais. Estradoje buvo i 
du arkivyskupai, keli vyskupai! 
ir daug prelatų. Visi jie įžymūs 
vadai katalikiškųjų mokslų į- 
staigų. Programos vedėju buvo 
Prelatas Richard J. Quinlan. 
S.T.L. Symfonijos skaitlingas 
orkestras, vadovaujant Leo Lit-' 
winui, pildė klasiškus kurinius. ( 
Garsioji radio dainininkė p-lė 
Jessica Dragonette padainavo 
Verdi kūrinius iš Athello ope
ros: Salce, Salce ir Avė Maria.! 
Iššaukta išpildė seną velykinę 
giesmę ir airių kurinį “The 
Dance of Killkeny”. Puikų į- 
spūdį j visus padarė ši garsio
ji artistė, kuomet ji išėjusi dai
nuoti pirmiausia atsiklaupė ir 
pabučiavo arkivyskuį>o Cush-! 
ingo žiedą. Reikšmingą ir gilią; 
kalbą temoje “Church and; 
Home in Education" pasakė! 
Bostono Arkivyskupas Richard į 
J. Cushing. Trumpą kalbą pa
sakė Cincinnati arkivyskupas 
John T. McNichoias, O. P., bu
vęs generalis prezidentas minė
tos organizacijos.

Pabaigoje visi, orchestrų i pri
tariant sugiedojo “Holy God 
We Praise Thy Name”, o Bos
tono arkivyskupas suteikė pa- 
I.JĮT'iįmr., J liac.

kvos atleidimui 
reigų.

Liet. Vyčių Naujos Anglijos 
Apskrities Metinis 

Suvažiavimas
įvyks

GEGUŽES 17-18, 1847 M.
Levviston, Maine 

šeštadienį. Gegužes 17 <1 — 
1:30 — 5 vai. vak. — Regis

tracija. DeWitt Hotel, Lewis- 
ton. Maine.

7 vai. vak. — Vakarienė, Man- 
sion House. Poland Spring. Me.

8:30 — 12:00 — Šokiai, Ric- 
car Inn.

Sekmadienį, gegužės 18 d,
10:00 vai. rylą šv. mišios. Šv. 

Patrick koplyčioje, Lewiston, 
Maine.

1:30 vai. po piet — Posėdis, 
DeWitt Hotel. Lcu-iston, Maine 
(Blue Roomi. “Buffet” vaka
rienė po posėdžio.

Visi dvasios vadai, kuopų de
legatai ir svečiai yra kviečiami 
dalyvauti Liet. Vyčių N. A. Ap
skrities suvažiavime. Registruo
kitės iš anksto pas — p-lė Stelia 
Polisky, Thorne's Corner. Lew- 
iston. Maine.

Liet. Vyčių N. A. Apskrities 
Valdyba

Kun. J. Jutkevičius,
Dvasios Vadas,

Pranas Zvalonis, pirm., 
tz * iitkr.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienė,
8 VVinfield St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. 6tli St.. So. Boston. Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnicnė.
29 Gould St.. W. Roxbu:y. Mas3.

Tel. Parkway — 1864-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė. 

177 West 7th St.. So. Boston. Mass.
Tvarkdarė — Ona Krasauskas. 

11 Springcr St.. So. Boston. Mass.
Kasos GI. Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

antrą antradienį mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

SV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys, 
60> 6th St., So. Boston, Mass.

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

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Ma33.

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška. 
410 E. Sixth St., So. Boston. Mass.

Iždininkas Stasys K. Griganavičius. 
609 E. Seventh St., S. Boston, Mass.

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

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

| TIESIOGINIS MORTGYČIŲ
I SUMAŽINIMO PLANAS

n
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčiy — panaujinimo planas.
Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da

bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo- ji 
kių Jums abiigacijų išaiškinsime visas smulkme- 

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

if)!
i i

Co operative Bark
430 BROADWAT • IOUTR BOSTON

h
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Maskvai Neskubu
Maskvos konferencija — pilnas nepasisekimas. 

Tai iš anksto buvo numatyta. Praeities prityrimas 
parodė, kad su Rusija galima tik vienpusiškai susikal
bėti, vadinasi, duok jai viską, o iš jos nieko nereika
lauk. Toks jau komunistų principas: atiduok jiems 
laisvę, nuosavybę, žmogaus teises, išsižadėk tautybės, 
religijos, asmeninės gerovės ir pasikinkyk į kūno ir 
sielos baudžiavą. Be jų leidimo — niekur nė žingsnio. 
Duok jiems Vokietiją, Dardanelius — visą pagaliau 
Europą, o likusį pasaulį jie patys pažingsniui pasiims.

Karo metu Vakarų Sąjungininkai skaudžiai su
klydo, manydami, kad su Sovietais bus galima susitar
ti. Visa eilė konferencijų tarp Stalino, Roosevelto ir 
Churchillio ėjo sklandžiai dėlto, kad jie davė, o Stali
nas ėmė. Ir kas skaudžiausia, davė tą, ko neturėjo tei
sės duoti — svetimas tautas. Bet kai dabar bolševikai 
tiesia ranką prie to, kas Alijantų yra, jau tenka smar
kiai susikirsti.

Pokarinės konferencijos jau nebe tos. Jau tenka

ANTRASIS SEKMADIENIS PO VELYKŲ 
EVANGELIJA: Jono 10,11-16

Anuo metu Jėzus tarė parisiejams: Aš gerasis ganytojas. Ge
rasis ganytojas duoda savo gyvybę už savo avis. Samdinys, kurs 
ne ganytojas, kuriam avys ne savos, pamatęs ateinantį vilką, pa- 

.lieka avis ir bėga; vilkas grobia ir išvaiko avis. Samdinys bėga, 
Įneš jis samdinys, ir jam nerūpi avys. Aš gerasis ganytojas; aš 
pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane, taip kaip pažįsta ma
ne Tėvas ir aš pažįstu Tėvą. Todėl aš guldau savo gyvybę už savo 
avis. Aš turiu ir kitų avių, kurios ne iš šitos avidės; man reikia ir 
jos atvesti; jos klausys mano balso, ir bus viena avidė ir vienas 
ganytojas.

LEKCIJA: šv. Petro Apaštalo laiško (1 Petro 2, 21-25)
Mylimiausieji: Kristus kentėjo už mus, palikdamas jums pa

vyzdį, kad sekiotumėte jo pėdomis. Jis nepadarė nuodėmės, ir ne-' 
rasta vyliaus jo burnoje; kuomet jam piktžodžiavo, jis nepiktžo
džiavo; kuomet kentėjo, negrasė, bet pasidavė tam, kurs teisė jį 
neteisiai; jis pats savo kūne nešė mūsų nuodėmes į medį, kad mes, 
numirę nuodėmėms, būtumėm gyvi teisybei; jo randais jūs esate 
pagydyti. Nes jūs buvote, kaip klaidžiojančios avys; bet dabar 
sugrįžote prie ir’3ų sielų Ganytojo ir Vyskupo.

i f

KODĖL? Į
Ar mokslas gali padaryti žmogų netikintį? Jokiu būdu! Te-; 

leskopas, kuris parodo mums tolimų pasaulių begalines didybes, 
ir mikroskopas, kuris duoda galimybės pažvelgti į be galo mažus

I

3

r • -
Jis pasilieka mūsų tarpe iki dienij pabaigos. Nesibijokite, tikėjimas 

išgelbės.
rišti klausimai, kurie paliečia ir Alijantų kišenių. Jau daiktus, patiekia tą patį klausimą: kas yra Viešpats? Kas duoda 
nebegalima duoti Rusijai, ko ji reikalauja. Reikia ko- įstatymus? Kas čia viską valdo? Kam visa tai? Kodėl?
kia nors tvarka padaryti. Komunistinė Rusija taikos 
ir tvarkos nebenori. Bolševizmas nori netvarką ir skur-

Mes tyrinėjame, veržiamės vis tolyn ir tolyn .einame nuo vie- _ . . , ... ... , „ . _ , ■ - ,, „ .. .3 J ’ j J matau, užtenka man, kad tikėčiau tą, ko nematau . Pagaliau, jei Mes pažįstame vienas
_ i sau netiki. Juk galima ir prie šviesiausios kitą iš to paties ženklo, iŠ 

saulės užmerkti akis ir sakyti: Aš nieko nematau! kurio ir pirmieji krikščio-
Išganytojas prikėlė iš numirusių jau pradėjusį pūti Lozorių, nys buvo pažinti — iš pa- 

Didelė minia tuokart stovėjo prie kapo ir matė tą stebuklą. Tai sakymo: “Žiūrėkit, kaip 
matė ir pariziejai. Bet ar jie atsivertė? Ne. Jie rinkosi į būrius ir jie vienas kitą myli”, 
tarėsi, kaip geriausiai būtų jį nudėti. Kitas pavyzdys: Jėzus ant

Tarp daugelio mūsų kodėl stovi nuostabi šventovė, prideng- kryžiaus numiršta. Pariziejai pastato prie kapo sargybą, kad jį 
tas paveikslas: kas yra gyvenimas? Seniai jau norėta šią uždan-!saugotų. Velykų rytą bėga išsigandę sargai į miestą ir praneša.

kad numirėlis prisikėlęs. Pariziejai jiems sako: “Sakykit, kad 
mums miegant atėjo jo mokiniai ir pavogė jį".

Šie šiurpulingi faktai aiškiai sako, kad žmogus gali
merkti net prieš aiškiausią tiesą, jei jis nenori tikėti...

jnos priežasties prie kitos, kol pagaliau prieiname paskutinę prie- . ’ fvr t ’
dą palaikyti. Tik tokioj aplinkoj jis plinta ir išsilaiko, ^^astį, kurią vadiname Dievu. Vienas žymiausių mūsų sielos savu-i e^U
“Juo blogiau, juo geriau” — tai rusiško bolševizmo šū- i 
kis. Į

Jau metas, seniai metas sutvarkyt Vokietijos gydymas.
būklę. Keturios okupacijos zonos tai tik laikinis, ne
normalus stovis. Reikia sugalvoti, kaip sutvarkius nor
malų vokiečių gyvenimą, kad jie galėtų išsimaityti ir 
tiek finansiniai atsigriebti, kad pajėgtų atsiteisti už jų 
padarytus karo metu nuostolius. Anglai ir amerikie- nudengtų milijonai gudruolių spėliojo, bet, deja, žmogaus pro- 
čiai pasiūlo visokius projektus bei sumanymus. Rusai ■tas to neSalej° aprėpti. Mano širdis plaka dieną ir naktį, vistiek, 
nė svarstyti jų nenori, tik reikalauja, kad Vokietija tuč;ar as apie tai m^stau> ar ne- Užtenka truputį susižeisti pirštą 
tuojau pradėtų mokėti Rusijai 10 bilijonų dol. atlygini- Įr as tu°Jau paJ2m}'^k*U82ną visame kuJne_^et-xVO8^lkJ^1j^^°' 
mo. Bet Vokietija taip sunaikinta, kad ją reikia mai- * “ ’ * ~
tinti — iš kur ji ims tiek pinigų? Bolševikai tai supran
ta, bet savo reikalavimo neišsižada.

Atrodo, kad jie bepročiai, bet jie turi štai kokį iš
skaičiavimą: Rusijai bus dviguba nauda — pinigus su- i GERA IR BLOGA VALIA
mokės amerikiečiai, nes jiems nusibodo kamuotis oku- j Pažvelgę į apie mus esančius nuostabius dalykus, turime su 
pacijos zonoje, ir Vokietija toliau badaus. ' 
ir “kapitalistinė” Amerika bus nukamuota ir savo ------------------------------------------------------------------ ,
tvarka nepatenkinta, ir Vokietija skurde paskendusi, sija prisiėmė — kodėl ne? Galima ir pasiginčyti, lai-; 
Kiek čia galimybių varyti sėkmingą komunistinę pro- ko yra. Ir kai Vakarų demokratijos vadai ko greičiau-Į 
pagandą Vokietijoj ir Amerikoj! Dvi stipriausios kapi- šiai nori Vokietijos klausimą išrišti, Maskvai visai ne- 
talistų tvirtovės grius — ir kas tuomet prieš bolševiz- skubu. Ji sau sėdi už geležinės uždangos ir dirba savo 
mą atsilaikys? ~ . .. „

Maskva to pasauliui dar neskelbia, bet kad ji tai be taikos ir be tvarkos. Žmonija kenčia, Kremlius šai- yra visiškai laisvas jos i atsiversti į didžius 
planuoja, netenka abejoti. Maskvos konferenciją Ru-'posi. K. nepirkti, neskaityti — ga- į tuosius.

mų yra nuolatinis veržimasis; jis neleidžia mums niekur sustoti. 
Tyrinėjimas visose mokslo srityse yra begalinės Kūrėjo išminties

NUOSTABI ŠVENTOVĖ Fr. Ozanam.

tuojau visas organizmas ima gydyti padarytą žaizdą. Taip buvo 
prieš tūkstančius metų, kada apie organizmo veikimą dar maža 
težinojom, taip pasiliks ir po tūkstančio metų, nors žmonija išras- šimtmečio abejimus, bet 
tų daug paslaptingų, mums dar nežinomų dalykų.

I
i

I

Pažinau visus dabartinio

visas mano gyvenimas 
mane įtikino, kad nei pro
tui, nei širdžiai nėra nie-lUOtlS OKU- Pažvelgę į apie mus esančius nuostabius dalykus, turime su _ i

Tuo būdu, Amerikos išminčium Emersonu sušukti: “Ką aš iš Dievo tvarinių ",Ur 15 U F ramybes, aip i

Knyga negali įsakyti, 
planus, o Europa ir, pagaliau, visas pasaulis teskursta net gi kalbėti. Kiekvienas

užsi-
I
Į

Ii dargi suplėšyti ar sude- Laikas 
ginti. Ji negali nei gintis, trumpas, 
nei protestuoti, nei grasin- doti kam 
sinti.

I

Tačiau kas šiandien ne
mato spausdinto žodžio 
galios! Vienos blogos kny
gos užtenka jaunuolio ti-

Mūsų pačiu pyktis ir apmau
das padaro mums daugiau blo
ga, negu tas, kas mus pykina.

Lebok.

yra toks brangus ir 
kad jo negalima nati- 
kitam, tik daryti ge-

ra.

Kat. Bažnyčioje.
Prof. Fr. Ozanam. i o _ --------------- v----------------- - (

kejimo sunaikinimui ir jo 
’ papročių sugadinimui, ly
giai kaip vienos 

į knygos užtenka kartais

Nauji Maisto Pakeliai 
Į Europą

tuosius.

CARE skyrius Bostone: 
geros Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
šven-j Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

PARTIZANAI
RFiSMLA

Parašė

Jonas Rinitas

2.

Tinklas Stambioms Žuvims

— O bet gi jis išimtinai vartojamas visoj 
Sovietų Sąjungoj, — aitriai pastebėjo Snai- 
gius. — Na, jei draugui Čeverykui taip patin
ka buržuazinė tvarka, tai ją panaudosime. 
Tovariščiai, kas paremia draugo Žaliuko įne
šimą?

— Aš, aš, aš! — pasigirdo visų balsai.
— Gerai. Kas nori tuo klausimu pasisaky

ti?
Vilgėda pakėlė ranką.

— Draugas Vilgėda turi balsą.
— Gal kas ir norės, bet aš tai ne. Žaliukas 

taip aiškiai viską išdėstė, kad jo įnešimas ne 
nagrinėjimo, tik balsavimo reikalingas.

— Kas daugiau? Nieks. Tad eikime prie 
slapto balsavimo. Draugas Vincelionis parū
pins kortelių. Popierio rasi stalčiuje.

Pravesta slaptas balsavimas: visi, išsky
rus vieną, sutinka su Žaliuko pasiūlymu. 
Reiškia vienbalsiai, nes priešingas balsas tai 

bus ne keno kito, tik Čeveryko. Tai savaime 
suprantama.

— Nė buržujinė tvarka neišgelbėjo, — pa
šiepė Snaigius .— Draugas Čeverykas vien
balsiai išrinktas. Ką į tai pasakysi?

— Tas buržujinės tvarkos prikaišiojimas 
tai tikslus užgauliojimas, — atšovė Čevery
kas. — Pirmininkui tokia taktika neleistina. 
Bet tiek to. Mano Sovietams ištikimybė tiek 
užtikrinta, kad nematau reikalo įsižeisti. Bet 
turiu padaryti štai kokią pastabą: į draugo 
Žaliuko įnešimą įeina pareiškimas, kad aš, 
jei būsiu išrinktas, galiu pasirinkti kokius 
noriu pagelbininkus. Manau, kad ir tas jo pa
reiškimas vienbalsiai priimtas. Jis siūlosi į 
pagelbininkus, o aš jo kaip tiktai nenoriu.

“Ieško kabliuko išsisukti, biaurybė, — pa- 
mintyjo Žaliukas, — bet palauk”.

Jis pakėlė ranką.
— Kalbėk! — tarė pirmininkas. Žaliukas 

šyptelėjo ir prabilo:
— Aš tik noriu paaiškinti, kokiu tikslu pa

sisiūliau į pagelbininkus. Mat, aš gerai su
prantu, kad likviduoti ne tik du, bet gal ir 
daugiau banditų vadų, mes vieni nepajėgsi
me. Jie atkaklūs peštukai. Trijų ar keturių 
vyrų permaža jiems suimti. Taigi aš galiu 
gauti pageltos — iš rusų. Aš gerai susipa- 
žįstu su vienu komisaru, kurs mielu noru 
stos mums padėti ir dar atsives tiek raudon
armiečių ,kiek mums prireiks. Žinoma, mes 
negalim didelio būrio reikalauti, nes kiltų 
toks politinis triukšmas, į kurį ir Maskva ga
li įsikišti. Užteks 5-6 kareivių. Pridėjus ko
kius tris mūsiškius, susidarytų 8-9 vyrų gru
pė. Manau tiek užteks. Tik, žinoma, turime 
viską taip suplanuoti, kad užkluptume tik va
dus, kuomet jie yra namie ir jokio antpuolio 
nesitiki, nes jei vadai turės parankiui savo 

būrius, tai mums ir batalijono bus permaža. 
Čeverykas šnairiai į Žaliuką pažvelgė.

— Atrodo kaip nusvajota pasaka. Visų pir
ma, kas ir kaip jam tą pagelbą užtikrina? Ka
da su tuo komisaru jis susiuostė?

— Šiuo momentu, žinoma, susiuostyti ne
galėjau, nebuvo progos, — atsakė žaliukas.
— Bet aš žinau iš pirmesnių jų pasikalbėjimų, 
kad, reikalui esant, ypač kontrrevoliucijai 
malšinti, tasai komisaras bus mums patarė
jas ir rėmėjas.

— Hm... — sumykė čeevrykas. — Įdomu, 
kas jis toks. Norėčiau žinoti jo pavardę.

Žaliukas klausiančiai pažvelgė į pirminin
ką.

— Gali pasakyt, — leido jam Snaigius.
— Jo pavardė Kukuškin.
— Tai politrukas... — nustebusiai suniur

nėjo čeverykas.
— Taip, jis politinis komisaras, — sutvir

tino Žaliukas.
— Ir politinis komisaras norėtų su tavim 

terliotis? — su nepasitikėjimu ir pavydu me
tė Čeverykas.

— Ar tik su tavim vienu politrukai gali ter
liotis? — atšovė Žaliukas.

— Ieškai karjeros ?
— Kodėl ne? Tik ne niekšišku šnipinėjimu, 

bet atviru vyrišku būdu.
— Nesibarkite, tovariščiai! — sudraudė 

Snaigius. — Man rodos, kad draugo Čevery
ko abejonės, ar tiksliai statomi kliuviniai at
puola. Pagelba užtikrinta.

— Taigi kad ne! — karščiavosi Čeverykas.
— Tik jūsų vaizduotėj pagelba užtikrinta. 
Tai vaikiška svajonė. Iš kur politrukas gaus 
jums raudonarmiečių? Karo vadovybė to
kiems tikslams pageltos neduoda.

— Kai sužinos, kad dalykas paliečia bandi

tų vadų likviduotę, tai duos: juk politrukas 
tam ir pastatytas, kad sugebėtų palenkti ka
ro vadovybę savo teisėtiems reikalams. Nė- 
joks pulko vadas neišdrįs jam pasipriešinti, 
— nepasidavė Žaliukas.

— Jis tiksliai kalba, tovarišč čeverykai, — 
nusprendė Snaigius. — Nuo vadovybės šiam 
žygiui neišsisuksi. Nutarta, tai stok darban 
kaip vyras. Ir Žaliuką prisiimk, nes be jo da
lyvavimo nežinia, ar gausim iš rusų pagelbos.

Pirmininko žodžiai skambėjo kaip lemian
tis nuosprendis. Čeverykui toliau išsisukinė
ti nebuvo kaip. Tai tiesiog aikštėn išeitų fak
tas, kad baimė per jo lūpas kalba. Kad ir šir
dis virpėjo ir mintis keikė, Čeverykas vis 
dėlto apsiėmė. Tik pareikalavo dar vieno pa- 
gelbininko. Snaigius jam paskyrė Barsuką. 
Čeverykas rūgščiai susiraukė, bet šiuo kartu 
nebesipriešino. Vis vien pralaimėta.

Andriaus Dienynas
3.

Andrius Stuobrys sumanė tęsti savo die
nyną. Buvo jį pradėjęs vokiečių okupacijos 
pradžioje. Daug vilčių tuomet puoselėta. Ru
sai išvaryti, Vytis vėl vyrauja, susidarė laiki
noji valdžia, laisvės vėjelis vėl pūstelėjo. Tie
sa, Lietuva vokiečių okupuota, karo padėtis 
tebėr, bus vargo nemaža, bet ką reiškia ir di
džiausias karo vargas, palyginus su pragaru, 
kurį teko pergyventi bolševikų vergovėje. Ži
noma, ir vokiečiai lietuviams neprietelingi. 
Kas nežino, kad jų amžinas tikslas brautis ko 
toliausia į rytus ir steigti ten vokiškas kolo
nijas, kurias palaipsniui sujungtų su didžiąja 
Vokietija?

(Bus daugiau)

•v
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BITES IR REUMATIZMAS UZ LIETUVIŠKĄ PAVARDĘ

Sovietu Mokyklose Visi 
Pirštinėti

se pat sąlygose tenka 
dirbti ir japonėms. Bet jos 
vyrus pralenkia, istengda- 
mos per dieną panerti po 
25—30 kartų ir kas kartą 
išnešti po 50 sraigių. Gau
dytojos turi po 15—20 me
tų amžiaus ir apie perlus 
taip gerai nusimano, kad 
ne kartą būna kviečiamos 
nustatyti jų vertei, rūšiai

Dėl neturėjimo kuro di
delė dalis Sovietų mokyk
lų žiemai buvo uždaryta. 
Veikiančiose mokyklose 
daugiausia temperatūra 
nesiekia aukščiau nuliaus. 
Mokytojai ir mokiniai
taip šąla rankas, kad be ir panašiems dalykams, 
pirštinių visai negali dirb
ti. Kai kuriose mokyklose 
pusiau sutrumpintos 
mokos.

pa- 7,000 Spalvų

Japonės — Perlų 
Gaudytojos

Amerikos fizikai Mercas 
ir Paulis išleido didžiulę 
knygą apie spalvas. Prie 
knygos yra pridėtas įvai
rių spalvų albomas, kuria
me yra daugiau kaip 7,000

Niekur nėra tiek daug įvairių niuansų spalvų, 
perlų, kaip jūrose ties Ja-i Pasirodo, kad tik 3.000 
ponijos krantais. Gražiau- , turi tam tikrus 
siais perlais pasaulj apru-'vadinimus ir tai di.
pina tik Japonija. Ir me- delis . skaičius vra sko.
kur nėra tokių gerų pnty-ihntas iš mad te;.minolo.| 
rusių perlų gaudytojų. | gijos .-tang0-. -elektrik". 
kaiPcia- “kazokai”, “gazelis”, “ža-

Japonijoje jūrose perlus iliasis rojus”, ‘žaliasis Sko- 
gaudo ne tik vyrai, bet irjbelevo’, ‘roz-mari’ ir t.t. 
moterys. Perlų gaudymas’ Tikrasis gi spalvų pava- 
yra labai sunkus darbas, dinimų skaičius yra labai! 
rT' —------ keliolika neturtingas, ir žodžiu —'

yra 
skir-

neturtingas,
“tamsiai - raudonas” 
vadinama apie 400 
tingų spalvų. Taip pat la
bai bendri ir primityvūs 

pavadinimai “kūno

Tenka panerti keliolika, 
metrų, surasti sraiges, at
lupti jas nuo uolų, išnarp
lioti iš jūros augalų tinklo 
ir vėl išnerti. Gaudytojai1 
paprastai nėra aprūpinti>yra 
jokiais prietaisais. Tokio-{spalva "melsva

Du prancūzų gydytojai: ir po to bandymai vėl bū- 
Nanci universiteto profe- davo kartojami, 
sorius Perrenas ir d-ras 
Kone gana 
sėkmingai 
metais 
reumatizmą bičių įkandi- rilizuojami ir leidžiami li- 
mu (įgėlimu). Apie tokią goniui po oda. Perrenas ir 
.reumatizmo gydymo prie- Kone aprašo daugiau 100 
monę kalbėjo dar Hipo
kratas ii* Halenas, bet da
bartinė medicina ligi šiol į 
(tokį gydymo būdą žiūrėjo 
labai skeptiškai, nors kai 

i kurie gydytojai tvirtino, 
kad bičių įgėlimu buvę ga- ligoniai visiškai pasveiko. 

.Įima išgydyti dargi tokias 
ligas, kaip džumą (marą), 
cholerą ir maliariją.

Bičių nuodai turi labai 
sudėtingą konstrukciją
Juose yra lecidito. kuris 

taip pat randamas ir kob
ros (labai nuodingos gv- 
įvatės) liaukose, be to. yra 
kai kurie dar neištirti al- 
kojidai. labai panašūs į 
belladoną ir strichniną. 
Kai kuriais atvejais bitės 
įkandimas gali būti net 
mirtinas. Apskritai, bičių 
įkandimai sužadina orga
nizmo atsparumą, sustip
rina jį.

Geriausiai gi bičių įkan
dimai veikia prieš 

reumatizmą
Prof. Perrenas 

Kone, padarę i 
bandymų, £ 
gerų rezultatų, 
džios, pagaudami 
tupdydavo jas ant skau
damos vietos, kurios tuo
jau įleisdavo savo geluonį. 
Reakcija įvykdavo tuojau

Dabar, kad galima būtų 
originaliai ir apsaugoti ligoni nuo už- 
pastaraisiais krėtimo, nuodai yra pai- 

pradėio gydyti mami tiesiog iš bičių, ste-

aštraus reumatizmo išgy
dymo Įvykių. Bičių nuo
dai ligoniams buvo lei
džiami po oda iš pradžios 
kas trys dienos, paskiau 
dažniau, kol sunkiai sergą

Baisenybių Muziejus

ir d-ras 
ištisą eilę 

pasiekė labai
Iš pra- 

bites.

Anglijos higienos minis- 
terio parėdymu įsteigta 
muziejus, kuriame surink
ti iš visų pasaulio kampų 
instrumentai ir aparatai, 
kuriais moterys tenkina 
savo koketavimo reikalus, j 
Pats ministeris tą muziejų 
pavadino “baisenybių mu
ziejumi”, kadangi didžioji 

i aparatų dauguma jais be- 
sinaudojant yra didelių 
kančių priežastis. Muzie
jaus tikslas parodyti, kaip 
yra kenksmingi visi tie 

i pabūklai, kaip įvairūs dir
žai, mašinos, aparatai su
liesėti ir tt.

Muziejų moters lanko la
bai gausiai. Tik nežinia, 
ar moterys ten eina, kad 
suprastų visų išstatytų 
pabūklų žalingumą, ar 
kad sužinotų dar kokį 
naują nežinomą kosmeti
kos sekretą.

Banį wkere yau 
w this

“Savings Bank or 
/nstitution for Savings

kaip jūsų vaikai?
amžiumi, j-j

i augt; saugumu.

šeimos apsauga yra nuo- 
as. Nuosakas namas yra 

s namas vaikams augti, nes 
i • šeimynai pastovią ir tvi’ - 

vi.<iomenėj. Jis duoda še - 
:augą. kuri bus jaučiama ir

Ji»> to netu’-ės g-yven«J:>-

vietą 
ips
•aikų. Ji'- tu net.’-ė 

nuošė be šakną."

ryti nuosavam namui planą 
Ti) ntieik i -. etinį MutuaJ 
Banką r atidaryk Taupo- 

Sąskaitą. Dek į banką po kiek 
reguliariai, o pamatys:, kai; 

~alėsi užpirkti namą Balansą

Ir Ašaros Eina į Sveikatą

Ponia Rooseveltienė ra
šo “Liberty Magazine” 
straipsnį, kuriame ragina 
visus kitataučius keisti 
pavardę į anglišką. Štai 
jos žodžiai: “VVhat is 
wrong about chaging: Lo- 
venstein to Livingston; 
Robinovitz to Robinson or 
any comparatively fo
reign name to simple ver- 
sion? We should welcome 
and honor people vvilling 
to take this step toward 
comp 1 e t e Americaniza
tion”.

Rašėja sumaišo ameri- 
konizmą su anglikanizmu. 
Tai mažmožis, visi klysta
me. Bet žinokime gerai, 
kaip rašo Dr. S. Benanti, 
kad Amerika nėra kas ki
ta, kaip tik žemės plotas 
tarp Atlanto ir Didžiojo 
(Pacific) Vandenyno, bet 
žmonės yra atvykę iš ki
tur; jų randama apie 30 
tautybių su rasės ir kitais 
skirtingais bruožais.

Amerika neturi savo 
tūkstantmetės istorijos su 
savąja rase, bet yra miši
nys, taip vadinamas: Mel- 
ting Pot Americano. Jei 
norime būti tikslūs vardų 
keitime, grįžti į indėnų 
kalbą, nes jie buvo šitos 
žemės šeimininkai, o ang
lai ateiviai. Tai patvirtina 
ir ponia Rooseveltienė, sa
kydama: “The only people 
who belong here are the 
Indians”. Šventa, graži ir 
tikra istorinė tiesa. Ang
lai teatvyko 1620 m. ir už
ėmė šį kraštą. Kas turėtų 
reikalauti? Ar indėnai, ar 
anglai? O gal ispanai ir i- 
talai ,nes Colombo ir Ves-
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Sunku

pūslėtomis 
padarydami

Ne. Bet imigrantai atvykę 
į EUis Island, kurių buvo 
37 milijonai. Jie dirbo, 
prakaitavo 
rankomis, 
turtingu ir laimingu šį 
kraštą. Jie buvo susirinkę 
iš visų pasaulio kraštų ir 
biedni, bet turtingi darbš
tumu, žmogiškumu, civili
zacija ir kultūra. Anglai 
buvo daugiausiai politi
kos, finansų ir industrijos 
vadai. Norėtųsi pasakyti 
ką nors daugiau, bet palie
ku dėl šventos ramybės. 
Gyvenimas yra kova, pil
nas pavydo ir priešingy
bių. Galingesnis nugali 
silpnesnį.

Raidės pakeitimas nepa
darys amerikonu, nepa
keis žmogaus vertės. Kas 
norės atsižadėti savo gar
bingos kilmės? Lietuvis, 
kaip ir kiekvienas kitas 
svetimtautis, didžiuojasi 
savo vardu, jį myli. Keisti 
pavardę būtų užgavimas, 
.išdavimas, gėda, tartum 
pavainikis, 
dę tik tie, 
Lietuvos 
gražios kalbos, 
galvoja vien tik apie ge
ros, pelningos vietos gavi
mą.

Lietuva šiandien per
blokšta, sukruvinta, mirš
tanti, bet graži ir kilni. 
Būti lietuviu yra garbė. 
Ponia Rooseveltiene norė
tų taip vadinamos “Com- 
plete Americanization”, 
bet mes atsakome ne ir ne. 
Gražumo atžvilgiu būtų 
logiškiau gal keisti į lietu
vių k., negu į anglų, nes

Antrojo skyriaus mokinė El- 
zytė atlikdama namų uždavinį, 
parašyti visus jau žinomus na
minius gyvulius, sustojo ir, ne
žinodama kaip toliau parašyti, 
bėga pas mamą klaustis patari
mo: “Miela mamyte, pasakyk, 
kaip mandagiai pavadinti kiau
lę“.

Valgykloj

Mūsų laikais verkti pasi-!pucci ją atrado? Mano 
darė nebemada. Net mote-j nuomone, nei vienas netu-

Keičia pavar- 
kurie nežino 

istorijos, jos 
kurie te-

Ponas, gardžiai pavalgęs, ka- 
sieriui:

— Labai gaila, bet aš neturiu 
kuo užsimokėti.
— Tai niekis, — atsako kasie- 

rius, — mes jūsų pavardę para
šysime ant sienos, o kitą kartą, 
kai ateisit, užsimokėsit.
— To tai nedarykit, nes tada 

visi, kurie čia ateis, matys ma
no pavardę.
— Nesirūpinkie. — sako ka- 

sierius. — Mes toje vietoje pa
kabinsime jūsų paltą.

Dzūkas Geriau Mato
Žemaitis (žiūrėdamas į baž

nyčios stogą). Veiziek. veiziek... 
ar mata, kas tena ont bažny
čios stogą?

Dzūkas. Nu kų... mažam ir 
matau.

Žemaitis. No tai veizėk gera. 
Aš matau, kap veins kuisis (uo
das) ten vakščio.

Dzūkas. Cikrų ciesų sakai. 
Aš dar regiu, kap jis kairių akį 
man mirktelėjo.

u išmokėti iengvom sąlygom ga
vęs iŠ Savings Banko Morgičiij. Pra
lėk planuoti tuojau ir būk pasiruo

šęs pirkti namą kaip pasitaikys pro
ga.

Šeimos Laimė
Gludi Taupume

Planuok savo šei- v—***
i,- ateitį Pinigą »___1^—

Taupymu. U. S. TI
P. iim -. Gyvybės 1
Ap , atida ir nuo-
savu namu.

of Massachusetts

I
i rys vengia verkti. Verki
ame įžiūrima silpnos valios, 
i blogo išauklėjimo pažy
mys. Panašiai, kaip kad 
japonai, esame pratę įvai
rius — gerus ir blogus — 
pergyvenimus palydėti 
šypsena. Bet kai kurie mo
derniškosios * medicinos 
mokslininkai apgailestau
ja, kad žmonės nebever- 
’kia. Seniau žmonės eidayo 
net į teatrus tik tam. kad 
pamatytų graudų vaizdą 
ir galėtų gerokai paverkti.

Pagal gydytojus išeina, 
kad ašaros sudarančios 
tam tikrą žmogaus prana
šumą, nes visai nedaug 
aukštesnių gyvių verkia. 
Idijotai beveik niekuomet 
neverkia, kaip maži vaikai 
savo gyvenimo pirmajame 
peri jode, kurie ne verkia, 
bet tik klykia.

Psichologai į verksmą 
žiūri, kaip į raumenų re
fleksą, kurį iššaukia išo
rės ar vidaus sujaudini
mai. Paviršutiniškai žiū
rint, dėl gilesnės verkimo 
priežasties ir mokslinin
kuose nėra aiškios nuomo
nės. Neabejotina tik tas, 
kad ašaros suteikia orga
nizmui tam tikrą paleng
vinimą. Susidarius dide
liems sielos sujaudini
mams, žmogaus smegenys 
pasidaro lyg pripildyta c- 
lektros batarėja, 
gresia ekspliozija, jei lai
ku nebus 
liuose 
sulaikius 
pasidaro 
gaus dvasia 
sireiškia kalba
— juoku ir ašaromis. To
dėl dabar mokslininkai, 
greta amerikoniško ir ja
poniško įpročio visuomet 
šypsotis, — pataria taip 
pat verkti, nes tai, sako. 
■ in’i i 11 > l >

kuriai

Dide-

• t

lietuvių kalba daug gra-! 
žesnė. B. Mikalauskas.

Nesužinojo

iškrauta. 
pergyvenimuose.
ašaras, jutimai 

aštresni. Zmo- 
ir protas pa- 
i, bet siela

ri teisės reikalauti, kad į 
jo kalbą būtų keičiama 
pavardė. Kas šią Ameriką 
padarė turtingą, galingą 
ir garbingą? Gal Plymout 
of New England ponai?

Dabar yra vedamas Ben
dro Amerikos Lietuvių
Šalpos Fondo vajus. Dirb-!
kime ir aukokime per 
BALF ą Lietuvos tremti
niams.

— Kur gyveni. Jonai?
— Pas savo žmoną.
— O žmona?
— Žmona pas mane.
— Bet kur. po šimts pypkių, 

abu gyvenate?
— Nugi kartu.

z
Patikriname 
Distributoriy

2

IS JUS

Sistemos
Ir jūs gausite keturis 

Tikrus Fordo Aptarnavimus

Išleidžiame ir papil
dome Transmission 
su Vasarine Ltrbri- 

kacija.

Fordo Itlavintus Mcchami,

0 Dirbtuvės Pripažintus Metodus 0 Specialius Fordo įrankius 
£ Tikras Fordo Dalis

FORUS

Katę

Išvalome 
statome

Sistemą

ir Nu- 
Spark

Išvalome ir 
N ustatome 
Spark Plugs

Nustatome Karburetoriu 
Išvalome Oro Filterins

Išlubrikuojamr 
C'hassis

Jiisų dyleris pažįsta jūsų geriausiai!
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— 41 metų nuo jo mirties. — Baudžiauninkų 
švietėjas. — Slapstosi nuo žandarų. — Negėrė, 
nerūkė ir nevalgė mėsos. — Slaptoji literatu 
ra... nosinėje. — Patarimas kortautojams. — 
Adomėlis, kurį iš klumpių dirbėjo padarė alto
rių meisteriu. — Kur svečiavosi Basanavičius ir 
Kudirka. — Lietuviška antklodė ištremtajam į 
Sibirą. — Slaptosios knygrišyklos Prūsijos pa 
sienyįe. — Nuotykiai begabenant 
spaudų. — Savo gyvenimų paaukojo 
koms knygoms.

slaptąją 
lietuvis-

padaryda- 
kilometrų

čias grįždavo, 
mas apie 100 
(63 mylias) kelio.

BAUDŽIAUNINKŲ 
DRAUGAS

1858 m. baigė Seinų ku
nigų seminariją ir buvo 
vysk. Valančiaus įšventin
tas kunigu. Gavo nuo jo 
dovanų garsųjį veikalą 

j “Žemaičių Vyskupystė”, 
į Vysk. Valančius kvietė 

j pasilikti 
dirbant prie 

bet busimasis

PRIRENGĖ DIRVĄ 
“AUŠRAI”

Žinomas Lietuvos isto
rikas Dr. J. Totoraitis, su
pažindindamas visuome- i 
nę su tauria kun. Sedere-[ 
vičiaus asmenybe, apie jį į 
rašė:

— Didžiausias jo gyveni-; 
mo tikslas buvo... kaip jis 
sakydavo “statyti Dievo 
bažnyčią žmogaus dūšio-' 
je”. Darė jis tai spausdin-;^“"' 
damas .r pats naktimis po Varniuose, 
Lietuvą vežiodamas lie- vyskupo 
tuviškas maldų ir dvasinio (knygnešįų tėvas bevelijo 
turinio knygas. Tas kny- būti arti liaudies ir _ ir. 
gas jis per savo išlavintus imasis jo paskyrimas buv0 
knygnešius išplatino po Alvito parapijoj. Sma- 
visą Lietuvą. Tuo jis Pa'igiausias jam darbas buvo 
statė lietuvių Širdyse šie- mokytj našlaičių vaikus 
ną, kurios rusų politika 1priegiaudoj. Buvo tada 
nei sugriauti nei perzeng- baudžiavos laikai> ir bau-,įvasios vyra.

džiauninkai bei jų vaikai, ‘ juk kun yj
jo švelnumą, j£įug, dar pas tėvus arda- 

prie kun.t mas Įauką buvo padaręs į- 
ižadą negerti, nerūkyti ir 
> nevalgyti mėsos. Likęs 
klebonu, dar labiau sustip
rino savo asketišką gyve
nimą. J. Matijošaičio kny
goje “Knygnešių tėvas 
kun. Martynas Sederevi
čius” skaitome:
— Savo miegamajam jis 

lovą turėjo, bet, tur būt,

Už Prisiųstą 1947 Kalendorių

žimo, nuo jo — ant tvoros 
ir persiritęs į kitą pusę 
pėsčias parėjo į Alvitą.

RUOŠIA KNYGNEŠIUS
Trumpam laikui buvo 

perkeltas į Griškabūdį. 
Vasarą, kaip ir kun. Tata-j 
rė, eidavo per parapiją ir j 

j prie gyvulių bandų moky-j 
idavo piemenukus. Duoda 
knygelę, parodo raides, 
paskum vėl ateina patik
rinti, o gabesniuosius mo
kinius pasiimdavo žiemą 
mokyti pas save. Kai ku
riuos iš jų jisai vėliau pa
darė dideliais knygnešiais.

Trečioji parapija, kur ji
sai dirbo buvo šakiai. Čia 

: dar uoliau ėmė ruošti 
į knygnešius. Pavyzdžiui, 
gabų savo mokinį Joną 
Bastį pasiuntė i Prūsus 

i pargabenti Valančiaus 
“kantičkų”.

SUDARGO ASKETAS
Tačiau didžiausia kun., 

Sederevičiaus veikimo ba
zė buvo Sudargas. Kai 
vyskupas jį rengėsi klebo
no pareigoms į šią vietą; 
skirti, kun. Sederevičius; 
prašėsi:
— Aš, tos garbės, Eksce- visada turėdavo po ke- pijąs, mokydamas ir ga- 

lencija, nesu vertas ir jos ieįą knygų. Eidamas pasi- besniuosius vaikus pasi- 
netrokštu... Klebonauda-i vaikščioti, skaitydavo imdamas pas save. Jų mo- 
mas aš negalėsiu Pasišvęs-'į>revįjorįų žandarams kymui savo lėšomis net 
ti kitiems reikalams”. [matant, brevijorių iš nosi- namus pastatė, kurie išli- 

Taip du mėnesius prašė- ngS išsivyniodavo. Žanda- ko iki paskutinių laikų, tik 
si, žodžiu ir raštu, bet vys- raį manydavo, kad be bre- jau virtę parapijos sale. 
ipermaH^irŠanrkHnios viJori?us .. kitoki« Jo taktika buvo tokia:.
S 1esa i nosinėje jis neturi. Taigi važiuoja kaimus, pa.

c? .i • iniek*d j° nosines nekraty- mato kur vaiką, duoda 
erevi- davo . riestaini ir paklausia. ar

I
I
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nei sugriauti nei perženg- baudžiavos laikai> 

buvo priežastis, privertusi įtindami 
rusus atšaukti spaudos 
draudimą. Kad jis tą sa
vo darbą pradėjo apie 
1870 m., tai jis prirengė 
dirvą ir “Aušrai”, kėlusiai 
tautinį lietuvių susiprati
mą”.

PĖSČIAS 100 KILO
METRŲ

Šiemet sueina 40 metų 
nuo to didžiojo lietuvio 
mirties, ir mes turime jo 
gyvenimą geriau pažinti.

Martynas Sedereviičus 
gimė 1829 m. lapkričio 9 d. 
Plėgų kaime, netoli Luk
šių, Zanavykuose. Buvo 
ketvirtas kūdikis šešių 
vaikų šeimoje. Tuo laiko
tarpiu Lukšiuose vikara
vo didelis liaudies švietė
jas kun. Antanas Tatarė, 
tai pas jį Sederevičius ir 
gavo pirmąjį mokslą.

Tasai šviesus jo mokyto
jas. pamatęs Martyno ga
bumus ir norą būti kuni
gu, nugabeno jį į Mari
jampolę ir įstatė į vienuo
lyno mokyklą. Tėvų išsiil- kartais išeidavo iš kiemo į 
gęs nekartą pėsčias, basas gatvę. Kun.
pareidavo į namus ir pės-‘nusitaikęs užšoko ant ve-

labai prisirišo 
Sederevičiaus.

VIENAS NUOTYKIS
VILKAVIŠKYJE

Energingam veikėjui pa-: 
rapijos ribos pasidarė per 
siauros. Jis pradėjo nuva
žiuoti į kaimynines vietas, 
o tas anais laikais rusų, 
buvo draudžiama. Kartą 
žandarai suuodė, kad kun. į 
Sederevičius 
je.

i
I

Ii
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I
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Vilkavišky-
Žandaras į kleboniją, 

kunigas per kitas duris. 
Žiūri — žandaras jį seka. 
Kun. Sederevičius pasuko 
staiga į vieno žydo kiemą.

Žandaras pasišaukė dau
giau savųjų, iškrėtė visą 
kiemą, aptverta aukšta 
tvora, iš kurio kunigas iš
sprukti negalėjo, bet nera
do, gi kun. Sederevičius iš- 
glūdėjo pasislėpęs — ko
jomis ir rankomis pasika
binęs po tuščio vežimo 
pertraukčiu. Žandarai bu
vo palikę sargybinį, tasai

|
l

I
i<

I

Sederevičius j

Darbininkai Duno-Dunojaus atidarymas
jaus upėje, Passau. Vokietijoje, kerta ledą, kad 
praskinti kelią laivams.

riestainį ir paklausia, ar 
moka skaityti. Jei sako,KAI APSKRITIES VIR

ŠININKĄ APDOVANO- kad moka — duoda knyge- 
JO RIESTAINIU lę, paprašo paskaityti, pa- 

Valgis jo buvo papras- ,Sir\a» paragina toliau mo
tas. Vaišėms pasidėdavo įkytis. Ragino tėvus, kad 
(džiovintų žiobrių. Dar sve-:va^us mokytų, parupin- 
čius vaišindavo riestai- jdavo kaimams ‘darakto- 
niais (barankom), me-r^us » užsukdavo pas mo- 
dum. arbata. Riestainių kinius jų darbo patikrinti.

lę, paprašo paskaityti, pa- I - - - •

jtai vis su savimi turėdavo, I Tinginiams ^rykštę paimti 
Ikur tik važiuodavo,

labai nedaug nakty lovoj! 
gulėjo... Jei nakvodavo na-į 
muos (dažniausia jis buvo, 
kelionėje ( knygas platin
damas), gulėdavo ant pli
kos žemės. Po galva pasi
dėdavo pagalį arba rastą 
Jotijos upelyje paplokščią 
akmenį... Po marškiniais 
nešiodavo vielinį diržą... 
Jo aprėdalas buvo papras
čiausias, austinis. Na
muos, paprastai, vilkėda
vo baltą austinę sutaną. 
Kišenių jo drabužiuose ne
būdavo. Visada kairėj 
rankoj arba po pažastimi 
nešiodavo didelę nosinę. 
Vienam nosinės kampe vi
sados būdavo uostomos 
tabokos... Be tabokos nosi-

ir vi- j patardavo. Net išpažinčių 
sus — nuo seno iki mažo— klausydamas 
apdovanodavo. Vieną kar- davo- ar vaikas

pačiam apskrities kytis ir tokiam liepdavotą net ]
į viršininkui įdavė tą krin-
gelį (riestainį). Tas manė, 
kad kunigas iš jo juokiasi, 
bet kai jam išaiškino, kad 
tai ypatingas senelio kuni-

pasiteirau- 
nori mo-

ateiti į kleboniją, duodavo 
knygelę ir prigrąsydavo

Kun. P. Virmauskis. So. Boston, Mass. 
Mrs. M. Miliauskas, Brooklyn, N. Y.
K. Plevokas, So. Boston, Mass.
J. Briedis, Phila., Pa..............................
Jams Jakštas, So. Boston, Mass............
Mrs. M. Nazinskas, Cicero, III.............
Z. Tarutis, Billerica, Mass.......
Mary Janulionis, Cleveland, Ohio 
Mrs. Gudaitis, Chicago, III. 
P. Preitikaitė, Chicago. III.
J. Petronis, Hartford, Conn. 
Kaz. ir J. Veličkai, Lav/rence, Mass.
E. Schlafer, Baltimore. Md.
B. Jackienė, Cleveland, Ohio 
A. Šikšnius, Hillside, N. J................
Agota Kurienė, Norvvood, Mass.
V. Kupcikas, Pittsburgh, Pa................
M. Stankevičienė, Shenandoah. Pa.
L. Mikulskienė, Dorchester. Mass.
M. Buja, Lovvell, Mass............................
J. Guzevičius, Mattapan, Mass......

Valantinienė, E. Chelmsford. Mass. 
Akulevičius, Providence. R. I. 
Siopas, Waterbury. Conn...............
Smolskis, VVaterbury. Conn. 

Justa Karpiūtė, VVestville, III. 
A. Urceinas, VVaterbury. Conn.
I. Šarka, VVaterbury, Conn.......
F. Jocas, So. Boston. Mass. . 
Dr. E. VValiackas, VV. Lynn, Mass. 
A. Potembergas, Cambridge. Mass. 
P. Samsonienė, Brockton, Mass.
J. Lecinas, VVaterbury. Conn. 
A. Chancus, So. Boston. Mass.
J. Pivoriūnienė, Mattapan, Mass. 
VV. Gedrim. Brighton, Mass. 
O. Naujokaitienė, So. Boston. Mass.

Glebavičius, Gardner. Mass.........
Skirmantienė, Brockton. Mass. 
Palby, VV. Roxbury. Mass. 
Aleksa, Baltimore. Md. ...........

L. A. Valakavičius. Hudson.Mass.
K. Kazlauskas, No; A?rtdover, Mass. 
J. Anųsattcifilš'.' Bridgeport. Conn.
J. Narinkevičius, Lovvell,. Mass. 
Mrs. M. Bartulis, Norvvood, Mass.
K. Ambrose, VVeymouth, Mass........
Mrs. Baksis, Cambridge, Mass. 
A. Pinelis, So. Boston, Mass. 
VV. Yatkiavičius. Maynard, Mass. 
J. Gricus, Arlington, Mass. 
A. Gurskienė, Nashua, N. H.

Sirium, Montague. Mass. 
Zemeikienė, Brockton. Mass. 
Fortier, VVaterbury, Conn. 
Karinauskienė. VVaterbury, Conn. 
Vaitekūnas, Cleveland. Ohio

Ar Nori Sužinoti Apie Pasaulio Pabaigę?...
Visada buvo daug kalbų ir spėliojimų apie pasaulio 

pabaigą ir Antikristų, kuris turėsiąs prieš tai ateiti. Jei 
norite apie tai plačiau sužinoti, užsisakykite be galo įdo
mią knygą — “PRANAŠYSTĖS APIE PASAULIO PA
BAIGĄ”. Knygoje yra surinkta pranašų ir Paties Kris
taus žodžiai apie pasaulio artėjant! galą ir kaip .jis baig
sis. Knyga labai gražiai išleista ir paveiksluota: turi 111 
puslapių. Kaina tik $1.00. Užsakymus siųskite tuojau, 
nes jų neperdidžiausį kiekį turime. Siunčiant užsaky
mą, nėra reikalo laišką rašyti, tik įdėkite šią iškarpą į 
konvertą su $1.00 ir atsiųskite sekančiu adresu ir tuo
jau gausite minėtą knygą:
DARBININKO ADMINISTRACIJAI:

Pranašas Elijas

Šiuomi siunčiu $ 
Pabaigą”.

Vardas

ir prašau prisiųsti man “Pranašystės Apie Pasaulio

“DARBININKAS”
366 W. Broadway South Boston, Mass.

A. 
O.
B.
V.

A.
B.
M. 
M.
A.

sekiojimų laikai.
Štai vienas atsitikimas iš' 

daugelio:
— Kartą be važiodamas 

•sutiko pakelėje ganantį 
vaikutį. Klausia, ar moka 
skaityti. Tas atsako— mo- 

Valgį kun. Sederevičius, ka. Paduoda knygelę, o 
i dažniausia, pats pasiga- vaikas buvo sumelavęs, 

šeimininkės neįskaityti nemokėjo. Kun. 
Sederevičius. pamatęs vai
kelio ašaras, pamylavo jį, 
davė obuolį, liepė ateiti į 
kleboniją, kada tik šeimi- 

ir svogūnais, ninkė išleis. Tą piemenuką 
kun. Sederevičius išmokė 
ir padarė dideliu knygne
šiu. tai buvo Antanas Bal
trušaitis.

APIE KORTAUTOJUS 
IR KLUMPIŲ DIRBĖJĄ 

ADOMĖLI
Kartą vėl kun. Sederevi

čius pamatė vienuose na
muose tarp knygų padė
tas kortas. Sužinojęs, kad 
vyrai vakarais mėgsta 
kortuoti iš degtukų, paro
dė nepasitenkinimą, paba
rė ir liepė vienam balsu 
skaityti knygas, kitiem 
klausyti. Vienam pailsus, 
kitas tegu skaito.

Vėl kitą kartą pas vieną 
ūkininką pamatė puikiai 
išdrožtas kurpes.
— Kieno tai darbas? — 

paklausė.
— Sūnaus Adomėlio, ku

ris lauke aria.
— Daugiau Ado mėlis 

lauko nears, — pratarė 
kun. Sederevičius.

Kun. Sederevičius pasi- 
Tęsinys 8-tame pusi.

go simpatijos pareiški
mas. nebepyko ir buvo pa
tenkintas.

APIE BARŠČIUS IR 
ŠUTINTAS BULVES

25.00
5.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.50
1.25
1.10
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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1.00
1.00 
1.00
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1.00
1.00
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30
50
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50
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........... 50
.........  50 

............ 50
.... .....50 

............. 50 

.............  50 
........... 50 
...............50
........... 30 
...............50
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50

slėpti, nes tada buvo kieti s. Janulis. Dorchester, Mass........
spaudos draudimo ir per- e. Budrevich, Lawrence. Mass.

S. Agentas, Linden, N. J...............
R. Radzauskienė, Bentleyville, Pa. 
J. Sakavičius, Lavvrence. Mass.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame,
“Darbininko” Administracija.

mindavo.
neturėdavo. Gavėnioj ir 
pasninko dienomis misda- 
vo barščiais su šutintomis 
bulvėmis, o taip pat duo
na, druska i
Ne pasninko dienomis val
gė pieniškus valgius, mė
sos, kaip minėjome, nevar
tojo. Buvo taupus, bet tik 
tam, kad pinigus, kuriuos 
išleistų puošnumui, ska
niam maistui, jisai skir
davo knygoms ir varg
šams.

Be knygų jis niekur nė
jo, nevažiavo. Jis net buvo 
lpasidaręs vežimą su dvi- 
įgubu dugnu. J tarpą pri- 
■ kemša knygų, o ties dure
lėmis — dėl atsargos — 
džiovintų sūrių. Atvykęs į 
atlaidus jis ne į kleboniją 
traukdavo, o savo knyg
nešius spausdiniais aprū
pindavo.

KAIP JIS MOKYDAVO 
MAŽUOSIUS

Buvo tiek susirūpinęs 
liaudies švietimu, kad Al
vite turėjo atskirą namą 
mokymui, gi gyvendamas 
Sudarge važinėjo po savo 
parapiją, po Kaimelio, Sla
vikų, Sintautų, Šakių, Gel
gaudiškio ir Lukšių para-

PADEKITE I STORAGE
Kailinius ir Paltus

Nelaikykite kailiniu ar drabužiniu paltu namuose. Įdė
kite juos j STORAGE, kad kandys ir šiluma ju nesugadintų. 
Kaina maža — tik 2G nuo jūsų pačių Įkainavimo. .Minimumo 
kaina už kailinius $3.00, už paltus —

MŪSŲ KAINOS YRA ŽE
MIAUSIOS N. ANGLIJOJE. 
DĖL STORAGE. PAŠAUKI
TE MUS: LIBERTY 8393 ir 
mes maloniai atvažiuosime 
pas Jus kailinių ar palto pa
imti.

Aš užtikrinu, kad jūsų kai
liniai ar paltas bus mano as- 
meniai prižiūrėtas. Aš atsar
giai ištirsiu jūsų kailinius ar 
paltą. Jei reikės, pataisvsi- 

suglensuosimc. atlagus 
pataisysime, užkabinimus ir 
kitus dalykus apžiūrėsime, 
kad būtų gerai.

PER.MODELIl IMAME Iii
PATAISOME DABAR

UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ

me.

ANTANAS ME1ZIS

JACKETS, CAPES, ŠALIKAI 
Didžiausias ją pasirinkimas žema kaina

RELIABLE FUR CO. INC,
IT RRIERS M O 1920 METU

5-tam aukšte.

59 Temple Place Boston, Mass.
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koncerto vieta netoli. Gali daly- 
vauti koncerte ir sugrįžę prieš 7 jVj

I

«

«

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

vai. vakare dar gali suspėti į 
vestuves. Taigi vienu šūviu ga
lima du zuikius nušauti.

BROCKTON, MASS
LDJs 2-ro.s Kuopos

Susirinkimas

NORfOOD, MASS.

Sekmadienį, bai. 20 d. tuojau ' ~ :30 Val. vakare, 
po Mišpaių (apie 6 vai.), šv. 
Roko par. salėje įvyks LDS 2- 
ros kp. svarbus susirinkimas. 
Prašome visų narių skaitlingai 
dalyvauti. Kaip žinote, bai. 27 
d., 1 vai. p. p. mūsų salėje įvyks 
LDS Apskr. suvažiavimas. Tai
gi reikėtų mums pasiruošti 
šiam suvažiavimui. Val«h ha.

BALF Judamieji Paveikslai
Sekmadienį, balandžio 20 d.. 

Lietuvių ben
drovės salėje. 13 St. George St.,
įvyks BALF 22 skyriaus paren
gimus. pp. Motuzas ir Beleckas 
rodys judamus — garsinius pa
veikslus bolševikų teroro Lietu
voje ir tremtinių gyvenimo Vo
kietijoje, 
pamatyti 
Lietuvos.

Kalbės
atvykęs iš tremties — Europos.

Kviečia visus ateiti ir 
vaizdus iš pavergtos

LAWRENCE, MASS
Svečias Pamokslininkas

Šį sekmadienį pas mus atva
žiuoja iš Brocktono kunigas Jo
nas Švagždys pasakyti visus 
lietuviškus pamokslus per mi
šias. Svečias klebonas kalbės a- 
pie svarbius lietuviams klausi
mus.

p. Beleckas, neseniai

Važiuojam t į Seimą
Iš šv. Pranciškaus parapijos 

gausus būrelis važiuoja į seimą 
sekmadienį, bai. 20 d. Nukry
žiuotojo Jėzaus Seselių Rėmėjų 
seimas įvyksta Cambridge. ir 
prasidės 1 vai. Busas išvažiuos 
nuo bažnyčios 12 vai. lygiai. 
Kai kurie geradariai važiuoja 
savo automobiliais ir kitus ve
ža.

Grįžo iš ligoninės
šią savaitę grįžo iš ligoninės 

p. M. Kavaliauskienė, gyv. St. 
John St.. ir p. Antanaitienė, 
gyv. Washington St. Taipgi ser
ga namuose pp. Baltaduonienė 
ir Smurskienė. Linkime ligo
nėms pasveikti. Gali būti yra ir 
daugiau ligonių, bet niekas apie 
juos nepranešė šių žinių rašė- 
jui. Lai Dievas visus stiprina 
sveikatoje.

Vartoto Popieriaus Vajus
Lavvrence miesto visose para

pijose. bai. 27 d., bus laikomas 
vajus surinkti vartotą popierą. 
Pelnas yra skiriamas Arkivys
kupo Labdarybės Fondui. Visi
privalo taupyti popierą ir paau- pačią dieną. Tokių problemų bu- 
koti geram tikslui. (vo ir bus. Bet Norwoodiečiams

------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------

DARBININKAS 6

LIETUVIU RADIO PROGRAMOS

KoncertasDarbininkų radio koncertas 
lyra tai dvasinė puota. Tokius 
koncertus suruošti galima tik 

Į vieną kartą metuose. Jeigu lie
tuviai pradėtų nebeįvertinti, tai 
patys sau kenktų, nes toks kon
certas via ruošiamas visų lietu
vių pasididžiavimui. Būtų ne
jauku ne tik rengėjams, bet ir 
visiems lietuviams, jeigu Jor
dan Hali nebūtų pripildyta, jei
gu tame koncerte dalyvautų 

• daugiau kitataučių negu lietu-’ 
vių. Koncertas skelbiamas ang
lų spaudoje, tikietai parduoda
mi kitataučiams, ir jie juos no
riai perka, nes įvertina tikrą 
meną.

O kaip mes patys įvertiname? 
Man teko kalbėti su tikietų par
davėjais. Jie skundžiasi, kad lie
tuviai atidėlioja tikietų pirki
mą. ir sako: “Dar yra daug lai
ko, pažiūrėsiu”. Kada ateina 
koncerto diena, tai kaikurie iš
metinėja: “Būčiau važiavęs, jei
gu būtų buvęs special bus'as.” 
Kaip galima samdyti sj>ecial au
tobusą, kada nežinoma kiek yra 
norinčių važiuoti. Taigi pir
miausia nusipirkite tikietus ir 
pardavėjams pasakykite, kad 
norite važiuoti autobusu.

Darbininkų Radio koncerto 
tikietus parduoda: Balch Phar- 
macy, 1140 Washington St.; 
pp. Ona Pazniokaitė. E. Kavo- 
lynaitė. Ieva Tvaskienė, varg. 
V. šereika ir radio programos 
vedėjas A. F. Kneižys. 50 Cot- 
tage St. Tel. NORwood 1449.

Šis koncertas yra visų lietu
vių pasididžiavimas. Taigi visi 
ir paremkime pirkdami tikietus 
ir aukodami 
išlaikymui,
kiekvieną šeštadienį .

t 
i

Lietuvaičių Moterų Sodalici- 
jos taip vadinamas “Spring 
Frolic" įvyks balandžio 30 d. 
vakare. Šv. Jurgio lietuvių par. 
svetainėje.

Kaip galima vienu šūviu du 
zuikius nušauti?

Kaikurie šios kolonijos lietu
viai. meno mėgėjai turi proble
mą. Pakviesti yra i vestuves ir 
norėtų Darbininkų radio meti
niame koncerte dalyvauti tą

SEKMADIENI.
Gegužes-May 11,1947

3:30 vai. po piety

Jordan Hali
Huntingion Avė. (kampas Gainsboro 

St.). Boston, Mass.
Programą išpildys art. Polyna Stoska, daini

ninkė, ir art. Birutė Smetona, pianistė.
Kviečiame visus dalyvauti. Užsisakykite tikietus iš 

anksto. Tikietų kainos: 81.20, $1.80, ir $2.40, priskai- 
tant valdžios taksas. Jų galite gauti “Darbininko” ad
ministracijoj, 366 VV. Broaduay, So. Boston 27, Mass. 
Tel. SOUth Boston 2680, ir pas kitus pardavėjus.

A. a. Praksedei Urbonienei ir 
Rozalijai Maldutienei

Juozas Urbonas vienas pir
mųjų mūsų kolonijos karių pa
aukojo savo gyvybę už laisvę ir 
žmonijos gerovę.
Praksedė Urbonienė, 
liūdną žinią, taip buvo sukrėsta, I 
kad ne tik apsirgo, bet tas pa-, povįias Pliuščikas

3 veikė į jos širdį taip, 1’°^* * 
tris metus mažai kada galėjo iš- I

3 _l
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tą užėmė vice-pirm., p. A. Stan
kūnas. p. A. Stankūnas yra 
kandidatas į pirmininko vietą 
naujai valdybai.

i linkėjimai p. p. Sabam 
draugijos narių, persikėlus 
venti į savo rezidenciją.—

LEWBTOH, ME.

Juozas ir Ieva Matulevičiai 
laukia nepaprasto jubiliejaus. 
Gegužės 20 d. jiems sueis 60 
metų vedybinio gyvenimo. Tą 
jubiliejų jie mano švęsti su iš- 

Jo motinėlė, kilmingomis padėkos mišiomis 
gavusi' šv. Alfonso par. bažnyčioje.

Juozas ir Alicija Mendeliai ir 
( ____ ________ > iš Oakville,

kad per Qonn kurie buvo atvykę ap-
■ lankyti ponią Mendelienę ir pra

eiti iš namų. Štai Velykų pirma- ie£sti Velykų šventę Baltimorė- 
i dienį ji iškeliavo pas savo sūne- i 
lį Juozą. Paliko dideliame nuliu-’ 
dime savo vyrą, tris ištekėju-1 

^[sias dukteris ir vieną vedusį sū-
- • ■' ■ - - Alfonso

bažnyčios su trejomis mišiomis 
ketvirtadienį, bai. 10 d.
dr. Mendelis

jt'j 
•/•v

r

•<a-
3
3
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Palaidota iš šv.

atnašavo
BALFo vajus eina. Paskuti- prie didžiojo altoriaus, o kun. 

Širdingiausi niu laiku įvyko labai šauni Dubinskas ir kun. Mačiulionis, 
MIC. laikė prie šoninių altorių. 
Nulydėta į Holy Redeemer ka
pus. Lai ilsisi Viešpaties ramy-

Sekmadienį, balandžio 
N. P. parapijos svetainėje 
vyksta Nukryžiuoto Jėzaus Se
selių rėmėjų seimelis, 
sesijos prasidės apie 1 
4 vai. atvyksta J. E. 
Arkivyskupas Richard

, ing, D. D., kuris suteiks seime
lio dalyviams palaiminimą. Pa
rapijos klebonas, kun. P. J. 
Juškaitis kviečia visus ir visas

radio programos dalyvauti seimelyje, o ypatin- 
kurios klausomės gai perpildyti bažnyčią atvykus

20

Įje, grįžo į savo namus. Ponios 
Mendelienčs sveikata ta pati, 
nei blogesnė nei geresnė.

Planai yra daromi 1947 m. 
Arkivyskupo Našlaičių Fondo 

■ Vajui. Julius Konstantinavi- 
■čius apsiėmė būti mūsų parapi
jos vajaus pirmininku, o p-lė 
'Lilijoną Valčečkaitė eis rašti
ninkės pareigas. Vajus įvyks 

! gegužės mėn.
Pereitą savaitę kun. dr. Men

delis pasiuntė Novenos maldi
ninkams laišką, ragindamas vi-

nuo karienė, kuriai vadovavo ponios
gy- Varr.eekienė ir Chužienė.

Pelno buvo 260 dolerių.
j Be to, p. Petronėlė Drigotienė,: bėję!
labai duosnios ir geros širdies 
moteris, užjausdama sunkią lie- baigė savo vargus senutė Roza-įsus Pr’e maldos geg. mėn. už 
tuvių tremtinių padėtį, aukojo;
100.00 dolerių.

d.,
i-

Seimelio 
vai. p.p. 
Bostono 
J. Cush-

I
I

LOWELL, MASS

Tą pačią Velykų savaitę už-1

BALF Vajus
Vietinis BALF skyrius 

skelbė vajų. Veikėjai lankosi į!paskutinį

Ii ja Maldutienė. Kiek tenka su- ■ Busi jos atsivertimą. Šv. mišios 
žinoti Maldutienė nesveikavo ; v^ur<^*eni P61" V1S^ mėn. bus at- 
virš 20 metų. Per visą tą laiką našaujamos už atsivertimą ko- 
neišėjo iš namų. 1__________
kas reguliariai ją aprūpindavo

Kum Dubins- munistU Rusijoj ir kitur. Šv. 
Valanda ketvirtadieniais bus 

šv. Sakramentais. Tad jai mi- laikoma už išlaisvinimą nekaltų 
Pa- rus, kun. Dubinskas suteikė' žmonill iš Sovietų vergijoj. 300 

j patarnavimą, atna- mišių bus atnašaujama už visus 
namus ir renka aukas. Pirmoji ■ šaudamas šv. mišias ir tarda- Novenos maldininkus, jų inten-

Bernardas Koraitis

Kailinius Padėkite Į
STORAGE!

CAMBRIDGE, MASS
Kiek laiko atgal grįžo iš ligo

ninės p. J. Narmontas. kuris 
buvo sunkiai susižeidęs dirbtu-

Arkivyskupui. Paremkime Nu
kryžiuoto Jėzaus Seseles, nes 
jos daug mums pasitarnauja, 
mokydamos mūsų vaikučius. 
Sunkus jų gyvenimo kelias, 
sunkios sąlygos ir sunki kova 
tinkamai apginti pasirinktą

“kregždė" su auka pasirodė 'mas atsisveikinimo žodį. 
DLK Vytauto klubas — pasky
rė $100 BALF’ui. Pavyzdys ir 
kitoms draugijoms. Tas pats 
klubas prieš kelius mėnesius y- 
ra davęs $50 tremtinių studen
tų šelpimui, ir buvo nupirkta 5 
CARE pakeliai.

_. . ., , ... v _ vardą nuo Kristaus kryžiuoto-veie ir ilga laiką išbuvo Bostono _ . .
!r' iLJL u.-„u J4- Taigi musų pareiga jomsGeneral ligoninėje. Dabar, kiek.. .... . _ . padėti,pasveikęs, grįžo iš ligonines ir 
sveiksta savo dukters, p. P. Lu-■ 
košienės namuose, 16 Litchfield 
St., Brightone. Linkime p. Nar- 
montui greitai pasveikti.

Kaip c*ja-

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 
t Y❖ ❖

Atėjus pavasariui kailinius padėkite į I. J. FOX 
Krautuvės STORAGE. kur kandys, šiluma ir vasaros 
oro nepalankumas jų nesugadins. Reikia žinoti, kad va
saros karščiai esančius namie kailinius labai sugadina— 
jie pasidaro trupūs ir greitai plyšta. Padėjus kailinius į 
storage nereikės rūpintis, kad vagys nepavogtų ar ug
nis sunaiikntų. Pas mus padėti kailiniai į Storage yra 
pilnai apdrausti nuo ugnies ir pavogimo. Kailinių laiky
mas Storage labai mažai kainuoja. Kailinius paimame 
iš namų 1CK) mylių Bostono apylinkėje ir nieko už tai 
neskaitome.

PATARIAME prieš padėsiant kailinius į Storage, 
mažaijuos aptaisyti, išvalyti ir išglensuoti. Tas labai 

kainuoja, o kailiniai atrodys kaip nauji.
NUPIGINTA — pavasariui atėjus kailinių 

atpigo. Taigi, patartina ponioms ir panelėms
kailinius ateinančiai žiemai dabar. Atėjusios į krautu
vę visuomet reikalaukite, kad jums patarnautų p. Ber
nardas Koraitis. kuris yra mūsų krautuvės lietuvis ats
tovas.

kainos 
įsigyti

41) UASHINGTON STREET. 
BOSTON, MASS.

Balandžio 12 d., p.p. Jonas 
Marijona Vitkauskai, 
Cambridžiuje, šventė 
metų vedybinio gyvenimo 
kaktį. p.p. Vitkauskai 
no gražią 
būtent, sūnus — Praną ir Juo
zą. dukteris — Bronislavą, Oną 
ir Veroniką. Visi yra jau vedę. 
Taigi p.p. Vitkauskam yra daug 
džiaugsmo pasigerėti anūkais. 
Sveikiname p. p. J. M. Vitkaus-

❖ kus. jų 40 metų vedybinio gy- 
venimo sukakties proga, ir lin- 
kime laimingai sulaukti auksi-

*♦* nio jubiliejaus.
❖ i ________
*♦* Šiomis dienomis veteranas A.
♦ Jankauskas, sūnus p. p. F. M.

♦ ♦ Jankauskų. įstojo į Northeasto- 
no Universitetą studijuoti me- 
chaniko. inžinieriaus mokslą. 

♦♦♦ Veteranas A. Jankauskas, bū- 
damas kare, buvo Vokietijoje, 
kur jis sutiko daug lietuvių 

❖ 
❖ 
❖

$ geriausių sėkmių mokslo sako- 

-------------
♦♦♦ Sekmadienį, balandžio 13 d., 

šv. Vardo draugijos nariai, da- 
Iyvaudami mišiose ir Šv. Komu- 

♦j* n i jo j, labai gražiai pasirodė. Po1 
*|* mišių įvyko susirinkimas, kur 
y nominuota nauja valdyba atei- 
f nantiems rinkimams. Nesant 

pirmininkui, p. VV. Sabui, kuris 
♦ j persikėlė iš Cambridžiaus gy-

ir 
gyv. 

savo 40 
su- 

išaugi- 
ir pavyzdingą šeimą

Metinis Švč. Vardo vyrų Drr- 
jos Baltimorės - VVashingtono 

j Arkivyskupijų suvažiavimas į- 
jvyks sekmadienį, bai. 27 d. Bal- 
itimorėje, Lyric Theatre. Šv. mi
šios bus atnašaujamos 11 vai. 
rytą ,o susirinkimas įvyks 2 v. 
po pietų. Mūsų draugija su savo 

.vadu, kun. Antanu Dubinsku 
dalyvaus šiame suvažiavime.

Teko, sužinoti, kad parapiji
nės mokyklos užbaigimas įvyks 
trečiadienį, birželio 11 d. Sesu
tės Mokytojos rengia įdomią 

kur į- programą.
Net penkios mergaitės mūsų 

baigs Seton High 
svečių School šiais metais.Visos laukia 

Už klūbo gražų gy-birželio 8 d. gauti diplomus. Gė

Maldutienė, taip Urbonienė tu
rėjo daug mišių kortų, užpra
šytų šv. Alfonso bažnyčioje ir 
kitur už mirusiųjų vėles. Abie
jų velionių šeimoms reiškiame 
giliausią užuojautą.

Klubo Pirmos Sukaktuvės
Šeštadienį, bai. 26 d. sueis 

vieni metai nuo mūsų Jaunimo 
Klubo atgaivinimo ir pertvar
kymo. Kad šias sukaktuves tin
kamai paminėti, Evelyn Stras- 
dauskienė pasirūpino vietą 
Park Hotel viešbutyje,
vyks puota ir šokiai. Klubo dva
sios vadas kun. dr. Mendelis da- ‘ parapijos 

jlyvaus puotoje, ir tikisi 
: kalbėtojų, 
įvavimą ypatingas padėkos žo-iriausio pasisekimo.

ISvarbus Pranešimas DLK 
Vytauto Klubo Nariams

Sekmadienį, gegužės 11 d. 3 
vai. po pietų įvyks DLK Vytau
to klubo svarbus susirinkimas 

susir- naujo namo statymo reikalu, 
buvo Bus renkama komisija statybos

I

i

Velykose sunkiai buvo 
gęs p. I. Sutkus. Taipgi 
susirgęs jo sūnus, šio karo vete- darbui, 
ranas, 
keletą 
name.

A. Sutkus. Abu pasirgę 
dienų, pasveiko. Sveiki-

20 d. 
rinks 
arki-

vakare, pp. Motuzas 
kas rodys 
paveikslus 
vos, apie 
žiaurumus 
gyvenimą, 
vauti.

Judamieji Paveikslai
Sekmadienį, gegužės 4 d.. 7 v. 

ir Belec- 
judamus garsinius
iš pavergtos Lietu- 
bolševikų ir nacių 

ir lietuvių tremtinių 
Kviečia visus daly-

Sekmadienį, balandžio 
: mūsų parapijos skautai 
vartotą popierą Bostono 

j vyskupijos vardu, p. Ajauskie-
nė jau šiam tikslui paaukojo 
porą šimtų svarų popieros, ku- _________
rią pristatė į Daukanto krautu- DLK Vytauto klubas sveikina 
vę. Bostono apylinkėje teko pa- šv. Juozapo draugijos narius, 
stebėti, kaip gražiai katalikai jų 40 metų gyvavimo sukakties 
atsiliepė į Arkivyskupo Cush- proga ir linki dar daug metų 

■ ingo atsišaukimą aukoti varto- gyvuoti.
tą popierą. Sekmadienį, prie na- Vyt. Ramanauskas,
mų ant šalygatvių visur matėsi 
pundeliai popieros. Taigi mes. 
lietuviai Cambridžiečiai atsi
liepkime į Arkivyskupo Cush- 
ingo atsišaukimą ir aukokime 
vartotą popierą.

Į
i

Į

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

tremtinių, ir, dabar, grįžęs į ci
vilį gyvenimą, nepamiršta jų. 

*♦* Dažnai pasiunčia jiems siunti- 
nėlių. Linkime p. A. Jankauskui

Pagerbimui kun. P. šakalio, 
primicijinio bankieto bilietų ga
lima gauti pas sekančius asme-Į 
nis: p. A. Bačinskienę, A. Za- 
vecką, p. B. Žilienę, P. Ajaus- 
kienę, A. Daukanto krautuvėje 
ir kitur. Bilieto kaina $2.50. Bi
lietų pareikalavimas yra nema
žas. Patartina juos greičiau įsi
gyti. A. D.

PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo- 

. demiškais įrengimais. Atlie-j 
kame visokius darbus namų 
taisymo.

i

venti į Medfordą, į nuosavą re-
zidenciją; pirmininkavimp vie-

dis pridera Albertui Juškevi- i 
čiui, klūbo pirmininkui. Jis įdė
jo daug rūpesnio ir darbo, kad 
klubas sėkmingai gyvuotų. Jam 
į talką atėjo visi klūbo nariai- 
narės. Klūbo dvasia begalo gra
ži. Ilgiausių metų mūsų Jauni
mo klubui.

NUOTRUPOS

Pamaldos Už Rusijos 
Atsivertimą

Gegužės 1 d. Baltimorės Sta- 
’ dium nuo 6 v. vak. iki 7 vai. bus 
maldos valanda už atsivertimą 
'komunistų, ypač Rusijos. Bus 
, kalbamas rožančius, sakomas 
pamokslas ir teikiamas palai

minimas Švč. Sakramentu. Ar
kivyskupas Mykolas Curley 
laišku prašė visų klebonų, kad 
paragintų visus katalikus daly
vauti šiose pamaldose.

I

I

Juozas Kasiusias
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Res. Šou. 3729 Šou 46

Lithuanian FumitureCo
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local < Long 

Distanca 
Moving

326*328 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

"DAINOS" Draugijos

KONCERTAS - VAKARIENE
LIET. PILIEČIŲ DRAUGIJOS SVETAINĖJ

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas” 

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

I

Albert R. Barker
Pirmiau— Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis- 
! kitę mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
397 MAIN ST., 
VVorcester, Mass.

I

275 Malu St., Webster, Mass.

South BostoneE ir Silver gatvių kampas,

Š| Sekmadienį, Balandžio-April 20 d.
Pradžia 6 vai. vakareLširdingai kviečiame visus į šią nepaprastą Koncertą-Vaka

rienę. “DAINOS" choras dainuos gražių naujų dainų, vado
vybėj muzikos mokytojos p-lės E. Tataroniūtės. Bus geras 

orchestras.
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VIETINĖS ŽINIOS
i_L_ L *■ *■ iv.

ŽINUTES
“Darbininkas” progresuoja. 

Sveikiname. Maloniau ir malo
niau yra skaityti laikraštį 
“Darbininką”, nes jis darosi 
vertingesnis.

Be pirmesnio “Darbininko” 
gero turinio, praturtėjo jis p. 
Čibiro gražiomis “Dabarties 
Pastabomis”, ir kitų rašytojų 
puikiais raštais.. Pavyzdžiui, p.

Aistis puošia “Darbininką” ne 
vien savo eilėraščiais, bet ir ta
lentingais straipsniais. Jo lite- 
ratinį aprašymą apie rašėją 
Vincą Krėvę skaitai ir nori 
skaityti.

Iš dabartinio "Darbininko” 
yra kas pasimokyti.. Reikėtų 
visiems jį skaityti ir platinti. I

Valenti- 
išklausę 
(Minkų-

DAKTARAI

ŠOU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadvvay 

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

Sežtadieniais nuo 2 iki 8-tai.
S

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELI A E. RODD 

OPTOM3TRISTAI
447 BroLdway
So. Boston, Mass. 

OFISO VALANDOS: — 
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare.

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą
Pritaiko akinius.
534 E. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRUS skelbimai
lllllf (f | ,f HIHtlt HM IIHItimfl tttltlll ffftl

| A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE & 

INSURANCE
414 W. Broadway

Į SO. BOSTON, MASS.
i Office Tel. So. Boston 0948

'•"Fl

Lietuvių Koncerto Žvaigždė

Res. 37 Oriole Street
Wcat Roxbury. Mass.
Tel. Parkway 1233-W

Pirmi auliavo. Ponai 
na ir Stepas Minkai, 
savo mirusių giminių 
Buslevičių) vėlėms laikytų šv.
mišių, sekmadienį, 11:30 v. r., 
ir sužinoję apie daromą kitą 
sekmadienį rinkliavą lietuvių 
senelių prieglaudos įtaisymui 
Brocktone, pirmi paaukojo pen
kinę.

Kitą sekmadienį, bai. 20 d., 
So. Bostono Šv. Petro parapi
jos bažnyčioje ir Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių bažnyčioje, 
Cambridge, per visas šv. mišias 
bus daroma rinkliava minimai 
senelių prieglaudai. Kitais sek
madieniais rinkliavos tam tiks
lui bus daromos kitose šios die
cezijos lietuvių bažnyčiose.

Pats Arkivyskupas padėkos 
i visiems stambesniems aukoto- ! .Į jams.

1

iCarney Hospital rengiasi prie
i nauju pastatų. — Bai. 14 d., '! 
(prasidėjo vajus naujai staty-į 
bai. Šiam tikslui pora šimtų! 
Carney ligoninės prietelių išgir-! 
do vertingų daktarų, pramoni
ninkų ir J. E. Arkivyskupo R. 
J. Cushing, D. D. kalbų. Buvo ir 
dainelių. Susirinkimas visiems 
patiko. Dirbtuvių atstovai pasi
žadėjo remti Naujos Carney li
goninės pastatymą. Vajaus cen
tras atidarytas, 179 Summer 
St., Boston. Telefonas — Liber- 
ty 2126 — 2127.

Kun. Kapelionas Kapitonas 
Kazys Jenkus atrašė padėkos 
žodį So. Bostono vaikučiams už 
suaukotas, per Gavėnią, aukas 
dėl Velykų pyragų tremtinių 
vaikams. Dovanos nušluostė a- 
šaras keliolikai varguolių.

Ačiū kunigui kapelionui už 
rūpinamąsį mūsų vargdieniais.

Of- t*"- -
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ŠV. PRANCIŠKAUS SESELIŲ
VIENUOLIJOS SIDABRINIS 

JUBILIEJUS

1922-1947

Brazilijos misijai finansine 
parama ypatingai atsižymi 
prieš keletą metų J. E. prelato 

į Krušo, Chicagoje suorganizuo
tas Rėmėjų Apskritis. Šis.būre- 
I lis pasišventusių asmenų išim- 
i tinai darbuojasi Brazilijos lie
tuvių gerovei.

(Bus daugiau)
• plaukė penkios Seselės į Sao 
Paulo. Braziliją. Sunki buvo 
pradžia tame saulės karščio 
krašte. Materialinis ir morali- i 
nis lietuvių skurdas pareikala
vo iš Seselių didelio pasišventi-Į 
mo. Jau anksčiau buvo suorga
nizuotas lietuvių Šv. Juozapo į 
parapija, kur klebono pareigas 
ėjo kun. P. Ragažinskas. Dabar- 

! reikėjo rūpintis mokyklos pra- 
džia. 1939 m. vasario mėn. Se- 

iselės išnuomavo didelį sandėlį 
ir čia su 72 mokiniais prasidėjo 
pirmoji lietuvių katalikų mo-1 
kykla Pietų Amerikoje. Tokiose! 
nepatogiose sąlygose nebuvo 
galima ilgai darbą mokykloje 
tinkamai atlikti. Tat 1941 m.

I

Ssausio mėn. pradėta naujos mo
kyklos statyba. Dėlei lėšų sto- 
I kos kun. P. Ragažinskas atvy
ko Amerikon tikslu parinkti 
aukų. Geraširdžių Amerikiečių 
aukomis pasiremiant naujoji 
mokykla užbaigta 1941 m. lie
pos mėnesį.

Metams bėgant, darbui didė-; 
jant, keliais atvejais tapo pa-: 
siųsta daugiau Seselių pagelbi-j 
ninkių. Iki šiai dienai Seselės; 
Pranciškietes Sao Paulo ir apy-' 
linkės miesteliuose veda tris!I į 
mokyklas, kurias lanko 900. į 

1941 m. tapo atidarytas nau-!
jokynas ir jau susilaukta pa-. RHKALIN(JA Waitelkų, pa. 
šaukimų iš vietinių mergaičių.. jų viešbučfo darbuose. At. 
Dabar ten darbuojasi 8 Ameri-‘ 
kietės Seselės, 4 lietuvaitės 

bus leidžiamos Brazilietės, 3 naujokės ir 4 kan- 
itrys gražios dovanos, būtent, didatės.
■ naujas Emerson radio, graži 
idesk lamp, ir paauksuotas Gil- 
lette Aristocrat setas.

Renginio komitetas, vadovau
jant p. Juozui Kasperui. ir sese- 

jlės, širdingai prašo visų para- 
!mos ir tikisi, kad visi atvyksite

(Tęsinys) ;
SESELĖS PRANCIŠKIETES 

PIETŲ AMERIKOJE
1937 m. vesdamas misijas 

Detroite. Šv. Jurgio parapijoj, 
kun. Drazdys apsilankė pas tos 
parapijos mokytojas Seseles 
Pranciškietes. Jis joms iškėlė 
mintį apie išplėtimą savo dar
buotės lietuvių tarpe. Pietų A- 
merikoje. Seselės šiuo sumany
mu rimtai susidomėjo, nes jau 
keletą metų buvo galvojusios a- 
pie tokį projektą. Iki šiol tokio 
darbo pradžiai trukdė nežinoji
mas kur kreiptis, su kuom susi
siekti. Kun. Drazdys nurodyda
mas tokios misijos svaroumą, 

‘nurodė taip pat ir kelius tam 
tikslui atsiekti. Jis patarė šiuo 
reikalu kreiptis į jo artimą 
draugą kun. P. Ragažinską, pa
likdamas ir jo antrašą. Tokiu 
būdu Seselės jau drąsiau galėjo 
šį reikalą svarstyti.

!

I

ĮVAIROS SKELBIMAI
K.y DARYTI DĖL SKAUSMŲ

REUMATIZMO
ARTHRITIS

Jeigu jūs kenkiate nuo NUGAROS SKAU
DĖJIMO. RAUMENŲ GĖLIMO. SCIATI- 
KOS. STRĖNŲ SKAUSMU. NEURALGI
JOS. sąnariu sustingimo, neuri- 
TIS. PODAGROS ir 1.1.. PABANDYKITE 
RADĘ TABLETS dėl g^rų pasekmių. M-s 
norime. kad jūs pamėgintumėte RADĘ 
TABLETS i BANDOMĄJĮ KIEKI) be jo
kių lėšų jums. Nesiųskite pinigų, o tiktai 
savo vardą ir adresų, tad mes jums tuoj 
pasiųsime tabletėlių. Visi nurodymai ant 
pakelio. Nieko jums nelėSuos. jei nepa
tiks.

N0RTHWAY PHARMACAL CO.
439 North Street 

ROCHESTER 5. NEW YORK 
DEPT 28

PARSIDUODA 3 farmos (a- 
pie 800 akerių), namas ir barnė 

I ant vienos farmos — Geras mė- 
( lynių uogų sklipas. Randasi 
(Searsmont, Maine. Kaina labai 
i prieinama. Dėl informacijų: P. 
O. Box Q, Brookline 46, Mass. 
ar Beacon 6031. (18)

PARSIDUODA 4 šeimynų r.a- 
mas po 5 ir 4 kambarius ir 3 
karų garadžius. Gali namą pirk
ti ir atskirai. Kaina labai priei
nama. Kas nusipirktų, minėtą 

j namą, galėtų tuojau į jį kraus- 
jtytis, nes dabar jis yra tuščias.

Taipgi išsirenaavoja gara- 
[ džius. Kaina $5.00 į mėnesį.

V. BRAZAUSKAS.
12 Ticknor St., 2nd fl.,

So. Boston. (18)*

Prelatas M. L. Krušas ir kun. 
P. Paškauskas 1938 m. pradžioj 
lankėsi Pietų Amerikoje. Jie 
pamatė kokia dėkinga ir plati 
darbo dirva ten būtų Seselėms. 
Grįžęs atgal, Prelatas ragino 

i Seseles pasiaukoti Pietų Ameri- 
ikos lietuviams, vykti ten su pa- 
Jgalba. 1936 m. rugp. 13 d. iš- 
f
I
skaitant taksas. Šokiams gros 

i gerai žinomas Johnny Shuril- 
los orkestrą.

Šokių metu

iBirutė Smetona (Nasvytytė), 
įžymi pianistė, pirmą kartą debiutuos Bostone, lietu
vių radio koncerto programoje sekmadieni, gegužės - 
May 11 d., 3:30 vai. po pietų, JORDAN HALL, Hun- 
tington Avė., kampas Gainsboro St., Bostone.

p. Birutė Smetona (Nasvytytė) yra studijavusi! 
muzikos mokslus Lietuvoje ir Paryžiuje. Koncertavo 
Lietuvoje ir kituose Europos kraštuose.

Visiems bus malonu sutikti patriotingą lietuvaitę,; 
tremtinę ir pasiklausyti jos talentingo skambinimo.

Patartina visiems iš anksto užsisakyti koncerto 
tikietus. Kainos: S1.20, S1.80 ir S2.40 ,priskaitant val
džios taksas. Galima gauti “Darbininko” Administra- i 
icijoj, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel.
SOUth Boston 268G. Taipgi ir pas kitus pardavėjus.

Į
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Linkime p. J. Kasparui ir jo 
kompanijai sėkmingiausio 
rengimo, patrijotų dieną.

pa-

Sekmadienį, 8 v. r., kun. Dr. 
K. Urbonavičius giedos Šv. Juo
zapo mišias už LDS pirmos kuo
pos gyvus ir mirusius narius ir 
sakys pamokslą.

Kiekvienanio gyvenimo sukakties proga. Kalbos Mokytojas".
Šias šv. mišias užprašė krikšto knyga kainuoja po S2.00. 
duktė Teresė Širkaitė. ! -------------------

Tėvas Pranas Aukštikalnis. | PatikHnkite šiuos etinius šokius.

į S. J., yra pasižadėjęs atvykti! 
i ateinantį sekmadienį ir pagelbė-į Penktadienį, balandžio 18 d. 
j ti vietiniams kunigams. Laukia- j kiekvienas asmuo, gyvenantis 
I me Tėvo misionieriaus bei jo So. Bostone, 15 ar daugiau me-
I . 1, pavaduotojo kito tėvelio jėzui- tų amžiaus, gali užeiti į South I 
: to. Boston Health Unit, 133 Dor- i

_________ chester St. (skersai nuo Carney
Raginame South Bostoniečius ligoninės) tarp 2:30 po pietų ir 

gausiai važiuoti, sekmadienį į 7:30 vak. ir patikrinti savo 
Cambridge. dalyvauti Rėmėjų krūtinę X-ray (spinduliais) vi- 

i seimely, ir Arkivyskupo pa- siškai dykai. Eidami iš darbo 
! maldose. Tuo pačiu jau remsi- galite užeiti. Užima mažiau kaip 
me Seserų veiklą. ! minutę krūtinę peršviesti —

_________ jX-ray. Nereikia nusirengti.
Bai. 17 d.. Vincas Ambrozas' Kiekvienas asmuo vėliau gaus 

apsivedė su Genovaite Varnaite, j asmeninį, konfidencialų rapor-

9 v. r. įvyks šv. mišios, gieda
mos už Agnietės Krasinskienės 
vėlę, užsakytos jos vyro.

10 v. r., bus giedamos šv. mi
šios gerovei Silvestro ir Suza- 
nos Jeskevičių, 8 metų vedybi-

į Pristatome Alų ir Tonikų
į Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir $ 
u toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems a 
C ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: i 
| BORIS BEVERAGE CO. |

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai. |
8 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. S

i

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

X-Spinduliais Komisija.

Iki šiol Seselės Sao 
Paulo misijoje vargingai gyve
no keturių kambarių nuomuo- 
tame name. Dėka Amerikos lie
tuvių aukoms šiais metais jau 
pradėta statyba naujojo pato
gesnio Seselėms vienuolyno. 
Manoma, kad rudenį Seselės 
jau galėsiančios jame apsigy
venti.

sišaukite tarp 11 iki 3 v. M r.
Baldwin, HOTEL COMMAN- 

jDER, Cambridge, Mass.
(18-t-25)

apsivedė su Genovaite Varnaite,. asmeninį, konfidencialų 
gyv. 95 Sawyer avė., Dorches-jtą- 
ter, Mass. -------------------

Lankėsi
Ieško

Stasys Butkus dabar gyvenąs
24 Neustadt i. H. U-Schuler Šią savaitę lankėsi Mrs. Pet- >

ronelė Baltutis iš Dorchester, P Germany
Mass. Atsilankymo proga at
naujino "Darbininką” metams 
ir "Darbininko" palaikymui au-

i ko jo 84.00. Taipgi .$2.00 aukojo
i lietuviams tremtiniams.

Lankėsi

šeštadienį, bai. 12 d. pp. agro- j 
I nomas J. Galinis su savo žmona 
į ir sūneliu Algimantu, lydimi Dr. 
Prano Galinio. Jie tik ką atvy
ko iš Europos. Paviešėję Bos
tone pas gimines vyks Chica-; 
gon apsigyventi pas kitus gimi
nes, kurie jų atvykimo afidavi- 
tais ir kitu kuo pasirūpino.

Tą pačią dieną lankėsi kun. 
Pr. M. Juras, LDS Centro pir
mininkas.

i

Paaukojo 5 Rankvedžius

I
Grafton Avė., Islington, Mass. §

Tel. Dedham 1304-W f

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R | Į

Operetė “ALENUTE”
I

I

PADAROME NAUJFS IR j
Taisome Senus 

PARLOR SETUS 
Darbą pilnai garantuojame. 
LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI 

Ronon Upholstering Co.
112 Pleasant St., 
Dorchester, Mass.
Tel. GEN 7516

IR

KONCERTAS
Rengia “Gabijos” Choras, Vadovybė j J. Dirvelio

Sekmadienį, Balandžio-April 27,1947
PATRICK GAVIN SCHOOL AUDITORIJOJ

Kampas F ir 7th Sts., South Bostone
Pradžia 3 vai. po piet. Įžanga su taksais 81.00

I

I

Taipgi dainuos tik ką atvykus iš Europos solistė
BIRUTĖ SV1LIENĖ.

Nuoširdžiai Kviečia Visus. 
“Gabijos” Choras.

/ s

I

I

So. Boston FumitureCo.
Matrasai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380'A West Broadvvay,
Tel. ŠOU 2758

GRABO RIAI

; English Zene, ieško savo gimi
naičio Antano Paulausko kilu- i 
šio iš Palangos (Smilčių g-vės).

Janina Aninkevičiūtė - But- 
Ikienė (jo žmona) ieško sekan
čių: Šaparnienė Elena, kilusi iš 
Panevėžio apskr. (Dabar bea- 

;bejo Kanadoje). Burbaitės, ki
biusios iš Utenos apskr.. Vaisiš-I 
kių km. šimkūnytė Bronė, kilu- 

isi iš Utenos apskr., Beržų km. 
I Povilas Aninkeviėius. kilęs iš 
Dotnuvos, emigravęs 1930- m. į 
Braziliją.

“Darbininko” pressmanas, Fe
liksas Simanavičius lietuviams 
tremtiniams užsakė iš "Darbi
ninko" knygyno |>enkis anglų 
1’2,1 V

Svarbus Įvykis
kartą norime priminti 
skaitytojams, kad Šv. 
(South Bostono) parapi-

Dar 
gerb. 
Petro 
jos Jėzaus Nukryžiuoto Seselių
naudai įvyks antri metiniai šo
kiai. šeštadienį, balandžio • Ap- 
ril 19 dieną, Municipal Building 
salėje, East Broadway, South 
Bostone, 8 vai. vak.

Visas |>einas skiriamas Šv. 
Petro parapijos seselių užlaikv-

i
Geriausias Pasirinkimas

Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

1 T. SULLIVAN, INC.
Į Petras Jakubėnas, savininkas
I 323 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 9772

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas.

Pagamina gerus lietuviškus pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

—

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK8

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt| 
Koplyčia Šermenims Dvk&l 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Rroadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0B15

ŠOU Boston 2609
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^Literatūra
Klajūnai )

Bet mes einame, klajūnai, pakeleiviai,
Kur mūs niekas nebelauks ir nieks nepalvdės, 
Tik skliautai virš mūsų versis nusiblaivę
Ir i mus panašios žvaigždės amžinai žydės...

MES neturime čia nieko — nei pastogės. 
Nei tėvynės, nei mažiausios vilties spindulių, 
Mes neturime gairių nei tikslo, o taipogi 
Mes nežinome, kur eiti nei kuriuo keliu,

--------.

J. Aistis.

J
Taip mes einame, prakeikto Kaino sūnūs, 
Niekur poilsio nei vietos neberasdami, 
O krūtinėse mūs blaškosi klajūnų 
Ir benamių nepasotinta širdis ir nerami.

Kai laisvos Lietuvos jaunimas sveikino pavasarį. Dabar tas gražusis jaunimas išblaškytas po svetimus kraštus, o likusieji tėvynėj 
partizaniškai kaunasi su pavergėjais.

Ir mes nešame troškimų sunkią naštą,
Ir mes nešam ilgesiu pražydusias akis 
į tą neapykantos ir meilės kraštą,
Kur nieks blogo, niekas gero mums nepasakys...

i

j

Knygnešių Tėvas
Kun. Sederavičius

jkį mažai naudingą bruz- dainos dainp|p<iIgynų plotą. Dažnai, kad U311108, aaineiCS...

Bet mes esame sava kančia turtingi. 
Meilės žodžių mes nesvaidome tuščiom 
Ir kiekvieną kelio sopulingą vingį 
Visada paliekam, apsiverkę nejučiom...

Visada mūs širdys, tartum lengvos pienės 
Vėjo nešamos ir blaškomos, klajos.
Mūs svajonės — amžinos vargdienės, 
Amžinos klajūnės — nesuras vejos,

Kur galėtų pasakyti: Čia sustosim!
Jau pasibaigė klajonės ir vargai!..
Mes daugiau nesieksim ir nebeklajosim — 
Būsim patys savo laimę saugantys sargai...

Bet gi mes neturim nieko — nei pastogės. 
Nei tėvynės, nei mažiausios vilties spindulių, 
Mes neturime gairių nei tikslo, o taipogi 
Mes nežinome kur eiti, nei kuriuo keliu.

Pradžia 5-tame pusi.
ėmė tą gabų jaunuolį savo 
globon.

Iš pradžių pristatė prie 
žydelio, kuris puošė sina
gogą Šiauliuose. Vėli 
žydą klebonas ] ' ’
pastatyti medinius alto
rius Šakių bažnyčiai. Ir 
čia prie jo dirbo Adomėlis. 
Jis taip išsilavino, kad liko 
žinomas bažnytinio meno 
specialistas ne tik Lietu
voje, bet ir Lenkijoje — 

! Adomas Karalius.
I

būtų pigiau ir neturtingie- 
isiems prieinamiau. kun. 
Sederevičius parsigaben
davo tik atspausdintus 
lakštus, juos lankstyti bu
vo įsteigtas specialus lyg 
slaDtas fabrikas Sudarge 
ir Slavikuose, buvo suda-, 
ręs slaptas knygrišyklas. į

i

Per dieną koks desėtkas 
pereidavo.

IŠTREMTIESIEMS 
Į SIBIRU 

iail ta t Yp?C- jlSaį- J??1110*1 NUOTYKIAI SLAPTA 
r n kvietė trerp;tais, J -lbir .kur į knygas gabenant pakvietė jau tuo kart pradėjo ras-!'■ . tjs • , Knygas išvežiodavo dau-

Kartą paklaustas, kur J»iausiai Pa^s kun. Sedere- 
dėjęs neseniai jam dova- V^!US- Pavažiuos kokį 20 
notus šiltus pūkinius pa- km:’ Pas . pažįstamą ūki- 
talus, kad vėl i___ ____ _
niu plosčiumi klojasi, at-1 apkejiauda^
sakė: “Jais jau kloji mano 
sėbras sibirietis, nes jam yaziuoaamas 
labai šalta”. 1________ _
drabužius, užklodus ir vai- šydavo sėstis 
gomų drabužių 
kun. Sederevičius

Oi. dainos — dainelės, jūs mano patieka — 
Visi širdies skausmai pas jumis palieka. 
Tada aš laimingas, kad dainas dainuoju, 
Kada savo vargus, verkdams, išrokuoju.

Rok uodams, dej uodams išmokau dainuoti, 
Kaip miško gegužė iš skausmo kukuoti. 
Aštrūs valdžios peiliai širdį man pervėrė 
Ir sunkią grandinę ant kaklo užnėrė.

Bet mes einame klajūnai .pakeleiviai,
Kur mūs niekas nebelauks ir nieks nepalydės, 
Tik skliautai virš mūsų versis nusiblaivę 
Ir j mus panašios žvaigždės amžinai žydės...

Reik man naštą nešti ir krimst plutą kietą, 
Vienam, kaip žuvelei, gyvenant ant svieto: 
Toli mano tėvai — ant dangiško skliausmo, 
Nėr kam nuraminti mano širdies skausmo.km., pas pažįstamą ūki- 

savo rudi- perkeičia arklį ir vėl

mas šimtus mylių. Jei taip 
važiuodamas pasivydavo

Šiltesnius žandarą beeinantį, papra- " --- įr taįa (Jar
dažnai sau«iau savo kontrabandą 
siusda- i veždavo. Kartą pamatė

[atjojant du žandarus.' 
[Greitomis virto ant kny-i 

PIRMASIS SPAUS- gų. po galva pasikišo mai- i
TUVININKAS =------ - ------------- ’ -

Sal. Banaitis tvirtino,
davo” nieko nė kratas da- jog pirmasis anų laikų Di- 
rydami. Nekartą žiobrių 
privalgęs ir išsigėręs žan
daras sakydavo:

— “Batiuška” (tėveli), 
dėl manęs vežk (knygų) 
nors vagonais...

VAIŠINGA IR SVETIN
GA KLEBONIJA

Pats kun. Sederevičius 
negerdavo, bet rusų valdi- vo į Sibirą, 
įninkus degtine pavaišin
davo. už tai jie “nematy
davo” ką tas kunigas -> 
knygnešys daro, “neras-

* i Eilėraštis pasirinktas iš naujos J. Aisčio poezijos knygos
Nemuno ilgesys. Lietuvos Pranciškonų leidinys. 78 puslapiai. Apie 
šią puikią knygą Darbininke bus parašyta daugiau. Red.

EI, SKAISTI...

— Ei. skaisti, meili merguže. 
Padainuosiva dainelę.
Kaip mūs tamsios girios ūžia. 
Ko lietuviui širdį gelia.

— Ne. bernuži, negaliu.
Aš bijau gudrių vylių.

— Eik drąsiai, puiki skaistveide 
Ar užvilt lietuvis gali?
Tas teisingas, ant ko leido 
Dievas sunkią, kietą dali.

— Ne. bernuži, negaliu.
Aš bijau gudrių vylių.

— Ei. merguže, toli žino.
Kad mūs skaistveidės sesutės

Turi širdį karštą, gryną. 
Doroj žydi, kaip žibutės. —

Broliai moka jas mylėt.
Eikš meiliai pasikalbėt.

— Girdi motina jau šaukia. 
Pertrauk šneką tą meilingą. 
Sunkiai dirba tėvas lauke, 
Gal tenai aš reikalinga.

Kai tėvelis senas ars.
Mano dainos jam pritars.

— Čia žiedai tau puikūs kvepia. 
Rytą čiulba tau paukšteliai. 
Pasakyk, širdis ką slepia. 
Padainuok, graži mergele.

— Ne. bernuži, negaliu. 
Aš bijau gudrių vylių.

i

i

!
! nvi o v aCjUuaio...
i Pas kun. Sederevičių 
svečiuodavosi didieji lie
tuvybės šulai, kaio P. 
Kriaučiūnas, Dr. J. Basa
navičius. Dovaina - Silves
travičius. Ser. Kušeliaus- 

I
Ii
i

i

Toli mano broliai visur išblaškyti, 
Vieni jau užmiršo, greit užmirš ir kiti;
Toli ir tu esi, o mano gulbele!
Kodėl neatskrendi tu, mano paukštele?

Kodėl tu gailiesi baltųjų sparnelių?
Kodėl neaplankai ir mano namelių?
Laukiu aš gi tavęs ranka pasirėmęs,
Ašaroms aptvinęs — rūpestį paėmęs.

Ant. Vienažindys.
šiuką ir nuduodamas ligo- T . *■« 
nį išvengė gilesnės žanda- LaiSKaS
rų kratos.

TŪKSTANČIAI SLAP
TAJAI SPAUDAI

Kun. Sederevičius mokė
jo susidraugauti su Sera- 

, našliu 
kurio žmona 

ir dvi dukrelės buvo mi-

džiosios Lietuvos spaustu
vininkas buvo Stasys Do
vydaitis. Jisai, su kun. Se- 
derevičiaus rekomendaci
jomis buvo nuvykęs į Til- finu Kušeliluskiu? 
zę, pas Mauderodę ir ten dvarininku 
to darbo išmoko.

Kai tik į Sudargą patek- rusįos> šis šviesus lietuvis' 
davo koks 
gas, jį kun. 
paprašydavo ] 
parapijos, o pats 
davo į tolimą 
knvgų platinti.

Nuo 1873 m.
čius pradėjo savo parašy- tančių rublių.
tąsias knygas f-------J~A‘

rankraščių ir platinti.

I

Iš karčios, svetimos padangės 
Iš karčios, svetimos padangės 
sėdu rašyti laišką.
Noriu pakilti į tolį neaiškų, 
pajusti audrą ir ugnį iš arčio, 
neleisti geležiai vėsti, 
iš debesų savo dalią karčią 
žemės bedugnėn sviesti.

kas, Dr. V. Kudirka. Pasi
kviečia, būdavo, jis ir 
moksleivių, duoda jiems 
porą dienų po Nemuną 
valtimi pasiirstyti, o pas
kui pristato 
taisyti. davo naujas laidas, kad

Gausiai kun. Sederevi- patogiau būtų slapta per 
čių ir vargšai lankydavo,'sieną gabenti buvo net iš
neš jiems dosnus buvo, pirkęs pasienyje esantį to-

svečias kuni-
Sederevičius
pabūti prie įdėjo 
" > išvažiuo- ..

apylinkę ges “šaltinio” 
mui Kušeliauskis

t 
pardavė savo 400 dešimti- į 
nių ūkį ir gautus pinigus

• į lietuviškų knygų 
leidimą. Vien maldakny- 

spausdini- 
vieną

Akmens naktys ir akmens dienų švinas 
į dykumą juodą šaknim pasirėmę 
gyveniman auga, širdy sėja žiemą, 
kurioj ilgesys su nerimu pinas.

Sederevi- kartą davė šešiolika tūks-

spausdinti Alvito klebono kun. 
Kasmet išleis- Sederevičius išprašė 4.000 

lietuviškoms kny- 
o mažesnėmis su-

Ar viskas praėjo ir nebegrįš, o dienos 
mirė ir jau rausvom aušrom nebeauš? 
ar žaibo ugny uraganai negriaus 
ir eisiu tylon apleistas ir vienas —

Ne dviprasmes kalbos nuo

rublių 
goms. 
momis sukolektuodavo dėl 
knygų iš klebonijų ir iš ū- 
kininkų nemažai. Įdėda
mas tam Lietuvos švieti
mo darbui ir savus pini-

Tėvyne mano, mieloji mano... nešu savo meilę. 
Myliu, kaip anuomet. Miniu tavo dangišką grožį. 
Aš meilės audrą, tvirtą ir gailią 
krūtinėj nešu, kaip kruviną rožę.

Juozas Kėkštas.

Old Gold ...musų
vienas siekis yra Malonumas

’J'aip. taip! Štai yra cigaretai. kurie nežada 
padaryti jūsų skruostus raudonais. Ne—tik 

tikėkitės paprasto, smagaus rūkymo malonumo iš 
Old Golds!

Mūsų pasaka yra paprasta: mes paimam geriau
sias tabakus -■ sumaišėm, turėdami patyrimą tame 
dalyke beveik per 200 metų — ir veikiame taip at
sargiai. kaip deimantų piaustytojai, išdirbinėdami 
Old Golds.

Pasekmės: puikūs, malonūs, kvepianti cigaretai. 
Malonus patyrimas nuo pat užsirūkymo iki numeti
mo į šalp Išdidus rūkymas. Tai yra Old Gold... pa
imkite vieną0

Dėlei ‘ TREAT”

vietoje “TREATMENT

Bandyk

tahakos firmosPadaryt]
žinomos per 200 metų

da, kai jo vieton kitas ku- dėvėti, kad našarvojant 
nebetiko apvilkti ir "era- 

Pabaiga jo gyvenimo bu- ®ird.is kun- f' Martišius 
vo varginga. Jis karta dave sav0 sutaną' 
prasitarė:
— Tai mano su Kušeliau- 

sku praminti takai... Jis 
-tuvą: miręs, aš užmirštas, nuo 
buv, vietos atstatytas, visų ap-

kalbėjo savo gi- nįgas buvo paskirtas.
minaiciui:
— Nenorėki iš kunigo jo

kių gėrybių...
! SLAPTAS KNYGNEŠIŲ 

TINKLAS
Beveik po visą Lietuvą

kun. Sederevičius 1___
nutiesęs slaptą knygnešių leistas vargstu? 
tinklą, sutelkęs tam ke- 
liasdešimts ištikimų pasi
šventėlių. Kelionėse išvar-

1907 m. vežant pas ligo- 
Įnį, keliantis per griovį se- 

> kun. Sederevičius, 
i trinktelėjus iškrito ir bu
vo velkamas už užsikabi
nusių kojų. Tas labai blo
gai paveikė į jo sveikatą. 
Stipriai susirgo. Jo gailė
damasis net aovlinkės žv- 
delis šviežios mėsos atvež- 

darbą, mažai beliko laiko davo, kurią dabar ligonis, 
60 metų pasninkavęs, ėmė 
valgyti.

MIRTIS
Mirė 1907 m. kovo 7 d. 

Jo drabužiai buvo taip su

ovcnicnų. lovai-į

gęs, jis guldavos! su kny-Įnebs _ ___ i j- xi_ įtrinkga rankoje ir atsikėlę jį 
rasdavo pirmą beskaitan- 
tį.

SENATVĖJE
Suprantama, kad užsi

mojus tokį platų švietimo

parapijos reikalams. Vis- 
tiek, jis dirbo kiek galėjo, 
jautriai mišias belaikyda
mas net apsiverkdavo, 
klausė išpažinčių, pas ligo- 

]nis važiuodavo, net ir ta-

- Aukso Alto- 
rankraščiuose

1 Kun. Sederevičius yra iš
leidęs (daugiausia savo 

i paties parašytų) trisde
šimts knygų, jų tarne ir 
pagarsėjusias maldakny
ges Šaltinį 
rių. Be to,
dar liko neišleistos senty- 
nios jo parašytos knygos, 
kurių viena: “Kelias tik
ras ir tiesus į sąžinės ra- 
mvbę ir dangų” turi net 
2628 puslapius.

Ir tas viskas buvo atlik
ta sunkiaisiais spaudos 
draudimo laikais, masko
liams persekiojant Tik ši
tokių pasišventėlių dėka 
tautos iš vergijos pakyla 
laisvos, šviesios ir nepri
klausomos.

Dr. J. Prunskis.


