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DABARTIES 
BILDESIUOS

Lietuvių Darbininkų 
Konferencija

LDS Naujos Anglijos 
Apskritis pageidavo, kad 
šio karo metu, kada nega
lima taip gausiai suva
žiuoti iš įvairių lietuvių 
kolonijų į seimus, ruošti 
konferencijas kolonijose.

LDS 8 kp., Cambridge, 
Mass., pirmoji skelbia to
kią konferenciją sekma
dienį, geg. 17 d., 3 vai. po 
pietų .parapijos mokyklos 
svetainėje, Windsor St.

Konferencijos ruošėjai 
yra pakvietę įžymius pre
legentus, kaip tai, kun. dr. 
K. Urbonavičių, kun. dr. J. 
Vašką, Marianapolio rek
torių, ir kitus.

Patartina visiems, ne 
tik LDS nariams ir ne tik 
vietiniams, bet ir iš kitų 
kolonijų dalyvauti.

Misijos ir 40 Valandų 
Atlaidai

MARE EVERY 
PAY, OAY

BOND DAY
Jotn The Pay-Roti 
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Popiežius Atsišaukė Į Tautų 
Vadus

Newark, N. J. — Švč. 
Trejybės lietuvių parapi
jos bažnyčioje nuo gegu
žės 10 d. Šv. Misijas veda 
kun. Pr. Aukštikalnis, S.J. 
Per visą šią savaitę misi
jos skelbiamos lietuvių 
kalba.

Kitą savaitę, t. y. nuo 
geg. 17 d. iki 24 misijos 
bus skelbiamos anglų kal
ba.

Misijų tvarka: rytais 7 
ir 8:30 vai. šv. mišios ir 
pamokslas; Vakarais 7:30 
vai. pamokslas Ir pamal
dos.

Geg. 24, 25 ir 26 dd. šios 
parapijos bažnyčioje į- 
vyks 40 Valandų atlaidai. 
Pamokslus sakys taip pat 
Tėvas Aukštikalnis.

Jo Šventenybė Popiežius Pius XII, 1939 metais pats asmeniškai konsekravo 12 misijonierių 
Vyskupų, kurių tarpe buvo ir du amerikiečiai —Vyskupas William F. O’Shea, M. M., Apaštališ
kasis Vikaras of Heijo, Korea ir Vyskupas Louis Laravoire-Morrow, S. C., Krishnagar, India.

Nacių Karas Prieš Rusus Sušaudyta 16 Lietuvių Vilniuje
Berne, Šveicarija, geg. gyventojų, kurie kentėjo Berne, Šveicarija, geg. Komitetas 

14 — Hitlerio įsakymu ir kenčia po bolševizmo 14 — Pranešama, kad Vil- 
pradėtas žiaurus karas rėžimu, šiandie kovoja niuje sušaudyta 16 lietu- 
prieš rusus 250 mylių prieš vokiečius - nacius, vių už pasipriešinimą vo-
fronte. Žiauriausi mūšiai nes jie yra įsitikinę, kad kiečių įsakymams.
eina Kryme, Kerčo pusią- Hitleris neveda kovos _ . , , . T •

. . * r . ■ Sakoma, kad visoje Lie-salyje. pnes bolševizmą, bet nori . •? ,•J** 17 4 fnirmo itzy Lrizh/hia i turi Honnr

nubalsavo su-
nuo

Vatikanas, geg. 14 —Po- Pijus XII sakė: “Mes dar 
piežius Pijus XII, kalbė- kartą kalbame taikos žo- 
damas per radio atsišau- džius visiems kariaujan- 
kė į tautų vadus, kad jie tiems. Mes mąstome anie 
rūpintųsi šeimų išlaiky- žmonių vargus ir kančias 
mu įspėdamas, kad pa- užgrobtuose kraštuose, a- 
saulio ateitis bus ant jų pie belaisvių apverktiną 
sąžinės. Pijus XII pareis- padėtį ir apie žmonų aša- 
kė, kad jis nepasiūlysiąs ras, kurių vyrąi yra karo 
ypatingų taikos sąlygų, atskirti nuo jų’’, 
nes dabartinėse tautų są-, p iežius išreiškg tėviš- 

.lygose jo pasiūlymai grei- k susirū lnl pasauli. 
ciausiai butų nepriimti, niu karu įr kž kad 
bet jis ragino tautų vadus Katalikai turi būti prisi.
sudaryti taiką, pagrjsta daug Kentėti už sa.
teisingumu, nors tas ir VQ tikžji kai kentžjo
nepatenkintų jų norų. pirmieji Krikščionys. Jis

Jo šventenybe sake: sakg. ..šiandi kai ir 
į šio karo pradžioje as nu- irmuose Bažnyčios am- 
rodziau taikos sąlygas, a valdovai> „orėdami 
bet jos nebuvo priimtos. tei pakeįsti į 

'Jei dabar padaryčiau tai- kioja ir kankina 
kos pasiūlymus, tai jie gal kriMaonis kaip pirmuo. 

, sukeltų kaikunose salyse amžiuose kankino šv. 
nusiskundimus ir nepasi- p Sist Sv Laurentą 
tenkinimus . - ,įt „

Kalbėdamas savo dvide-mažinti atleidimą
mokesnių asmenims, bū- šimts penkių metų Vysku- šventenybė kalbėjo
tent, vedusiems nuo $1,- pystės jubiliejaus proga, apie žmonijos vienybę, ku- 
500 iki SI,200, ir pavie- j0 šventenybė sakė, kad ri tegali būti sudaryta 
niams asmenims nuo $750 “antras frontas, šeimos priėmus Dievą už Tėvą ir 
iki $500. Jokių pakeitimų frontas yra šio karo grasi- Jėzų Kristų už Brolį ir Va-* tuvoic volcturi _

Iš Maskvos pranešama, i Pavergti Motiną Rusiją ir Q gu lietuyiaig Vokie. nėra dėl užlaikomųjų as- namas, ir įspėjo visus, kad dą 
kad vokiečiai sutraukei naudotls Jos turtais. supranta kad lietu-,menų- Paheka kaiP ir bu" šeimos suįrimas atneš pa-i (Ištisa Popiežiaus kalba
karo frontą apie 2,000,000 
kareivių, 24 divizijas me
chanizuotos

Iš Šveicarijos praneša- viai, prie pircūos progos,
ma, kad visoje Rusijoje norėtų juos išvyti iš savo 

armijos ir, pasireiškia sugrįžimas krašto, kaip išvijo bolševi- 
tarp 1000 ir 2000 bombne- prie patriotizmo, prie pa- kus.
šių - lėktuvų. Nors iš Ru- gerbimo senovės Rusijos, 
sijos karo fronto praneš-| kad trečiajam internacio- 
ta .kad “jokių svarbių per- nalui labai nepatinka, nes 

Klebonas kun. I. Kelme- mainų neįvyko”, bet iš jie visa tai vadina “buržu- 
lis ragina visus parapijie- i Kuibyševo pareikšta, “kad jų reakcija”. Bet bolševi- 
čius pasinaudoti Dievo nekuriose fronto vietose kų vyriausybė visa tai to

Komitetas Sumažina 
Atleidime; Nuo 

Mokesnių

vo po $400 kiekvienam už- šauliui didžiausias 
laikomam asmeniui. mes

nelai- tilps kituose “Darbinin
ko” numeriuose).

Valdžia tikisi tokiu būdu 
surinkti $1,200,000,000 
daugiau, negu iki šiol su
rinko. ___________

Vadinasi, vedę žmonės, j Londonas, geg. 14 —Ja- 
jeigu jų pajamos bus virš ponų lakūnai bombardavo 
SI,200.00, tai jie už tą per- Chittagongo aerodromą

Japonai Bombarduoja Indiją
-

malonėmis misijų ir atlai
dų metu.

Giraud Grįš, Jeigu Na
ciai Išlaisvins 500,000 

Prancūzų

Londonas, geg. 14—Pra
neša, kad gen. Henri Ho- 
nore Giraud, prancūzų mi- 
litaris vadas, kuris kiek 
laiko atgal pabėgo iš Vo
kietijos nacių Koenigstein 
tvirtovių, pasisiūlęs su
grįžti į nacių nelaisvę, jei
gu naciai sutiktų išlais
vinti 500,000 prancūzų, 
kurie yra nacių nelaisvėje.

Nacių generolas von 
Stuelpnagel tokiu Girau- 
do reikalavimu labai nus
tebo ir tuo reikalu pasita
rimus su Lavai valdžia 
staiga nutraukė.

rusai buvo nugalėti ir pa- leruoja, kad žmonės la- 14 —Jung. Valstybių Kon- mokesnius, 
dėtis pasidarė rimta”. biau turėtų noro kovoti greso Ways and Means virš $500.

Iš Romos pranešama, .prieš nacius- j----------------------------------------------------
kad “vokiečių ir rumunų į Tas, žinoma, reikalauja, 
kariuomenės nugalėjo ru- kad vyriausybė darytų 
sus Kerčo pusiasalyie”. Į daug nusileidimų, kaip

Iš Berlyno pranešama, tai. leidžia atidaryti baž- 
kad “Drararas atsivėrė nyčias, draudžia prieš ti

kybinę propagandą, kiek 
tas visas padeda sukelti 

tvirto- miniose karo entuziazmą.
Karas privertė Staliną 

pranešama, padaryti nusileidimų ir

prieš bolševikus Kerčo pu
siasalyje: šimtai bomba- 
nešių ardo rusu 
ves”.

Iš Maskvos
kad vokiečiu puolimas su- prižadų, bet bolševizmo

Britai Sulaikyti 
Madagascare

Lavai Prisiuntęs Notų 
Amerikai

Washington, D. C., geg. viršį turės mokėti valdžiai Indijoje. Japonai nori pa-
o pavieniai sįekti Indiją. Indijos vadai 14 _ Pierre Lavai, Vichy 
__________  pareiškė, kad jie aktyviai valdžios

Vichy, Prancūzija, geg.

Atstovu Rūmai Už Pakėlimą 
Algų Kareiviams

Nutarė Mokėti $50 Per Mėnesį

Washington, D. C., geg. ninkas, pareiškė, jog iki 
14 — Jung. Valstybių at- sausio 1 d., 1943 m. bus 
stovų rūmai 331 balsu pašaukta karo tarnybon

premieras, pa- 
nekovos prieš Japonus, siuntęs Jung. Valstybių 

į Bet tokį nusistatymą gali valdžiai notą dėl prancūzų 
greitai pakeisti, kada pa- West Indies.

i matys Japonų žiaurią vai- į 
, džią.

Submarinas Nuskan* 
dino Laiva St. Law- 

rence Upėje

Prancūzų valdžia nesu
tinka pavesti Sajunginin- 

, kams savo laivų, kurie 
stovi West Indies salų a- 

t pylinkėje.
Washingtono valdžia ti

kisi susitarti su admirolu

laikytas, o kaikuriose vie- vadai neatsisakė nuo Mar- i kam ^mvhns dirbtu- submarinas, ... prieš 28 nutarė pakelti ka- ar į karo gamybos dirbtu-
tose rusai nugalėjo na_- kso ir Lenino ideologijos, Leiviams ir jūreiviams aI. ves 12,000,000 vyrų. 
cius. Visos tos žinios iš nuo bedieviško komumz- ... - •
rusų - vokiečių karo fron- mo. Ar po karo Rusijos f S - ’ .. “1942 metais mes turi-

ottawa, Kanada, geg. 14 Robert_ kuris yra salų
Šiomis dienomis priešo rjausįas komisijonierius. 

„..i------------- nuskandino _________
vieną prekinį laivą St.i 
Lawrence upėje, Kanadoj.

_xxx pv ^x v xvuoxjvo ir irmos klasos karei- t i binti kai —---- — .
to vra neaiškios. Tiek yra žmones, o ypatingai ka- _ntrno Viaeno ifl_ me patriguointi vyrų snai , Nuskandino Antra Lai-

Vichy, Prancūzija, geg. 
14 — Anglijos kariuome
nė įsiveržė į Madagascarą 
ir užėmė svarbų uostą, bet 
toliau negalėjo pasivaryti, 
nes ten esančioji Prancū
zų kariuomenė juos sulai
kė.

• a- v TT"6" ™ viams ir antros klasos jū- č- k dirbtuvėse kuaišku, kad Hitleris prade-, nuomene, turės užtekti- • • ,• nn no . Karo airDtyvebe’
jo žadėta pavasario puoli- nai galios tuos dabar duo- msnp<!i Pere^4 sausio
ma prieš sovietų rusus. tus palengvinimus, ypač P . . . mėnesį”, sako Hershey.

Rusijos gyventojai šian- religijos klausime, pasi- . penatas nelabai nori pri- “Mes turime padvigu- 
dien kovoja prieš nacius, laikyti, sunku pasakyti. imtl atst°VI< rumil nutari- binti kariuomenės skai- 
nes jie laiko šį kara patri- Dabar gi rusai gina savo ...ena oriai Yra Paru°‘ čių iki metų pabaigos. Tai
jotiniu. Milijonai Rusijos tėvynę. s? blllU’._paga .kuri kar.^" reiškia, jog reiks perkelti

viai ir jūreiviai gautų tik 12 000 000 vyrų”.
$42 ir $48 per mėnesį.

Galimas dalykas, kad 
tarp Senatorių ir Atstovų 
įvyks bendras pasitari-

40,000 Rūsy Paimta Nelaisvėn

vq St. Lawrence Upėje

Naciai Nužudė 
24 Olandus

London, geg. 14 — Olan
dų valdžia ištrėmime skel-

Ottawa, Kanada, geg. 14 ^a, kad naciai sušaudė 
— Praneša, kad pereitą 24 olandus už tai, kad 
pirmadienį priešų subma-- jie šnipinėję priešų nau- 
rinas nuskandino antrą dai ip laikė ginklus .
Sąjungininkų laivą 
Lawrence upėje.

St l

Nuskandino Tris 
Anglijos Laivus

Berlynas, geg. 14 — Na
cių karo vyriausybė pra
neša, kad Kryme, Kerčo 
pusiasalyje “kova laimė
ta, rusų kariuomenė su
naikinta ir 40,000 kareivių 
paimta nelaisvėn”.

Valdžia Paskyrė 150 
Milijonų Dolerių 

Supirkimui Padangų
Londonas, geg. 14 —An

glijos vyriausybė praneša, 
kad nacių povandeniniai
laffei nuskandfto 4 Vfd'ifr- WašhMgtdn,; D. C.* geg. 
žėitiio jurtoje 1 jtj tris <118^14 --i!#iing. Vsti&tvbių val
inis karo lšivūš? '7.' !Gf'4 džia “'paskyrė $150’,000,000

supirkimui naujų ir senų mas, ir gal padarys kom-į 
padangų (tires) ir gumi- promisą arba nusileidimą.’ 
nių oro dūdų iš privačių iki šiol kareiviai per pir- 14 — Kinijos vyriausybė 
automobilistų. mus keturis mėnesius praneša, kad per tris die-

Už tą gumą bus moka- gauna $21 mėnesiui, o po nas žiaurių kovų 1000 Ja- 
ma Karo Bonais, Štampo- to po $30; pirmos klasės ponų kareivių buvo nužu

Tūkstantis Japoną Nužudyta
Nuskandino Daug 

Japonų Laivų

Carberra, Australija, ge
gužės 14 — Alijantai nu
skandino 24 Japonu karo

Chungking, Kinija, geg. jlėktuvų ir du lėktuvus pa- Įaįvus į vieną savaitės lai 
lydovus ties Libija. Prara- ką. Tas susilpnina Japoni- 
do tik vieną lėktuvą. Įjos laivyno galybę.

mis arba pinigais.

Roma - Britai Prarado 
11 Lėktuvų

-*U- 1 :fc
Italijos radio skelbia, 

kad Britai prarado 11 lėk-

jūreiviai gauna po $36 mė- dyta Hupeh provincijoje.
nėšiui. , grjtaį Nušovė 15 Nacių

Lėktuvų12 Milijonų Vyrų Ka
riuomenėn Ir Darbui Cairo, Egiptas, geg. 14— 

Britanijos karo oro vado-
Detrartr Mich.,. geg. 14— vybė praneša, kad britai 

tuvų. Maltoje io italai pra- MajJ.geh. Lewis B... Her- kovotojai nušovė r trylika 
radę ;tik vienų lėktųvąii'je J shey,/karo tarnybos-virsi-f nacių kareivių vežimui

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gegužės 16 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa, kurią skiriame paminė
ti “Aš Esu Amerikietis Diena”. Lietuviškos dainos, 
muzika, pranešimai lai pasiekia kiekvieno lietuvio na
melius iš \VCOP stpties, Bost,piv Pasukite^vo radį^- 
rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausykite programos.



Penktadienis, Gegužės 15, 1942 NIN 2 .

Sy.IėvoJubiliejaus Proga
• t 4 — — — »■

Rašo Arkivyskupas Giovanni Cicognani,
Apaštališkas Delegatas Washingtone 

Vertė K.
Dvidešimts penki metai atgal, bai. 21, 1917 m.,

Benediktas XV paskyrė Monsignorą Eugenio Paccelli, 
tuomet Ypatingosios Kongregacijos Sekretorių, Apaš
tališku Nuncijum į Bavariją, prie karaliaus Liudviko 
m, iš VVittelsbachų giminės. Tuo pačiu laiku jis pakė
lė Monsignorą Pacelli j Arkivyskupus, suteikdamas 
Sardes’o Arkivyskupijos sostą bei titulą. Geg. 13 tų 
pačių metų pats Šv. Tėvas suteikė jam tą kunigystės 
pilnybę (konsekravo vyskupu) Sistino Koplyčioj, su 
visomis popiežiškomis iškilmėmis.

Jau tris metus buvo besiaučiąs pirmasai pasauli
nis karas, ir Popiežius visiškai buvo paskendęs rūpeš- 
čiuose ir vis didėjančiose tos nelaimės problemose.
Pilniausiai bešališkas visoms lygiai kariaujančioms 
valstybėms, kaip pridera mylinčiam visus savo vaikus 
tėvui, Benediktas XV ne tik, kad stengėsi visokiais j 
būdais tą nelaimę privesti prie galo, bet kiekviena pa- į 
sitaikiusia proga, per plačią Bažnyčios organizuotę, i 
mėgino palengvinti karo baisenybes, sumažinti jo 
žiaurumus, pagerinti belaisvių padėtį, pagelbėt jiems 
su šeimomis susisiekti ir juos suraminti religinėmis ir 
medžiaginėmis dovanomis. Jo labdarybė visų tautų 
kariams, jų šeimoms, našlėms ir našlaičiams, nežino
jo ribų. Jo nuoširdūs maldavimai susitaikyti, atkreip
ti į visus kariaujančių šalių valdovus, deja, nebuvo 
išklausyti.

“Diena iš dienos žemė yra persisiurbus naujai iš- 
lietu krauju, nuklota nukautųjų ir sužeistųjų kūnais.
Stebint juos pilnus kits kitam neapykantos, kaip ga
lima įsivaizduoti, kad jie visi tos pačios prigimties, 
tos pačios žmonių draugijos nariai ? Kas juose pažintų 
brolius ,kurių Tėvas yra Danguje?.. Žmonių idėjos ir 
dorovė tiek pakitėjo, kad jei Dievas neateis į pagalbą, 
tai civilizacijos baiga greitai įvyks”, (Enciklika “Ad 
Beatissimi”, lapkr. 1, 1914).

Susisielvartavęs dėl tų baisingų žmonijos žudy
nių, Kristaus Vietininkas kreipėsi į viso pasaulio Vys
kupus, kad jie vykdytų tokią pat programą, būtent, 
visiškai atsiduotų labdarybės darbams ir ragintų vi
sus katalikus nuolatos uoliai tai praktikuoti.

“Jūs matote, Gerbiamieji Broliai, kaip būtina vi
sokiais būdais stengtis, kad Jėzaus Kristaus meilė vėl 
pilnai žmonėse užviešpatautų. Tai visuomet bus as
meninis mūsų tikslas; tai bus mūsų Pontifikato pa- ———————■
grindinis siekimas. Ir raginu jus, kad toks būtų ir jū- vienam ir kitam atsitikime jo vyriausioji pareiga yra 
sų pasiryžimas”. (Ten pat). dvasinė ,ir dėlto jam paprastai suteikiama Vyskupo

Tą savo tikslą Benediktas XV ko kilniausiai išpil- poaukštis.

Popiežius Pius XII, apvainikuotas Šv, Petro, 
261 įpėdiniu, kovo 12,1939 m., jau pradėjus reik
štis karo baisenybėms, ypatingai užakcentavo 
savo veiklą visa-pasaulinei taikai. Viršutinis pa
veikslas parodo, kai Jis vizitavo Italijos Karalių 
ir karalienę; vidurinis paveikslas parodo, kai bu
vo priimtas Presidento Roosevelto asmeniškas 
delegatas prie Vatikano Myron C. Taylor ir že
mutinis paveikslas parodo, kai Popiežius Pius 
XII broadcastino savo kalbą Jungtinėms Valsty
bėms. (N.C.VV.C.)

ĮVAIRIOS
r; n

Mirė Buvęs "Lietuvos' 
Leidėjas

Sekma- 
10 dieną, 

5:30 vai. po pietų mirė An
tanas Olszewskis, buvęs 
laikraščio “Lietuva” leidė
jas ir bankininkas.

Jis jau buvo pagyvenęs 
žmogus, susilaukęs 79 me
tų. Savo laiku išleido ne
mažai knygų ir brošiūrų.

Laidotuvės įvyks gegu
žės 15 d. Po gedulingų pa
maldų iš Šv. Jurgio par. 
bažnyčios bus išlydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Chicago, III. - 
dienį, gegužės

Naujos Suvaržymas 
Žydams i

Stockholm, Švedija, geg. 
14 .— Vokietijos naciai iš
leido naujus suvaržymus 
ir draudimus žydams Ber
lyne. Žydams uždrausta

Išpildykhne Karo Bonų 
Kvotų

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių iždas pa
skelbė Karo Bonų kvotą, 
pagal kurią reikia, kad 
50,000,000 asmenų įdėtų 
iš savo pajamų nors de
šimtą nuošimtį į Karo 
Taupymo Bonus ir Štam
pas, kaipo savo pasižadė
jimą laimėti karą. Dabar
tinis golas yra tai bilijo
nas dolerių per mėnesį.

Kitaip sakant, kiekvie
nas asmuo iš 50,000,000 
turėtų kasmet įdėti po 
$250 į Karo Taupymo Bo
nus.

Normandie Vyną Par
duos Iš Varžytinių

Slaugės, stenographes ir 
kiti tos klasos darbininkai 
gaus po $12.00 mėnesiui 
atlyginimo už darbą tuose 
centruose.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

* * *

E

NAKE 
EVERY 

l PAY DAY

BONDDAY

Šaltinis'
Maldų

M. BRANGAITIENĖ iš Broo
klyn. N. Y. rašo: “‘Maldų Sai

ga vau 10 egzempliorių;
Praneša, kad gegužės 26 

d., New Yorke, 18,000 I tinis’ 
pasirodyti Berlyno “isto- bonkų vyno, kuris yra dėkui.- Pereitą sekmadienį, geg 
rinėse parodose” ir cen-‘Normandie laive, valdžia 10 dieną įvyko Moterų Są-gos
tralinėse arterijose, kaip parduos varžytinėmis, 
tai Wittenbergplatz ir 
Trauenzienstrasse. Taipgi 
jiems uždrausta eiti į Ber
lyno parkus.

Japonijos Imperatorius 
Dėkoja Viršininkui Už 

''Laimėjimų"

Japonai Gaus Po 
$8—$16 Mėnesiui

susirinkimas, kuriame nupirko 
5 maldaknyges. Turiu pastebė
ti, kad “Maldų Šakinis” tikrai 
vertinga maldaknygė: joje ran
dasi gražiausios, naudingiau-

San Francisco, Cal., geg. Šios ir reikalingiausios maldos. 
14 — Jung. Valstybių vai- Maldaknygė nedidelio formato, 
džia iškraustitiems japo- bet raidės didelės, ryškios ir 
nams iš vakarinio jūros kiek joje daug maldų su viso- 
pakraščio į skirtus cent- kiais atlaidais. Iš tikrųjų, paė- 
rus mokės algas UŽ 44 va- mus į rankas, nesinori jos pa- 
landų darbą savaitėje. Pa- leisti — rodosi, kad traukte, 
prastieji darbininkai gaus traukia melstis. Patarčiau kiek- 

mėnesiui. o profesio- vienam katalikui bei katalikei 
šią puikią maldaknygę įsigyti. 
Kaina žema, tik $2.50”.

Tokio, geg. 14 — Tokio 
oficialus radio praneša, 
kad Japonijos imperato
rius Hirohito pasikvietęs;^*^
savo Ievyno generalinio gauiT$16.00.
stabo viršininką ir jam į- 
teikęs raštą, kuriame dė- Be to, japonai gauna pa
ko jąs laivynui ir aviacijai 
už suduotą tariamai dide-

talpas, ligonines 
kalę priežiūrą

ir medi- 
dykai. Galite Gauti 

Rožančių

dė. Jo didinga širdis pasirodė verta visos žmonijos Tė
vo ,Bažnyčios Galvos, kaip išsireiškė Šv. Ignacas Kan
kinys, antrojo šimtmečio baigoj: universo caritatis 
coetui praesidens — visatinei, meilėje suvienytai, 
draugijai pirmininkaująs". (Šv. Ignaco Antiocheno 
laiškas Romėnams).

Pradėjęs eiti Nuncijaus pareigas, Arkivyskupas 
Paccelli tuojau pasirodė esąs daugiau negu paprastas 
aukštas pareigūnas diplomatijos srity. Jis buvo tikras 
nužemintas kunigas, norįs skleisti amžinąjį Evange
lijos žodį, labdarybės angelas, siekiąs palengvinti ka
ro atneštus vargus. Nebuvo tai lengva diplomatui tais

Viską ką tik turėjo, Benediktas XV atiduodavo sukrėtimų laikais darbuotis pilnoj įtarimų atmosferoj 
pavargėliams, kariams ir belaisviams ,ligoniams ir ne- ir įsigyti pagarbą ir meilę. Kiekvieną papraščiausią 
laimingiems. Tos veiklos centru buvo Vatikano Vals- veiksmą mėginta kitaip suprasti ir visur įžiūrėta kaž- 
tybės Sekretorijatas, kur pats Popiežius prižiūrėjo kokių paslaptingų sumetimų. Su tokiomis sunkenybė-

lį smūgį “Amerikos ir Bri- j Taipgi gauna kuponus nu- 
tanijos laivynui” Koralų sipirkimui reikalingų dai-' 
jūroje. ktų, kaip tai tualetinių “Darbininke” galite dabar

Japonai sako, kad Kora- ‘ daiktų — muilo ir kitokių, gauti kūkavinių, stipriai pada
lų jūroje jų laivynas nu-j Tokių daiktų pavienis gali rytų rožančių po $1.00. Jų kie- 
skandinęs 7 Suvienytų gauti už $2.50 per mėnesį; kis yra nedidelis, todėliai, no- 
Tautų karo laivus. ; vyras ir žmona $4.00 ver- rintieji įsigyti rožančių, tuojau

Gen. MacArthur tokius tės, kiekvienas vaikas iki užsisakykite, “Darbininkas”, 
japonų pasigyrimus fan- į 1® m- amžiaus $1.00, ir 366 w. Broadway, So. Boston, 
tastiniais. Washingtono; šeima $7.50 vertės. Mass.
laivyno departmentas

tūkstančius visokių smulkmenų, Toj labdarybės ir 
ganytojiško rūpestingumo atmosferoj Eugenio Pacel-

mis Arkivyskupui Paccelliui greit teko susidūrti. Be 
nedikto XV įsakomas, jis atsilankė pas Vokietijos im

ne- ar
ra gavęs žinių, kurios kiek n 
nors būtų panašios į japo- | 
nų skelbiamus pasigyri-' ■ 
mus.

PASIPUO6KITE PAGAL

VĖLIAUSIOS MADOS

li praleido keturis paskutinius metus Romos Kurijoj, | peratorių ir įteikė jam laišką, kuriame Popiežius pra 
pirmiau negu buvo Apaštališku Nuncijum paskirtas.j šė Wilhelmą II bendradarbiauti taikos įvykdyme. Vo 
Jis uoliai bendradarbiavo Popiežiaus programos vyk- j kieti ja tuomet dar buvo stipri ir atrodė nenugalimu 
dyme, kasdieną neilstamai dirbdamas, kaipo Ypatin- milžinu, kad ir Austrija jau buvo pradėjusi reikšti
gosios Kongregacijos Sekretorius, dar Šv. a. a. Pijaus 
X paskirtas, 1914 m.

Benediktas XV ypatingai rūpinosi skirti Vysku
pais tokius vyrus, kurie buvo pasižymėję labdarybės 
veikla, kad turėtų ištikimus toj srity bendradarbius. 
Tokiais pat ypatumais pasižymėjusius jis norėjo tu-

susmukimo ženklų. Tokiu momentu nešti Kaizeriui 
taikos alyvų šakelę atrodė lyg ir būtų bandoma išplėš
ti iš jo rankų pergalę, apie kurią taip ilgai svajojo. Tad 
šiurkšti pastaba ir nepalankus atsakymas buvo dali
mi to laiško nešėjo.

Nežiūrint tokių kliuvinių, apie Monsignorą Pac-
rėti ir savo diplomatus, iš kurių du paskui buvo Popie- cedį greįt susidarė vieša nuomonė, kad jis yra tikras 
žiais, Pijus XI ir Pijus XII. kunigas ir Vyskupas, ir jo populiarumas plito tarp di-

Vos Eugenio Paccelli tapo paskirtas Nuncijum 
(Missus Dominicus) tuojau pasirodė, kad jis bus Po-

džiųjų ir mažųjų Bavarijos ir Vokietijos gyventojų, 
nes nuo 1920 iki 1929 m. jis buvo Nuncijum ir Vokieti-

piežiaus akimis, rankomis ir širdimi. Iš tiesų taip ir — -pam audrįngam laikotarpy Nuncijus turėjo rišti 
turi būti ,nes charakteringa Popiežiaus atstovo parei-; daug sunkių įr painių diplomatįnių problemų, bet net 
ga yra gerere personam Pontificis įgyvendinti sunkiausiuose momentuose jis visados turėjo šviesų
Popiežiaus asmenį prieš pasaulinę vyriausybę, Vys-;veidą ir t-vįšką nuotaiką taip kad'būdavo sakoma, 
kupus ir visą katalikiją. Kada Popiežiaus pasiuntinys | vjsas j0 dėmėsis nukreiptas į sielų išganymą. Gi 
yra skiriamas ne pasaulinei vyriausybei, jis vadinasi labdarvbės darbuOse jis visuomet buvo pasinėręs. 
ne Nuncijus, bet Apaštališkas Delegatas; tačiau ir, „Meg einame pasiuntinių pareigas Kristaus vieto- 

i je”, — pasakė Šv. Povilas. (2 Kor., V, 20). Taip ir pa
kartotinai buvo sakoma, kad jis visuomet veikia vie
ningai su Šv. Tėvu. Pats būdamas Vyskupu, jis jautė-

LIET. R. K. FEDERACIJOS N. A. APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMAS

įvyks sekmadienį, gegužės 24, š. m., 1 vai. p. p., Šv. Pet
ro parapijos salėje, 492 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Kviečiami visi Naujos Anglijos Federacijos skyriai 
prisiųsti savo delegatus. Bus svarbių veikimo klausi
mų aptarimui. <

u , . Apskričio Valdybą—
p... mu; ri 3 Kmo. K. Vasys, Dvasios Vadas,

- v o / i j Zaveckas. Pirmininkas, 
tę B. Jakutis, Raštininkas.

si, anot Tridentino Santarybos žodžių, įpareigotas 
“dirbti ir sielotis Dievo garbei” (Conc. Trid. Sės. XV 
de Ref. Cap 1). Jo nusižeminimas ir pamaldamas ne
leido abejoti dėl jo darbuotės aukšto tikslo; ir net di
džiausi tikėjime atšalėliai galų gale pradėjo jį. gerbt 
kaipo kunigą, Vyskupą ir gerą sielų ganytoją. Ir iš 
tiesų svarbiausia Nuncijaus veikla buvo surišta su 

,l|ŠWtomi3.jęsPašaukirpp pareįgpiflią. .Bį 2^f
(Bus daugiau)

Berniokai Skautai 
Darbuojasi

Amerikos Berniukai i 

Skautai, kviečiant Jung. 
Valstybių iždo sekreto- 1 
riui, lankė Bostono miesto J 
gyventojų namus ir rinko | 
pasižadėjimus pirkti Ka-jF‘ 
ro Bonus. |

So. Bostono Skautų n 
skyrius, vadovybėje Ri- | 
chard W. Mitchell, dis-ĮS 
trikto komisi jonieriaus, | 
labai gražiai pasidarbavo p 
eidami iš namo į namą. H

Pasižadėjimų rinkimas 
užsibaigė geg. 14 d. įk

Jau kaikuriose ir lietu-’!; 
vių parapijose yra Skautų | 
arba Skaučių rateliai.

t

14 Jūreivių Žuvo
Pranešama, kad nuskan- ;j 

dinus du laivus St. Law- ] 
rence upėje, keturiolika | 
jūreivių nuskendo arba jų i j 
likimas nežinomas.

Žuvo 53 Darbininkai 
Kasykloje

Osage, W. Va. geg. 14— 
Anglių kasykloje ištiko 
smąrkus sprogimas ir, §3 
darbininkai žuvo.

Kieno galvos oda yra jautri — imkite permanent Remote 
Control sistemos. Tai naujausias Permanent Waving srityje. 
Tai yra greičiausia, parankiausia, smagiausia ir vėsiausia. 
Šis permanent ilgai tveria. Kaina tik $6.50.

Pas mus galite gauti permanents nuo 
. $3. 50 iki $12.50.

Jaunoms mergaitėms waves nuo $3.00 iki $7.00. 
Feather cut 50c. extra.

Valandos nuo 9:30 ryte iki 6 vai. vakare.

CASPER’S BEAUTY SALON ’
83 L Street, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 4645
__ ______________________________ i

i
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(THE WORKER) tim

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
-------- by----------

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR 
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly  ............... ..........$4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly ________________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metams ___________ $4.00

-
padaryti kolektąs lietu- būdu galioja, (parodyti sa- 
viams nuo karo nukentė- vo dėkingumą,,negu pirk- 
jusiems šelpti ir atstovy- darni Juhg. Valstybių Ka
bės prie Vatinano išlaiky- ro Taupymo Bonus? 
mo reikalams. Ačiū Die-j arduodam; užti.
vui, BalUmores-VVashing- krįnti ,ai^es> kurios-ian.

Dvi karo audros nušlavė privalome išlaikyti savo ^no Arkivyskupas n dien mūsu. Kiekvie- 
aukomis tą mums brangią nas centas, kurį įdedame į

Lietiivh^iNuo Karo
Šelpimas7

n$Wise
says...

Lietuvą, jauną ir nepri
klausomą tautą 1940 m. ir 
1941 m. Komunistai ir Na
ciai baisiai nuteriojo. Jos 
sūnus ir dukteris išblaškė

"Buckle down—to uork 
for Uncle Sam”

įstaigą iki šis pasaulio ka- rinkliavos reikale gražius Bonus m- sQ.
ras užsibaigs. aU.kreip.mus (laiškus) nums a Ameriką

a -u na, ■ • ‘'“'T *r U Vyskupystėse la7kuose vį
Amerikos lie tuviai kum- pasekmingas kolektas jau , . Kiekvienas bo.
ii tom POliTOIiii mu nnt nonovn I nrinw u; įtinu x

is, kurį mes perkame,
IUA.-U111V1UO uruicui, auuc- u mvvo ., užtikrjna mfJSU Dasjtį_• • * • ♦ . • t x i i a t ulrV U dd C X A X 111 d UlLtOdjo ir parėmė. Pastara ja- per Klebonų pastangas to- , -. . F c
J i.iL K..„ tToo b,.,„u,/ kcJlmi» » t!» gyvenimo for-

vieną kart savaitėje metams... t2oo,po Sibiro miškus, po salas"il! tam reikalui jau net padarė. Turime vilties,
Užsieny metams ........................... $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

ir įvairias
Mūsų tautos dainius Mai-

DARBININKAS ronis teisingai išpranaša-
366 VVest Broadway, South Boston, Mass.Įvo sakydamas:

Telephone SOUth Boston 2680 „ ,.. , . . ...r Pakiio Lietuvoj visoj,
Namų liepsnojančių šviesoj, 
Vaikų ir moterų klykimas! 
Kaip iš Sodomos prakeiktos 
Paliepta bėgti ant greitos, 
Užginta net atsigrjžimas. 

(Maironio Raštai II p. 256).

Kun. Dr. Jonas Totoraitis
Neperseniai “Draugas” pranešė, kad Romoje pa

simirė vienuolis, Marijonų Kongregacijos narys, Kun.
Dr. Jonas Totoraitis. Tai stambus nuostolis ne tik Ma
rijonų Vienuolijai, bet ir visam lietuviškam pasauliui, 
nes velionis buvo našus mokslininkas istorikas. Savo 
platų, kruopščiai įsigytą mokslo lobyną jis panaudo
jo lietuvių švietimui, parašęs keletą stambių veikalų 
istorijos srity. Jo nuodugnus kūrinys apie pirmąjį Lie- į ištremtųjų bei pabėgėlių, 
tuvos karalių Mindaugą tiksliai nušvietė tą neaiškų Gyvenimas esąs baisus. 
Lietuvos istorijos laikotarpį ir ištraukė aikštėn visas Į Savo tautiečių skurdą ir 
kryžiuočių intrygas, dėliai kurių Lietuvos krikštas 
daugiau kaip šimtu metų vėliau įvyko, ir kurios Min
daugo likimą taip tragingą padarė. Kaip nuodugniai ir 
sąžiningai Dr! Totoraitis gamino savo istorinius kūri
nius, liūdyja jo stambi knyga apie Sudaviją bei dabar
tinę Suvalkiją. Tas kūrinys tai neišmatuojama me
džiaga ne vienai, bet kelioms istorijoms, kurias jei kas

Pora savaičių atgal, A- 
merikos Raudonojo Kry
žiaus atstovas, grįžęs iš 
Suomijos (Helsinki), aiš
kino apie liūdną ekonomi
nę būklę Lietuvos ir ypač

me laike Kun. Vienybės kias kolektas bažnyčiose 
pašalpos Komisija nuo ka- padarys ir duos progos 
ro nukentėjusiems lietu- mūsų žmonėms mielašir- 
viams šelpti nutarė kreip- dystės ranką ištiesti savo Ta visa gyvenimo forma 
tis per lietuvius Kun. Kle- broliams - seserims ken- dabar yra atakuojama, 
bonus į Amerikos Arki- čiantiems. Mūsų Amerika neprašo
vyskupus ir Vyskupus, Kun. d r. J. B. Končius, mūsų sutaupų, mūsų tur- 
kad Jie leistų ir pagelbėtų K. V. Šelpimo Komisijos to, mūsų būtinų reikme-i 
lietuvių kat. bažnyčiose Pirmininkas. nų. Tik prašo, kad mes į-

dėtume kas savaitę, kas ' 
mėnesį dalelę mūsų pa ja-Į 
mų į Karo Bonus. Pirkda-Aš Esu Amerikietis Diena

mą, kurią mes dabar vadi
name savo.

BEFORE washing a garment, 
remove breakable buttons and 
budeles. Pearl buttons or jew- 

eled budeles havent the statuma 
to face washtng machincs or hard 
scrubbing. Broken or missing 
buttons can ruin a costume, or, 
if unmatchable, necessitate the 
purchase of a new sėt.

Then put the money saved into 
U. S. SAVINGS STAMPS—to help 
button up Hitlerį Every pay 
check should be budgeted to in- 
clude generous help for Uncle 
Sam.

mi Karo Bonus mes padi- reiškia būti piliečiu šių 
diname, aktualiai, vertę laisvų Jung. Valstybių.

.dolerių, kuriuos mes šian-i Pastaba: Nesiųskite pi- 
, dien uždirbame. Visi kvie- nįgų su savo užsakymu, 
cianai taupyti 10% pa ja- siųskite čekį arba “mo- 

siuoml budu. i uey-orderį” vardu Treasu-
Ši diena liečia mus vi-,mes kvėpuojame. Tas žo- Iškirpkite žemiau pa- rer of the United States,

kentėjimus mes Amerikos sus, lygiai senus kaip ir dis, kuris taip tuščiai duotą formą išpildę pa_ Washington D. C., kuris
lietuviai privalome at jau- naujus piliečius. Žodžiai skambėjo užsienyje, čio- giųskite j Washingtoną. neišmokamas be pasirašy-
sti ir jiems pagalbos ran- negali išreikšti ką kiek- nai pilnas reikšmės, ir jis Tai parodysite ką jums mo. FLIS
ką ištiesti. vienas iš mūs mano apie liečia kiekvieną gyvento-j

Mes esame laimingi, kad Ameriką. Tas, dėl kurio ją, tikrai yra žmogaus 
mūsu gerasis Šv. Tėvas mes didžiuojamės ir prieš brangiausias turtas. Ir 
Pius XII globoja mūsų kurį nusižeminame, yra kiekvienas iš mūsų savo-

Sekmadienis, Gegužes 17 d., yra

“As Esu Amerikietis Diena’

Fill out this form and mail to WAR SAVINGS STAFF, 
U. S. TREASURY DEPT., \V ASHINGTON, D. C.

, ..to ... . ’ - zf- f - n nr f ’ a - nukentėjusius tautiečius per gilus žodžiams. Kada tišku būdu, parodys ką A-ateity pas.kes.ns parašyti ,tai Dr. Totoraičiostudijose jiemsJ teikia pagalbą. Profesorius Albert Eins- menka jam reiškia. Jog 
atras neišsemiamą informacijų šaltinį. Toki rastai Bę mes ^urįme ofįcįaių tein, garsus pasaulinis Amerika nėra tauta pagal, 
sudaro tikrą lietuvių mokslo lobyną. Dr. Totoraitis atstOVą prįe gv. Sosto — mokslininkas, tapo Ame- tradicijinės reikšmės, bet; 
tai ne koks eilinis literatas - publicistas, bet rimtas Vatikano. Vatikano Vals- rikos pilietis pereitą metą, sąjunga žmonių, visų tau- 
mokslininkas, pilnai suprantąs istorijos uždavinį ir tybė yra nepriklausoma, jis sakė: “Amerikoje gy- tų, kurie atvyko čion ne-! 
nuodugniai paveldėjęs metodą jai rašyti. Čia du daly- gv. Tėvas turi savo diplo- venimo svarbiausias daly- dėlto, kad ji buvo nauja ir 
kai būtinai reikalingi: sąžiningas faktų surankioji- matinius atstovus bemaž kas yra galimas, išsivys- didelė ir turtinga, bet to
mas ir mokėjimas surinktą medžiagą sintetiškai su- visose Valstybėse. Šiais tymas individualybės ir dėl, kad žodis prasiplėtė , 
grupuoti. Jei koks nesąžiningas ar lengvapėdiškas is- pasaulio sukrėtimo laikais jo kūrybų jėgų” “Čionai”, aplink pasaulį, kad čionai’ 
torikėlis kokį istorijos laikotarpį savotiškai iškraipė Vatikanas yra didžios jis sakė, žmonėms nerei- žmonės turi lygių progų 
ir suklastavo, tai rimto istoriko uždavinys tą klastą reikšmės centras. Net ne- kėjo patyrti būtino nusi- pagerinti gyvenimo sąly- Į 
susekti, ją įrodyti ir rimtais dokumentais kalbamą krikščioniškos šalys, kaip žeminimo, neginčijamo gas, laisvi žmonės Nauja-, 
laikotarpį teisingai nušviesti. Ne vienu tokiu atveju Pavyzdžiui Japonija ir Ki- paklusnumo. Ciona, zmo- me Pasaulyje. _
Dr. Totoraitis tą uždavinį atliko. P™“"* st™ Tkifokio l"X^o ‘TJ be v mJnžsim« dieną,

vus į Vatikaną. Musų ats- iki tokio laipsnio, kad jie kaip musų Prezidentas! 
Pasauliui jis žinomas kaipo istorikas, bet savie- tovas prie Vatikano yra o- negalėtų gyventi po siste- prašė, su ceremonijomis,

siems, artimiems draugams ir pažįstamiems jis bus ficialus Ministeris, nes Šv.. ma ,pagal kurios asmuo kurios primins seniems 
amžinai atmintinas kaipo nuolankus, tykus, darbštus, Sostas nei Komunistų, nei yra tik vergai Valstybės, piliečiams ir įrodys nau- 
geraširdis vienuolis. Malda ir darbas tai natūralūs jo Nacių įsiveržimų į Lietu-
pašaukimas. Pasodyk jį prie knygos — mokysis nuo v4 nepripažino. Lietuvos 
ryto iki pusiaunakčio; nuvesk jį į archyvą, knygų san- atstovybės prie Vatikano
dėlį ar kad ir j kokio bažnytkiemio kanceliariją — jis ina/1.sl?f y1? a . ,. , . , . T, 4 . * . j sunki. Mums lietuviams— pareiškė savo jausmus, klauso nuo kiekvieno. Irten rausis per istisas dienas, vartaliodamas senus, pa- . . ... . . . , . F , . v j i j u.-. . v v r. katalikų tautai butų ne- kada jis gavo savo pirmas mes galime dar ką daryti:
geltusius, sudnumjusius dokumentus bei uzrasus ir garbė jr didelė skriauda
čiulps iš tų rodos niekam netikusių lapų tikrovės pėd- tikybiniu ir tautiniu žvilg- 
sakus, kad žmonija daugiau tiesos apie praeitį žinotų, sniu jei toji atstovybė už- 
Iš viso tai buvo darbingumo ir kantrybės pavyzdys ir sidarytų. Todėl mes Ame- 
pasišventęs šviesos ir tiesos skleidėjas. K. rikos lietuviai katalikai

neturėdamas balso savo jiems laisvų žmonių atsa- 
valdžioje ir negalėdamas komybes ir progas. Mes 
tvarkyti savo gyvenimą”. sau priminsime, kad de- 

Kitas imigrantas kitaip mokratija ir laisvė pri-

popieras: ‘Amerikoje žmo- “Aš Esu Amerikietis Die
nių siekimai padaro gyve- na” duoda visiems ameri- 
nimo pagrindą. Čionai lai- kiečiams progos gyvai pa- 
svė yra priimtas dalykas reikšti ką Amerika jiems 
maždaug kaip oras, kurį reiškia. Kokiu geresniu

----------■ AM AN AMERICAN DAY”----------
May 17, 1942

Fivr Million War Saving* Bond Drive

“/n appreciation of the mot! preciout eivie gift on 
earth today, that of American Cilitenahip, trhich carriet 
uith it pridiegei that are the entry of uneoanted mil- 
lioni, I wiih to take part in the Fire Million 
fl ar Saringi Bond Drive of “i Am An American Day." 

''-reicith ii my order to buy V. S. B ar Savingi Bonth: -----

SEKIES ECo»C lotue
___ ____S 18.75 wiU iacimc in 10 year»‘to_________ ____ 825.00

_________ 37.50 will inerenee in 10 yrnr» lo . ..._____ 50.00

_________ 75.00 will inereate in 10 yrar* lo .......... . 100.00

375.00 will increa»c in 10 years to..................... 500.00

750.00 will inereate in 10 year* to...................... 1,000.00

In Qddiliony I pietį ge that:

I icill invett the »um of $ t U. S. (F or Šen ingi Bondo (or

Stamp) reguiarly each [j weelt □ month Q
★ ★ ★

I oill faithfully ĮulfiU thi, pledgr for thr dara’: 
<M i am financially able to do bo.

(PLEASE rRINTy (Gncn tume) (.Micldlc name)

(Street and nuiuber)

(D-ne>

*r bo long

(LaM name)

(Oty) (Mate)

ą.'-',*aatuce)

K. Pakštas.

Lietuva ir Lenkija
(Nauja lenkų pažiūra | Lietuvą).

Gal būt šių laikų žiaurioji žmonijos drama 
dar ne visus išmokins perkainuoti senąsias 
politines vertybes ir pažiūras, tačiau gyvai 
protaujantiems žmonėms ji jau dabar pa
kankamai įrodė reikalą kitaip persiorientuo
ti tarptautiniuose santykiuose. Daugelis lie
tuvių ligsiol manė, kad lenkai nieko iš savo 
istorijos nepramoko ir nieko neužmiršo. Bet
gi yra ir stambių išimčių... Turiu galvoje 
naują lenkišką knygelę “Litwa a Polska” 
(Lietuva ir Lenkija), išleistą Londone 1941 
m., 32 pusi. Autorium pasirašo p. Karol Les- 
kowiec. Tai pseudonimas dabartinio lenkų 
parlamento (Rada Narodowa) vieno nario, 
žymaus krikščioniškos grupės politiko ir vei
kėjo. Jo knygelė mums įdomi, kaipo rodanti 
lenkams naują kryptį Lietuvos atžvilgiu.

Lenkai lietuvių kalbos nemoka, o gi savos 
teisingos literatūros apie naują Lietuvos res
publiką jie labai maža teturi. Tad tikrąjį 
Lietuvos veidą jie visai menkai tepažįsta ir, 
daro labai klaidingų jos atžvilgiu sprendimt)

sų gerą valią, apjuodinti mus prieš pasaulį, 
sukliudyti mūsų planus. Nes yra stiprūs, 
apsukrūs ir pasaulis skaitosi su jų balsu. Ta
čiau Lietuva yra mažas ir silpnas kaimynas, 
o gi dabar labai nelaimingas. Po sovietų oku
pacijos ji dabar pateko į vokiečių rankas. Ji 
neturi sąjungininkų, maža kas apie ją kalba. 
Tadgi būtų laikas mums ne tik žodžiu, bet ir 
veiksmu parodyti lietuviams mūsų simpati
jas, mūsų linkėjimus”.

Knygelė padalinta į aštuonis skyrius, ku
riuos čia labai suglaustai pravartu bus pa
minėti.

1. Didžioji pagoniškoji Lietuva
Pirmame skyriuje p. Leskowiec duoda 

trumpą senosios Lietuvos istorinę apšvalgą. 
Pastebi, kad didžiulė stabmeldiškoji Lietuva 
iškylo be Lenkijos pagelbos. Lietuviai di
džiuojasi šita didinga praeitimi. Bet etnogra
finės Lietuvos plotas šešioliktame amžiuje 
buvęs tik 80,000 kvadratinių kilometrų, taigi 
sudaręs tik mažą dalį visų Lietuvos valsty
bės plotų. Savoje valstybėje lietuviai buvę 
mažumoje ir krikščioniškoji slavų dauguma 
dariusi į juos didelę įtaką.

Vokiečiams pąv'ėrgus lietuvių giminaičius 
prūsus ir net dalį tikrųjų lietuvių Nemuno

Bei įtarimų/sPats autorius sakosi, kadijb 
knygelė nustebins daugelį lenkų. Jis sako: 
“Turime kaimynus, kurie gali išnaudoti mū-

žemupy, kurį laiką / net Žemaitiją, lietuvių 
plotas :milžiniškoje"valstybėje; pasidaręs la
bai mažas. Nors išoriniu atsfrilgiu Lietuva

buvusi milžiniška jėga, bet savo viduje ji vis 
dėlto buvusi silpna. Turėdama tai galvoje, p. 
Leskowiec nesutinka su lietuvių pažiūra, 
kad be atramos į Lenkiją tuometinė Lietuva 
būtų galėjusi sėkmingai vystytis ir išlaikyti 
įgytus plotus.

2. Lenkų-lietuvių unija
Keturiuose puslapiuose p. Leskowiec per

bėga lenkų-lietuvių unijos periodą, dėl kurio 
abi tautos laikosi skirtingų pažiūrų. Lenkai 
tą uniją laiko labai teigiamu reiškiniu. Ir tu
ri pagrindo: nuo Palangos iki Odessos išsitie- 
susios Lietuvos žemės stora siena pridengė 
Lenkiją nuo totorių ir rusų puldinėjimo ir 
lenkų ekspansijai atidarė milžiniškus plotus. 
Lietuvai unija rusų įtaką pakeitė lenkiškos 
kultūros įtaka, bet lietuvių tautinei kultūrai 
kilti sąlygų nesudarė. Žinoma, tai buvo ne 
vien unijos ir ne vien lenkų kaltė, bet dau
giau mūsų smulkios šlėktos ir bendrai bajo
rijos klaida: bajorija daug daugiau rūpinosi 
savo privilegijomis, negu tautinės lietuviš
kos kultūros kėlimu. Liublino Unijos metu 
1569 m. Lenkija pasisavino beveik pusę Lie
tuvos žemių, būtent, ukrainiškas Volynės, 
Kijevo ir Podolės provincijas. Aišku, Lenki
jai tai buvo didelė nauda, bet Lietuvai didelis 
nuostolis. Po Liublino Unijos lenkų kalba 
pradėjo sparčiau plėstis Lietuvoje tarp bajo
rų it miestelėnų, lenkiškai kalbančių šalelių 
pradėjo atsirasti vis dar dideliuose Lietuvos

plotuose. Lenkai teisinasi, kad jų kalbos iš
plitimas Lietuvoje įvyko be fizinės jėgos. Gal 
būt, tačiau šių laikų lietuviui mažas džiaugs
mas, kad vien gudrumu ir apsukrumu lenkų 
kalba įsigalėjo Lietuvoje ir sukūrė sunkią 
Vilniaus problemą. Į visus bandymus nu
traukti tą uniją lietuviai žiūri kaip į labai pa
triotiškus žygius, gi lenkai juos laiko išda
vystėmis. Šių skirtingų pažiūrų abi tautos 
tur būt visuomet laikysis, nes judviejų tiks
lai yra skirtingi: Lietuviai nori visą etnogra
finę Lietuvą turėti savo tautinės kultūros į- 
takoje, gi lenkai nori išlaikyti ten seniau įgy
tas placuvkas ir dar naujų įgyti.

Įsikūrus Lietuvos universitetui pradėjo 
rimtai augti jaunas lietuvių istorijos moks
las. Prisiauginom apie tuziną jaunų gabių 
istorikų. Jų reikalas bus pagal objektyvius 
faktus dokumentaliai nušviesti Lietuvos 
praeitį, kas jau sparčiai ir daroma naujose 
jų knygose ir istorijos žurnaluose. Ateičiai 
gal nebus griežtai svarbu, kuri tauta praeity 
padarė daugiau klaidų, kuri kurią labiau iš
naudojo. Aišku, kad klaidų buvo abiejose ša
lyse. Nebus lietuviams daug naudos, jei jie 
visų savo tautos nelaimių ieškos tiktai Len
kijoj. Neišmintingai pasielgs ir lenkai, jeigu 
savo apsukrumu įgytas Lietuvoje kultūrines 
placuvkas stengsis visūomet išnaudoti prieš 
tautiškai atgimusios Lietuvos interesus.

^Bus daugiau)
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LIETUVOS* TREMTINU^ SIBIRAN SĄRASAS *:*
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Žemiau talpiname iš Lie* 
tuvos išvežtų gyventojų 
Sibiran sąrašą, kurį su
rinko ir sutvarkė Lietuvos 
Raudonasis Kryžius. Šis 
sąrašas yra labai svarbus, 
nes iš jo Amerikoje gyve
nanti giminės ar pažįsta
mi galės sužinoti apie sa
vuosius, nuo kurių dabar 
negauna jokių žinių.

Sąrašas sunumeruotas ir 
alfabetiškai sudarytas. 
Pirmiausia paduoda išvež
tojo pavardę, vardą, o 
skliauteliuose tėvo vardą, 
išvežtojo amžius ir gyve
namoji vieta Lietuvoje.

(Tąsa)
1425. Brondza, Juozas (Juo

zas), gimęs 1887, mokytojas, 
Telšiai.

1426. Brūzga, Petras (Motie
jus) gimęs 1919, ūkininkas, 
Kriukliai, Rudnia.

1427. Bružas, Valentinas (Jo
nas), 33, inspektorius, Karatas.

1428. Bružienė, Jadvyga
(Antanas), 32, tarnautoja,
Kaunas.

1429. Bružas, Jonas, Kaunas.
1430. Bružaitė, Irena (Va

lentinas), 6 metų, gyv. v. Kau-

cas), 22, ūkininkas, gyv. vieta 
Gervėčiai.

1450. Bucvila, Viktoras (Vin
cas), 14, Gervėčiai.

1451. Bucvilaitė, Marija (Vin
cas), 15, mokinė, gyv. v. Ger
vėčiai.

1452. Bucvilaitė, Jadvyga 
(Vincas), 2 metų, Gervėčiai.

Z(Pranas), 14, Alytus.
1483. Budrevičius, Česlovas Į

(Petras), gimęs 1888, Kybar-
tai.

1484. Budrevičienė, Jadvyga 
(Florijonas), gimęs 1898, tar
nautojas, Kybartai.

1485. Budrevičius, Andrius 
į (Česlovas), 15, mokinys.

1486. Budrevičius, Edvardas 
(Česlovas), gimęs 1926, moki
nys, gyv. vieta Kybartai.

1487. Budrevičius, Česlovas- 
Vytautas (Česlovas), gim.

va j 1930, Kybartai.
1455. Bučinskienė, Anastazi- 1488. Budrevičienė, Juzefą

1453. Bučelis, Jonas (Povi
las), gimęs 1920, ūkininkas, 
gyv. v. Baltruniškis, Adutiškis.

1454. Bučinskas, Viktoras, 
gimęs 1885, tarnautojas, Jona-

ja, 46, šeimininkė, g. v. Jonava.
1456. Bučinskas, Leonardas 

(Viktoras), gimęs 1919, Jona
va.

1457. BuČys, Bronius (Pet
ras), gimęs 1908, ūkininkas, 
gyven. v. Kovaičiai, Kruonis.

1458. Budavas, Stasys (Vin
cas) , gimęs 1903, mokytojas, g. 
v. Pavandenis, Varniai.

1459. Bureika, Pranas, (An
tanas), 50, ūkininkas, gyv. vie
ta Juodupė.

1460. Budreikienė - Ambra- 
zevičiūtė, Karolina, 40, ūkinin
kė, gyv. vieta Juodupė.

1461. Budreikaitė,

(Pranas), 19.
1462. Budreikaitė, 

(Pranas), 15.
1463. Budreikaitė, Akvilina 

(Pranas), 13.
1464. Budreika, Povilas (Pra-

(Domininkas), 20, Vilnius.
1489. Budrys, Kazys (Pra

nas), 40, gydytojas, gyv. vieta 
Raseiniai..

1490. Budrienė, Anastazija, 
38, šeimininkė, gyv. v. Rasei
niai.

‘ 1491. Budrys, Adolfas (Ka
zys), 17, mokinys.

1492. Budrys, Alfonsas (Ka
zys), 13, mokinys. >

1493. Budrys, Balys (Modes
tas) , gimęs 1911, knygvedys, 
Šakiai.

1494. Budrienė, Marija, 29, 
tarnautoja, gyv. vieta šakiai.

Bronė 1495. Budrys, Jurgis (Ba
lys), 3 mėnesių.

1496. Budrys, Vladas (Ig
nas), 29, mokytojas, gyv. vie
ta Alytus.

1497. Budrienė, Janina, 35, 
šeimininkė, gyv. vieta Alytus.

1498. Budrys, Alfredas (Vla-

Stasė
nas.

1431. Bružaitė, Beta (Valen
tinas), 4 metų.

1432. Bružaitė, Marija (Ka
zys), 21, tarnautojas, gyv. v.
A. Panemunė.

1433. Bubelienė, Janina (Juo
zas), 24, tarnautoja, gyv. vieta 
Kaunas.

1434. Bubinas, Petras (Pet
ras), 37, tarnautojas, gyv. vie- (Pranas), 2.
ta Kiaulakiai, Tryškiai. i 1467. Budreika, Jonas, (Sil-

1435. Bubinienė - Viskauskai- vestras), 28, dailidė, gyv. v. 
tė, Vanda, 37, ūkininkė, Kiaula* Kaunas.
kia i, j 1468. Budreikienė, Ona (Juo-

1436. Bubinas, Algirdas (Pet- zas). 30, šeimininkė, Kaunas.
ras), 2 metų, Kiaulakiai.

1437. Bubenis - Viskovskis,
Aleksandras, 18, Tryškiai

nas), 10.
1465. Budreikaitė, Genė, -^as), 2 metų.

(Pranas) 7. Į 1499. Budrys, Bronius (Jus-
1466. Budreikaitė, Irena*tinas) ’ darbininkas, gyv. vieta 

Į Kaunas.
i 1500. Budrys, Juozas, 35, Go
rainiai, Vainutas.

1501. Budrienė, Marija, 30, 
gyvenamoji vieta Gorainiai.

1502. Budrys, Teodoras (Juo- 
izas), 2 metų.

1503. Budrikas ,Vacys, 45, ū- 
kininkas, gyvenamoji vieta

1469. Budreika, Algimantas 
(Jonas), 8, Kaunas.

1470. Budreška, Stasys (Juo-į
1438. Bubenytė - Viskovsky- zas), 21, darbininkas, gyv. vie- Laukžeme, Darbėnai.

tė, Regina, 9.
1439. Buglys, Vladas (Karo-

1504. Budrikienė, Stefa (Juo
zas), 27, ūkininkė, gyvenamoji

LDS. Naujos Anglijos Apskričio
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Pennsylvanijos Žinios
Harrisburgo Vyskupo Laiškas 

Lietuvių Šelpimo Reikalu
April 2b, 191# į j am sure u>ill be only 

The Rev. Joseph B. Končius, ’ to° ready to h(jme to

Kun. Dr. J. B. Končius $10.00; 
N. C. W. C. (Katalikių Mote
rų) $5.00 ; Kelminskaitė Emily 
$5.00; Šv. Pranciškaus m Or- 
denas $5.00; Lanauskas Jurgis 
$3.00. Po $2.00 — Mr. Przebi- 
Imski, Milkevičienė Marie, Lin
kus Anna, Eremieienė Jeva, 
Miliūnas Antanas, Miliauskas 
Jurgis, Janulevičius Juozas.

Po $1.00 — Daimantas Jonas
Bartasius J. (Popl), Murinienė 

Ph. D., 8. T. D. your people the sad plight of Magdė, Salasevičienė Rožė

Holy Cross Ręętory 
Mount Carmel, Penn

their brethren in Lithuania and Bartasius Marcelė, Povilaitie-

tą Marijampolė.
1471. Budrevičius, Aleksan-,

lis), 23, ūkininkas, gyv. vieta dras (Robertas), 65, knygver vieta’ Laukžeme, Darbėnai
dys, gyv: vieta Šiauliai. 1505. Budzmauskas, Jonas

1472. Budrevičiūtė, Emilija (Antanas), gimęs 1897, tar-
(Robertas), 56, Zarasai. nautojas, gyv. vieta Kaunas.

1473. Budrevičiūtė, Liuda 1506‘ Budzinauskienė - Švei- 
(•Robertas), 60, Zarasai. pkauskaitė, Marija (Balys), gi-

1474. Budrevičius, Kazys mus 1901, siuvėja, gyv. v. Kau- 
(Vincas), 40, Kaunas.

1475. Budrevičienė,

Mockai, Gervėčiai.
1440. Bucevičienė, Aleksan

dra (Vosylius), 50, ūkininkė, 
gyv. v. Juodupis, Kvėdarna.

1441. Bucevičiūtė, Jadvyga 
(Vladas), 16, mokinė, Mockai, 
Gervėčiai.

1442. Bucevičienė, Elena (An
drius), 56, ūkininkė, gyv. vie
ta Šaltinaičiai, Telšiai.

1443. Bucevičiūtė, Bronė, 18,1 
Šaltinaičiai.

1444. Bucevičius, Jonas, 8, { 
Šaltinaičiai.

1445. Bucevičienė, 
(Mykalojus), 58,
gyv. vieta, Beržė, Varniai.

1446. Bucka, Juozas (Alek
sandras), 22, ūkininkas, gyv. 
vieta Gervičiai.

1448. Bucvila, Kazys (Ju
lius,, 23. ūkininkas, gyv. v. 
Gervėčiai.

1449. Bucvila, Vincas (Vin

Marija 
šeimininkė,(Edvardas), 34, 

g. vieta Kaunas.
1476. Budrevičiūtė,

(Kazys), 15, mokinė.
1477. Budrevičius, 

i (Kazys), 7.
Eleonora) 1478. Budrevičius, Jonas 
ūkininkė,)'(Vincas) , 39, ūkininkas, gyv.

Vida

Arvidas

v. Mockabudžiai, Keturvalakiai.
1479. Budrevičius, Jonas (Jo

nas), 8 metų.
1480. Budrevičius 

(Jonas), 6 metų.

nas.
1507. Budzinauskaitė, Aldona 

(Jonas), gimęs 1936.
1509. Budzinska, Kristina, 18, 

Skrrioniai, Pabradė.
1510. Budzinska, Gabrielė 

(Pranas), gimus 1889, vienuo
lė, gyv. vieta Vilnius.

1511. Būga, Jonas, 30, knyg
vedys, gyv. vieta Vilnius.

1512. Bugienė - Balčiūnaitė, 
Anelė, 23, knygvedė, Vilnius.

1513. Būgaitė, Alma (Jonas),
Juozas į2 metų’

1514. Buinevičienė, Ona, 47,

reikalingas šių l^ikų lieĮtffiš-* 

kai visuomenei. Maloniai vei
kianti aplinkuma, gera priežiū
ra ir auklėjimas, kelte kelia 
kiekvieną sielą arčiau prie Die
vo, prie aukštesnių gyvenimo 
siekimų. Ne viena V. J. M. abi
turientė sėkmingai darbuojasi 
visuomenėje arba tęsia aakštą- 
į mokslą. Keliolika iš jų pa

šventė savo gyvenimą sielų iš
ganymui.

Dešimtmečio proga ypatingas 
maldas paaukosime Dievui už 
visus mūsų geradarius ir rėme
ns. Danute Staknytė.

PHiADELPIttA, PA.
GRAŽIAI PAGERBĖ 

KUN. ST. RAILĄ
Geg. 3 d. Šv. Kazimiero par. 

larapijiečiai suruošė šaunų 
bankietą kun. Stasį Railą pa
gerbti, jo varduvių proga. Ban
kietas įvyko parapijos svetai
nėje. Dalyvavo daug parapijie
čių ir svečių.

Kleb. kun. I. Valančiūnas 
pradėjo programą malda. Val
giai buvo skanūs ir visi jais 
patenkinti. 7 - J

Kun. V. Vežis, pasakęs įža 
ginę kalbą, programos vedinu, 
pavedė p. Juozui B. Laučkai, 
“Amerikos” redaktoriui, iš 
Brooklyn, N. \

Parapijos mokyklos vaiku
čiai, Seserims mokytojoms va
dovaujant, išpildė dainų svei
kinimų ir eilių programos dalį. 
Taipgi gražiai dainavo ir visa 
publika.

Sveikinimų ir linkėjimų kal
bas pasakė kleb. kun. I. Valan
čiūnas; kun. dr. V. Martusevi- 
čius, Šv. Jurgio par. klebonas; 
kun. V. Vežis, rašytojas Kazys 
Vidikauskas, p. K. Dryža, lai
dotuvių direktorius J. Kava
liauskas ir kiti. Baigiant prog
ramą kalbėjo kūn. Stasys Rai
la. Jis dėkojo visiems už svei
kinimus, linkėjimus ir suruoši-

the many who are exiled from 
their native land.

I shaU be glad to aid in tran- a., Miliunienė M., Vasiliaus
Permission is hereby granted smitting the funds’ which your kas Kazys, Lukas Anastazia 

for a special coūection in the people ™iy doncrously danate, Magdė, Brundzie-
Holy Cross Church, Mt. Carmel to the ProP^r outhomties, so nė Agota, Matusevičius Jonas, mą tokl° saunaus bankieto, 
for the relief of our Catholic that the9€ gifts may reach the i Kaminskas Vincas, Saveikonis 
people in Lithuonia who have for whom they Ona, Miskiniūtė Ona, Lucku

Dear Doctor Končius:

suffered
years.

su much in recent į are intended.

1481. Budrevičiūtė, Vida (Jo-;ūkininkė’ v- Balsiai’ Gu‘
nas), 1 metų.

1482. Budrevičius, Bronius

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ” -
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų .... ......~...................... $2.00
Imant sykį į savaitę metams.........$2.00
Pusei metų $1-00

Čekius ar
nolcnir 

M .aHO.’č
366 West Broadtoay,

ey orderius siųskite: .

NKAS” :1 ™
/n 8/ffi^ „ oi.

South Boston, Mass.

MII

f džiūnai
1515. Buika, Ipolitas (Ado

mas), 41, ūkininkas, gyv. vieta 
Podjasionka. Lentupis.

1516. Buimilas. Juozas (Sta
sys). 18, mokinys, Vilnius.

1517. Buivydas, Juozas (Po
vilas), 34, Saločiai.

1518. Buivydienė, Salome, 34, 
Saločiai.

1519. Buivydas, Algimantas 
(Juozas), 3 metų.

1520 .Buivydienė, Vladė, 42, 
šeimininkė, gyv. vieta Vilnius.

1521. Buivydas, Vladas, 15, 
gyv. vieta Vilnius.

1522. Buivydas. Jonas (Fe
liksas), gimęs 1905, tarnauto
jas, gyv. vieta Šiauliai.

1523. Buivilienė, Uršulė (Ka
zys!, 45* ūkininkas, gyv. vieta 

t^erviėiai. v-- ai <uši •
1524. Bujalskis. Jonas - Ro

mualdas (Edvardas), 65, ūki-

nė Magdė, Ruginienė Pranė. 
Ignatavičius C., Kavaliauskas

vienė Ona, Andrulevičius Juo-
Praying God to bless you and zas (Loc.), Sinkevičienė Rožė 

all your people, I remain, my Saveikonis Ona, Vasikauskas
ninkas, Jurgelioniai.

1525. Bujalska, Janina (Ka
rolis), 61, ūkininkė, Jurgelio
niai, Butrimonys.

1526. Bujalska, Antanina 
(Jonas), 28, ūkininkė, gyv. 
vieta Jurgelioniai.

1527. Bukaitis, Juozas (Izi
dorius), 38, tarnautojas, gyv. 
vieta Vilkija.

1528. Bukaitienė, Eugenija 
(Petras), 35, šeimininkė, gyv. 
vieta Vilkija.

1529. Bukaitis, Vidas (Juo
zas), 8 metų.

1530. Bukaitis, Vikantas 
(Juozas), 7 metų.

1531. Bukaitis, Juozas (Juo
zas), 6 metų.

1532. Bukaitis, Vaidotas 
(Juozas), 1 metų.

1533. Bukaitis, Antanas (Izi
dorius), gimęs 1908, Žalioji, 
Vilkaviškis.

1534. Bukaitienė, Ona, gimus 
1905, šeimininkė, gyv. vieta 
Žalioji, Vilkaviškis.

1535. Bukaitytė, Nijolė (An
tanas), gimus 1936.

1536. Bukaitis, Vidmantas 
(Antanas), gimęs 1938.

1537. Bukauskas, Aleksas 
(Viktoras), 43, Pabradė.

1538. Bukauskas, Kazys, 40, 
darbininkas, gyv. v. Ariogala.

1539. Bukevičius, s- Romanas 
(PranasK, 50, pulkininkas, Pa
bradė.

1540. Bukaveckienė, Ona, 44, 
Marijampolė.

1541. Bukaveckas, Stasys, 17, 
mokinys. ♦

1543. Bukaveckaė. Gedimi
nas - Vladas. 16, mokinys.

(Bus daugiau)

dear Doctor Končius,
Very sincerely yours, 

Signed; GEORGE LEECH
Bishop of Harrisburg.

MOUNT CARMEL, PA.
Gegužės 3 d., 

par. bažnyčioje
Šv. Kryžiaus 
padaryta ko

lekta nuo karo nukentėjusiems 
šelpti ir atstovybės prie Vati
kano išlaikymui. Dėl tos ko
lektos Jo Eks. Harrisburgo 
Vyskupas G. Leech vietos kle
bonui Kun. dr. J. B. Končiui 
atsiuntė gražų laišką. Aukų
surinkta $256.00. Aukavo se-, Du vokai po dolerį, Salasevi- 
kantieji: — į čienė Magde.

Gyvojo Rož. dr-ja $10.00; Smulkių aukų $9.15.

Agnės, Jeneliūnas Marie, Moc 
kapetrienė Marie, Vaivada Ca- 
therine, Sidaras Adelė, Palio
kas Anna, Bartasius J. (6th)

; Kerdockas Domicėlė, Andrule 
vich Magdė, Matukaitis Anta
nas, Savulis Jurgis, Sigraitis 
Jonas, Svabauskienė Adelė 
Sinuriskienė Marie, Duginienė 
Ona, Bolinsky, Karaveckas VIa 
das, Kerdokas Emilija, Galinis 
Mary, Raulinaitis D., Lattore 
Katberine, Bartasius Higinas, 
Liausienė Petronefla, Kuncai- 
tis Anna, Juodis Carolina, Sva- 
bauskas Leo, Bender Vincent,

Vila Juozapo Marijos 
GIMNAZIJOS DEŠIMTMETIS

Šiais metais gegužės mėn. 17 
dieną sukanka dešimt metų, 
kaip ši įstaiga tapo įkurta. Mes 
džiaugiamės, kad Apvaizdos 
surėdymu mūsų gimnazija vys
tosi ir bujoja, šia proga mes 
viešai norime pareikšti karštos 
meilės, kūdikiško prisirišimo ir 
gilaus pasitikėjimo jausmus 
rūpestingiems mūsų globėjams 
— Šv. Juozapui ir Marijai. Sek
madienį bus atlaikytos iškil
mingos šv. mišios padėkoti Die
vui už tėvišką globą.

Nenuilstamą veiklumą šiai 
įstaigai įsikurti parodė a. a. 
Motinėlė Marija t ir kun. J. Če
pukaitis. Šalia sunkių klebona- 
vijfto, pareigų, kun. J. Čepulsai- 

tis pagelbėjo išrinkti vietą, 
taip pat pašvęsdamas daug

dėkojo už dovanas draugijoms 
ir rengėjoms.

Programa užbaigta Lietuvos 
himnu. Balandėlis.

Lietuvis, Jurgis V. Gudžius- 
Gudze, gyv. 315 No. 13th St., 
yra kandidatu į valstybes le- 
gislatūrą iš 10, 13 ir 14 wardo. 
Jis yra pereito pasaulinio karo 
veteranas, p. Jurgis V. Gūdžius 
užsitarnauja ne tik lietuvių, 
bet ir svetimtaučių balsų. Lie
tuviai, gegužės 19 d. patys bal
suokite už savo tautietį ir ra
ginkite kitus tai daryti.

Balandėlis.

brangaus laiko ir energijos jos 
įrengimui ir pagerinimui.

Per visus šiuos metus nenuil
stamai Vilo6 labui darbuojasi: 
kun. J. Čepukaitis, kun. J. Ka
ralius, kun. K. Klevinskas, kun. 
dr. J. Končius, kun. I. Valan
čiūnas, kun. dr. V. Martusėvi 
čius ir kun. J. Bagdonas.

Mokinių skaičiui kas metas 
didėjant. Vila buvo įvairiais 
atvejais tobulinama. Besilanką 
svečiai pastebi jaukumą ir gro
žį, kuris supa Vilą, o ypatin
gai pavasarį, kada viskas skęs
ta medžių žaliame ir žydinčių 
gėlių žiemose.

DaugeBs čia besimokančių 
mergaSč$į suprato savo pašau
kimą, o taip pat išsaugojo ir 
savo tautiškumą, kuris taip

CHARLES W. COOPeR 
New York, gegužės 7 d., In

ternational Business Machines 
Corporation pranešė visuome
nei, kad Charles W. Cooper yra 
paskirtas šios įstaigos Depart
ment of Logistics vedėju. Jis 
padės darbuotis Major Frede- 
rick W. Nichol, kuris yra vice
pirmininku ir generalio mana- 
gerium šio departamento, kurie 
taipgi prižiūrės ir karo reikalų 
paskirtą programą.

Mr. Cooper įėjo į šią.kompa- 
2937 m? kaipo studen? 

an ir nuo to laiko- j
tęsei įšį dirbą. Pirmiau 
gavb šią aukštą vietą, jis re
prezentavo šios kompanijos rei
kalus Washington, D. C. Skelb.



DARBININKAS

LDS Studijų Rateliams
A .t

va*.

14. Pasaulis ir jo Pavojai
Mūsų laikais ypatingai reikia platesnės ir tiks

lesnės priežiūros, nes padidėjo dorovinio ir tikybinio 
nupuolimo progos neturinčiam prityrimo jaunimui, 
ypatingai bedieviškose ir nedorose knygose, kurių 
daug yra velnišku būdu pigia kaina išplatinta; kino 
paveiksluose, o dabar net ir radio programose, kurios 
taip daugina Ir palengvina, taip sakant, visokią skai
tymo rūšį, kaip kinas visokios rūšies reginius. Tos ga
lingosios platinimo priemonės, kurios jei būtų svei
kais dėsniais valdomos, galėtų padaryti daug naudos 
mokymui ir auklėjimui, labai dažnai tarnauja blo
goms aistroms ir šykščiam pasipelnymui. Šv. Augusti
nas vaitodamas dėl anų laikų geismo ,kuriems net ir 
krikščionys pasiduodavo, gėrėtis cirko reginiais, ir 
dramatiškai gyvai apsako savo draugo ir mokinio A- 
lipijaus širdies gedimą, laimę, kad tik trumpam lai
kui. Kiek jaunųjų, sugedusių dėl dabartinių reginių, 
ir kiek kitų,* žuvusių dėl blogo skaitymo, gauna verkti 
gimdytojai ir auklėtojai!

Taigi girtinos ir remtinos visos tos auklėjimo 
reikalus rūpinančios įstaigos, trokšdamos jaunųjų 
sielų naudos, stengiasi tinkamomis knygomis ir perio
diniais leidiniais paskatinti ypatingai gimdytojus ir 
auklėtojus, parodyti jiems dorovės ir tikybos pavojus 

>žnai klastingai įbrukamus per knygas ir paveikslus, 
’oinasi paskleisti gerų skaitymų ir surengti tik

ai a įklėjančių reginių, steigdami, net didelių aukų 
ūsydami, gerus teatrus ir kinus, kuriuose dorybė

tik nieko nenustoja, bet priešingai dar laug laimi.

Jaunuolių Gyvenimas
Iš šitos būtinai reikalingos priežiūros dar neseka, 

kad jaunimą reikia atskirti nuo visuomenės, kurioje 
ji juk turi gyventi ir išganyti savo sielą, bet kad šian
die, labiau negu kada pirmiau, jis turi būti geriau su
stiprintas ir iš anksto užgrūdintas prieš apgaulę ir 
klaidas to pasaulio, kuris įspėjančiais Dievo žodžiais 
visas yra “kūno pageidimas, akių pageidimas ir gyve
nimo puikybė”; ir tai taip, kaip apie pirmuosius krikš
čionis kalbėjo Tertulijonas, kad būtų jaunuoliai toki, 
koki turi būti visų laikų krikščionys: “drauge su kitais 
pasaulyje, bet ne klaidų savininkai”.

Su tuo Tertulijono sakiniu jau palietėme tą, ką 
buvome ketinę dėstyti paskiausiai, nors tai yra svar
biausia, būtent, tikrąją krikščioniškojo auklėjimo es
mę, kuri galima pažinti iš tikrojo jo tikslo, ir kurią 
svarstant kuo labiausiai aiškėja kaip, vidudienio švie
sa, visa pranešančioji auklėjamoji Bažnyčios pasiun
tinybė.

Katalikiško Auklėjimo Tikslas
Tikrasis ir betarpiškas krikščioniškojo auklėjimo 

tikslas yra veikti iš vieno su Dievo malone, ugdant tik
rą ir tobulą krikščionį, tai yra, patį Kristų atgimusį 
juose per krikštą, pagal Apaštalo ryškų pasakymą: 
“Mano vaikeliai, kuriuos aš vėl gimdau su skausmu 
iki jumyse susidarys Kristus”. Juk tikras krikščionis 
turi gyventi antgamtinį gyvenimą Kristuje: “Kristus 
jūsų gyvybė”, ir pareikšti tai visais savo darbais, “kad 
ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų mirtingame kūne”.

Ugdyti Krikščionį
Todėl iš tikrųjų krikščioniškas auklėjimas apima 

visą žmogaus gyvenimo plotą, fizinį ir dvasinį, proti
nį ir dorovinį, asmeninį, naminį ir visuomeninį ne tam, 
kad jį sumažintų kokiu nors būdu, bet kad aukštyn jį 
iškeltų, sutvarkytų ir ištobulintų pagal Kristaus pa
vyzdį ir mokslą.

Dėl to tikrasis krikščionis, būdamas krikščioniš
kojo auklėjimo vaisius, yra antgamtinis žmogus, mąs
tąs, sprendžiąs ir veikiąs nuolatos ir nuosekliai, pagal 
sveiką protą, kurį apšviečia antgamtinė Kristaus pa
vyzdžio ir mokslo šviesa, arba, kalbant žodžiais varto
jamais dabar, tikras ir pilnutinio būdo žmogus.

Ne kiekvienas elgesio nuoseklumas ir patvaru
mas, einąs subjektyviais dėsniais, sudaro tikrą būdą, 
bet tiktai pastovus amžinųjų teisybės dėsnių sekimas, 
kaip tat pripažįsta net pagonių poetas gyvai girdamas 
“žmogų teisingą ir nusistatyme pastovų”; ir iš kitos 
pusės teisybė negali vadintis pilna, jei neduoda Dievui, 
kad Dievo, kaip tą daro tikras krikščionis.

“WeIL it ean’t be good newg every day! If it makes you so blue 
why don’t you go and buy another U. S. War Bond? That always 
seems to help.”

rinkliava NUO KĄRO 
NUKENTĖJUSIEMS 

LIETUVOJE
Per visas Mišias pereitą sek

madienį buvo skaitomas J. M. 
Arkivyskupo Mykolo Curley 
viešas atsišaukimas, kaip j lie
tuvius taip į svetimtaučius, ku
rie lankosi šv. Alfonso bažny
čion kas link nelaimingos Lie
tuvos karo baisenybės kenčian
čiųjų. Tai buvo tikrai tėviškas 
laiškas, kurs kvietė visus tęsti 
pagalbos ranką nelaimingie
siems. Kun. dr. Mendelis aiš- 
tindamas Arkivyskupo atsišau
kimą minėjo, kad turįs vilties 
surinkti bent $1,000.00 vargs
tantiems tėvams, motinoms ir 

aikams Lietuvoje. Surinktos 
aukos bus pasiųstos Lietuvon 
ier šv. Tėvą, per Vatikano ats
tovus. Šiandien tai yra vienin
telis būdas pasiekti tuos nelai
minguosius. Susidomėję lauk
sim pasekmių šios nepaprastos 
rinkliavos.

IŠ LDS 8-tos KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Sekmadienį, gegužės 10 d., 
jarapijos svetainėje įvyko

I Mass. I •»
I

Sekmadienį, gegužės 10 d. pa
krikštytas ponų A. M. Skyrių 
sūnus, vardais — Albertas-Jo- 
kubas. Krikšto tėvais buvo p.

Cambridge LDS 8 kuopos susi- J- Survila ir p-lė E. Lukošiū-
rinkimas. Susirinkime rengia
mosios Konferencijos komisija 
jareiškė, kad, prie Konferen
cijos jau yra prisirengta. Kon
ferencijoje dalyvauti yra už
kviesti šie įžymūs asmenys:

naitė.

Gegužės 10 d. parapijos sve
tainėje, 7 vai. vakare, parapijos 
choras perstatė veikalą — 
“Kaimo Mokykla”. Veikalas 

iun. K. Urbonavičius, kun. J.! buvo įspūdingas ir tikrai gra-
Vaškas, Marianapolio Kolegi- jug Vaidintojai savo roles ge- 
jos rektorius. ‘Darbininko’ re- raį išpildė. Visas vakaro pelnas 
daktorius p. A. F. Kneižys; skiriamas dėl choro naujų pia- 
baip-gi pakviesti advokatai —; nų. Prie choro parengimo su 
J- Grigalius ir A. Jankauskas programėle prisidėjo ir moky-

Klausimai Apsvarstymui
1. Koki pavojai pasaulyje gręsia jaunimui? Kaip nuo

jų apsissaugoti?
2. Koks yra krikščioniškojo auklėjimo tikslas?
3. Kas sudaro pilną žmogų ?

1 • i« > A4i «’I' •
. j MAKE 
m; EVERY 

PAY DAY

X* BOND DAY

For Victory... 
i v feey 

UNITED STATES DEFENSE

BONDS * STAMPS

MOTINV ŠVENTĖ 
Jau bus daugiau kaip 10 me

tų, kaip mūsų parapijoj antras 
gegužės sekmadienis yra šven
čiamas su nepaprasta iškilme 
pagerbti mūsų brangiąsias mo
tinas. Pereitą sekmadienį per 
šv. mišias 8:30 vai. ryte, baž
nyčia buvo pilna žmonių. Alto
rius vėl buvo paskendęs gėlėse. 
Visos žvakės degė per Mišias ir 
didysis bažnytinis choras gie
dojo Mišių metu. Kun. dr. Men-

buvo taip pasipuošę, kad žavėjo 
visus .kurie tik juos matė; kaip 
berniukai taip mergaitės nešio
jo tam tikrus pioščius, kurių 
spalvos traukė visų akis. Proce 
sijai einant buvo traukiami 
krutami paveikslai, kurie bus 
rodomi mūsų salėj kitą mėnesį

GRĮŽUS BAŽNYČION

Procesija išėjo iš mūsų para 
pijos svetainės ir apėjo visą 

delis atnašavo šv. mišias už vi- i bloM. eidami Saratoga, Cathe
sų motinų intencijas. Jis pasa
kė ir pamokslą pritaikintą die
nos iškilmei. Šv. Komunijos lai
ke choras giedojo lietuviškas 
giesmes tuo pačiu tarpu, kaip 
visi ėjo prie Dievo Stalo. Virš 
20 minučių paėmė išdalinti šv. 
Komuniją, ilgiau negu Velykų 
rytą Pamokslininkas pabrėžė, 
kad po 19 ilgų amžių žmonija 
susiprato atiduoti garbę tai, 
kurios meilė stovi pirmoj vie
toj po Kristaus meilės. Motina, 
tai brangiausias žmogaus prie
telis, ištikimiausias jo draugas 
ir už visus jį karščiau mylintis 
asmuo. Motinos įtekmę, kas ją 
gali atatinkamai įvertinti? Pa
mokslininkas pasveikinęs visas 
susirinkusias motinas prašė 
bažnyčioje esančiųjų maldoseĮ 
atsiminti tas motinas, kurios 
verkia ir liūdi dėlto, kad jų vai
kai jas užmiršo, jas apleido; 
kad gerasis Jėzus suramintų 
jųjų skaudžias širdis Motinų 
Dienoje.

GEGUŽINE PROCESIJA 
Sekmadienio rytą visi (buvo

KALPOKAS—GENEVIČIENĖ 
šeštadienį, geg. 9 d. priėmė

moterystės sakramentą Stepo
nas Kalpokas ir Ona Genevičie- 
nė. Kun. dr. Mendelis priėmė 
jųjų ištikimybės įžadus, o Vin
cas Vaškevičius ir ponia Brown 
(Staigeriūtė) pabuvo liudyto
jais. Sveikiname naujavėdžius 
ir linkime jiems gausiausių 
Dievo malonių jų naujam gy
venime.

dral, Mulberry ir Park Avenue 
gatvėmis. Įėjus bažnyčion su 
gaudė vargonai ir pasipylė 
giesmės Marijos garbei. Atne 
šus stovylą sanktuarijon, Mari 
joną Akelaitytė ją apvainika 
vo ir visų vardu atkalbėjo Pa 
sišventimo Aktą. Po to buvo 
laikoma novena Stebuklingojo 
Medalikėlio ir giedama litanija 
Palaiminimas Švč. Sakramen 
tu buvo su asista. Kun. dr 
Mendelis, celebrantas, kun. Jo
nas Mendelis, diakonas, o kun 
Antanas Dubinskas subdiako- 
nas. Ši gegužinė procesija dar 
kartą padidino visų meilę dė' 
Marijos ir visus paskatino prie 
sekimo Jos dorybių.

NOVENA Į ŠV. DVASIĄ 
Kad padėkoti Dievui už Tikė

jimo dovaną bus laikomos de 
vyniadienis maldos į Šv. Dva 
šią. Pradedant penktadienį, ge 
gūžės 15 d. per devynius vaka 
rus bus laikomos pamaldos: 
vai. lietuviškai, o 8 vai. angliš
kai. Kas vakarą bus kalbamos 
maldos, sakomi pamokslai ir 
duodamas palaiminimas Švč 
Sakramentu. Į pereitus penkis 
metus mūsų kunigai išmokino 
ir pakrikštijo virš 150 nekata- 
likų. Jie ypač yra kviečiami į 
tas pamaldas, nes novenos vaka 
rais kunigai trumpai išaiškins 
visą katekizmą. Mūsų jaunimas 
turėtų pasinaudoti šia proga ir 
giliau susipažinti su mūsų šv. 
Tikėjimo tiesomis.

(Young)
Kun. P. J. Juškaitis turi jau 

parengęs puikų diskusinį refe
ratą. Laukiame, kad ir kitos 
tuopos prisiųstų skaitlingus 
skaičius atstovų. Ši Konferen
cija yra pirmutinė ir visai nau
ja, tai netenka abejoti, kad bus 
įdomi.

Susirinkime išrinkti atstovai 
dalyvauti Federacijos metinia
me suvažiavime, kuris įvyksta 
š. m. gegužės 24 d.. So. Bosto
ne; atstovais išrinkti šie: P. 
Kadaitis, J. Mackevičius, K. 
Arlauskas, A. Daukantas.

Susirinkimas taip-gi nutarė 
pasiųsti du atstovus į Darbinin
kų Seimą.

Ateinantį sekmadienį, t. y., 
gegužės 17 d., N. P. bažnyčio
je 8:30 vai. bus laikomos šv. 
mišios kuopos intencijai. Val
dyba pageidauja, kad visi na
riai bendrai su visais savo šei
mos nariais dalyvautų šiose 
šv. mišiose. Visi nariai su šei
momis kviečiami susirinkti į 
parapijos svetainę 8 vai., kur 
visiems bus išdalintos gyvos 
gėlės ir, visi bendrai maršuos 
išklausyti šv. mišių. Mišias at
našaus kun. dr. J. Vaškas, MIC.

klos vaikučiai. Vaikučių prog
ramėlė buvo motinėlėms pa
gerbti. Vaikučiai Seselių moky
tojų išlavinti irgi labai gražiai 
pasirodė su dainomis .eilėmis, 
deklamacijomis ir juokais. Pu
blikos buvo pilna svetainė.

MIRĖ
Gegužės 10 d. mirė Mykolas 

J. Rimša, gyv. 13 Lincoln St., 
Cambr. Velionis gegužės 13 d. 
iš N. P. bažnyčios palaidotas 
Šv. Mykolo kapuose. Paliko nu- 

į liūdime žmoną — Antaniną, du 
sūnus ir 5 dukteris. Likusiai 
nuliūdime velionio šeimai reiš
kiame giliausią užuojautą. Lai
dotuvėms patarnavo, laidotuvių 
direktorius p. P. Vaitkus. A.D.

PRANEŠIMAS

“AŠ ESU AMERIKIETIS' 
SEKMADIENIS

Kiekvienais metais trečias 
gegužės sekmadienis yra ski
riamas parapijos metiniam iš
važiavimui. Bet šįmet karo dė
liai piknikas atidėtas ant to
liau, o sėkmadienį įvyks ypa
tingos pamaldos už jaunuolius 

Irsusirinkę) bažnyčion, kad pa-, ir mergaites, kurie tarnauja 
gerbti savo žemiškąsias moti- j krašto apgynimui. Sekmadienį 
nas, o po pietų visi grįžo, kad suma bus atnašaujama už tų 
atiduoti garbę mūsų visų dan
giškajai Motinai Marijai. Pro
cesijoj dalyvavo Švč. Vardo 
vyrai, Altoriaus ir Rožančiaus 
moterys (visos baltai pasipuo-

NUOTRUPOS
Sardžentas Mykolas Kisielius 

lankėsi Baltimorėje pereitą 
sekmadienį. Jisai tarnauja 
prie lėktuvų netoli Washingto- 
no. Sveikas. linksmas jisai 
džiaugėsi savo paskirimu. Sakė 
darbas yra begalo įdomus ir jis 
mėgsta savo prievoles.

Mirė gydytojo Urbono ma
mytė. Palaidota iš Šv. Alfonso 
bažnyčios penktadienį geg. 8 
d. Kun. Antanas Dubinskas at
našavo šv. mišias. Reiškiame 
gydytojui Urbonui ir jo sesutei 
giliausią užuojautą netekus sa
vo mamytės prieš pat Motinų 
Dieną. Lai Viešpats suteikia jai 
amžinąją ramybę!

Net du nauji parapijiečiai pe
reitą sekmadienį buvo įrašyti į 
parapijos krikštų knygas — 
duktė ponams Grudžinskams, 
sūnus ponų Nuth. Ponia Nuth 
prieš šliūbą buvo p-le Urbečiū- 
tė. Sveikiname naujagimių tė
vus. Linkime jiems daug džiau
gsmo iš jų vaikelių.

Sekmadienį, gegužės 10 d., į- 
vyko Šv. Vincento Pauliečio 
draugijos susirinkimas. Ši 
draugija daug darbuojasi bied- 
nuomenės labui. Dabartiniu lai
ku draugija šelpia tris šeimas 
pinigiškai ir, keletą šeimų ap
rūpina drabužiais ir maistu. 
Be to. draugija daug dirba ir 
šios šalies apsigynimo progra
moje. būtent .renka seną meta
lą, vartotus popierius ir kitas 
smulkmenas, kuriuose yra pa
sireiškęs trūkumas. Draugijai 
gyvai ir sumaniai vadovauja 
parapijos kleb. kun. P. J. Juš
kaitis.

Moterų Sąjungos Mass., Me., 
ir N. H. apskričio suvažiavimas 
įvyks Gegužės 17, 1942, Aušros 
Vartų parapijos svetainėj, 15 
Highfield Rd., VVorcester, Mass. 
Sesijos prasidės 1:30 vai. po 
pietų. Kuopos malonėkite skait
lingai prisiųsti atstovių. Yra 
svarbių klausimų, kuriuos tu
rėsim aptart. Taip-gi planus su
daryti dėl Moterų Sąjungos pik
niko, kuris įvyks Worcestery 
Aug. 30, 1942. Taipgi būtų ma
lonu išgirsti nuo visų kuopų 
kaip naudojasi Vajumi; naujų 
narių įrašymu, kuris baigsis 
birželio 30, 1942. Atsiminkite, 
kad Moterų Sąjunga yra vienin
telė katalikių moterų organiza
cija Amerikoje, kuri teikė pa
šalpos ligoje ir pomirtines iš
moka. Kiekvėienoje kolonijoje 
yra kuopos ir sąlygas galima 
nuo kuopų valdybų sužinoti.

Teklė B. Mažeikienė,
Apskričio Pirm.

Pranešimas ir KvietimasSekmadienį, geg. 10 d.. 8:30 
vai. mišiose Sodalietės ir para-. _ .
pijos mažąsis choras, pagerbi- I s‘u°m* Pranešam, kad 
mui motinėlių, turėjo bendruiLDS Connect.cut apskri- 
Sv. Komuniją. , cio pusmetinis suvaziavi-

10 vai. šv. mišios buvo laiko- ma„s_ įvyks sekmadienj, ge
mos šv. Vincento draugijos in- g.uzes 31 d- 1942 m > 
Uncijai, visa draugija ir para-i KaZlmlerO PAPUOS sale- 

pijos didysis choras ėjo “in
corpore” prie Šv. Komunijos.

SERGA
Šiomis dienomis rimtai susir

go p. Alena Navašinskienė. p. 
E. Navašinskienė patalpinta 
Cambridge miesto ligoninėje. 
Sekmadienį, gegužės 10 d., kun. 
A. Baltrušiūnas aprūpino ją 
Šv. Sakramentais.

jaunuolių intencijas. Švč. Sa
kramentas bus išstatytas per 
visą popietį. 4 vai. įvyks Šv. 
Valanda per kurią bus šventi
namos šv. Tėvo ir Amerikos vė-

šusios), Sodalietės ir parapi jos į liavos, kurios pasiliks sanktu- 
vaikučiai. Gegužės karalienė Į arijoj už altoriaus grotelių per 
buvo Marijona
P-lės Švč

Akelaitytė, o visą karą. Taipgi bus viešai iš- 
statulą nešė keturios skaityti vardai visų, kurie tar-

Maskevičių šeimos sesutės. Va
lerijonas ir Antanas Strazdaus- 
kai, Feliksas Rėkus,
Petkus ir Kazimieras Vilčinš-
kas prižiūrėjo tvarką. Kaip ki
tais metais taip ir šįmetą pro
cesija buvo įvairiaspalvė. Dėka 
Sesučių Kazimieriečių rūpes
čiui mūsų mokyklos vaikučiai

nauja Dėdei Šamui iš mūsų pa
rapijos ir Garbės Sąrašas bus 

Feliksas pakabintas bažnyčios priemė
tyje. Virš 50 jaunuolių dėvi ka
reivių ir jūreivių rūbus. Tai ne
mažas būrys iš mūsų nedidelės 
parapijos. Visi pereitą sekma
dienį buvo kviečiami dalyvauti 
šios d’enos pamaldose.

Didelėmis Raidėmis 
Maldaknygė

“Darbininke” galite gauti ką 
tik išėjusią iš spaudos didelė
mis raidėmis kun. Pr. Juškaičio 
išleistą maldaknygę — “Maldų 
Šaltinis^’, ši maldaknygė yra 
paranki kaip vyrams, taip ir 
moterims, nes ji yra nedidelio 
formato — 5Vi x 3 Vi colių. 
Storumo apie pusę colio, odos 
apdarai,, ant kurių. įspaustas 
gražus auksinis simbolis 
kryžius karūnoje. Kaina tik 
$2.50. v

Gegužės 5 d. išvyko į karo 
tarnybą p. A. Bartkus, p. A. 
Bartkus stojo į radio operato
rių skyrių, nes jam šio darbo 
šaka labai gerai žinoma. Jis 
vienintelis iš Cambridge lietu- • 
vių jaunuolių turėjo savo na-' 
muose radio siųstuvą ir priim- J 
tuvą; jam taip-gi ir telegrafo 
sistema labai puikiai žinoma. 
Tikime, kad šis lietuvi  ̂jflįmuo- 
lis karo tarnyboje užims svar
bią vietą. Linkime p. A. Bart
kui puikiausių sėkmių.

; je New Haven, Conn. Kvie
čiame visas LDS Connecti
cut apskrityje gyvuojan
čias kuopas dalyvauti šia
me suvažiavime. Prisiųs- 
dami atstovus, Įteikite 
naudingų įnešimų ir pata
rimų.

Sesijų pradžia 1-mą va
landą po pietų.

Kviečia
Dr. M. J. Colney,

. LDS Conn. apskr. pirm., 
B. Mičiūnienė,

Raštininkė.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

§02 Węshingfon Blvd.
& ^ftttTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
i Llmoslnat <KI visokių reikalų.

1. j "j ■■
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s- maldaknygę — klaidų Šalti-

JC4Š
GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONIJOSE '
Perstatė kuopos pirmininkę, 

p. T. Mitchell’ienę tarti keletą 
žodžių. Pirmininkė gražiai pa
sveikino visus dalyvius ir dėko-

NASHUA. M. H.
IŠKILMINGAS SIDABRINIO 
JUBILIEJAUS MINĖJIMAS 
Sekmadienį, geg. 3 d. LDS J° Dvasios Vadams, komisijai

65 kp. iškilmingai minėjo savo *r indrai visiems, kurie prisi- 
25 metų gyvavimo sukaktį. Ry- dėjo prie to Jubiliejaus pami- 
te Šv. Kazimiero lietuvių para- nėjimo.
pijos bažnyčioje įvyko LDS Gražias kalbas pasakė Dr. C. 
narių intencijai šv. mišios, lai- Umpa, kun. dr. P. Liutkus, adv. 
ke kurių visi nariai priėmė Šv. L. Velička ir p. A. F. Kneižys. ; 
Komuniją. Pamokslą pasakė Dr. C. Umpa ir adv. L. Velička 
kun. dr. A. Bružas. pasižadėjo įsirašyti į LDS 65

Apie 6 vai. vakare pp. Atki- kuopą. Sveikiname!
nų įstaigoje — Brick House į- , 
vyko šaunus bankietas. Daly
vavo LDS nariai, prieteliai ir 
rėmėjai, tarp kurių garbingi as
menys, kaip tai: kleb. kun. dr. 
A. Bružas ,kun. J. Bucevičius, i 
kun. dr. P. Liutkus ir Brolis 
Jonas iš Hartfordo, ‘Darbinin
ko’ redaktorius p. A. F. Knei
žys, Dr. C. Umpa, adv. L. Ve- J 
lička.

įo Komisijos pirminin- 
azys Nadzeika pradė- 
imą įžangine kalba, 
lamas tikslą, ir pa- 
in. dr. P. Liutkų sukal- 
lą. Po to pakvietė kun. 
ą būti toastmasteriu. 
au visi pasistiprino pp.

Muzikalę programą išpildė 
dainininkės p. Ona Skirkevičie- 
nė, pp. O. Sabeliauskaitė, V. 
Augunaitė ir Rožė ir Ona Gai
dytės, vodavaujant ir akordio- 
nu pritariant p. Jonui Tamulio- 
niui. p. Skirkevičienei akordio- 
nu pritarė jos sūnus Juozas ir 
Jonas Tamulionis.

Baigiant programą, kun. dr. 
A. Bružas perskaitė Šv. Kazi
miero pašalpinės draugijos 
sveikinimą, kurį pridavė tos 
draugijos pirmininkas p. Jonas' 
Arlauskas.

Po vakarienės, akordionistai 
p. Jonas Tamulionis ir p. Juo
zas Skirkevičius sugrojo links-

pagamintais ‘skanfais mus muzikos kūrinėlius - pol- 
kun. dr. A. Bružas kutes’ Dalyviai turėjo progą 

smagiai pasišokti. Nors jau bu
vo vėlus laikas, bet niekas ne
norėjo skirstytis. Kaikurie su
sėdę ant pievelės gėrėjosi tyru 
ir šiltu oru.

Reikia pažymėti, kad pp. At- 
kinai tikrai maloniai visiems 
patarnavo. Jie yra LDS 65

pradėjo programą. Labai nuo
širdžiai sveikino LDS 65 kp. 
visos parapijos vardu ir linkė
jo, kad kuopa ir ateityje tęstų 
savo kilnią darbuotę.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, Jiemiela nei gy- . . 4 . . „ .

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad kuopos nariai, Darbininko ir 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu
įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus.

■i,’ - K > /

—

NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS 
MALDAKNYGE

“MALDŲ ŠALTINISn

Sutvarkė ir išleido 
KUN. PRANCIŠKUS I. JUŠKAITIS 

Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.

Visuomet yra jauku ir malonu melstis iš geros 
maldaknygės. Ši maldaknygė tikrai puiki, nes joje 
yra rinktiniausios ir būtiniausios maldos, kalba 
sklandi, raidės didelės, nedidelio formato, patraukli. 
Tinkama kaip vyrams, taip ir moterims.

“MALDŲ ŠALTINIS” didumo — 5V4 x 3V4 colio. 
Storio — biski daugiau kaip pusė colio. Odos apda
rais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.

KAINA TIK $2.50

Užsakymus siųskite su money orderiu—

“DARBININKAS”
366 W. Broadrvay, So. Boston, Mass.

lankėsi gimines, būtent, p. Es- 
telos Sykes tėveliai pp. Raude- ’nis”, kurią sutvarkė ir Jšfcidp 
liūnai iš Bfcįgttton, jos sesuo ir t kun. Pranciškus Juškaitis ,tai 
švogeris pp. Mclntyre iš Wa-'gali kreiptis pas Joną Jeskele- 
tertown, ir brolis Jonas Raude- vičių. Kaina. $2.50. Rap.
liūnas, pp. Sykes suruošė vai- -----------------
šes jųjų sūnelio Jono K. Pir- j • Inžinierius Juozas Ikasala, 
mosiąs Komunijos priėmimo sūnus Juozo ir Joanos Ikasalų, 
proga. Blinker Cafe savininkų, birže-

------------ lio 14 d. rengiasi priimti mote-
Penktadienį, geg. 8 d., Nor- rys^gs ąakramentą su p-le Jule 

woodo ligoninėje p. P. Naujo- povįiaičiūte iš Brockton, Mass. 
kaitienė, gyv. Pleasant St., pa- globas bus Šv. Roko parapijos 
sidavė operacijai. Kiek teko bažnyčioje, su* šv. mišiomis. 
patirti, operacija pavyko, p. pasisekimo. Inžinieriaus
Naujokaitienė yra Moterų Są- tėveliai yra seni LDS nariai ir 
jungos kuopos ir kitų organi- -Darbininko” rėmėjai, 
zacijų narė. Linkime pasveikti. # Jonas Jeskeievičius uoliai

Moterų Sąjungos kuopa iš- Patina naujai išleistą malda- 
rinko atstoves, būtent, pp. I. knygę Maldų Šaltinis . 
Tvaskienę, A .Novikienę ir M. • Lietuvių Franklin Club, ge

gužės 24 d. ruošia naujai pasta
tyto namo atidarymo bankietą. 
Tuo reikalu daug darbuojasi 
Juozas Treinavičius.
• Iš Brocktono nemažai išėjo 

lietuvių jaunų vyrų į Dėdės Sa-
Sekmadienį, geg. 17 d. Šv. mo kariuomenę ir laivyną. 

Jurgio lietuvių par. bažnyčioje | • Brocktoniečiai ruošiasi prie 
Moterystės Sakramentą priims LDS gegužinės ,kuri įvyks Ro-

MISIJOS

Čiubatienę dalyvauti apskričio 
suvažiavime, kuris įvyks Auš
ros Vartų parapijoj, Worces- 
ter, Mass. Gal atsiras ir dau
giau, kurios važiuos.

p. Izabelė Smilgytė ir p. Jonas 
Šapalauskas iš Stoughtono. 
Vestuvių bankietas įvyks Ru- 
neberg svetainėje, Wilson St.

p. Izabelė Smilgytė yra So
dalietė, Choristė ir veikli para
pijoje. Jos tėveliai yra ilgame
čiai “Darbininko“ skaitytojai.

muvos parke, gegužės 30 d.

DETROIT, MICH.
Šv. Antano Pąrapija, West Side 

NUOŠIRDI PADĖKA 
Pirmiausiai, aukavusiems pa

rengimui vakarėlio, kuris įvy
ko geg. 3, Lietuvių Svetainėje.

Pereito sekmadienio vakare, e. Rose $10.00, J. Žimas $7.50, 
pp. Grudzinskų namuose, St. p. Grybas $5.00, P. Tautkus ir 
James Avė., įvyko * shower , jo draugas P. Tulauskas, per 
pagerbti jaunavedžius pp. Gru- abu $7.50.
dzinskų sūnų, kuris apsivedė i Darbuotojams, kurie iš šir- 
gegužės 2 d. Šv. Jurgio lietuvių dies darbavosi: pirmininkui J. 
par. bažnyčioje. j gįnkunui, kuris visa kuom bu-

Juozas Pazniokas užbaigė Vo pasiryžęs rūpintis, bet ne- 
mokslus Bostono Kolegijoj. laiminga liga perbloškė mūsų 

geradarį, vistiek nenustojo rū
pinęsis, kad kas jo vietą užim
tų. Tai A. Yuršis, K. Bielskis,

Gegužės 10 d. Sodalietės pą- p. Yarmokas, ~ A. Karpauskas,- 
gerbė dangiškąją Motiną Mari-: z Kukutis, V. Shirmas ir P. 
ją. Prie Šv. Roko lietuvių para- Keblaitis.

MONTELLO, MASS.Nariai pasižadėjo darbuotis, 
kad kodaugiausia nuvažiuotų į 
apskričio išvažiavimą, geg. 30 
d., Romuvos parke, Montello.

Plačiai kalbėta apie LDS sei
mo šaukimą ir galimybes pa
siųsti atstovus į jį. Pageidauta, 
kad Centro Valdyba šauktų 
seimą. Išrinko du atstovu: J. 
Versiacką ir Ievą Tvaskienę.

priėmė šv. Komuniją Šv. Vardo 
draugijos nariai ir Sodalietės, 
ir daug kitų.. .

Tai buvo daroma Motinos 
Marijos garbei ir motinėlių in
tencijai.

3 vai. po pietų įvyko Geguži
nė procesija. Dalyvavo Sodalie
tės, Marijos Vaikelių draugijos 
narės ir Altoriaus berniukai. 
Procesija įvyko lauke. Prie 
gražiai papuošto gėlėmis Mari
jos altorėlio procesijos dalyvės 
giedojo Marijos garbei gies
mes.

Gegužinės procesijos karalie
nė buvo p. Aidukonytė.

Procesijai suėjus į bažnyčią, 
įvyko palaiminimas Švč. Sakra
mentu. Dalyvavo daug žmonių.

Šią savaitę Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčioje ve
da misijas kun. Jonas Kidykas, 
jėzuitas. Misijų užbaiga įvyks 

£g Atkins, kur gausite skanių vai-' sekmadieni, geg. 17 d. Patarti- 
na visiems pasinaudoti Dievo 
malonėmis šių misijų metu.

Darbininkų Radio rėmėjai. Pa
tariame visiems sustoti pas pp. ,

gėlimą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, j
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus gįn, įr ieigU nori pailsėti, tai ralVobnV TTOK’ff'MTn P-ArT\YYV3 ° J r «

galite apsistoti vienai dienai ar ■reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin-

SkSSS. “SSS. “SUK™ P4 P- Alvira Čepienė.
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- ; _____________
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa- i
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARAN
TIJOJ AM, kad, pavartojus kelis sy
kius, aplaikysi palengvinimą ar pini
gus grąžinam.

Kaina 75c.. $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori palaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes. tai visada klausk taip: DE- 
KENS OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT. tai tik Ūda 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mastį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO.,
Hartford, Conn.

Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

savaitei poilsiui.
Beje, tą vakarą įsirašė į kuo-

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Moterų Sąjungos kuopa, pe
reitą sekmadienį gražiai pami
nėjo Motinos dieną. Išklausė 
šv. mišių ir bendrai priėmė šv. 
Komuniją. Prisidėjo ir Jaunų 
Moterų ir merginų klubas, nu- 
pirkdamos gražių gėlių P. Švč. 
altoriaus papuošimui. Vėliau 
turėjo Tavem viešbutyj savo 
motinėles pagerbti bankietą. 
Dalyvavo ir kleb. kun. A. Bru
žas ir kun. J. Bucevičius.

Šiomis dienomis pas pp. K. 
Nadzeikus lankėsi p. Ga Kvara- 
ciejienė su sūnum. pp. Kvara- 
ciejai yra “Darbininko” skaity
tojai ir rėmėjai. Jie džiaugiasi 
“Darbininko” turiniu.

Dzūkelis.

NORtfOOD, MASS.
Sekmadienį, geg. 10 d. įvyko 

LDS 3 kuopos susirinkimas, 
parapijos svetainėje. Perskai
tytas protokolas ir laiškai iš 
Centro ir apskričio. Išklausyta 
raportai iš LDS apskričio su
važiavimo.

pijos bažnyčios buvo paruoštas 
gražus P. Švč. altorius, prie 
kurio atlaikytos pamaldos. Pa
maldose dalyvavo daug žmonių.

Geros gaspadinės, kurios kaip 
bitelės gražiai darbavosi, pasi
šventė: J. Ribek, H. Ribek, M. 
Zorskis, E. Šaltene, M. E. Bo-

Po pamaldų atvirame ore, gie- rig) A Trimeriūtė, I. Yarmo-

Pereitą savaitę p. Mykolas 
Jablonskis, gyv. Savin Avė. 
nuvežtas į Faulkner ligonin^., 
Forest Hill. Dirbtuvėje jam su
žeidė koją. Linkime pasveikti.

Pereitą sekmadienį, 8 vai. ry
tą laike šv. mišių Šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčioje priėmė 
Pirmąją Šv. Komuniją penki 
berniukai, būtent, Jonas K, Sy
kes; Jonas Sabaitis; Ričardas 
Vasiliauskas; Frederikas Ri
kardas; Vilimas Larasys.

Pažymėtina, kad tą rytą ben
drai dalyvavo šv. mišiose ir

Po pamaldų Sodalietės su
ruošė pramogėlę motinėles pa
gerbti bažnytinėje salėje.

Tą pačią dieną pas adv. pp. 
B. Sykes, gyv. 125 Bond St.,

dodami Marijos giesmę, suėjo 
visi į bažnyčią, kur suteiktas 
palaiminimas Švč. Sakramentu.

Po pamaldų parapijos svetai
nėje įvyko parmoga motinoms 
pagerbti. Dalyvavo kleb. kun. 
J. Švagždys ir kun. F. Norbu
tas.

Tą pačią dieną, 6:30 vai. va
kare, parapijos svetainėje p. 
Matuzas rodė judamus paveik
slus — Lietuvos gražiuosius 
vaizdus ir apie karą. Dalyvavo 
daug žmonių.

Kar norėtų įsigyti gražią, di- 
deliomis raidėmis atspausdintą

kiūtė ir A. Yuršytė.
Lai Dievulis gausiai Jums

atlygina, o mes nepamiršime 
savo maldose.

Dėkingos,
Šv. Pranciškaus Seserys.

WHIiam J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I. 

Telephone:
Ofiso: Oexter 1952 

Namų: PI. 6286

NAUJOSIOS ANGLIJOS METINE ŠVENTE

LIETUVIŲ SĄSKRIDIS
Rengia Lietuvos Vyčių N. A. Apskritys, LDS ir Laikraštis “Darbininkas”

Šeštadienį, Liepos - July 4 dieną, 1942
|a

Romuvos Parke, Montello, Mass.
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Penktadienis, Gegužes 15, 1942

*1 Am An American Šimtai patriotinių organi
zacijų, tūkstančiai naujų 
piliečių.

Lietuviai taip pat daly’ 
vaus.

VIETINES ŽINIOS SKUBIAI PARSIDUODA un®- 
deraišk&i įrengta grosernė-bu- 
černė, (Skaitoma gražiausias 
Storas Lawrence), tirštai apgy
ventame centre, kampinis na
mas, patrauklus. Biznis 22 m. 
išdirbtas. Parduosiu pigiai, nes 
pragyvenimui turiu sutaupų — 
retairmu. Kreipkitės į savinin
ką: Jonas Sakavičius, 296 Park 
St., LaWrence, Mass. arba į 
“Darbininko” administraciją.

(27-4-8-11)

Sekmadienį, gegužės 17- 
d. Bostonas iškilmingai ir 
patriotingai minės “I Am 
An American Day”. Jung. 
Valstybių kareiviai, jūrei
viai ir valstybės sargybos 
nariai ir tūkstančiai Bos
toniečių sudarys 7 valan
dų paradą gatvėse. Kitą 

| dalį parados sudarys 
“float’ai”.

Tos dienos iškilmės už
sibaigs gražia progra
ma—vaidinimu tyrame o- 
re, Hatch Shell, Charles 
upės pakraštyj.

Bostono miesto mayoras 
Tobin, Henry Nicolls, 
Jung. Valstybių natūrali
zacijos departmento di
rektorius, ir kiti įžymūs 
vadai pareiškia, kad tos 
dienos iškilmėse dalyvaus

ŠOKIAI
Vyčių Rateli* Laimėje 

Čampionatų
Pereitą ketvirtadienį vieti

nės Vytės, vadovaujamos p. A. 
Marksaitės, žaidė “bowling” su 
Worcesterietėmis “Stylettes”, 
vadovybėje p. J. Styles, So. 
Bostono L. Vyčių Bowling Al- 
leys. Abu rateliai buvo laimė
ję po vieną žaidimą. Šis buvo 
nulemiantis. Vietinės Vytės, 
kurios savo ratelį vadina ‘Mar- 
ąuettes”, laimėjo trečią žaidi
mą ir tokiu būdu pripažintos 
čampionatės.

Žaidimo pažiūrėti buvo atvy-
! kę Leit, J. Styles ir J. Seilius išI
i Worcester, ir kun. K. Jenkus, 
I vietinės kuopos dvasios vadas.

Po žaidimo p. I. Marksienė 
pavaišino skaniais užkandžiais.

varsomis Šv. Petro par. bažny 
čią ir gėlėmis jos altorius. &E6TADIENĮ,

Bostono Kolegija šiomis die
nomis laikė mokslo baigos iš
kilmes. Programa gana plati. 
Geg. 11 d., čia 1917 metų klasė 
apvaikščiojo 25 metų sukaktį 
kolegijos baigimo. Šioje klasėje 
randasi ir Tėvas Mešlis, S. J. 
Proga kolegijos ir klasės iškil
mių Tėvas misionierius lankėsi 
ir So. Bostono lietuvių Šv. Pet
ro bažnyčioje ir klebonijoje.

Geg. 18 d., rytą ir vakarą bu

vo klausomos išpažintys. 8 vai. 

ryte, kun- Virmauskis giedojo 

šv. mišias įr pamokslą pasakė 

apie Popiežiaus pasiuntinybę.

7:30 vai. vak., pamaldas laikė 

kun. Al. Abračinskas. Pamoks

lą pasakė kun. dr. K- Urbona

vičius.

Somerset Viešbuty — Levi* XIV Ballroom
BOSTON, MASSACHUSETTS 

Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 85c. (Įskaitant taksus)

Vyčių nariai tarnaujantieji kariuomenėj bus leiįHatm veltui.

Kviečiame visus, iš visų kolonijų atvykti į šiuos metinius 
šokius. Pelnas skiriamas Apskričiui ir Centrui. Visiems bus 

užtikrinta laiką gerai praleisti. Atvykite ir atnaujinkite savo 
pažintis — pamatysite savo draugus, Vyčius tarnaujančius 

kariuomenėj. Lauksime! KOMITETAS.
Tą dieną Šv. Tėvas 

pasauliui per radio.

kalbėjo <100* PURE HONEY)

Geg. 12 d., Seserys mokyto
jos puikiai išpuošė Popiežiaus

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtas
Saldumynas

Sveikatai
Kitą sekmadienį, 7 vai. vak., 

bažnytinėje salėje, W. 5th St., 
bus paskutinį kartą statoma 
operetė “Skirmunda”. Bus ir 
priedų. Paminėsime “I am A- 
merican Day”. Vakaro pelnas 
eis vakarinės mokyklos fon
dam

DAKTARAI KONČIAUS BITININKYSTĖ
37 Battery St.. No. Abtogtoa. Maaa.L. Vyčių 17 Algirdo kuopos 

susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gegužės - May 17, 1942. 2:30
vai. p. p., Vyčių kuopos kamba
ryje.

Visi nariai prašomi būtinai 
atsilankyti, nes bus svarstoma 
daug svarbių reikalų. Po susi
rinkimo bus užkandžiai. Nesi- 
vėluokite visi nariai atsilankyti 
labai punktualiai. Raštininkas.

Širdingai dėkojame South 
Bostono parapijiečiams, kad 
atsilankė pamatyti vaidinant! 
veikalėlį “Sklrmundą”, gegužės1 
10 d., Seselių mokytojų naudai.

Tariame dėkui kunigui Vir- 
mauskiui, kad paskyrė šį vaka
rėlį mums, poniai Svilienei ir 
panelei Knuipiūtei už jų dar
buotę, ir poniai Karčiauskienei, 
kad pasidarbavo per tą vakarė
lį ir našlaičių naudai.

Visuomet Jums dėkingos, 
Nukryžiuoto Jėzaus Seselės.

šimtas dolerių dovanų kuris įrodys, 
medus nėra tikras bačių mechas

Lietuvis Dantistas
MEDAUS KAINA —

Kvorta, stiklinė ............... 85c.
5 svarai ............................ $1.25
Galionas, 12 svarų........... $3.00

Persiuntimą mes patys apmo
kame. Siunčiame irgi C.O.D.

Končiaus Bitininkystė 
57 Battery St.,

No. Abington, Mass.

PARSIDUODA “Variety 
Store” su groseriu ir rakan
dais. Yra naujas šešių pėdų 
refrigeratorius, laikyti mėsas, 
prie gero kampo. Atsišaukite 
M. Tamulaitienė, 188 W. 9th 
St., So. Boston, Mass.

(15-19-22)

517 E. Broad way,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660 

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 0 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

'įbatomis nuo 9 iki 6 vai vak. 
'liomis nuo 9 iki 12 vai dieną 

(pagal sutarti)

Sekmadienį, geg. 10 d. vakare , 
įvyko So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos ‘šurum-burum’ 
savoje svetainėje. Šis vakarėlis 
buvo suruoštas tik tos draugi
jos nariams.

Dalyvavo apie 500 narių su 
savo šeimomis.

Kaip žinoma klūbas yra at
naujintas. Dabartinė klūbo val
dyba, kurios pirmininku yra 
adv. Jonas Grigalius, uoliai 
darbuojasi, kad pakeiti klūbo 
vardą.

Šiame parengime buvo iškel
ta nauja Amerikos vėliava, ku
rią klūbas įsigyjo šiomis dieno
mis.

Visi dalyviai praleido links
mai laiką.

Rengimo komisijoje buvo šie 
nariai: Dr. Antanas Kapočius, 
pirmininkas; adv. Juozas Cų- 
nys, A. J. Namaksy, Jonas Pet
rauskas, Vladas Jakštas, Vin
cas Amsie, Kastas Mereškeyi- 
čįus ir Aleksandras Bernotas- 

Rap.

Ruošiamės prie metinės Šv. 
Petro par. procesijos Marijos 
garbei. Kunigai minėjo, kad ji 
įvyksianti geg. 24 d., 2 vai. p.p. i 
Prašė parapijiečius rengti savo
jaunimą tai religiškai eisenai.•
Sodalietės, kun. K. Jenkaus ir 
Seserų mokytojų vadovybėje, 
darbuojasi, kad šių metų pro
cesija būtų puiki ir didinga. 
Žmonės, praėjusį sekmadienį, 
prie bažnyčios durų, sudėjo au
kų naujiems procesijos papuo
šalams.

1VAIR0S SKELBIMAIet. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman artl Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

PIRKIT NAMUS
Dabar yra geriausias laikas 

pirkti namus ir farmas, kol dar 
nėra pabrangę, ateity namai ir 
fartnos bus brangesni, nes ma- 
teriolas ir darbininkai eina 
brangyn, tokiu būdu ir nuosa
vybės eis brangyn. Aš turiu 

j daug namų ant pardavimo 1-2- 
3 ir 6 šeimų, iš kurių jūs galit 
pasirinkti ir už mažą kainą. 
Nusipirkti, Dorchester, Quincy, 

jMattapan, Hyde Park, Roslin- 
jdale, West Roxbury ir Cam
bridge. Kas norit namą ar far
mą pirkti, kreipkitės pas mane.

SVILLIAM A. AMSIE 
1 30 Carruth SL, Dorchester,

prie Ashmont Station 
Tel. GENeva 3719

IŠSIRENDAVOJA keli kamba
riai, 3, 4, arba 5 su bath ir vi
sais improvementais ir šiluma. 
Pageidaujama vedusios šeimos, 
kuri galėtų išnuomuoti vieną 
kambarį namo savininkei ir 
leisti vartoti virtuvę. Taipgi 
priimčiau kelius kvaterantus 
vietoj šeimos. Atsišaukite — 
A. Vilkišienė, 24 St. Marks 
Road, Dorchester, Mass.

LAIKRODININKAS
Parduodu (vairiausios rOSies 

auksinius ir sidabrinius daiktus. 

TAIPGI IR PATAISAU 

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

Antradienį, ge£, 12 d. “Dar
bininko” redakcijoj lankėsi 
kun. dr. A. Bružas, Nashua lie
tuvių klebonas, ir kun. J. Kidy
kis, S. J., kuris šią savaitę ve
da misijas Šv. Kazimiero lie
tuvių par. bažnyčioje. Nashua, 
N. H.

Naujos Anglijos L 
Vyčių ApskritisTeL Kirkland 7119

Patine Luzacte,MD.
(Lietuvė gydytoja)’

400 Broadvvay,
Cambridge* Mase.

ruošiasi pagerbti Centro Valdy
bos narius, gyvenančius ir vei- 

I kiančius tame apskrityje, bū
tent, Centro Pirm. Praną Raz- 
vadauską, kuris per ilgą laiką 
darbuojasi Vyčių organizaci
joje; Centro Sekr. Teofilę Auk
štikalnytę ir Finansų Sekr. Fe
liciją Grendelytę, kurios taip 
pat labai nuoširdžiai dirba or
ganizacijai.

| Pagerbimas yra jungiamas su 
įrengiamais šokiais, kurie įvyks 
šeštadienį, geg.-May 16 d., 8 v. 
vakare. Hotel Somerset — 
Louis XIV Ballroome. Gros 
puiki orkestrą. Rengėjai kvie
čią jaunimą ir senimą daly- 

I vauti.
Mūsų lietuvaitėms bus gera 

proga susipažinti su lietuviais 
kariais, kurie yra pasižadėję 
atvykti. Visi ir visos dalyvau
kite K. of L. šokiuose. Lauksi
me visų!
Šokių Rengimo Komisijos 

Pirmininkės —
A. Marksaitė ir

O. Razvadauskaitė.

7-11 Ellery St.,
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2923
Skalbiame visokius skelbinius 

Pajimame ir pristatome 
į namus dykai.

Pereitą sekmadienį įvyko 
Kęstučio klūbo parko, E. De
dham, Mass., atidarymas. Da
lyvavo daug žmonių. Liks gra
žaus pelno.

Šį sekmadienį taip pat įvyks 
piknikas toje pačioje vietoje— 
Kęstučio klūbo parke.

BRICK HOUSĖ

Ant Derry Road

Hudson, N. H. Route 102
Tarpe Nashua ir Derry, N.H.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
" Nuo 6 iki 8. 

Sekmadieniais pagal sutarti.

Mes Darome Rezervacijas 
Privačiams ir Parems.

Iškilminoos Auksino* 
VestuvesOPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare 

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

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

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

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

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė, 

4115 Washington SL, Roslindale,
Tel. Parkway 2352-VV.

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

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

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V. JONO EV. BL. PA6ALPINE8 
ORAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. RaSt. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

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

Iždininkas — Vincas Zaleskas.
613 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Maršalka «— Jonas Zaikis,
7 Winfield SL, So. Boston, Mase.

BROLIAI STRAKAUSKA!, Sav.
Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų Ir 

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

Ugrysuojeme.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Beeten, Mas

Kambariai dienai ar savaitei Pereitą sekmadienį, gegužės j 
10 d., švenčiant Motinos dieną, 
įvyko mūsų kolonijoje auksinės 
vestuvės, kurias lįgksznai pa
minėjo, po 50 metų gražaus ve
dybinio gyvenimo, ponas Donu- 
nikas Česnulevičius ir jo myli
moji žmona Marijona Seskevi- 
čiūtė - česnulevičienė. Jų gar
bei įvyko labai gražus pilnai 
lietuviškas pokytis Dariaus 
posto svetainėje, buvusioje 
Drake mokykloje.

Grojo tikrai lietuviška orkes
trą, kuri susidėjo iš armonisto 

Į ir smuikininko. Svečių buvo 
Įvirs šimtas — giminių ir drau-

Telefonas Nashua, N.H 
1566-VV4

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Ltthuanian FumHure C#.

REIKALINGAS jaunas vai
kinas, turįs patyrimo parduoti 
batus. Darbas tik šeštadieniais. 
Atsišaukite pas

SULLIVAN SHOE STORE
469 Broadivay, So. Boston.

(15-19-22)

S. Baraseviaus ir Sūnus
MOTERIS PAGEllfelNINK®
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teiaea

254 W. Broadvvay, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta: 

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

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

326 - 328 West Broadvvay Valgomų Daiktų Krautuvės

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Gegulės ir Birželio Mėnesių 
BARGENAI

GRADUANTAMS DOVANOS
(Kurios ilgai tveria)

*-ongines — Wittnavers — Elgins 
Waltham — Gruens — Byson &t zrsVMb otners.

2. Parker Pens — Sheaffers & 
Watermans.

ąg f3. Cultured Pearls — Ronson
Lighters, Crosses & Lockets.

Atydos Nuotakams
Orange-Blossom Vedybiniai Žiedai, Baltojo 
Sidabro, Platino, Geltoni ir Ružavi, Madnūs 

Į ^a^mon^n^ Žiedai, visokio saizo ir stiliaus.
Kiekvienas atitinka skoniui.

FRANK G. JVHITKENS
■ ttfatchmaker & leureler, j J

Hetuvis Laikrodininkas) 
SWI«jRA MŪSŲ SPECIALYBĘ f

Bronis Kontrim
CONSTABLE 

Real Estate A Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road 

Tel. SOUth Boston 2483 

COAL-COKE-OIL

Labai skanius valgius paruo
šė ponia Rožė Kuzmečienė ir Į 
ponia Ona Penick. O ponia Na- 
nartavičienė su moterų grupe! 
padainavo labai gražių lietu-Į 
viškų oliaudies vestuvių daine-: 
lių.

Ponia česnulevičienė dėvėjo 
tikrai lietuvišką kornietą ir 
skepetaitę.

Prie slenksčio įžengiant su 
į auksinėmis lazdelėmis tuojau 
buvo sutikti su vynu ir juoda 
duona, pagal senovės Lietuvos 
paprotį.

Svočia buvo Marijoną Jokšie
nė iš Lawrence. o svoAfcs&Tomas 
Česnulevičius iš Montello.

Tėvelius sveikino sūnįs' Da
nielius i įj f Albertas, dįdiO\<Įna 
ir teta

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorlua h 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

TaL ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką Pikiu-:' 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir! 

visokiems Parengimams. |
Kabos prieinamos. !

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BayVievr Motor Service
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių lSdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravt

FUNERAL HOME

664 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graborial lr Bėlsamuetyal

T Hamlin St.;*r E. 8th 5
SOUTH BOSTON, MASS.

^jke. (topcfclūnasA- Peter Tročfok*
Savininkai.

ienė. Buvo įteik Grafton Avė, Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-Rlabai gražiai' pasibsu

yęvo;\oy yn/vu/yo; \»;\ny -o 'j■ n; vo, 'V m i »
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RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

MatuJ/pųit^^. M. Kašėtaitė, A. 
Šambarys, J. Laudinskas, J. 
VilčiaUskaJ; M. Bogušas, A. 
Pužas ir, P/ Jakubauskas .Visi 
buvo patenkinti šiuo parengi
mu.

HEW BRITAIN, CONN.
IŠKILMINGAI MINĖJO 

MOTINOS DIENĄ
Pereitą sekmadienį vietinės 

Sąjungietčs, iškilmingai minė
jo Motinos dieną. Ryte, 9:30 
vai. jos dalyvavo šv. mišių au
koje ir bendrai priėmė šv. Ko
muniją, skirdamos didesnei 
Dievo Motinos garbei ir savųjų 
motinėlių prisiminimui.

Vakare turėjo vakarienę su 
gražia programa, dalyvaujant 
vietiniam dvasios vadam. Pro
grama susidėjo iš vaidinimo, 
muzikos, dainų ir eilių, kurias 
išpildė daugumoje sąjungiečių 
vaikučiai, būtent, R. Valauskai- 
tė skambino pianu; gražiai vai
dino tris trumpas komedijas — 
O. Valinčiūtė, M. Liktoraitytė, 
J. Skrabulis, A. Vilčinskaitė, A. 

utytė, J. Skrabulis, A. 
kaitė, A. Rudkauskaitė

: Češkevičius. Kanklėmis
no Onutė Valinčiūtė. Ji 
įtik gera vaidintoja, bet 
kė klasiškų šokių ir gabi 
įinkė. Jei pritarė daino- 
sutės O. ir G. Preskieny- 
Kavaliauskaitė ir M. Je-

_„^ytė; gražias eiles pasakė 
M. Skrabulytė ir L. Čeponytė. 
Jaudinančias kalbas pasakė, a- 
pie motinų reikšmę klebonas 
kun. M. Pankus, kun. V. Ražai
tis ir panelė M. Jokubaitė iš 
New Haven. Vakaru vedėju 
buvo panelė J. Jenušonytė, kuo
pos pirmininkė. Programos su
ruošimu rūpestingai darbavosi 
ponios O. Valinčienė, A. Tamo
šaitienė, A. Valinčius. Skanią 
vakarienę paruošė ponios O. 
Jenienė, K. Lukas, M. Burins- 
kienė, E. Rulienė, B. Mičiūnie
nė.

Sąjungietės reiškia nuošir
džią padėką savo Dvasios Va
dams už malonų pritarimą ir 
dalyvavimą; panelei M. Joku- 
baitei, ir vaikučiams ir jų rū
pestingiems tėveliams. Ačiū vi
siems dalyviams, ir pasidarba
vusiems dėl šio vakarėlio sėk
mingumo.

dukteris ir penkis sūnus. Ve
lionis pragyveno šioje šalyje 
apie 47 metus. Buvo uolus Šv. 
Andriejaus parapijos parapi
jietis; paėjo iš Lietuvos, Vidu
girių kaimo, Punsko parapijos. 
Prie velionio karsto buvo su
dėta daugybė dvasinių ir gėlių 
bukietų. Palaidotas iškilmingai, 
su trejomis šv. mišiomis Šv. 

J Marijos kapuose, dalyvaujant 
skaitlingam būriui giminių bei 
artimųjų. Lai būna malonus 

iamžinas poilsis jo vėlei, dan
gaus karalijoj.

Gegužės 24 d. įvyks Gyvojo 
Rožančiaus draugijos kortavi
mo vakarėlis, 2 vai. po pietų 
parapijos naudai.

Geg. 31 d. įvyks Šv. Vardo 
draugijos piknikas Krugerio ū- 
kyje, Highland Avė., parapijos 
naudai. «

Birželio 7 d. įvyks parapijos 
piknikas Linden parke, Union 
City, Conn.

MIRĖ TĖVAS SKAITLINGOS 
ŠEIMOS

Gegužės 9 d. rytą, po ilgos li
gos, mirė a. a. Augustas Valin
čius, gyvenęs per ilgą laiką 
Chestnut St. Paliko nuliūdime 
savo žmoną Juozapą, penkias

I

SUNKIAI SUSIŽEIDĖ 
Pereitą savaitę puldamas du

šimtu pėdų žemyn, nuo važinė
jančių kalnų, fotografuojant, 
sunkiai susižeidė jaunuolis Le
onas Gribauskas, gyv. 97 Bel- 
den St. Nelaimingasis randasi 
Middletown ligoninėje dar ne
atgavęs sąmonės.

MINSTREL IR ŠOKIAI 
įvyks gegužės 16-tą, šeštadienį, 
parapijos salėje. Rengia Šv. 
Cecilijos choras. Pradžia 8 vai. 
vakare. Kviečiami visi parapi
jiečiai dalyvauti. Pelnas skiria
mas naujų vargonų fondui.

Pereitą savaitę aukojo į var
gonų fondą J. Lastauskas ir M. 
Dimisevičienė. T.M.

WATERBURY, CONN.
Gegužės 10 d. įvyko Šv. Juo

zapo parapijos choro ir Vyčių 
teatras ir koncertas motinas 
pagerbti. Programa išpildyta 
komp. A. Aleksiui vadovaujant.

Vaidinime dalyvavo šie: Al. 
Jarus, Adelė Grėbliūnaitė, Juo
zas Janusas, Aldona Bukaus
kaitė, Pranas Bogušas, Joana 
Lušytė, R. Vaičytė, C. Smols
kytė, T. Ulinskas, Alena Padai- 
gis, EI. Karvelytė, Irena Dre- 
vinskaitė, Ona Dulskytė, D. 
Markevičiūtė, Zelionytė, Stepa
nija Sapranienė. Soio dainavo 
Petras Lazauskas. Duetas — J. 
ir A. Lušytės, M. Aiubauskaitė 
ir M. Andrikytė. Taipgi daina
vo abu chorai.

Turiningas kalbas pasakė 
kun. B. Gauronskas, p. Jonas 
Janušaitis ir komp. A. Aleksis. 
Programa užbaigta Lietuvos 
himnu. Po to sekė šokiai.

Šį parengimą suruošti daug 
pasidarbavo šie: pp. Digimienė,

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

Iš KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavemus ar restoranus visuomet reikalaukite 
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE 
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves, 
krikštynas ar paries, visuomet užsisakykite populiarų 
BROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir viešnios bus 
labai patenkinti.

Geg. 10 d. naktį pp. Pranas 
Subačius ir Jonas Saulėnas,; 
važiuodami automobiliu ant 
Naugatuck vieškelio patiko ne
laimę. Užvažiavo ant akmenų, 
kur yra taisomas kelias. Abu 
sužeisti ir nuvežti į Švč. Mari
jos ligoninę.

Šiomis dienomis tebeserga p. 
Karinauskienė, veikli LDS 5 
kp. narė. Taipgi padaryta ope
racija p. Voglenienei, kuri daug 
darbavosi parapijai ir našlai
čiams. Linkime pasveikti.

Šiais laikais yra labai daug 
vedybų. Vieni jaunuoliai apsi- 
veda prieš išvyksiant į kariuo
menę, o kiti apsiveda atvykę iš 
kariuomenės.

Gegužės 16 d. įvyksta jung
tuvės p. Alenos Augytės su ka
reiviu Šv. Juozapo lietuvių par. 
bažnyčioje, pp. Augiai yra LDS 
nariai ir pavyzdingi katalikai.

darbininkas -*7^

Naujokės - ūkininkės — Tai merginos iš Girls of Good Counsell Col
lege, White Plains, N. Y., pradeda kasti Victory Garden, prie gyvena
mo bendrabučio.

Worcester, Mass.
Aušros Vartų Parapija jodinėjimo ir pasivažinėjimo 

________ priemonės, beano, muzika, gė-
Aušros Vartų parapija šiais rtmai ir užkandžiai, sunku vis- 

metais vėl rengia Kamivalą, ką išpasakoti, 
kuris įvyks kur kas ankščiau, Svarbiausia, kad kiekvieną 
tai yra šio gegužės mėnesio 18, vakarą 6us akrobatinis, niekur 
19, 20, 21, 22 ir 23 dienose, dar nematytas, vodevilius. Ir 
Praėjusiais metais buvo tik viskas tas dykai, be jokios į- 
bandymas, nusisekė gerai, bet žanginės mokesties. Tikrai tai 
šiais metais tai jau bus tikrai 6us malonus tos savaitės kiek- 
Karaivalas; daug daugiau vi- vieno vakaro praleidimas. Kar- 
sokių įvairenybių. Būdeles su nivalo metu taipgi bus išleis- 
visokiais daiktais ir žaidimais, tos didelės dovanos, kurioms

----------------------------------------  tikietai jau seniai visiems iš-

.8
j Pastaromis dienomis pfY" 
certavimo su Bostono Simfoni
jos orkestrą, Metropolitan ope
ros žvaigždė Anna Kaskas tu 
savo vyru buvo sustojus Wor- 

į cesteryj savo pažįstamus ap
lankyti. Onutė čia turi labai 

! artimų prietelių, būtent, adv. 
ir p-nia Milleriai ir muz. J. ir 
M. Čižauskai. Beje, p. čižaus- 
kienės pirmas pažintis su Onu
te buvo 17 metų atgal, gėrėda
masi jos nepaprastu balsu, pra
našavo Metropolitan operoj 
dainuoti. Pranašavimas po virš 
dešimts metų išsipildė ir dabar 
Čižauskų gyvenimo būte tarp 
pasaulinių muzikų atvaizdų, 
garbės vietą užima mūsų Onu- 

1 tės paveikslas.

Geg. 9 d. 8 vai. ryte kleb. kun. 
K. Vasys moterystės ryšiu su
rišo S. Kilikauską su Sviklaite. 
Jonas ir Marijona Čižauskai 
jungtuvėms išpildė specia’.ę 
muziką.

Tą pačią dieną, 10 vai., Šv. 
Marijos bažnyčioj mūsų para
pijos choro pirmininkas Alber
tas Vieraitis su Jane Kievra

Geg. 3 d. muz. J. ir M. Čižau
skai buvo nuvykę į Providence,
R. I. pasiklausyti pirmo naujos
vargonininkės koncerto. Mat P^ėmė moterystės sakramentą
varg. L. Šierantaitė yra Či- 
žauskam gerai žinoma iš Mt.

Vargonais per mišias grojo 
muz. Čižauskas, ir su p. Čižaus-

Carmel, Pa., Šv. Kryžiaus pa- kienė išPildė duetą" Manasų 
rapijos. Koncertas buvo šau- ■ ^on^a (jaunojo giminaite) 
nūs. Linkėtina gražiam chorui &ied°3° sol°- Vestuvių puo-

Gegužės 3 d., 2 vai. po pietų 
Marijos Vaikelių draugijos na
riai dalyvavo specialiose pa
maldose Marijos garbei. Tai į- 
vyko Marijos stovylos vainika
vimas. Pamokslą pasakė kun. 
Pr. Aukštikalnis, S. J. Tą dieną 
per visas šv. mišias pamokslus 
sakė kun. Aukštikalnis.

Koresponden tas.

BRIDGEPORT, CONN.

pelnas buvo skiriamas parapi- dalinti, bet dar galima bus jų 
jai. Chorai gražiai pasirodė su gauti ir pačiame Kamivale. 
muzika ir gražiai pasidarbavo j Mūsų kunigai ir komitetas 
dėl parapijos. Visi chorai plati- deda visas pastangas, kad Kar- 
no tikietus, o šie asmenys tai nivalas būtų gražus ir sekmin
visur darbavosi: p. Radvilienė, 
p. Andriulaitienė, p. Einoriūtė, 
p. Dulbytė, choro pirmininkas, 
p. Brilevičas, p. Radvilas, p.

gas, ir kviečia visus dalyvauti. 
Nepamirškite tos savaitės, ge
gužės 18 — 23, toje pat vietoje 
kaip ir pernai, kampas Vernon

ir jo vadei toliau taip darbuo
tis. M. Čižauskienė buvo pa 
kviesta kalbėti apie Mot. S-gą.

Lietuvių vardas kas kartą 
geriau žinomas kitataučiams. 
Vietinių aukštesnių mokyklų 
muzikos mokytojas p. Albertas! 
Vasiliauskas - Wessell (p-nios 
O. Pakštienės brolis) šiomis i
dienomis gan gražiai atsižymė- ’ 
jo. Vedamas skaitlingas orkes-; 
tras didžioje Public Auditorijo- ' 
je puikiai išpildė sunkius vei- Į 
kalus, kad net anglų laikraš
čiai pažymėjo ypatingai apie 
jo gabumus.

ta įvyko Aurora viešbutyj. Jau
navedžiai išvyko į New Yorką 
‘medaus mėnesį’ praleisti. X.

Pirk Defense Bonds ir Stamps! 
Remk Uos šalies apsigynimą!

Albert R. Barter
Pirmiau— Pope Optical Co.

Kada Juma reikalingi akiniai 
leiskite mums Išegzaminuoti aki 
lr pritaikinti akinius. Mes padam 
me dirbtinas akla.

397 MAIN ST. Tel. 5-194* 
VVORCESTER MASS.

275 Main 8t-» Webater, M

60 ELLSWORTH ST., 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius

NOTARY PUBLIC 
280 Chestnut St.

New Britain, Conn.
Į / f J. : -

, Praeitą savaitę parapijos 
choras turėjo savo metinį pa 
rengimą motinų pagerbimui. 
Išpildė gražią muzikalę progra
mą parapijos trys chorai.

Priaugančiųjų choras pradėjo 
programą sudainuodami kelias 
gražias dainas dėl motinų, ir 
pasakė pasveikinimo eiles. Pri
augančiųjų chore visos mergai
tės buvo pasipuošusios lietuviš
kais kostiumais. Jos pašoko po
rą lietuviškų šokių.

• Suaugusiųjų choro merginų 
choras padainavo šias dainas: 
“Aš su berneliu“, “Lietuva 
brangi” ir “Kelias vieškelis 
mūs”. Solo padainavo p. Radvi
laitė, p. Al. Dulbytė, p. Norke- 
vičiūtė; duetus padainavo: p. 
Al. Dulbytė, p. Al. Einoriūtė, p. 
Radvilaitė, broliai Abramai- 
čiai; solo šokį pašoko Žalado- 
nytė. “Žydas ir Dzūkas” kome
diją suvaidino p. A. Klimaitis 
ir F. Serbentas. Sveikinimo 
kalbas pasakė parapijos kuni
gai: kleb. kun. J. V. Kazlaus
kas, ir vikaras kun. P. Karto
nas. Užbaigiant programą cho
ras padainavo šias dainas: ‘Vy
tauto Maršą’ ir ‘Tu ir Aš’. Vi 
siems pianu akompanov ir va
dovavo A. Stanišauskas.

Žmonių buvo pilna svetainė;

03 L A?

Romas (graborius, A. Stani- ir Ballard gatvių, prie Provi- 
šauskas, broliai, Abromaičiai,' dence kelio, lygiai skersai Dra- j 
p. S. Ribokas, p. Stankaitytė, tinių Dirbtuvių (South Works) 
p. Kalėdaitė, p. Mėginius, p. J. kelio. Komitetas.
Mockevičius, p. Einerienė, p.
Lučinskienė ir kiti. Kiti irgi 
prisidėjo platinime tikietų: p.
Mockevičienė, p. Čeponienė ir 
p. Strutiskienė. Visiems lietu
viškas ačiū.

Dabar visi laukia parapijos 
metinio pikniko.

Praeitą sekmadienį parapijos 
mergaičių draugija ėjo bendrai 
prie Šv. Komunijos ir turėjo

Mot. S-gos 69 kuopos narės 
Motinų Dienoj bendrai ėjo prie 
Dievo stalo. Dain. M. Čižauskie
nė per offertorium jausmingai 
giedojo Šuberto ‘Avė Maria’. 
Po šv. mišių, kurias atnašavo 
svečias kun. Malinauskas, MIC., 
buvo pusryčiai. Sodalietės gra
žiai patarnavo. Apart S-giečių 
pusryčiuose dalyvavo svečiai 

savo bendrus pusryčius, pager-1 kun. Malinauskas, kun. J. Jut-
bimui savo motinėlių. O.

KEARNY, N. J.
Gegužės 10 d. L. Vyčių 90 

kuopos nariai dalyvavo ben
drai šv. mišiose ir priėmė šv. 
Komuniją lietuvių par. bažny
čioje savo ir savo motinėlių in
tencijai. Po pamaldų įvyko ben
dri pusryčiai Šv. Vardo drau
gijos svetainėje.

Dalyvavo ir garbingų svečių, 
tarp kurių mūsų kleb. kun. L. 
Vaičekauskas. Toastmasteriu 
buvo p. V. Grinevičius. Patrio
tingą kalbą pasakė kleb. kun. 
Vaičekauskas. Taipgi kalbėjo 
miesto tarybininkai Mr. J. Hea- 
ley ir Mr. F. Vincent. Jie dėko
jo Vyčiams už pakvietimą daly
vauti. Gražias kalbas pasakė p.
J. Bulevičius iš Brooklyno, adv.
K. Povilauskas, p. V. Barčiau- 
skas, p. Kazlauskienė.

Po kalbų sukalbėta malda už 
mirusias motinas.

Pusryčiuose dalyvavo apie 
100 žmonių. Skanius valgius 
pagamino pp. Kazlauskienė ir 
Juozapaitienė. Prie stalų malo
niai patartiavo jauneM-Vytės.

Jaunimai - Y’yčiai užsitar
nauja pagyrimo už tokį gražų 
pasirodymą. ’ ----------Karesp.

kevičius ir muz. J. Čižauskas.4
S-gietės visu smarkumu ruo
šiasi prie apskričio suvažiavi
mo, kuris įvyks parapijos sve
tainėje, sekmadienį, geg. 17 d.

S-gietė Strakauskienė susirgo 
ir dabar randasi Memorial ligo
ninėje.

S-gietės Katinienės trijų me
tų sūneliui padaryta apendiko 
operacija.

Klūbietės A. Kvaratiejienės 
vyras susirgęs ir guli miesto li
goninėje.

Parapijos Moterų Socialio 
klūbo pirm. grožio saliono sa
vininkė p. A. Sinkevičienė su 
vyru Antanu, po mėnesio atos-: 
togų pietuose, grįžo abu saulu
tės apdegę ir gerai jaučiasi.

Biznieriaus Ig. Pigagos žmo
na po operacijai gan žymiai 
jau pasveikus ir vaikščioja.' 
Linkėtina p-nei Pigagienei vi
siškai pasveikti, kad sugrįžus 
į veikimą, kaip iki šiolei veik-i 
davo.

D Y11; ’i i m r

Nemažas skaičius parapijos 
choro vyrų išėjo kariuomenėn. 
Likusieji stengiasi savo užduo
tis gražiai atlikti. Pavyzdžiai, 
tingai gražiai choras giedojo. 
Motinų dienoy? per sumą. «ypa»

Telefonai taipgi 
Apribojami?

NETIKRAI APRIBOJAMI, bet War Production 
Board gai kiek ir suvaržys telefonų patarnavi
mą.

War Production Board, nei Tele
fonų kompanija "nenori daryti jokių 
ristrikcijų, bet dėlei stokos gumos, 
švino, zinko, tin, aluminum ir kitų 
materijolų, numato reikalą tą pa
daryti. šiandien, kiekvienas svaras vario, ir 
kiekvienas tonas plieno yra reikalingas karo rei
kalams.

Varis, pavyzdžiui, reikalingas panaudoti bom- 
beriams, kovojantiems aeroplanams, kruise’- 
riams, destroyeriams, submarinams. Taipgi rei

kalinga sviediniams ir kitokiems 
dalykams. Minėtas materijolas 
reikalingas daugiau šalies apsigy

nimui, negu mūsų asmeniams reikalams. Svar
biausia. reikia aprūpinti Kariuomenė ir Laivy
nas, karo industrijos. Civilinis Apsigynimas, 
Viešasis Sveikatingumas ir Saugumas. Jiems y- 
ra viskas teikiama ir bus teikiama ir ateityje.

Kaip tas viskas atsilieps j jus?
Gal visai ne, o gal ir labai palies. Pa
vyzdžiui, extension jau dabar visai 
nevedame, tik išimtinai — labai rei- , 
kalinguose atsitikimuose. Jei persi
kels! į kitą vietą, gal visai negalėsi
turėti telefoną, o jei ir turėsi, tai turėsi pasida
linti su savo kaimynais.

Taigi, jei sužinosi iš mūsų Business Ofiso, kad 
negalime jums patarnauti kaip jūs norite, žino

kite, kad mes labai apgailestauja
me negalį jus aptarnauti, bet žino
kite, kad kiekvienas sutaupytas va
rio svaras pagelbės pagreitinti Per
gale-

Jei telefono aptarnavimą negali
ma bus suteikti tiems, kurie reikalauja, supras
kite gerai, kad nei Vyriausybė, nei Telefonų 
kompanija negali tame reikale nieko gelbėti. 
Jūsų ko-operacija su mums ir kaimynais padės 
mums aptarnauti žmonių tiek, kiek bus galima.
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