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REIKŠMINGA 
SUKAKTIS

Gegužės 15 dieną suėjo 
24 metai kai susirinko Lie
tuvos Steigiamasis Sei
mas. Steigiamasis Seimas 
buvo išrinktas demokrati
niu būdu. Visa Lietuva, y- 
patingai Kaunas, iškilmin
gai šventė Steigiamojo 
Seimo atidarymo dieną. 
Kaunas buvo pasipuošęs 
vėliavomis, vyčiais, vaini
kais, iškilmingais vartais. 
Visų rūšių kariuomenė 
parodavo gatvėse akyvaiz- 
doje Lietuvos aukštųjų 
pareigūnų. Visų tikėjimų 
bažnyčiose įvyko iškilmin
gos pamaldos. Svarbiau
sios pamaldos įvyko Kate-
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Londonas, geg. 18, 
Britų kolonijų premierai 
savo susirinkime nutarė, 
kad po karo turėtų būti 
sutverta nauja Tautų Są
junga su autoritetu iš
vengti agresijos.

Bolševiku Parašiutininkai 
Ir Lenkai Vilnijoje

(LKFSB) Iš Londono 
mūsų korespondentas pra
neša, kad Vilnijoje veikia

droje, visų valdžių atsto-1 bolševikų parašiutininkai, 
van?S’ Seimo nariams irkurie kartais net sudegina 
užsienių atstovams daly-jiems nepatinkamų žmo- 
vaujant. '-j- —

6 vai. vakare, miesto te- parašiutininkai 
atre iškilmingai atidary- vien su slaptąja lenkų ar
tas Steigiamojo Seimo pir- mija. 
mas posėdis. Tuolaikinis 
valstybės prezidentas An
tanas Smetona, padaręs 
Valstybės Tarybos ir Lai
kinosios Vyriausybės dar
bų atskaitą, pervedė Stei
giamajam Seimui visą sa
vo ir valstybės tarybos ir 
kitų valdžios departmentų 
kompetenciją.

Steigiamojo Seimo at
stovai atsistojimu pagerbė 
žuvusius karžygius dėl 
Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės.

Steigiamojo Seimo pir
mininku buvo išrinktas p. 
Aleksandras Stulginskis, 
kuris 1940-41 m. (Sovietų 
okupacijos metais) buvo 
išvežtas kartu su kitais į 
Sibirą ir ten ligų, bado ir 
vargų yra kankinamas.

Pirmam Seimo posėdžiui 
pirmininkavo seniausia 
Seimo atstovė p. Gabrielė 
Petkevičaitė, raštininkavo , 
jauniausia Seimo atstove 
p. Muraškaitė.

Steigiamasis Seimas 
vienbalsiai priėmė pilną 
Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo formulą.

Steigiamojo Seimo pir
mininkas Stulginskis buvo 
prašęs ir įgaliojęs prezi
dentą Smetoną, ministerių 
kabinetą, vyriausiąjį karo 
vadą ir kitus valstybės de
partmentų vadus < eiti pa
reigas iki-bus priimta val
stybės konstitucija.

Posėdis pasibaigė 9 vai. 
vakare.

Amerikos Lietuvių Tary
ba ragina šią ir spaudos 
atgavimo sukaktis iškil
mingai minėti, kur tik ga
lima, koiškilmingiausiai.

Lietuvos piliečiai demo
kratiniu būdu išrinko sa
vo atstovus į Steigiamąjį 
Seimą ir per juos pareiškė 
savo laisvą valią. Tokią 
Lietuvą ir po šio karo nori 
atstatyti visi demokrati-

zmo-
[ nių sodybas. Bolševikų 

dirba iš-
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Kiniečiai kariai apstoję aplink pačiuptą japonų prieš-tankinę kanuolę 
Kinų - Burmos Indijos karo fronte. Jie domisi japonų karo pabūklu.

FIVE GENT3

Teismas Atmetė Lietuviu Komu
nistu Aplikaciją Aukų Rinkimo

Komunistai Turi Gauti J. V. Valstybės Departmento Ir 
Lietuvos Valdžios Atstovo WashingtoneUžgyrimę t

. Šiemet, vasario mė
nesyje, įvyko svarbesni 
susikirtimai su okupantų 
daliniais šiose vietose: ties 
Ašmena, 
nėnais, 
Smurgonimis.

WPB Viršininkas—"Jokių 1 A. A. KARDINOLAS O’CONNELL 
Permainų" Automobilių 
Gamyboje Šiais Metais PALIKO $100,000 TURTĄ

Žodiškiais, Var-’
Kiemeliškiais,

į viršininkas
• Nelson pasakė Automobi-

Karo Gamybos Įstaigos
Donald M.

$30,099 Paliko 4 Ištikimiem Savo Tarnam— 
Kitu Visu Turtu Paiko Labdarybei

BUY
UNITED 
STATĖS

yiCTORY

BONDS 
AND 

STAMPS

Lietuvio Žodis Iš Anglijos >lil* Darbc’Patarimo Ko™i_
_______  ’ ' ;tetui, kad jis nemato “jo-

LKFSB šiomis dienomis p!rmainų” 
gavo laišką nuo vieno vei
klaus lietuvio iš Anglijos. 
Laiške, bė kitko, šios eilu
tės: “I 
kos lietuviai! Amerikos 
lietuviai negaili pinigo į- 
vairiems 
reikalams.
liną J. A. Valstybėms,! Anksčiau šią savaitę 
krauja atiduoda Raudona-i Kainų Administracijos Į- 
iam Kryžiui, o savo Tėvų staiga paskelbė savo ge- 
Žemei nesumetė nė no vie-i gūžės mėn. kvotas, paliuo- 
jną dolerį jai vaduoti. Do- savimui naujiems keleivi- 
leriu pas jus daug, tik nė- niams automobiliams (10, 
Įra, kas juos paimtų tėvy- 000) ir 
[nės reikalams”. '000).

leivinius automobilius 
šiais metais ir pabraukė, 
kad nors turi būti daromi 

Stebėtinf yra'Ameri-1 Pjana' Pasitaikinti poka- 
rinei gamybai, “mes neda
rysime nei vieno žingsnio, 

labdaringiems i kas trukdytų karo pastan- 
milijonus sko-i^as*

Valstybėms, ■ Anksčiau

dviračiams (12,

I

Per Metus 90,822 Atsivertėliai 
| Katalikų Tikėjimą

23,419,701 Katalikas Jung. Valstybė
se, Alaskoj ir Hawaii

d’ai dėl aklųjų. Taipgi pa
liko Šv. Petro parapijai, 
Lowell, Mass., kur a. a. 
Kardinolas yra gimęs ir 
augęs, $5,000 dėl tos para
pijos suvargusių šeimų.

Boston, Mass., geg. 18 —
A. a. Kardinolo O’Connell 
testamentas įneštas į teis
mą ir įregistruotas. Testa
mento vykintojais yra pre
latas Jeremiah F. Mini- 
han, arkidiecezijos kanc-[ Bendrai visą savo turtą 
leris, Kardinolo giminaitis, paliko labdarybei.
Joseph E. O’Connell iš:-----------------

Kaip žinoma, Brooklyno. its official blanket approval to 
lietuviai komunistai suor-'these and all of the other 
ganizavo “Lietuvai Pagel- . purposes sėt forth in the 
bos Teikimo Komitetą”, ’proposed certificate of incor- 
kurio vardu komunistai 
renka pinigus ir drabu
žius, bet legaliai jie to da
ryti negali. Taigi komu
nistai tą savo komitetą no- 

•rėjo inkorporuoti. Padavė 
aplikaciją New Yorko 
Aukščiausiam Teismui, 
kuris lietuvių komunistų 
prašymą atmetė, ir pa
reiškė, -kad komunistai, 
jeigu jie tikrai nori pagel
bėti Lietuvos žmonėms, 
tai jie savo aukas gali per
duoti Raudonajam Kry- v • •
Z1U1.

New Yorko Aukščiausis' 
Teismas tarp kitko štai kąį 
pasakė:

“Before the Supreme Court' rimo.
of the Statė of New York grants komunistams nuryti.

poration there should be proof 
that the proposed activities 
meet with the approval of the 
Department of Statė of the 
United Statės, and of the Wash- 
ington representative of the 
Govemment of Lithuania.”

Teismas aiškiai pasakė, 
kad toks komunistų komi
tetas turi turėti Jung. Val
stybių Valstybės Depart
mento ir Lietuvos Pasiun
tinybės Washingtone už- 
gyrimą. Komunistai netu- 

•ri nei vieno, nei kito de
partmento užgyrimo. Jie 
gali būti niekad nesitikėjo, 
kad teismas reikalaus Lie- 

• tuvos Pasiuntinybės Wa- 
| shingtone jų veiklos užgy- 

Tai skaudi piliulė

i

Joseph E. 
Newton.

Visas Kardinolo O’Con
nell turtas įkainuotas 
$100,000. Iš tos sumos 
Kardinolas O’Connell pali
ko $30,000 keturiem savo 
ištikimiem tarnam, bū-.pagalba sutriuškino Vo- 
tent, Christian Riedi ir Pio kieti jos nacių taip vadina- 
Zappa, kurie per virš 30 mą <?Gustavo Liniją” nuo 
metų ištikimai tarnavo, Cassino iki jūros, Italijoj. 
----- rn,___ _______ C1AAAA.

Sutriuškino Naciu "Gustavo

Neapolis, Italija, geg. 18 
— Penktoji amerikiečių 
armija su anglų armijos

VYSKUPAS DOVANOJO BAUS
MĘ KUN. ORLEMANSKIUI

•-----------------------------------
puolimo japonų Truk tvir
tovės bal. 29 ir 30 dieno- 

; mis.
Submarinui reikėjo iš

ieškoti visus Truk salos 
i pakraščius ir surinkti vi

sus dar gyvus lakūnus.

i

metų ištikimai 1 
paliko po $10,000; Mary 
Hynes Riedi ir Delia Hy- 
nes, kurios buvo namų tar
naitės per daugiau kaip 
25 metus, paliko po $5,000. i sų bombanešiai šešta nak- 
Kitą visa turtą paliko Ti-ltį paeiliui puolė geležinke- 
kėjimo Platinimo draugi--) lių mazgus 225 mylių fron- 
jai, Šv. Vincento de Paulio te. Jie puolė Baltgudijos 
draugijai, šv. Jono Semi-• sostinę Minską, Lenkijos 
narijai. Katalikų Labdarv-į miestus Chelm ir Barano- 
bės Biurui, Katalikų Guil- vičius.

Rusai Puolė Minską
Londonas, geg. 18 — Ru-

New York — Šiomis die
nomis išėjo iš spaudos ofi- 
cialis “Catholic Directory” 
1944 m. Tame leidinyje pa
duoda, kad pereitais me
tais katalikų skaičius pa
didėjo 474,454 nariais. At
sivertėlių buvo 90,882. Vi
so katalikų yra Jung. Vai-[sudaro Seserys vienuolės, 
stybėse, Alaskoj ir Hawaii, kunigai, broliukai ir pa- 
23,419,701.______________saulionys, kurie yra atsi-

Visose diecezijose yra 
25,299 kunigai ir 12,450 
vienuolių kunigų. Parapi
jų yra 14,791. Be to dar y- 

Įra 6,115 misijų parapijų, 
! kas iš viso sudaro 20,906 
parapijas. Katalikų moky- 

'■ tojų yra 92,421. Tą skaičių

Į ISPANIJA UŽDARE VOKIEČIŲ 
IR JAPONŲ KONSULATUS

■

Springfield, Mass. —
Kaip žinoma, J. E. Spring- 
fieldo vyskupas Thomas 
M. O’Leary buvo suspen
davęs kun. S. Orlemanskį 
už tai, kad jis be leidimo 
buvo išvykęs iš savo para
pijos į Maskvą. Po kiek į Visą laiką buvo pavojus, 
laiko kun. S. Orlemanski 
laišku atsiprašė savo vys
kupo ir pasižadėjo išsi
traukti iš viso veikimo, 
kuris nesiriša arba yra ne
suderinamas su Katalikų

. Bažnyčia. I Pasikeitė Karo Belaisviais
J. E. vyskupas O’Leary; -----------

bausmę dovanojo. Tačiau' Barcelona^ geg. 18, — 
kol kas kun. S. Orlemans- Čia įvyko Amerikos, Ang- 
ki negali atlikti kunigo pa- lijos ir Vokietijos karo be- 
reisru dėl ligos, kuri jį per- laisvių pasikeitimas. Vo- 
bloškė tuojau po sugrįži- kiečiai atvežė 900 belais- 
mo iš Maskvos.

• v

kad japonai gali submari- 
ną patėmyti ir nuskandin
ti, bet jūrininkai taip gud
riai atliko savo darbą, kad 
visi grįžo sveiki.

23,419,701.

niai nusiteikę lietuviai, ^av^ 
kur jie negyventų. Tik lie-, darom-

Londonas, geg. 18 — Už- Tas buvo padaryta ali- 
sienių reikalų ministeris, jantams reikalaujant, nes 
Anthony Eden pareiškė Tangiere vokiečiai ir japo- 
Anglijos parlamentui, kad nai turėjo savo šnipus, ku- 
Ispanija uždarė vokiečių 

į ir japonų konsulatus Tan- 
i gier mieste, kuris yra Af-

tik mokytojavimo rikoje skersai nuo Gibral- 
itaro anglų tvirtovės.

tuviai komunistai nori už
nerti Lietuvai vergijos re
težius. Jie nori įkalbėti 
pasauliui, kad 1940 m., 
kada Rusijos raudonoji ar
mija okupavo Lietuvą, tai 
įvyko “tikras Lietuvos 
žmonių apsisprendimas”. 
Tačiau visiems yra žino
ma, kad tai buvo i 
smurtas, klasta. Lietuvių 

! tauta pakartotinai pa
smerkė tą bolševikų smur
tą.

Minėdami Steigiamojo 
Seimo sukaktį, dar labiau 

‘sucementuokime savo jė- 
gas ir stokime į pagalbą _ 

[nualintai Lietuvai atgauti tikinčiuosius, 
nepriklausomybę ir laisvę.

Sovietų Rusija Nori Bažnyčios 
Valstybės Kontrolėje

Milwaukee —šiomis die-v 
nomis čia įvyko Katalikui

i

žiaurus Spaudos konferencija, ku-1 link Bažnyčios. Sovietai 
dabar pripažįstą Bažnyčią, 
kuri pasiduoda jų kontro-

įviu ir Amerika ir Anglija 
.. _ _ 1700 vokiečiu belaisviu.

Submarinas Isoelbėjo 22 j Alijantų belaisviai buvo 
[linksmi ir džiaugėsi sugrį
žę Das savuosius. Bet vo- 

i Pearl Harbor, geg. 18 —[kiečiai atrodė nusiminę ir 
Amerikos submarinas nelinksmus grįždami pas 

i Tang sugrįžo išgelbėjęs 22 nacius. Šis buvo antras a- 
i aviatorius: j Ii jantų belaisviu pasikeiti-

kurie buvo priversti nusi- mas su vokiečiais Ispani- 
leisti ant vandens laike Įjoję.

Jūreivius

rie galėjo sužinoti apie a-[amerikiečius
lijantų karo jėgų judėji
mą.

Darbo Vedėjai Užbaigė 
Streikų Darbininku Radio Programa

Washington, geg. 18 —
Amerikos Darbo Vedėjų 
Sąjunga, dėl kurios narių 

.streiko 13 Detroito dirb- 
reiškė, kad Sovietai pa-[tuvėse liko be darbo 60,- 
keitė savo nusistatymą 000 darbininkų, sutiko 

baigti streiką, kada Gene
rolas Henry H. Arnold,rioj įdomią kalbą pasakė 

Dr. Valdemaras Gurian, 
Notre Dame Universiteto lei. 
politinio skyriaus profeso-[ Iš to, kas pasakyta gali
nus. Jis kalbėjo apie So-'ma aiškiai suprasti, kad 

, Rusija grįžta į carizmovietų Rusiją ir jos vy
riausybės nusistatymą'laikus. Rusijos carai taip 
prieš Katalikų Bažnyčią ir ■ pat persekiojo Katalikų

Prof. Dr. V. Gurian pa-.pasidavė jų kontrolei.
Bažnyčią už tai, kad Ji ne-

šeštadienį, gegužės 20 d., 2 vai. po pietų vėl turė
sime progą klausytis gražių lietuviškų liaudies dainų, 
muzikos, pranešimų iš WCOP stoties, Boston.

Tikimės, kad į Bostoną bus jau atvykus koncer
tuoti art. Anna Kaskas, ir ji ąiors trumpai yra kviesta 
pasveikinti šios radio programos klausytojus.

KONCERTAS
Šios radio programos koncertas įvyks sekmadie- 

karo avijacijos viršinin- nį, gegužės-May 21 d., 3:30 vai. po pietų, Jordan Hali, 
kas, pareiškė, kad tas Bostone. Programą išpildys artistė Anna Kaskas, dai- 
streikas jau yra kainavęs nininkė, ir Ludwig Juht, kontrabasas.
kariuomenei 250 lėktuvų! Tikietų kainos: $1.20, $1.80, ir $2.40 (priskaitant 
ir, kad jis galįs pakenkti valdžios taksas). Rašykite arba asmeniai kreipkitės 
netik Europos invazijai, adresu:
bet ir karui su japonais. į DARBININKAS RADIO

Šis streikas tęsėsi tris, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
savaites. • Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449.



Penktadienis, Gegužės 19, 1944

Prieš Penkerius Metus

PADĖKAI

tų

ĮVAIRIOS žinios
ANGLAI NUSKANDINO 2 
VOKIEČIŲ SUBMARINAS

Prezidentas Pasirašė Lend 
Lease Pratęsimą

2
.. 1 ■■■■■L. ------------- 111 I" L! 1---------------

Numatomi Kreditai Plačiai Vaiky ■ Priežiūros Tarnybai, 
Pareiškė 0WI.

Londonas, geg. 18 — An
glijos karo laivai drąsiai 
plaukdami Norvegijos pa
kraščiais nuskandino du 
vokiečių submarinas ir jų 
lėktuvai sunaikino keturis 
vokiečių laivus uostuose 
ir kitus tris sužalojo.

Tuo pačiu laiku nušovė 
devynis vokiečių lėktuvus.

Anglijos penki lėktuvai 
negrįžo ir vienas mažas 
laivas nuskandintas kau
tynėse su submarinais.

44 Tautų Atstovai Pas 
Prezidentą

Washington. geg. 18 — 
Prezidentas Rooseveltas 
priėmė 150 atstovų, kurie 
baigė Tarptautinio Darbo 
Organizacijos posėdžius 
Philadelphijoje ir atvyko 
į VVashingtoną pasveikinti 
prezidentą.

Šioje konferencijoje da
lyvavo 44 tautų atstovai. 
Jie priėmė taip vadinamą 
Philadelphijos Čarterį. 
Prezidentas Rooseveltas 
užgyrė konferencijos nu
veiktus darbus ir palygino 
Philadelphijos Čarterį prie 
Amerikos nepriklausomy
bės paskelbimo akto 1776 
metais.

(LKFSB) Šiemet sueina 
penkeri metai, kaip mirė 
slaptosios lietuvių spau
dos bendradarbis Kaz. Ka
tilius. Mirė jisai 1939 m. 
geg. 21 d.
— Taipgi šiemet, geg. 22 

d., sueina 5 m. nuo mirties 
prof. Simpson, kurio var
das minimas eilėje Lietu- 

i vos tarptautinių aktų. 
Pvz., prof. Simpsonas pir
mininkavo pasirašant ar
bitražo sutartį su Latvija 
1920 m. lapkričio mėnesy, 
kada buvo nustatytos 
abiejų valstybių sienos.

Washington, geg. 18 —j 
Prezidentas Rooseveltas j 
pasirašė trečią Lend-Lease 
įstatymo pailginimą. Per 
pastaruosius tris metus 
Amerika, einant šiuo įsta
tymu, alijantams yra su
teikusi medžiagos už 24,- 
224,806,000 dolerių.

OWI, gavus pranešimus tiniuose ir vidur - vakari
niuose miestuose. Mobili
zuojant tėvus į karo pajė
gas, tokia priežiūra, pagal 
Karo Darbo Jėgos Komisi
ją, greičiausia bus padi
dinta.

Beveik du trečdaliai 
2,428 vaikų darželių ir 
priežiūros centrų, kurie 
buvo finansuojami Lan- 
ham Akto kreditais, vieti
nėmis pašalpomis bei tėvų 
mokesčiais, stokoja darbo 
pagalbos. Bendras skai
čius vaikų tose įstaigose 
balandžio 5 d., 1944 m., bu
vo 78,476.

Kad pilnai patenkinti 
problemas, kylančias dėl 
vaikų, kurių motinos dirba 
karo darbus, FWA finan- 

i ouuju

’ ’ —  -------------------

vyriausybės agentūrų 
dirbančių toje srityje, pa
reiškė, kad Fiskaliniems 
1945 metams numatomi 
specialūs padidinti kredi
tai vaikų - priežiūrai. Tas 
daroma ryšium su dideliu 
skaičium moterų, dirban
čių karo pramonėje ir dėl
to negalinčių vaikų tinka
mai prižiūrėti.

Pagal tas pačias agentū
ras, daugiau vaikų - prie
žiūros tarnybos skyriai 
reikalinga vakarų pakraš
tyje, pietinėje tekstilės 
srityje ir kai kuriuose ry-

Dėkojimas
Taryba,

Amerikoje Yra Gyvų Knyg- 
nėšių Ir Jy Talkininkų

Pirmasis Vyčių Choro 
Koncertas

Jo-Jaunas muzikos studentas 
nas Valavičius jau davė pirmą 
koncertą Motinų garbei. Jo cho
relis nors nedidelis bet labai 
nuotaikingai sudainavo keletą 
parinktų dainelių motinoms pa
gerbti. Pirmas pasirodymas bu
vo priimtas publikos labai mie
lai. Pasisekimo chorui augti ir 
stiprėti. Choro vedėjas susilau
kė pasveikinimo.

į Kubos Nacionalinė Šventė 
Į i

(LKFSB) Paskelbus at
sišaukimą atsiliepė visa 
eilė žmonių. Taip So. Bos
tone. 140 Athens Str. gy
vena P. P. Mikalauskas, 
kurs apie 1890-1892 metus 
su savo broliu slapta gabe
no knygas. Philadelphijoje 
gyvena Ona Bilevičiūtė - 
Damulevičienė. kuri savo 
broliams ir kitiems knyg
nešiams padėdavo slapta 
nunešti knygas toliau nuo 
rubežiaus. Chicagoj, Brid- 
geporte tebegyvena knyg
nešys J. Šliogeris. Clinton. 
Ind. gyvena Jonas Skende
lis, kurio broliai kartu su 
Neteckiu slapta gabenda
vo knygas. Chicagoje, 
3131 S. Emerald gyvenan
čioji Agn. Gilienė atmena, 
kaip jų namuose sustoda
vo knygnešiai, šie visi su
minėtieji jau atsiuntė sa
vo atsiminimus iš slaptų 
knygų gabenimo laikų. Ir 
visus kitus, kas žino, pra
šome surašyti ir atsiųsti 
adresu: Rev. J. Prunskis, 
3230 S. Lituanica avė., 
Chicago, 8, III.

(LKFSB) Gegužės 20 d. 
yra Kubos šventė. Ši res
publika. esanti saloje ties 
centraline Amerika, gy
ventojų turi tik kokiu mi
lijonu daugiau negu Lietu
va ir yra gyvas įrodymas, 
kad kontinente, kur vieš
patauja teisingumas, gali 
būti nepriklausomos 
mažos valstybės.

Vokietijos Naciai Bijo 
Alijantų Invazijos

ir

MAKE
EVERY

PAY day

l\i>7 bond day

Londonas, geg. 18 — Vo
kiečiai skubiai ruošiasi 
gintis nuo alijantų puoli
mo, kuris, kaip sako Mar
šalas generolas Rommel. 
gali prasidėti bile kurį lai
ką.

Iš Švedijos pranešama, 
kad vokiečiai bijo alijantų 
puolimo iš oro ir vandens 
Pabaltijo kraštuose. Jie 
koncentruoja kariuomenę 
prie Stetino, Danzigo, Ka
raliaučiaus ir kitose vieto
se. Manoma, kad alijantai 
gali užimti Daniją ir iš ten 
pulti tiesiog Vokietijos 
centrą.

Vokiečių šaltiniai prane
ša. būk generolas Eisenho- 
wer turįs paruošęs invazi
jai 50 divizijų ir 80,000 ka
riuomenės, kuri nusileis iš 
lėktuvų.

*

i*
* T

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., įsi ingio n Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 130!i-R

s

Gegužės 7 d.. Brightone Lin- 
coln Klubo svetainėje, mūsų 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga, įvyko mūsų gar
bei šaunus bankietas. Kadangi 
bankietas buvo labai šaunus ir 
dalyvavo daug publikos, mūsų 
draugai ir giminės, tai už su
rengimą šio bankieto jaučiame, 
kad mes turime tarti širdin- 
giausį ačiū rengėjoms, būtent:
p. P. Brazdžiūnienei, p. E. Dau- Į 
kantienei ir p. A. Daukantui, 
kurie sugebėjo surengti tikrai ’ 
karališką bankietą: taipgi dė- į 
kojame šeimininkėms: p. O. Že- 
kevičienei. p. O. Buknienei. p. 
Talutienei. p. Adomaitienei, p. į 
P. Šmitienei, p. O. Pilkonienei. I 
p. Z. Griškienei ir p. J. Dainie- j 
nei: taipgi šeimininkams: p. W. 
Žekevičiui. p. H. Pilkoniui, p. I 
Griškui. p. Kiršliui ir sūnui, ir 
p. P. Puzinui Jr. ir taipgi mer
gaitėm - padėjėjom: G. Žekevi- 
čiūtei, O. Puzinaitei, J. ir T. 
Malinauskaitėm. Skibauskaitei 
ir B. Mažutaitytei. Programos 
vedėjui p. A. F. Kneižiui. para
pijos kunigams, klebonui kun. 
P. J. Juškaičiui ir kun. A. Bal- 
trušiūnui už sveikinimus ir. do
vanėles. p. J. Malinauskui, pa
broliui, ir p. A. Malinauskienei, 
svočiai, už gražias dovanas ir 
vedybinį tortą, p. B. Kreiviui, 
svotui, ir p. Kreivienei. pamer
gei. už gražias dovanas, gėlių 
puokštes ir Silver basket, p-lei 
E. Croaker už dovanas ir gėlių 
corsage, ir taipgi už dovanas 
sekantiems: pp. Puzinams, pp. 
Visminams, p. O. Buknienei, p. 
W. Stankui, pp. Dalaliam. pp. 
Baniam, pp. Ječiam. pp. Šu
kiam, p. N. Marcinkevičienei iš 
Hartford. Conn., p. O. Ručins
kienei iš Bristol. Conn.. Moterų 
S-gos 22 kp. už gražų sveikini- 
bą ir $25.00 dovaną. Taipgi už 
prisiųstus sveikinimus laiškais 
ir telegramomis sekantiems: 
Moterų S-gos Centro štabui, pp. 
Mitchel iš Nashua. N. H., pp. 
Čepam iš N. J., krikšto sūnui 
Lt. J. St ankui iŠ Wa ch in gtnn 
D. C., slaugei p-lei Malinauskai
tei už sveikinimą iš Anglijos ir 
taipgi Dr. J. Repšiui už sveiki
nimą ir kalbą bankiete ir vi
siems už sveikinimo kalbas ir 
linkėjimus bankiete. Taipgi rei
škiame širdingą padėką Sąjun- 
gietėms dainininkėms už gra
žias dainas per radio ir bankie
te. būtent, pp. Brazdžiūnienei ir 
Daukantienei.

Sunku surasti žodžių, kad 
sugebėjus visiems širdingai pa- 

’ dėkoti už jūsų visų geraširdiš
kumą, bet visgi, kad ir raštu 
reikštas žodis yra iš mūsų gilu
mos šir dies tartas, mes esame 
jums visiems labai dėkingi, ir 
prašome jūsų priimti iš mūsų 

i širdingiausią padėką, ačiū, o 
I ačiū visiems.

/. ir A. Ambrazaičiai.

“Tuos, kurie tikės, lydės 
tokie stebuklai: Mano var
du jie išvarinės velnius, 
kalbės naujomis kalbomis, 
ims žalčius ir, jei ką mir
tingą gertų, tai jiems ne
kenks; jie dės rankas ant 
ligoniu, ir tie pasveiks.”

Mork. 16, 17-18.
/

S
r

Kai Oklahoma miesto, tūlos rezidencijos gyvento
jus ištiko ekspliozija ir gaisras, po to jie susekė, kad 
tai buvo nuo sprogimo gaso tanko, kuris rastas įtrenk
tas į namo vidų.

LIETUVIŠKIAUSIAS 
PAMINĖJIMAS

♦

Philadelphia, Pa. Gegužės 13 
dieną, Philadelphijiečiai turėjo 
vieną gražiausių - lietuviškiau
sių parengimų, kokių dar lig 
šiol šiame mieste yra buvę. Mat 
tas paminėjimas buvo sušauk
tas labai patrijotingų tikslų — 
Lietuvos spaudos laisvės ir 
Steigiamojo Seimo paminėji
mui. O visa programa buvo vie
nas gražiausių lietuviškumo žie
dų. Kalbėtojai7 pp. Dr. J. Ra
jeckas ir pulk. K. Grinius, nu- 

i švietė to minėjimo didelę svar- 
< bą ir lietuvių nepalaužiamą no- 
■ rą turėti laisvę ir Nepriklau
somybę. Jų turiningos kalbos 
būtų naudinga turėti mūsų lai
kraščiuose atspaustos. Muzikos 
programą atliko National Festi
val dalyviai. Bostono lietuvių 
jaunuolių garsioji grupė, vado
vaujant. p. O. Ivaškienei. Tai 
tikras lietuviškumo ir karštos 
Tėvynės meilės teatras. Jauni>
artistai su dideliu įkvėpimu ir 
karščiu vaidino, dainavo, žaidė, 
šoko lietuviškus tautinius šo- 

. kius ir patraukė visų akis sa
vo tautiškais drabužiais, kuriais 
buvo apsirengę visi artistai.

I

ramos pamatyti. Programos pa- ' 
baigoj gražiai padėkota ir į- 
teikta gėlių puokštė, kaip dė
kingumo ir meilės pareiškimas , 
vadovei ir visai grupei. Manau, 
kad Philadelphiejiečiai niekada 
nepamirš bostoniečių. Ponia I- < 
Vaškienė turi tiek energijos, 
kad dar ir Philadelphijiečius 
pradėjo mokyti lietuvių tauti
nių šokių. Ji žada važiuoti po 
lietuviškas kolonijas ir daugiau 
lietuvių supažindinti su lietu
viškais patrijotiniais šokiais. 
Parengimo dalyviai visi vienu 
balsu kartojo, kad tai buvo tik
rai gražus ir vertingas parengi
mas. Parengimo metu priimtos 
rezoliucijos ir surinkta keli 

išimtai parašų už Lietuvos lais
vę. Programą sumaniai vedė p. 

į M. Milukas, A. L. Tarybos se- 
Ikretorius. Gautas pelnas eis A.
L. T. darbams. Rasa.

Visa programa buvo ilga ir 
labai gražiai sutvarkyta, kad 
praėjo kaip kelios minutės. Mat 
jie mus perkėlė į Lietuvos lau
kus, supažindino su lietuvių 
gražiąja gamta, pažadino tėvy
nės meilę ir pasiryžimą. Keli 
numeriai gražiai pritaikyti mo
tinoms pagerbti, karių moti
noms ypatingai. Viskas taip 
jautriai perduota, kad dalyviai 
graudinosi, džiaugėsi ar links
minosi su visais artistais. Kaip 
naujenybė buvo, kad visą prog
ramą pranešinėjo jų pačių jau
niausios artistės — vos 5-7 me
tų mergaitės. Ir galėjai grožė
tis tų lietuvių lietuvišku ištari
mu. atjautimu, ką jie sako. Tai 
tikrai didelė garbė tenka p. I- 
vaškienei. kuri tiek pasišvenčia 
lietuviškumo skelbimui Ameri
kos lietuvių tarpe. Juk jei ne jų 
grupė gal ir National Festival 
niekas lietuvių neatstovautų. 
Laimingi Bostoniečiai, kad dar 
turi tokių karštų lietuvių ir pa
siryžėlių dirbti nė dėl kitų tik
slų. kaip lietuviškumo ir Tėvy
nės meilės.

»

Amerikos Lietuvių
Philadelphijos skyrius nuošir- j suoja sekančias tarnybas, 
džiai dėkoja už pagalbą pami- ryšium su vaikų darželiais 
nėti Spaudos laisvės atgavimą 
ir kitus patrijotinius įvykius formacijos 
gegužės 13 dieną.

Didžiausia garbė ir dėkingu
mas tenka p. Onai Ivaškienei, 
Jaunuolių Artistų Vedėjai ir 
Mokytojai ir visai Grupei. Karš
tai reiškiame savo dėkingumą 
už taip lietuvišką mielą ir me
nišką programą, kurios Phila
delphijos lietuviai galėjo pasi
grožėti. Dėkojame ir jauniems 
artistams, mielai vaidinusiems, 
nepamirštame ir jaunuolių tėve
lių - mamyčių, kurie nemaža 
pasiaukojo, kad mes galėtume 
jų menu grožėtis. Atskiras pa
dėkos žodis tenka p. Ivaškai, 
kuris taip vyriškai nešė visus 
kelionės sunkumus, bet vis tai 
dėl lietuviškumo. Visiems lietu
viškas ir gal žemaitiškas nuo
širdus ačiū.

Reiškiame savo dėkingumą ir 
pp. kalbėtojams p. K. Griniui ir 
Dr. J. Rajeckui, 
ir pasakė atitinkamas kalbas.

Dėkojame ir visiems vieti
niams mūsų Rėmėjams, darbi
ninkams. Lietuvių Radio Prog
ramų vedėjams, p. P. Antanai
tienei ir p. Antanui Dzikui. Ma
loniai talkininkavusiam šv. Jur
gio parapijos klebonui kun. V. 
Martusevičiui sakome atskirą 
dėkui.

Dėkojame ir visiems Paminė
jimo dalyviams.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Philadelphijos Skyrius.

ir priežiūros centrais: in- 
centrus tė

vams, sveikatos priežiūrą, 
vizituojančius mokytojus, 
kurie dirba kartu su tėvais 
prie vaikų paliekamų cent
ruose, ir taip pat kai ku
rias vaikų transportacijas 
tarp namų ir priežiūros 
centrų.

Visuomenės, kur karo 
darbams reikalingos mo
terys turinčios vaikus ma
žesnius kaip dviejų metų 
amžiaus, gali kreiptis į 
FWA, prašydamos kreditų 
įsteigti bendrą tokiems 
vaikams priežiūrą. Vaikų- 
priežiūros autoritetai pa
prastai nepritaria bendrai 
tokio amžiaus vaikų prie
žiūrai. Ponia Florence 
Kerr, Federalinės Karo 
Agentūros Viešosios Karo 
Tarynbos Direktorė, pa- 

^uri® atvyko reiškė, kad “nors neprita
riama samdymui moterų 
turinčių vaikus mažesnius 
kaip 2-jų metų amžiaus, 
tačiau mes žinome, kad 
daug tokių moterų buvo 
priverstos imtis karo dar
bų. Todėl, jeigu visuomenė 
reikalinga tokios bendros 
vaikų, jaunesnių kaip 2 
metų amžiaus, priežiūros, 
mes noriai duosirtie tam 
reikalui kreditus”.

TUO GERESNIS!
KUO ŠVIEZESNIS

Pirkite 
daugiau 

Karo Bonų 
negu jūs 

išgalit

OBUOLIU "MIDUS" GELBSTI UZLAIKYT 
OLD GOLD ŠVIEŽIAIS!
• Jūs norite puikaus tabako, suprantama. 
Taipgi jūs norite, kad jis būtų šviežias! 
Obuolių "Midus” pagelbsti užlaikyti natū
ralų šviežumą Old Gold's puikių tabakų. 
“Kas nors nauja tapo dadėta" j tuos ta
bakus. Tai Latakia. brangūs importuoti 
lapai, kurie padaro turtingesnį skonį. Pa
bandyk Old Golds.

Philadelphijiečiai įvertino tą 
jų pasirodymą. Tik dalyvių tu
rėjo būti daugiau tokios prog-
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Bolševikai Neišsižada Savo
%

' str. Net gi vaikų krikštiji- 
: mas liko nusikaltimu 
I (prieš 123 sovietų krim. 
kodekso straipsnį). Religi
nė literatūra (knygos) ir 
gi buvo uždraustos. Pra
dėta propaganda ir spau
dimas prieš religinių šven- 

I čių, kaip Kalėdos, net gi 
pradėta kova prieš Kalėdų 
aglaites, kuriose įžiūrėta 
tikybinių atspalvių. Spau
doje pradėta propoganda 
prieš dvasininkus, jų šmei
žimas. 1941 m .vasario 26 
d. Estijos sovietų oficiali- 
niame laikrašty Nr. 22 bu
vo paskelbtas bažnyčioms 
specialus tarifas už elek
trą, kuris buvo net 14 kar
tų aukštesnis už normalų 
tarifą.

Nenutrūkstanti Eilė Šv. Mišių
fe

Už Lietuvos Laisvę!
(Nuo vasario 16 d., iki vasario

16 d., 19Ą5)
Gegužės 17 — šv. Kazimiero 

par., Amsterdam, N.
Gegužės 18 — šv.

par., Baltimore, Md.
Gegužės 19 — Šv.

Brockton, Mass.
Gegužės 20 — .

Y.
Alphonso

Roko par.,

Apreiškimą

Bolševikų istorikai žymioj vietoj pastato du maiš
tininku - plėšiku: Stenką Raziną ir Emilijoną Pugače- 
vą. Tai buvę sukilėliai - proletarai, pasikėsinę nuvers
ti valdančiąją klasę: caro činovnikus ir dvarponius — 
“pomieščikus”. Bolševikai puikiai žino ir nėkiek neuž- 
ginčyja, kad Razinas ir Pugačevas buvo ne tiek kovo
jantieji už laisvę proletarai, kiek žmogžudžiai ir plėši
kai, papraščiausio “razbaininkų” tipo. Daugiau. Bol
ševikai prisipažįsta esą Razino ir Pugačevo giminėmis. 
“Mums netenka gėdytis tolimųjų XVIII amžiaus gimi
naičių,” — sako bolševikų istorikas Pokrovskij. Ir ne 
tik jų nesisarmatyja, bet ir garbingoj vietoj pasodi
na. Pats Leninas pripažino bolševikų giminingumą su 
prasigėrusiais plėšikais. “Sakoma: partizanų kova 
suartina susipratusį proletariatą su apsileidusiais ir 
prasigėrusiais driskiais - basokais”. (Lenin. Partizans- 
kaja voina. “Proletarij”, No. 5, 1906). Lenino žodžiai 
nebuvo tarti veltui. Prieš pradėdami kelti bet kokią 
revoliuciją, bolševikai visų pirma sudaužo kalėjimus ir 
išlaisvina ne tik politinius kalinius, bet ir kriminalis
tus, kuriems duoda laisvę “poguliat’ ” — paūžti. Ir 
bematant paplinta visam krašte gaisrai, plėšimai, žu
dynės...

Gal kas sakys: kriminalistai sau, bolševikai sau. 
Gal jie per klaidą kriminalistus iš kalėjimo paleidžia, 
o tie jau patys kruviną darbą dirba. Deja, faktai ką ki
tą parodo. Bolševikų organizuota žandarmerija — 
ČEKĄ, OGPU, GUGOBEZ — planingai žudė ir tebe- 
žudo milijonus žmonių, nors pradžioje buvo paskelbta, 
kad mirties bausmė Sovietų Rusijoj panaikinta. Jie pa
sisavino garsaus rusų anarchisto Nečajevo principus. 
Gi tie principai pernelyg šiurpulingi. “Revoliucijonie- 
rius — sako Nečajev — persiėmęs vienu interesu, vie
na mintimi, vienu tikslu — revoliucija. Jis neapkenčia 
ir paniekina esamąją dorovę visuose jos reiškiniuose. 
Jam dorovinga tiktai tas, kas prisideda prie revoliu
cijos laimėjimo. Nedora ir nuodėminga visa tai, kas 
revoliucijai kenkia... Dieną ir naktį pas jį turi būti vie
na mintis, vienas tikslas — negailestingas sunaikini
mas... Jis ne revoliucijonierius, jeigu jam ko nors gai
la šiame pasauly, kur jam privalu visko neapkęsti. 
Daug blogiau jam, jeigu turi giminių, prietelybės ir 
meilės santykių, kurie gali jo ranką sulaikyti”. Neča
jevo tipas, Petras Verchovenskij, šitaip pasisako: “Mes 
paleisim girtuoklystę; šmeižtą, “donosus”; išplėsim 
negirdėtą ištvirkimą: mes bet kokį genijų pačioj kū
dikystėj pasmaugsim; visiems vienas lygis...”

Kaip tiksliai ir smulkmeniškai čia atvaizduota 
bolševikų veikla, nors tie žodžiai buvo rašyti kokia pu
sė šimtmečio prieš bolševikų įsikūrimą. Bet ir patys 
bolševikai prisipažįsta, kad jie pasisavino Nečajevo 
programą, štai ką sako jų istorikas A. Gambarov: 
“Nečajevo pažiūros buvo pilnai įkūnytos metodose ir 
taktikoj komunistų partijos per 25 metus jos gyvavi
mo”. (“Spory o Nečajevie”. Moskva, 1926).

Revoliucijonierių “Katekizmas” dar aiškiau tai 
sutvirtina: “Pasibaisėtinam, pilnam visatiniam ir ne
gailestingam sunaikinimui revoliucinė organizacija 
turi susivienyti su žiauriu “razbaininkų” pasauliu — 
tuo tikruoju ir vieninteliu Rusijos revoliucijonierium”.

Štai į kokią giminystę stumia lietuvių tautą ap
iakusieji jos išsigimėliai. K.

Amerikos žvaigždėtosios šešėlyje lygiose gretose 
išsirikiavę Dėdės Šamo Laivyno kariai, kurie veikia DVASININKŲ 
Pietiniame Pacifi'ke.

Religija Bolševikų Ir Nacių Estijo
(LKFSB) Estija buvo 

viena iš tų Baltijos valsty
bių su kuria Lietuva turė
jo labai artimus santykius. 
Todėl dabar lietuviai taip 
nuoširdžiai atjaučia estų 
kančias. Estijoje dabar 
šeimininkauja naciai ir 
jie čia yra žiaurūs ir netei- j mai. 
singi, kaip ir Lietuvoje, į kitos 
Tikybinės bendruomenės jaunimo 
jaučia didelius suvaržy-; 
mus, religinė spauda ir or
ganizacijos laisvės neturi. 
Netgi Tartu mieste, kada 
buvo atidarytas universi
tetas ir kada buvo leista 
veikti visiems jo padali
niams, naciai neleido pra
dėti paskaitų teologijos 
(tikybos mokslo) fakulte-į 
te, kurį bolševikai savo o-' 
kupacijos metu buvo už
darę. Gaila, kad dabar su-' 
sisiekimas su Estija gana 
sun'kus, nacių okupacijos. 
žiaurumai nėra suregis
truoti ir apie juos tik atei
tyje pilniau galėsime iš
girsti. Tačiau neseniai 
prof. H. Perlitz, buvęs Tar
tu universiteto vicerekto- 
rius, išleido knygelę: “The 
Fate of Religion and 
Church Under Soviet Rule 
in Estonia 1940-1941”. Čia 
surinkta daug svarbių do
kumentų ir duomenų, su 
kuriais verta susipažinti.
MOKYKLOS 
IR SPAUDA

Bolševikų vyriausybė 
Estijoje buvo sudaryta 
1940 m. birž. 21 d. ir jau 
šeštą dieną po to buvo pa
skelbta, kad jie svarsto, 
ar mokyklose toliau palik
ti religijos dėstymą. Praė
jus šešioms savaitėms mo
kyklose buvo nutrauktas 
bet koks religinis auklėji
mas. Greit pasipylė vienas 
po kito prieš religiją nu-

I

I

Vieninga Slapta Kova Lietuvoje
nėra laikinosios vyriausy
bės, bet ji gali greitai atsi
rasti. Minėtosios stam
biausios politinės organi
zacijos sutaria vieningam 
darbui: išlaisvinti Lietuvą 
ir atkurti ją demokrati
niais pagrindais.

Suprantama, kad šis pa- 
trijotų darbas yra labai

(LKFSB) Gavome pra
nešimą nuo savo kores
pondento iš Europos, ku
riame patvirtinama žinios 
apie patriotinių grupių 
vieningą veiklą Lietuvoje: 
1943 m. spalių 14 d. Lietu
vių Tautos Sąjunga, Liau
dininkai, Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjunga, Tauti- _____ ___
ninkai, Soc. Demokratai, į kliudomas nacių, bet taip- 
Krikščionys Demokratai gi ir bolševikai visokiais 
ir Lietuvos Frontas pasi- būdais stengiasi patrijotų 
rašė bendrą deklaraciją, darbą apsunkinti. Mums 
kurios tekstas jau pasiekė praneša iš Europos, kad 
užsienį. Lietuvoje kol kas kaip tik Lietuvoje susida-

par., Brooklyn, N. Y.
Gegužės 21 — Šv. Jurgio par., 

Brooklyn, N. Y.
Gegužės 22 — Nekalto Prasi- 

, dėjimo Pan. švč. Cambridge, 
Mass.

Gegužės 23 — Aušras Vartų 
par., Chester, Pa.

Gegužės 24 — Švč. Marijos 
par., Kingston, Pa.

Gegužės 25 — Apreiškimo 
Pan. Švč. par., Frackville, Pa.

Gegužės 26 — šv. Kazimiero 
par., Plymouth. Pa.

Gegužės 27 — Atsimainymo 
V. Jėzaus par., Maspeth, N. Y.

Gegužės 28 — šv. Pranciškaus 
par., Lawrence, Mass.

Gegužės 29 — šv. Andriejaus 
par., New Britain. Conn.

Gegužės 30 — šv. Antano 
par., Omaha. Nebr.

Gegužės 31 — Šv. Petro par., 
So. Boston, Mass.

Gegužės 31 — Cider Lake, 
Indiana.

Birželio 1 — Nekalto Prasi
dėjimo par.. E. St. Louis, III.

Birželio 2 — Aušros Vartų 
par.. VVorcester, Mass.

Birželio 3 — Šv. Juozapo par., 
VVaterbury, Conn.

Birželio 4 — Aušros Vartų
I par. New York, N. Y.

Birželio 5 — Šv. Kazimiero 
par.. Bayonne, N. J.

Birželio 6 — Šv. Mykolo par., 
Bayonne, N. J.

Birželio 7 — šv. Onos par., 
Luzerne, Pa.

Birželio 8 — Šv. Kazimiero 
par.. E. Vandergrift. Pa.

Birželio 9 — Nekalto Prasidė
jimo par., Sheboygan, Wis.

Birželio 10 — šv. Kazimiero 
par.. E. Vandergrift. Pa.

Birželio 11 — Šv. Marijos Vil- 
; Ja. Elmhurst. Pa.
j Birželio 12 — šv. Pranciškaus 
par., Miners Mills, Pa.

Birželio 13 — šv. Petro ir Po
vilo par., Sugamotch, Pa.

Birželio 14 — Aušros Vartų 
par., Eynon, Pa.

Birželio 15 — šv. Juozapo 
par., Danora. Pa.

Birželio 16 — šv. Jurgio par., 
Norwood. Mass.

taipgi ištremtas jų konsis
torijos vice-prezidentas 
Kristian Kaarna. Prasidė
jus baisioms trėmimo 

į dienomis, daugelis slėpėsi 
kaminuose, 
vargonuose, 
net gi grabuose, nes visi 
žinojo koks baisus gyve-j 
nimas ištrėmime.

INemažiau, kaip 43 nuo-į 
šimčių visų parapijų, vie
nokiu ar kitokiu būdu, nu
kentėjo nuo ištrėmimo 
dvasininkų ar kitų veiklių 
narių. Bolševikai taipgi 
ėmė mobilizuoti dvasinin-^ 
kus. Žinoma pavardės sep
tynių sumobilizuotųjų 
protestantų dvasininkų.
BANŽNYČIŲ 
NIEKINIMAS 
IR NAIKINIMAS

Greit prasidėjo 
barbariški veiksmai. Taip 
1941 m. nakčia iš vasario 
24 į 25 dieną į Luganuse 
bažnyčią įsibrovė “naujos 
kultūros” nešėjai ir išnie
kino, sudaužė viduje esan
čių dalykų, netgi svarbių 
istorinių liekanų. Jamajos 
bažnyčią bolševikai ėmė 
naudoti saviems tikslams, 
sudaužydami vargonus ir 
taip toliau. Tahkurrannos 
bažnyčią 1941 m. liepos 8 
sudegino naikinimo bataii- 
jonai. Komunistai įsiveržę 
į Haapsalu pilies bažnyčią 
išdaužė langus ir kirviais 
sukapojo duris, panašiai 
bolševikų buvo apnaikin
tos Lihulos, Martnos, IUu- 
kos bažnyčios. Į seniausią 
Estijos bažnyčią Ridaloj i 
buvo padaryti trys įšilau-i 
žimai. Viru - Jaagupi baž
nyčioje bolševikai durtu
vais subadė altoriaus pa
veikslą; taipgi buvo sunai
kintas labai vertingas pro
fesoriaus Walther pieši
nys: “Išganytojas”. Iš viso 
per trumpą bolševikų val
dymo metą nukentėjo net 
52 Estijos bažnyčios, taigi

i

j

I

_ MĖTYMAI
* Prasidėjo prievartos 
j veiksmai prieš dvasinin- 
j kus. Štai keletas pavyz

džių: Lihulos klebonas bu
vo išmestas iš klebonijos 

kreipti dekretai: nutrauk- įr joje apgyvendinti rau- 
j donarmiečiai. Estija —

protestantiškas kraštas, 
ten dvasininkai turi šei
mas, taigi jų padėtis buvo 
dar sunkesnė. Taip vienas 
Narvos protestantų klebo
nas buvo išmestas iš butą 
ir turėjo apsigyventi su 
savo šeima zakristijoje. 
Kitos Narvos parapijos 
klebonas taip-gi buvo iš
mestas iš buto ir, negalė
damas išmokėti aukštų 
mokesčių, šalia savo tiky
binio darbo turėjo dar sto
ti į darbą viename audimo 
fabrike. Tokių atsitikimų 
buvo daug. Dažnai dvasi
ninkai buvo išmetami iš 
savų butų, nors jie vėliau 
stovėjo tušti ir nenaudoja
mi. Kambjos klebonas bu
vo priverstas gyventi javų 
sandėlio patalpose. Net ir 
išsikėlusiems dvasinin
kams nedavė ramybės, 
daugelį vėl ir vėl iškraus- 
tvdami į naujas vietas. Pa
našaus likimo susilaukė ir 
daugelis vargonininkų 
kitų bažnyčios tarnų.
ESTUOS 
KANKINIAI

Bolševikų valdytoji 
tijos žemė gana gausiai 
buvo aplaistyta tikinčiųjų 
krauju. Taip Virumaos de
kanas Jaak Varik 1941 m. 
liepos 9 d. komunistų buvo 
išvestas iš namų ir vėliau 
už trejeto mailių miškuose 
buvo rastas nužudytas šū
viu į pakaušį. Tartu Šv. P. 
Marijos par. klebonas de
kanas Aksel Vooremaa bu
vo nužudytas kalėjime 
drauge su 200 kitų kalinių, 
kurie be jokio jų kaltės 
tyrinėjimo buvo nugala
byti 1941 m. liepos 8-9 die
nomis. Nužudyta visa eilė 
Estijos vargonininkų, za
kristijonų, bažnytinio ko
miteto narių — išviso Es-

I
I

tas per radiją perdavimas 
pamaldų, pirmomis liepos 
dienomis uždrausta vaikų 
suėjimai mokytis biblijos1 
ruošiantis prie pirmos ko
munijos, uždrausti ir ki
tokie religiniai susirinki- 

Išganymo armija ir 
krikščioniškosios 
draugijos užda

rytos, mokyklose uždraus
ta ryto malda ir betkokios 
kitos religinės apeigos. 
“Naujoji socialistinė mo
kykla pašalins religiją, ku
ri tėra tik atgyvenusi prie
monė 
nes”, 
laikraštis: 

s 1940 m. rugp. 11 d.
BAŽNYČIOS

Bažnytinės ir tikybinės 
bendruomenės neteko sa
vo nuosavybės, be jokio 
atlyginimo. Tas plėšimas, 
kurį bolševikiška Estijos 
vyriausybė vadino “nacio
nalizacija”, buvo įvykdy
tas 1940 m. spalių mėne
syje. Buvo konfiskuota ne 

įtik namai, žemė, kurią pa
rapijos žmonės turėjo iš
laikymui dvasininko, bet 
netgi konfiskavo parapijų 
į bankus įneštus pinigus, 
bonus, vežimus (automo
bilius), netgi 'kaikuriose 
vietose — šventorius (ka
pines). Bažnyčioms ir pri
vatiems dvasininkų (ten 
daugiau protestantai) bu
tams buvo paskirtas spe
cialus mokestis už elektrą, 
už būtų nuomas, už moky
klas (jei jų vaikas moky
klas lanke). Tas mokesnis 
buvo kelis kartus aukštes
nis bažnyčiai tarnaujan
tiems žmonėms, * negu 
tiems.
ANTIRELIGINE 
PROPOGANDA

Bolševikiškoje valstybė
je mažai vietos privatiškai 
iniciatyvai ( 
veikimui), viską savo ran-' 
koše turi valstybė; taigi, 
Estijos bolševikiškoji vai-, 
stybė ėmėsi ir prieš religi
nę propogandą organizuo- 
ti. Buvo sudaryta specia
lūs kursai antireliginiams 
(prieštikybiniams) pro- 
pogandistams paruošti.

Mokykloms buvo pave
dama visą mokymą pra- bolševikai iš Estijos ištrė- 

i vesti prieštikybinėje dva- mė 163 žmones, dirbusius

apgaudinėti žmo- 
■ tai Estijoje rašė 

“Komunistas”,

• v

I

ki-

bei

Es-

rė iš visų pakraipų Lietu
vos išlaisvinimo komite
tas, tai bolševikai neužilgo 
sudarė, vadinamą, Lietu
vos Išlaisvinimo Sąjungą. 
Kadangi Lietuvoje veikia 
slapta karinė organizacija! 
“Lietuvos Frontas”, tai 
bolševikai, atspausdinę už 
Lietuvos ribų lapelius 
“Tautos Fronto” vardu, 
paskleidė Rytų Lietuvoje. 
Bolševikai stengiasi varto
ti labai panašius organi
zacijų ir laikraščių var. 
dus, kad tik suklaidinus šioje, net gi vaikų darže- bažnyčiai. Jų tarpe 15 dva- 
patrijotiškai nusiteiku- liuose, kur rinkosi 3-7 me- siškių, 4 vargonininkus, 12 
siusLietuvos žmones ir su- tų vaikučiai, tuo gi tarpu zakristijonų ir bažnyčios 
trukdžius lietuvių pilnos religinis mokymas buvo sargų. Tarp ištremtųjų y- 
nepriklausomybės sieki- užgintas net ir už mokyk- ra ir prof. Dr. H. Bern. 
mus. Jie vis siekia Lietu- los sienų, tai buvo nusikal- Rahamagi, buvęs Estijos 
vą įjungti į bolševikų vals- timas, baudžiamas sovietų evang. liuteronų bažnyčios 
tybę.

I

(sumanumui, i boli^’lka> nužudė 29 
asmenis, tarnavusius baž
nyčiai. Tą jie spėjo pada
ryti tik per trumpą vienų 
metų viešpatavimą.
IŠTREMTIEJI 
I RUSIJA

Estijos evangelikų liu
teronų bažnyčios vadovy
bė, atlikusi rūpestingą ži
nių surinkimą, susekė, kad

4

Bem.

kriminalinio kodekso 122 valdytojas vyskupas,

boileriuose, 
ligoninėse,

ir kiti

Lietuvių Velykos Londone

(LKFSB) Mūsų Londo
no korespondentas prane- 

iša, kad to miesto lietuviai 
^Velykas praleido laimin
gai ir ramiai. Bažnyčia 
buvo padabinta mirtų vai- 

beveik trečdalis visų liūte- altoriai skendo gė-
ronų bažnyčių. Iš šešioli-iIese.. ir zvakese. Ch?ras 
kos bažnyčių buvo išplėš- Z™™' Z'^ojo hetuviskas 
ta altorių uždangalai, ko.| Velykų giesmes. Is viso 
munijų indai, kielikai, si-|Pakaus Londono, 8 vai. 
dabriniai dalykai ir kitos ^er ^rls*kčlimo pa-
vertybės.

Mažiausia i 
graikų katalikų Bažnyčia, 
prie kurios 
priklauso 
nantieji rusai. Estijoje bu
vo tik penki katalikų kuni
gai, iš jų net du ištremti į 
Rusiją. Jų tarpe ir galva 
(administratorius) Rymo 
Katalikų Bažnyčios Esti
joje — E. Profitlich.

Baigdamas aukščiau mi
nėtą knygelę prof. H. Per
litz pabrėžia, kad jei Esti
ją dar kartą užvaldytų bol
ševikai ilgesniam laikui, į- 
vyktų neįsivaizduojamos 
skerdynės dešimčių tūks
tančių nekaltų žmonių ir 
šimtais tūkstančių būtų 
tremiami, o Bažnyčia vėl 
būtų persekiojama bruta- 

■ liškiausiu (gvvuliškiau- 
, siu) būdu.

Tikrai, jei jau nepager
biama sąžinės, tikėjimo 
laisvė, tai kokios gi kitos, 

[laisvės bebus paisoma?!

Iš šešioli-ilėse... ir žvakėse. Choras

maldas priėjo prie komu
nijos netoli 200 žmonių.

nukentejo Tai ypatingai didelis skai-
čius. atmenant, kad šiuo

daugiausiai metu apie 320 Londono lie- 
Estijoj gyve- tuvių yra kariuomenėje.

SOLE SVRVIVOR — Only 
Marine to escape death or cap- 
ture on Wake Island. is CoL 
Walter Bayler of Lebanon, Pa 
Photo shows him on arrival ir 
San Francisco from South Pa- 
cific. He wears no decorations 
būt Marine fliers' wings. (U. S 
Marine Corps Photo*.
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RYTINIU ~ 
VALSTYBIŲ ŽINIOS *

Dar Galite Suspėti Įamžinti Savo 
Vardą Į Liurdo Knygą

CONNECTICUT VALSTYBĖS 
SODALIEČIŲ SĄSKRIDYS

Gegužės 28, Sekmadienį, 2 vai. p. p

RITNAM, CONN.
MOTERŲ REKOLEKCIJOS
Š. m. birželio mėn. pradedant 

15 d.. 7:30 vai. vakare rengia
mos trijų dienų rekolekcijos 
moterims Nekalto Prasidėjimo, 
Vienuolyne, R. D. 1, Putnam.1 
Conn.

WATERBURY, CONN

Į 81.25. LRKSA 91 kp. $1.25. Šv. Į 
(Vardo naujo sk. $1.00. Užpra-į 
šyla šv. mišios už a. a. M. Skis- 
timo vėlę. Pasiųsta į Federaci
jos Centrą $16.00.

I Gyvojo Rožančiaus ir Treti
ninkų draugijos buvo surengu
sios vakarienę parapijos 
dai. Parapijos piknikas 
skelbtas birželio 4, 
nukeltas į birželio 
ras — birželio 18. 
piūčio 20.

Skubiai baigiama spausdinti Vyskupo P. Bučio 
viena įdomiausių knygų — ŠVČ. P. MARIJOS APSI
REIŠKIMAI LIURDE. Tikimės ją baigti spausdinti pa
baigoje šio mėnesio.

$v. Andriejaus Parapijoje, New Britain, Conn.

ir visiems minėto programo da
lyviams.

Klebonas kun. J. Kelmelis.

nau-Į 
buvo 

dabar 
ant-

bet
11 d.;
trečias rug- 

Koresp.

Kleb. kun. M. A. Pankaus rū
pesčiu dar prieš 6 mėnesius pa
tiekta mintys, kad Connecticut 
Valstybės Sodalietės turėtų są-

Iš visų Marijos stebuklingų šven
tovių labiausiai yra pagarsėjęs 
Liurdas. Tai yra mažas Prancūzi- skridį, kuriame ne vien iškil- 
jos miestelis, kur prie Masabielio mingai pagerbtų Mariją, Dan- 
upės, 1858 metais švenčiausioji Pa- giškąją Motiną, bet ir organi- 
nelė Marija apsireiškė mažai, ne-duotai veikų katalikiškoje ak- 
turtingai, 14-kos mėtų mergaitei 
Bernadetai. Toje vietoje, kur Mari
ja apsireiškė, atsirado šaltinis van- pijos Sodalietės džiaugsmingai 
dens, gydąs įvairias kūno ligas.

cijoję.
Šv. Andriejaus lietuvių para-

ir entuziastiškai pritarė tam 
■; kilniam sumanymui, ir Seselių 

Kas norėtų plačiau apie Liurdą,; Pranciškiečių vadovybėje stojo 
Švenčiausios Panos Marijos apsi- į darbą suburti ir kitas Soda- 
reiškimus ir įvykusius Liurde ste- lietes.

Iki šiam laikui pritarė Soda-

Ona Valinčiūtė, Sekretorė 
Elena Jenisanis, Iždininkė

Rengimo Komisija:

Petronėlė Shilingaitė,
Višniūtė, Elena Yukna,
Radzevičiūtė, Elena Radzevi
čiūtė, Elena Lastauskaitė.

Adresas: 404 Church St., New 
Britain, Conn.

Ona
Ona

Gegužės 21 d., Šv. Trejybės 
parapijoje įvyksta misijos, ku
rios baigsis geg. 30 d. su 40 
Valandų Atlaidais. Misijas ir 
40 Vai. Atlaidus ves kunigas A. 
Mešlis, Jėzuitas.

Klebonas kviečia visus para
pijiečius ir kaimynus naudotis 
Dievo malonėmis iš šv. misijų, 
ir ta proga atlikti Velykinę iš
pažintį.

BRIDGEPORT, CONN.

suvaidino šie: Povilas 
Adelė Lušaitė, 
Jegelaitė. Jonas 

Angelą Kanap-

Gegužės 14 d. (Motinos Die
noj) dalyvavo šv. mišiose ben
drai L. Vyčiai. Šv. Juozapo par. 
choras ir Šv. Vardo draugijos 
nariai. Veik visi priėmė šv. Ko
muniją. Po mišių parapijos 
svetainėje įvyko bendri pusry
čiai. Apart narių dalyvavo pa
rapijos kunigai ir komp. Alek
sis. kurie pareiškė nuoširdžius 
linkėjimus.

Bažnyčioje per visas šv. mi
šias pamokslus sakė kun. Dr. A. 
Bružas.

Vakare, parapijos svetainėje
įvyko 21 metinis koncertas ir 
vaidinimas motinų garbei. Pro
gramą išpildė Šv. Juozapo par. 
Vyčių choras, komp. Aleksiui 
vadovaujant. Taipgi programoj 
dalyvavo komp. Vytautas Ba
cevičius. pianistas.

Vieno veiksmo operetę “Ves
tuvės”
Kauneckis.
Konstancija 
Kalinauskas, 
kaitė. Algirdas Ulinskas. Mar
celė Andrikytė. Aldona Bukaus
kaitė. Joana Lušaitė. Mildred 
Baltrušytė. Adelė Grėbliūnaitė. 
Al. Černauskaitė. Alena Padai- 
gytė, Alena Pažėraitė, Dolores 
Mcrkiūtė, Uršulė Sardinskaitė. 
Adelė Saukaitė. Konstancija 
Saikiūtė. Viktorija Simutytė. 
C. Smolskytė. Ona Stadaliūtė. 
Ona Maraulytė. Virginija Vit
kauskaitė. Lilian Valinčiūtė. J. 
Kanapka, J. Ambrozaitis. A.. 
Miklinavičius. Ray Vaičius. Ed
vardas Kušlis. J. Lušas.

Taipgi dalyvavo programoj 
parapijos Vyčių, studentų ir 
Moterų Sąjungos chorai. Kalbas 
pasakė kleb. kun. J. Valantiejus 
ir kun. Dr. A. Bružas.

Komisijoj buvo šie: pp. Kau- Dievas kuo skubiausiai grąžintų 
neckis. D. Markiūtė. M. Andri- sveikatą.
kytė, M. Kašėtaitė. M. Kari
nauskienė. Sapranienė, A. Šam- 
barys, R. Vaičiūtė. P. Jaku
bauskas. M. Laureckas. Marė 
Matusevičius. 
Jonas Jakštas.
J. Liaudinskas
tis.

Dalyvavo gana daug žmonių.

Praeitą sekmadienį parapijos 
abiejų chorų surengta Motinos 
dienai programa “Geroji Moti
nėlė” gražiai pavyko. Vaidino 
ilgą motinos rolę Ona Janušai- 
tė, kur netik vaidino, bet ir 
gražiai lietuviškai dainavo. 
Duktės rolėj vaidino ir daina
vo M. Šilinskaitė ir H. Simanai- 
tėų sūnus buvo J. Simanis ir 
E. Simanis; tėvo rolėj buvo A, 
Klimaitis: kūmučių rolėse buvo 
B. Šumskytė ir K. Andriulai- 
tienė. Visi gerai mokėjo savo 
roles.

Kita programos dalis buvo 
koncertinė. Pirmiausia priau
gančiųjų choras dainavo, o po 
to suaugusiųjų choras sudaina
vo šias dainas: “Sveikinimas 
Motinoms”, Žilevičiaus; “Suk 
savo ratelį”, Daukša, ir “Siun
tė mane močiutė”. N. N. Solo 
sudainavo p. Ona Radvilaitė ir 
Aldona Dulbis. Chorui vadova
vo A. Stanišauskas, programos 
vedėju buvo kun. A. J. Zanavi- 
čius. Žmonių buvo pilnutė para
pijos svetainė. Dalyvavo ir 
kleb. kun. J. V. Kazlauskas.

Koncertui daug pasidarbavo 
choras ir p. Lučinskienė, p. 
Strutinskienė, p. F. šilinskaitė, 
H. Kukliauskaitė. Norkevičius, 
Mikutskis, Minalga. choro pir
mininkas, V. Boleika ir p. Bril- 
vičas.

Bridgeporto Amerikos Lietu
vių Tarybos skyrius turėjo savo 
susirinkimą. Išrinko šiuos as
menis dalyvauti Connecticut 
Lietuvių Tarybos konferenci
joj: A. Kiimaitį, J. Stanislaus- 

ir A. Sapiegą.
Taipgi ir draugijos yra ragi- 

j narnos rinkti savo atstovus ir 
siųsti gegužės 28 d. į Waterbu- 
ry, Conn. Konferencija prasidės 
2:30 po piet.

Pra'eitą savaitę tapo palaido
ta M. Koja, 
moteris ir 
Laidotuvėse 
žmonių.

M. S. Apskričio Suvažia 
vintas

Sekmadieni, gegužės 21 d., 6 
vai. vakare. Šv. Juozapo par. 
svetainėje. įvyks vakarienė, ku-i 
rią ruošia Marijonų Rėmėjų 
kuopa Marianapolio Kolegijos 
naudai.

Atvažiuoja Brolis Banys, MIC. 
su studentais iš Marianapolio. 
Girdėjome, kad svečiai studen
tai išpildys gražią programą.

Dalyvaus irgi Stulginskų šei
ma. Ši šeima yra koncertavus 
Naujoj Anglijoj ir New York. 
Yra pasižymėjus lietuviškomis! 
dainelėmis.

Kalbės kun. Dr. Vincas An- 
driuška. MIC. ir kiti svečiai ku
nigai.

Komisija vakarienei ruošti; 
susideda iš šių asmenų: Jadvy-į 
ga Stulginskaitė, pirmininkė,. kantie ji: 
Marijona Stankevičienė, Mag-^Kun. Dr. K. Matulaitis, London, England...........
dalena Karinauskienė, DormaMrs. V. Yuknis, W. Hazleton, Pa............................
Gudiškytė. Elzbieta Mataliūnie- (Mr. J. Butkevičius, Glasgow, Scotland ..............
nė. Marytė Kašėtaitė. Morta Mrs. Lucy Tomalavage, Minersville, Pa................
Zailskienė. Ona Gudžiauskienė.' Mr. J. Breive, Waterbury, Conn.............................
ir Kostancija Jesaitienė. | Kareivis Ant. Povilaitis, Mt. Carmel, Pa...............

Visi lietuviai yra kviečiami at-’Mrs. Jedvyga Kalesinskienė, New Britain, Conn. 
Šliaukyti į vakarienę. Pasilinks J Agnės Vaicekauskas, Minersville, Pa....................
minsite ir tuo pačiu paremsite Mrs. V. Stankevičius, So. Ozone Pk., N. Y...........
Marianapolio Kolegiją, kuri yra: Ona Cizauskienė, Brooklyn, N. Y......... .................
vienintelė tokia Amerikoje. ; Daminikas Adomavich, Sheboygan, Wisc.............

Komisija.Miss Catherine Digris, Worcester, Mass...............
: Ona Daunienė, So. Boston, Mass...........................
! Mrs. M. Petkienė, E. Chicago, Indiana.................
' Mrs. A. E. Vessotskie, Minersville, Pa...................
, Mrs. Margaret Krist, Broad Brook, Conn............
i Marijona Kirmilienė, Lawrence, Mass...................
j Mrs. A. Miksis, Chicago, III...................................
į Mrs. Petronėlė Banialis, Chicago, III....................
Eva Pranycia, Cambridge, Mass...........................
Mrs. Nellie Parcauskas, Dorchester, Mass...........
Marijona Andruskevičienė, Lowell, Mass............
Mrs. J. Butkunas, Chicago, III...............................

.Mrs. D. Wersauskienė, Pittston, Pa...... ................
Mrs. Rose Alishausky ir Šeima, Waterbury, Conn. 5.00 
Kazimieras Staniunas, Hndson, Mass.....
Eva Sandienė, Dorchester, Mass.............
Mrs. Deikunienė, Naugatuck, Conn.........
Juozas Gerdziunas, Chicago, III...............
Mrs. U. Kupraitis, Sheboygan, Wis.........
Mrs. Stefanija Pacenta, Shenandoah, Pa. 
Mrs. J. Shilis, Minersville, Pa....................

Nuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už nuo-l 10-

NEW BRITAIN. CONN.

Gegužės 7-tą šių metų. Mote
rų Sąjungos, Conn. apskritis tu- 

. Andrie-
būklus sužinoti, užsiprenumeruokite Vyskupo P. Bu
čio knygą, kurią šiomis dienomis laikraštis “Darbi- lietės iš HartfoM, Waterbury,;rėjo suvažiavimą šv.

I ninkas” baigia spausdinti. Vyskupas Būčys labai įdo- Ansonia, New Haven ir Bridge- jaus parapijos svetainėje, New 
miai aprašo aštuonioliką Šv. Panos Marijos Apsireiš- port, Conn.

Į kimų Bernadetai ir įvairius išgijimus, tokių asmenų, į Connecticut Valstybės Soda- 
į kurie buvo mirties pavojaus prirakinti prie lovų. Į liečiu sąskridžiui laikas vien-

Knyga iliustruota daugybe paveikslų, kaip tai: balsiai skirtas gegužės 28, sek- 
I Liurdo apsireiškimo vieta, Bernadetos, kuriai Švč. madienis, 2 vai. po pietų, gi vie- 
| Marija apsireiškė, įvairių ligonių, kurie stebuklingai ta šv. Andriejaus lietuvių para- 
pasveiko ir kitų paveikslai. (pija, New Britain, Conn.

Norintieji gauti šią begalo naudingą knygą, prisi-j Kad neužimti daug vietos lai- 
į dėkite prie josios išleidimo. Kas aukos S5.00 ar dau- į kraštyje. einame prie galutino 
giau, tas gaus knygą ir jų vardai bus įamžinti-atspaus-; finalo, 
dinti pačioje Liurdo knygoje. Knygos fondui aukas;

* siųskite: Darbininkas, 366 W. Broadway, So. Boston
27, Mass.

Šią savaitę į Liurdo Knygos Rėmėjus įstojo se-

PROGRAMA

1. Invokacija ir įžanginė kal
ba. kurią pasakys tėvynainis 
kleb. kun. M. A. Pankus.

2. Himnas: “Mother Beloved”, 
kurį atgiedos visos sąskridžio 
Sodalietės.

3. Kun. Dr. J. Bogušo kalba.
4. Vaidmuo: “Blackout in Ber

lin”, kurį išpildys Šv. Andrie
jaus parapijos Jaunosios Soda
lietės.
5 Po to seks visų parapijų So

daliečių raportai, bus 
mai ir diskusijos.

6. Sodalietės Adelinos

TRETININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 14. sekmadienį, tuo-j 
jau po gegužinių pamaldų, tre-j 
tininkai turėjo svarbų susirin-į 
kimą. kuriame tartasi bėga-1 
mais ir dvasiniais reikalais.

Be to. tretininkai užprašė šv. 
mišias už p-nią Bronę Mičiūnie- 

1 nę, kuri serga, kad jai Gerasai i

15.00
. 5.00’
. 5.00
. 5.00:
. 5.00 i
.5.00 į

5.00 Į
. 5.60 į
. 5.00;
. 5.001
. 5.00:
.. 5.00

5.00 tes kalba.
5.00 Vaidmuo:

. . 5.00

.. 5.00

.. 5.00

.. 5.00

.. 5.00

.. 5.00
.. 5.00
.. 5.00
.. 5.00
.. 5.00

klausi-

Rekai-

R. Vaičiūtė,
M. Laureckas.

Kazys Dapkus, 
p. Matuliūnienė. 
ir Juozas Žemai-

SODALIEČIŲ 
SUSIRINKIMAS

Jaunųjų Sodaliečių susirinki
mas įvyko gegužės 16. antra
dienį. 7 vai. vakare.

in the 
Army Now”, kurį išpildys Švč. 
Trejybės Sodalietės iš Hart- 
ford, Conn.

8. Himnas: “Mother Dear, O 
Pray for Me”, kurį atgiedos vi
sos Sodalietės.

9. Po to seks procesija į Šv. 
Andriejaus bažnyčią, kur įvyks: 

a. Švč. Panelės Marijos Lita
nija. b. Švč. Panelės Marijos 
vainikavimas, c. Himnas: “Šio
je Dienoje”, d. Marijai Pasiau
kojimo Aktas, e. Naujų narių 
įrašymas, f. Kleb. kun. E. Gra- 
decko pamokslas, g. Švenčiau- 

palaimini- 
“O Marija,

“We’re

5.00
5.00
3.00
3.00
3.00 si°J° Sakramento
2Q0'mas. h. Himnas: 
100 į Būk Vadove”.

Vakarienė

Gegužės 3 d. įvyko Federaci
jos 22 skyriaus ir Tėvų savųjų 
susirinkimas par. svetainėje. 
Pirm. komp. Aleksis paaiškino, 
apie įvykusį susirinkimą New 
Yorke. Aukų gauta: Gyvojo Ro
žančiaus 81.56,

Britain, Conn.
Pirmininkė panelė Julė Janu

šonytė atidarė susirinkimą. 
Kun. J. Matutis atkalbėjo mal
dą. Po maldos pasakė trumpą 
kalbelę. P-lė M. Jokubaitė svei
kino visas atstoves ir linkėjo 
gero pasisekimo. Po to ji pers
kaitė iš pereito susirinkimo pro
tokolą. kuris buvo priimtas.

Susirinkimo vedėja buvo pa
nelė J. Janušonytė iš New Bri
tain: jos pagelbininkė panelė 
Ona Norkūnaitė iš New Haven; 
ižd. ponia M. Astrauskas iš 
Manchester. Peržiūrėjimui man
datų išrinktos sekančios po
nios: R. Mončiūnienė ir V. Pet- 
raitienė abi iš Hartford; kores
pondentė ponia Stephania Sa- 
pranas iš Waterbury; tvarkdarė 
ponia Ona Balčiūnienė iš New 
Britain.

Suvažiavime dalyvavo 23 at
stovės iš Hartford, No. 
chester ir Waterbury.

Susirinkimas baigėsi 
penktą valandą su malda, 
uždarant susirinkimą,
ponia Tomašaitienė pakvietė vi
sas vakarienei. Bevalgant labai 
skanią vakarienę atstovės pasi
dalino mintimis, po kurių visos
išsiskirstė į savo namelius. S.S. ką. A. Vaznį,

Man-

apie
Prieš 

vietinė

NEWARK,N.J.
Šv. Trejybės par. bažnyčioje.
d. gegužės įvyko bažnytinis 

koncertas, kurio programą iš
pildė Brooklyno Šv. Jurgio pa
rapijos choras ir solistai, vado
vaujant muzikui J. Brundzai. 
Prieš koncertą kun. K. Paulio- 
nis pasakė gražų pamokslą apie 
bažnytinės muzikos vertę. Daly
vavo kun. P. Lekešis ir kun. V. 
Pinkus. Po to prasidėjo koncer- 

Į tas. Baigiant koncertą, palaimi
nimą Švenčiausiu Sakramentu 
suteikė kun. K. Paulionis.

Atsilankusieji į koncertą buvo j 
labai patenkinti, ir Newarkie-> 
čių atmintyje pasiliks ilgiems1 

.metams. Po to parapijos svetai
nėje įvyko vaišės ir šokiai.

Reiškiu viešą padėką muzikui 
p. J. Brundzai, dain. Jankūnui
- , - ■ -------

I
r* 
i

Ji buvo dar jauna 
gera parapijietė, 

dalyvavo daug 
O.

bažnytinėje
Seselių Pranciškiečių vadovy- širdumą ir aukas. Kaip tik knyga bus atspausdinta, j sveta^eje; TaiP pat

‘ — i------------! a. Dvasios Vadų kalb

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defcnse Bonds ir Stamps!

Albert R. Bartera. Dvasios Vadų kalbos, b. ■ 
Specialis vaidmuo, kurį išpil-Į 
dys "Marianettes” p-lės Marian 
Walsh vadovybėje.
c. Scenizuotas vaizdelis: “Abie’s 
License”, kurį išpildys Sodalie
tės P. Shilingaitė ir H. Lastau
skaitė. d. Meniški šokiai, ku- 

nienė eidama iš bažnyčios po j pirmininkei. Neatsiliko ir kitos riuos atliks “Marianettes” pa- 

Sąjungie- j neles Marian Walsh vadovybėje.
j e. “Amateur Hour”, kuriam da-
■ lyvaus visos Sodalietės. 
į 11. Žaismai ir šokiai.

Todėl, Sodalietės, nepraleiski-
' te tos gražiausios progos, 
į malonėkite visos dalyvauti 
me Connecticut Valstybės 
daliečių sąskridyje.

Užkviečia:
Marija Pavasariūtė, Prefekte 

Irena Broff, Vice Prefekte

beje galutinai nuspręsta Con- tuojau bus išsiųsta kiekvienam knygos Rėmėjui, 
necticut Valstybės Sodaliečių 
sąskridžio tikslas ir programo

l išpildymas.

GEGUŽINĖS PAMALDOS j 
Gegužinės pamaldos Šv. An-j 

driejaus lietuvių bažnyčioje. 
vyksta kas sekmadienį 3:30 v.! 

Tretininkų po pietų, trečiadienį ir penkta-’ 
Maldos dienį 7:30 vai. vakarais.

Šv.1 ------------------------
Moterų Sąjungos į Balandžio 29 d. p. B. Mičiū-

“Darbininko” Adm.
Norintieji tapti Liurdo knygos rėmėjais, 

kreipkitės: 
DARBININKAS.

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

r
■i

Pirmiau — Pope Optical Co.
Kada Jums reikalingi akiniai leis- 
ikite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Man.

•SI.05. Apaštalystės
81.30, Moterų Rūtos 50c., 
Onos $1.52.

DAUGIAU UŽ TUOS PINIGUS

IŠ FONTANĖLIŲ VISUR

Pepsi-Coli Company, long Island City, H. Y.

Įšv. mišių paslydo ir labai susi-, draugi jos, kaip tai: 
žeidė koją. Nuvežta ligoninėn; 
išbuvo arti savaitę. Dabar ran-: 
dasi namuose gydytojo priežiū
roj.

f>p. Mičiūnų giminės ir drau
gai giliai užjaučia dėl tos ne
laimės ir linki kogreičiausiai 
pasveikti.

p. B. Mičiūnienė yra LDS 
' Garbės narė. “Darbininko’ ben- 
, dradarbė, įžymi veikėja parapi
joj ir draugijose. Ji yra drau
gijų ir kuopų valdybose. Stam
bi katalikiškos spaudas rėmėja 
ir platintoja. Todėl dabar dėl 
šios nelaimės jai giliai užjaučia 
ir gausiai ją lanko. Šiomis die
nomis Gyvojo Rožančiaus drau- 

j gija pareiškė užuojautą ir įtei- 
‘ kė dovanėlę, kaipo draugijos

tės, Auxiliary ir kitos.
Dar kartą visi linkime p. B. 

Mičiūnienei kcegreičiausia pa
sveikti ir grįžti į draugijinį ir 

■ visuomeninį darbą.
p. B. Mičiūnienei supyniau 

šias eilutes:

Puošia jos krūtinę 
Darbai begaliniai, 
Kuriuos jinai dirbo 
Dievui ir Tėvynei.

Gerus darbus dirbant, 
Kantrybės turėjo, 
Ir dar su aukomis 
Prie jų prisidėjo.

Gaila, kad negaliu 
Viską apsakyti, 
Silpnos mano mintys 
Gražiai aprašyti.

I

Šiuos kelius žodelius 
Eilėmis sudėjau.
Už jos gerus darbus. 
Ją pagerbt norėjau.

Iš širdies jums linkiu 
Laimės kodidžiausios.
Ir nuo Visagalio 
Sveikatos geriausios.

i

Saturday—<2OMMONWEALTH HANDICAP
$5000 Pridėta

DOWNS
Daily Double
Closes 2:15

PRAD2IA
1-mos Lckt. 2:30

8-tos Trenkt. 6:00

Į
I

Ir, 
ta- 
So-



%

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE ' į

WESTFIELD, MASS.
Geg. 7 d. parapijiečiai suruo

šė vakarienę pagerbimui Šv. 
Kazimiero parapijos klebono 
kun. Vinco Puidoko, jo 10 metų 
kunigavimo sukakties proga.

Vakaro vedėju buvo kun. J. 
Naudžius iš Šv. Pranciškaus pa
rapijos, Indian Harbor, Indiana. 
Sveikinimo kalbas pasakė kun. 
J. Kirby ir kun. W. Reilly iš 
Westfieldo Šv. Marijos parapi
jos, kun. J. Novorolsky iš West- 
fieldo Šv. Petro parapijos, Tė
vas viršininkas kun. A. Markū
nas, MIC., Marianapolio kolegi
jos, kun. P. Juraitis ir kun. M. 
Tamulevičius iš Šv. Pranciškaus 
parapijos Athol, kun. K. Vasys 
ir kun. J. Jutkevičius iš Auš
ros Vartų parapijos, Worcester, 
buvusi miesto mayorė p-nia A. 
Burke, p. W. Burke, Westfieldo 
atstovas J. Ferriter, parapijie
tė, dabar tarnaujanti kaipo 
Wave, p-lė Mikeliūtė, jūrinin
kas B. Atkočaitis ir bankieto 
komisijos nariai, V. Minkelis, 
A. Rogers, A. Salaveičikas, P. 
Samolevičius ir V. Sakalauskas.

Muzikalė programa išpildyta, 
vadovystėje parapijos vargoni
ninkės Eleanore Blain. Sveiki
nimas, — Teresė Atkočaitytė; 
dainos — Šv. Cecilijos choras; 
Road to Mandalay, — Benny 
Thomas; Drill ir Dainos, — mi
šių tarnautojai ir mažesnysis 
choras; military tap ir solo, — 
Marijona Mikuski; duetas, — 
Grace ir Irane Juknevičiūtės; 
Nuliūdimo Valanda, — vargo
nininkė Eleanore Blain.

Vargonininkė Eleanore 
vardu parapijos įteikė 
Puidokui dovanėlę. Kitą 
nėlę įteikė Northampton
vių vardu p-nas ir p-nia J. Des- 
karidge.

Kun. klebonas pranešė links
mą žinutę, kad parapijos skola 
jau pilnai atmokėta.

Vakarienei pradedant ir bai
giant maldas atkalbėjo kun. K. 
Vasys ir kifn. P. Juraitis. Va
karas baigtas giedojimu Lietu
vos ir Amerikos himnus.

Jurgis Jonas.

Sodaliečių prefekte Ju- 
Andruškevičiūtė. Avė 
— Schubert, sugiedojo 
Bova. Klebonas kun. P.

pasakė 
lijona 
Maria
Louise
M. Juras pasakė motinėlėms 
gražią, jaudinančią kalbą. Dai
ną — “Močiutė Mano”, sudai
navo vargonininkas Povilas Sa
kas. Sugrojo “accordion solo” 
Emilija Gaidytė ir padainavo 
Alena Kozmečiūtė. Baigiant 
programą kalbėjo Sodaliečių 
dvasios vadas, kun.
dis, o po to visos suėjo į bažny
čią rožančiaus pamaldoms.

J. Skalan-

Blain 
kun. 

dova- 
lietu-

DARBININKAS 9
svetainėje įvyko mokyklos vai
kučių trumpas perstatymas. 
Vaikučiai, pradedant nuo ma
žyčių iki vyresnių, išpildė trum
pas roles. Parapijos klebonas 
kun. P .J. Juškaitis, pagerbda
mas karių motinas, kiekvienai 
įteikė paliudymus, kur pažymė
ta, kad šios parapijos kariai y- 
ra neužmiršti kiekvieną dieną 
šv. mišiose. Svetainė buvo pilna 
publikos, ir visi liko patenkinti 
programa. Ačiū Seselėms mo
kytojoms už sumanų prirengi- 
mą vaikučių.

Šv. Vardo draugija nutarė 
savo mėnesiniame susirinkime 
turėti savo “Communion Break- 
fast” birželio 18 d.

Liko palaidotas iš Šv. Pran
ciškaus parapijos bažnyčios a. 

Povilas Atstupėnas gegužės 
d. Aušrelė.

a.
15

CAMBRIDGE, MASS.

LAIRENCE, MASS.
Sekmadienį, gegužės 14 d., 

Sodalietės šventė Motinos die
ną. Ryte laike mišių “in corpo- 
re” ėjo prie komunijos. Antrą 
valandą po pietų susirinko pa
rapijos svetainėje pagerbimui 
savo motinų. Turėjo programą 
su užkandžiais^ Įžanginę kalbą

Sekmadienuį, gegužės 21 d., 
Jordan Hali, Bostone, įvyksta 
Darbininkų radio koncertas. 
Kurie dar neturite tikietų, ne
laukite, įsigykite tuoj, kad ne
reikėtų laukti pri tikietų lange
lio svetainėje. Iki šeštadienio 
ryto dar galite užsisakyti tikie- 
tus pas p. A. Bačinskienę, p. A. 
Zavecką ar A. Daukantą. Cam- 
bridžiečiai pasirodykime kon
certe skaitlingai.

Sekmadienį, gegužės 7 d. pp.
A. Ambrožaičiai šventė savo 

25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Šia proga, rytą 8:30 v. 
jų intencijai atlaikytos šv. mi
šios. Po pietų, 3 vai. Brightone 
Lincoln svetainėje, jų pagerbi
mui įvyko šaunus bankietas. 
Bankiete dalyvavo virš dviejų 
šimtų asmenų. Dalyvavo vieti
niai mūsų parapijos kunigai ir, 
daug svečių iš tolimesnių kolo
nijų-

pp. Ambrožaičiai šia proga 
susilaukė daug sveikinimų, lin
kėjimų ir gražių dovanų. Publi
ka skaitlingu atsilankymu į 
bankietą, tikrai celebrantus 
gražiai pagerbė, kurią pp. Am
brazaičiai, ypatingai p. A. Am
brazaitienė, kaipo nenuilstanti 
veikėja moterų tarpe, pilnai už
sitarnavo.

Malonu matyti, kaip pp. Am
brazaičiai laimingai sulaukė sa
vo Sidabrinio jubiliejaus, ir 
mums tik lieka jiems palinkėti 
geriausios laimės ir kloties ir, 
kad laimingai sulauktų auksi
nio jubiliejaus.

I.

)
Šiomis dienomis pas tėvelius 

p.p. J. O. Trainavičius lankosi 
jų sūnus viršila J. Trainavičius 
su jauna žmonele. Viršila J. 
Trainavičius tarnauja Kalifor
nijoje, jūros pakraščiu apsau
gos artilerijos batalijone. Linki
me viršilai J. Trainavičiui link
smai praleisti atostogas. A.D.

Gegužės 6-7 dd. mūsų parapi
jos skautai berniukai linksmai 
praleido laiką skautų stovyklo
je. Camp Ted. Waltham. Mass.

WAITING MESS CALL—Stil 
able to smile, an old Italiar. 
voman, homeless and starving 
waits with her dinner pail at 
an Army food dump in hope of 
getting some leftovers from 
the soldiers’
Barbed wire kceps hungry 
jltalians near Cassino from 
įsuarming over the dump and 
iscraping up food unfit for 
Į human cnnsumption.

p. V. Jakavičius gražiomis 
dienomis namuose nematomas. 
Jis praleidžia savo sirgimo ato
stogas Waymouth, pas savo 
dukterį ūkyje ir gražiuose pu
šų miškuose. Linkime p. V. Ja- 
kavičiui gero poilsio ir greit 
pasveikti.

midday mess.

NORVOOD, MASS.
pabaigoje 
atostogas 
Gasparas

Pereitos savaitės 
parvažiavo praleisti 
viršyla (sergeant f 
Pazniokas, kurio tėveliai gyv.
58 Heaton Avė. Pirmadienį, 
geg. 15 d. atvyko iš Chicagos 
pp. Pazniokų duktė Sesuo M. 
Lorenza — Kazimierietė. Kartu 
su ja atvyko Sesuo M. Felicija 
(Worcesterietė).

Motinos dienoje, geg. 14 d., 
Sodaliečių šv. mišios įvyko 8 v. 
rytą, laike kurių “in corpore” 
priėmė šv. Komuniją, Taipgi ir 
šv. Vardo draugijos nariai daly
vavo tose mišiose ir priėmė šv. 
Komuniją.

Po pietų, 3 vai., įvyko Geguži
nė procesija, kurioj dalyvavo 
Sodalietės ir Altoriaus berniu
kai, vadovaujant klebonui kun. 
Kneižiui. Sodalietės, prefektei 
p. Rukštelytei vadovaujant, ap
vainikavo Švč. Marijos stovylą, 
atkalbėjo pasiaukojimo aktą ir 
giedojo giesmes. Po pamaldų 
bažnyčioj, Sodalietės sukvietė 
visas motinėles ir tėvelius į 
svetainę ir juos pavaišino gra
žia programa ir užkandžiais. 
Dainavo ir vaidino šios Sodalie
tės: p. Ona Pazniokaitė, p. V. 
Baltaduonytė, V. Jurgevičiūtė, 
A. Smolskytė, J. Čižiūtė, 
Kneižytė ir 
Akompanavo 
naitė.

Pirmiausia
tė p. Rukštelytė pasveikino mo
tinėles ir pakvietė kleb. kun. S. 
Kneižį kalbėti. Po to progra
mos vedėja p. A. Smolskytė 
supažindino publiką su progra
mos turiniu.

Dalyviai buvo patenkinti pro
grama ir užkandžiais, ir dėkojo 
Sodalietėms už suruošimą.

A. 
E. Kavoliūnaitė.

p. Jonė Vasiliū-

Sekmadienį, gegužės 14 d., 
8:30 vai. ryte šv. mišios įvyko 
Moterų S-gos 22 kp. intencijai.

I

Narės gražiai pasirodė maršuo- 
damos išklausyti šv. mišių ir 
taipgi visos bendrai priėmė šv. 
Komuniją.

Tą pačią dieną 10 vai. šv. mi
šios buvo atnašautos Šv. Vin
cento draugijos intencijai. 
Draugijos nariai, kaip ir kitais 
metais, taip ir šįmet gražiai pa
sirodė skaitlingu dalyvavimu 
mišiose. Šv. Vincento pašalpinė 
draugija randasi Brighton, 
Mass.

Sekmadienį, gegužės 21 d.
į 8:30 vai. šv. mišios bus atna- 
i šaujamos ALRKSA 127 kp. in
tencijai. Nariai raginami susi
rinkti į parapijos svetainę 8 vai. 
rytą, kad visi bendrai galėtų 
maršuoti išklausyti šv .mišių.

“Diamonds are preciouc, 
uced fats,” demonstrates Frances 
Greer, young Metropolitan Opera 
star, as she poses with the “Faust” 
jewels backstage during a rehears- 
al. Used household fat, our chief 
source of glycerine for munitions 
and medicinals, is so precious that 
the OPA now offers extra ration 
poirrts as wefl as cash for every 
pound turned over to the meat 
dealer.

PASVEIKO
Kastantas Banevičius po sun

kios operacijos sugrįžo atgal į 
savo ūkį.

GAVO PAAUKŠTINIMĄ
Mikolas Morkūnas, kuris jau 

trys metei kaip tarnauja Ame
rikos kariuomenėje kur nors 
Pacifiko vandenyne, šiomis die
nomis gavo paaukštinimą. Jis 
gavo majoro titulą. Lowellio 
lietuviams šis jo paaukštinimas 
atneš daug garbės.

MIRĖ
Ilgai sirgusi, mirė Ieva Lat- 

i kauskienė. Palaidotas iš Šv.
Į

■ Juozapo lietuvių par. bažnyčios 
į gegužės 11-tą dieną. Priklausė 
! prie Apaštalavimo Maldos drau- 
! gijos.
į
I -----------------
J MOTERŲ SĄJUNGA

Moterų Sąjungos kuopą turė
jo savo centinį kermošių. Už
dirbo $37.40. Pusė pelno pasky
rė parapijos naujų vargonų 
fondui. Žmonių atsilankė ne
mažas būrelis.

pardavimo langelio svetainėje. 
Jordan Hali, Bostone, bus atda
ra nuo 2 vai. po pietų.

Važiuoti autobusais nėra keb- 
umo, nes nuvažiavus į Forest 
lill gatvekarių kiemą galima 
sėsti į Huntington Avė. gatve- 
carį ir važiuoti iki Symphony 
Hali stoties. Geriausia pasi
klausti konduktorio ir jis mie
lai pasakys kur išlipti. Jordan 
Hali yra visai arti Symphony 
Hali, New England Conservato- 
ry of Music name. Kiti, kurie 
važiuos iki Dudley St. Station, 
gali išlipti prie kampo Massa- 
chusetts ir Huntington Avė., ir 
ten visai arti svetainė.

Kviečiame visus važiuoti pa
siklausyti gražios programos.

Sodaliečių prefek-

Sekmadienį, gegužės 14 d. 
Motinos pagerbimui, parapijos

s-

I HYTUVIU
I VALSTYBIŲ ŽINIOS
: C

S

HARTFORD, CONN.
Geg. 21 d., 1 vai. po pietų į- 

vyks LDS 6-tos kp. susirinki
mas. Prašome narių skaitlin
gai dalyvauti, nes šis bus pas
kutinis susirinkimas, o per ki
tus 3 mėnesius susirinkimų ne
bus. Taipgi, kurie dar skolingi 
už “Darbininką”, atsilyginkite 
dabar. Rašt. A. J.

kuris įvyks Wa- 
gegužės-May 28. Rū- 

Lietuvos 
geriausios

išvyko il-

P.

p. V. Jur- 
nupuolė 

susižeidė.

Pereitą šeštadienį 
gevičiūtės mamytė 
laiptais ir sunkiai 
Linkime greito pasveikimo.

Pereitą sekmadienį lankėsi 
pas gimines ir pažįstamus p. 
Savilionis iš So. Bostono.

Į Darbininkų Radio Koncertą 
sekmadienį, geg. 21 d., daug 
lietuvių ruošiasi vykti. Jeigu 
kas iš vykstančių nežino gerai, 
kur yra Jordan Hali ir važiuoja 
autobusu, tai geriausia lai atei
na prie Balch Pharmacy, kam
pas St. George Avė. ir Washing- 
ton St. maždaug apie 1:40 ir iš 
ten kartu su kitais nuvažiuosi
te. p. Jurgis Versiackas pasiža
dėjo vadovauti visiems, kurie 
tik norės kartu važiuoti. Dar 
galima gauti tikietų pas parda
vėjus ir radio programos vedė
ją. Pasipirkite iš anksto, kad 
nereikėtų stovėti prie tikietų

ATOSTOGAUJA
St. Sgt. Jonas Kriaučiūnas 

parvažiavo keletai dienų aplan
kyti savo motiną. Išrodo gan 
gerai. Nudegęs saulės ir karei
viškai surimtėjęs.

APSIVEDĖ
Jonas Bugdonas ir Katarina 

Dubinskienė apsivedė šeštadie
nį, gegužės 6-tą dieną šv. Juo
zapo par. bažnyčioje.

PASVEIKO
Leonora Blaveskienė, pasir

gusi keletą savaičių Šv. Juoza
po ligoninėje, sugrįžo į namus.

Moterų Sąjungos 27 kp. susi
rinkimas įvyks sekmadienį, geg. 
21 d. tuoj po sumos, parapijos 
svetainėje. Visos narės daly
vaukite. nes yra svarbių reika
lų-

Katalikių Moterų Kongrese, 
Bostone, iš Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos dalyvavo p. M. Ciu- 
batienė ir p. Angelą Pazniokai- 
tė.

Pereitą savaitę lankėsi pas 
savo seserį ir švogerį pp. Kava
liauskus. gyv. Lenox St., virši
la (sergeant) Vincas Jakas iš 
Denver, Col. Ta proga aplankė 
ir savo motinėlę p. Pakarklienę.

DIDELIS KONCERTAS
Sekmadienį, gegužės 21, lie

tuvių mokyklos salėje, įvyks 
dviejų New Britain lietuvių šv. 
Andriejaus parapijos choro, 
vad. Grigoraičio, ir Hartfordo 
lietuvių Švč. Trejybės choro, 
vad. Justo Balsio, koncertas. 
Prasidės 7 valandą. Abu chorai 
dainuos bendrai ir atskirai. Bus 
solistai ir solistės. Įžanga tik 
75c. Visi lietuviai - lietuvaitės, 
kurie mylite lietuvišką dainą ir 
norite ją paremti, ateikite. Ne
sigailėsite.

Hartfordiečiai rengiasi su sa
vo delegatais į Conn. lietuvių 
suvažiavimą.
terburv
pinsis susirinkimas 
reikalais. Linkime 
kloties.

Prelatas Ambotas
gesniam laikui pailsėti. Dabar 
randasi Marianapoly. Linkime 
jam gerai pailsėti ir sveikam 
pas mus vėl grįsti.

Rengsimės prie metinio para
pijos pikniko. Pirmas susirinki
mas įvyks mokyklos saliukėje, 
pirmadienį. 8 vai. vakare, gegu
žės - May 22. Visi - visos, kurie 
galite, ateikite į susirinkimą. 
Piknikas greičiausiai bus kada 
nors liepos mėnesį. Vėliau pra
nešime.

MASPETH, LI., N. Y

NAUJAS ARNOTAS
Catherina Googan, rėmėja 

Lietuvių šv. Juozapo parapijos, 
savo mirties testamente paliko 
8150.00 įtaisyti naują auksinį 
arnotą. Neseniai turėjome pro
gą matyti jos tą gražų paliki
mą. Lai Viešpats būna jos vė
lei mielaširdingas.

I

ĮTAISĖ RAUDONĄ ARNOTĄ
Mikolas ir Petronė Andriuš

kevičiai su savo žentu Kari 
Skarks įtaisė naują raudoną 
arnotą. Tai vis naujas papuoši
mas Šv. Juozapo par. bažnyčiai.

Karys Stasys Dalelis dabar 
randasi kur nors Anglijoje. 
Taipgi Anglijoj yra ir daugiau 
Norwoodiečių lietuvių karei
vių. Jie ten sueina ir lietuvių, 
ypač tie, kurie turi progą nu
vykti į Londoną, tai jie aplan
ko lietuvių parapijos kleboną 
kun. Dr. Matulaitį, kuris prieš 
pat karą buvo atvykęs į Ameri
ką, ir karui prasidėjus išvyko 
pas savo parapijiečius.

LOWELL, MASS.
SERGA

CSN.

Apolonija Žukauskienė, gyvo
jo Rožančiaus Brolijos pirmi
ninkė. šiomis dienomis susirgo. 
Nuvesta į Bostono ligoninę.

MĖLYNAS ARNOTAS
Atminčiai savo sūnaus tar

naujančio kariuomenėje. Anta
nina Raudeliūnienė įtaisė naują 
mėlyną arnotą.

GRAŽI DOVANA
Paulina Žapnickienė. 

Senutienė, Katarina Dubinskie- 
nė. Agota Nedzveskienė, Ame
lija Ramneckienė, Marijona Bu- 
jienė. Jadvyga Bujaitė, Ieva 
Saulinienė, Ona Grigienė ir 
Justina Belevičienė įtaisė para
pijai naują baltą arnotą. Tai 
vis pasišventusių žmonių graži 
širdis.

Elena

Buvo parvažiavę šie lietuviai 
kareiviai: Albertas Vilimaitis, 
Viezelis, Dr. Gailiunas, Litvi
naitė (Wave), Albinas Meleš- 
ka, Pranas Kazlauskas, Pranas 
Barusevičius, Aleksandras Sa- 
beikas. Florencija Litvinaitė 
dalyvavo Marijos Vaikelių iš
kilmėse May Crowning.

Keturdešimtė pas mus praėjo 
labai gražiai. Daug žmonių lan
kėsi ir ėjo prie Sakramentų. 
Dalyvavo šie kunigai svečiai: 
Pankus, Vasys, Valantiejus, 
Karkauskas, Kazlauskas, Gra- 
deckas, Lutkus, Abromaitis. 
Perednia, Puidokas. Gaurons- 
kas, Bogušas, Matutis, Zanavi- 
čius, Markūnas, Šaulys, An- 
driuška, Kociunas, Jeskevičius. 
Pamokslus sakė kun. dr. Bogu
šas, kun. Zanavičius. kun. Šau
lys ir kun. Abromaitis. Mišpa
rus laikė kun. Pankus, kun. Va
lantiejus ir prelatas Ambotas.

Buvo apsilankęs sekmadienį 
ir šv. mišias laikė karo kapelio
nas kunigas A. Čebatorius. Jis 
dabar mokinasi Harvard Uni- 
versity, Cambridge. Gerai atro
do ir sako, kad jam labai patin
ka.

LaSalette Tėvai šįmet mini 
savo jubiliejų. Kun. Dr. Lutkus. 
kolegijos viršininkas, turi bega
lo daug darbo rengiant iškilmes. 
Jam pagelbsti lietuviai kunigai: 
Abromaitis, Dr. Bružas. Pe
rednia ir keli lietuviai broliu
kai.

Gegužės 7 d.. V. J. Atsimainy
mo parapijos choras, vadovau
jant muzikui A. Visminui, vy-. 
kušiai suvaidino dviejų verks
mų operetę — “Provincijos 
Viešbutis”.

Visi vaidintojai išpildė savo 
užduotis gyvai. Ypač choro so
listė. M. Žemaitė - Bitter atsi
žymėjo gyvu vaidinimu, aiškia 
iškalba ir skambiu dainavimu. 
Taipgi švelniai, gražiai išpildė 
savo roles E. Razinskaitė. M. 
Augustinas ir Alena Matuliony- 
tė. A. Visminas, Jr. atsižymėjo 
savo rolėje aiškia iškalba ir 
mikliai skambino pianu.

Pasibaigus operetei, V. Rokus 
išpildė epilogą “Lietuvos prisi
kėlimo pranašystės”. Po to sekė 
koncertinė dalis, kurią išpildė 
choras ir solistai.

Sudainavo aria iš operetės 
Sylvia ir liaudies daineles.

Šis seniai lauktas vakaras 
baigtas Amerikos ir Lietuvos 
himnais. Po to tęsėsi pasilinks
minimas.

Džiugu, kad choras taip gra
žiai sugeba išpildyti puikią mu- 
zikalę programą nepaisant, kad 
daugelis jų narių yra karo tar
nyboje.

Lauksime daugiau panašių 
parengimų iš mūsų choro.

Vienas iš publikos.

Remk šios šalies apsigynimų! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

SEKANTIEJI KAREIVIAI 
SVEIKINA

Sekantieji kareiviai sveikina 
Lowelliečius ir linki jiems ge
ros sveikatos: Jonas Narinkevi- 
čius iš Califomijos. Silvestras 
Lebednikas iš Alaskos, Jonas 
Grenda iš Georgia ir Jonas Ra
manauskas iš Guadalcanalo. Vi
si sveiki ir laukia dienelės kada 
jiems bus leista grįžti į Lowellį 
pamatyti savųjų.

GRAŽUS ATSIŽYMĖJIMAS
Mūsų klebonui perdavus kun. 

Antano Švedo. MIC., prašymą, 
kuris šiomis dienomis yra ka
riuomenės kapelionas, kad iš 
Lowelliečių susidarytų būrelis 
žmonių, kurie paaukotų pinigų 
nupirkimui tikybinių knygelių 
išdalinimui sužeistiesiems ka
reiviams. Gražus būrelis atsi
rado ir paaukavo tiek pinigų.

kad galima nupirkti 500 knyge
lių ir pasiųsti kun. Švedui. Lo- 
welliečiams už tai valio. Sekan
tieji aukavo:

810.00 Magdalena Stakeliū- 
nienė; 82.00 Ona Grigienė. Pau
lina Žapnickienė. Pet. Kulikaus
kienė, Ona Adomavičienė. Rožė 
Kasparavičienė, Anastazija Sta
nevičienė. Jonas Šaukimas. Po 
$1.00 — Juozapina Kavaliaus
kaitė, Jadvyga Kavaliauskienė, 
Petronė Stanilionienė. Marijo
na Šilanskienė. Zigmas Stanevi
čius. Sr., Elzbieta Ramanaus
kienė, Marijona Karnilienė, O-j 
na Kasteckienė, Marijona Bu-j 
jienė. Jonas Beievičius. Agota 
Strakauskienė, Leonora Bau- 
milienė. Elzbieta Dravinskaitė. 
Antanina Janulienė, Teofilija 
Mužikauskienė. Alena Seliukie- 
nė, Ona Seliukaitė. Ona Kriau
čiūnienė. Lilijana Bujaitė.

PADARYTA OPERACIJA
šiomis dienomis sunkiai susir

go Anastazija Stanevičienė. Nu
vesta į šv. Juozapo ligoninę, 
kur jai padaryta didelė opera
cija. Jokūbas.

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

FIGHTING CORSAIKS’ SKIP- 
PER — Home to Greenville, 
5. C., on leave after second 
i.our of Pacific duty, Marina 
VIa;. Robert G Owens shot 
dov.n first Tojo, latest type 
Tap fighter plane, hold» DFCį 
ind commands Fighting CorsJ 
urs, sąuadron uhich shot 
iown 135 Jap planes. (U. šį 

Marma Corp Photo).
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RADIO KONCERTO PROGRAMOS DALYVIAI
Sekmadienį, Gegužės-May 21 d., 1944,3:30 vai. po pietų, Jordan Hali, Boston, Mass

Onos Kaskas Koncertas Darbininkų Radio Valandos Naudai
Dėl ko yra kiekvieno ka-: 

taliko pareiga visokiais į- 
manomais būdais remti 
laikraštį “Darbininką” ir 
Darbininkų Radio Valan
dą? Dėl to, kad laikraštis 
"Darbininkas” ir Darbi
ninkų Radio Valanda yra 
modernūs Kariaujančios 
Bažnyčios ginklai.

Katalikų Bažnyčia yra 
amžinai jauna. Jauna, dėl 
to, kad ji senti negali, o 
senti negal, dėl to, kad 
amžina. Bet dėl ko ji am
žina? Dėl to, kad ji yra 
Amžių Karaliaus, Dievo 
Sūnaus — Jėzaus Kristaus 
mistinis kūnas. Tačiau ka
talikai. to mistinio kūno 
nariai, nėra amžini; bet 
jie turi būti modernūs.

Gyvieji katalikai yra Ka
riaujančios Bažnyčios na
riai. Jų pareiga yra ka
riauti'. Kariauti ofensv- 
viai, skelbiant ir aiškinant 
Kristaus tiesos ir meilės 
mokslą; defensyviai, gi-, 
nant jį nuo priešų melų, į- 
žeidimų ir nepagrįstų prie
kaištų. Bet nuo priešo ap
siginti ir jį nugalėti gali
ma tik jo paties ginklais, 
o tie ginklai kiekvienoje 
kartoje yra vis kitokie, vis 
modernūs. Ne menkesni, 
dėl to turi būti ir katalikų 
ginklai.

Prieš dvidešimt penke
rius metus stipriausias ir 
moderniausias ginklas bu
vo spauda. Dabar šalia jo 
šuoliais išaugo kitas ga
lingas ginklas — radio. 
įgudusiai juo naudojasi 
Bažnyčios priešai, bet dar valandą. Džiaugiasi šian- artistę Oną Kaskas kas 
mikliau Bažnyčia juo gi- dien visa Naujosios Angli- kiekvienam lietuviui nėra 
naši. Vatikano Valstybės jos lietuviškoji katalikiš- 
trumpųjų bangų radio sto- koji visuomenė matyda- Metropolitan Operos paži- 
tis yra

----------------------------------------------------------.

tė ir pavyzdinga katalikė.
Jeigu ir atsirastų tokia 

keistenybė kaip lietuvis be 
mažiausios muzikalinės 
nuovokos, kuris drįstų tei
sintis nemėgstąs dainų, 
dargi lietuviškų, tai užtek
tų vien bendros pradinės 
tautinės savigarbos, kad 
jaustų pareigą ko grei
čiausiai nusipirkti bilietą į 
koncertą, jau nekalbant 
apie kiekvieno kataliko 
pareigą remti bet kokį ka
talikiškojo veikimo užsi-

i
mojimą.

Tenka taip pat 
kinti Darbininkų 
Valandos vedėjus 
manymą pakviesti
Oną Kaskas išpildyti šio 
koncerto programą. Be 
tiesioginės finansinės nau
dos Darbininkų Radio Va
landai, šis koncertas kurs
to ir stiprina lietuvių tau
tinę sąmonę, žadina juose 
pasididžiavimą tautos kul-j

pasvei- 
Radio 
už su- 
artistę

ANNA KASKAS,
įžymiausi mūsų dainininkė, Metropolitan Operos ar- tūra ir kultūringomis as- 
tistė, išpildys klasiškų ir liaudies dainų programą, menybemis, kurie kartu 
p. Anna Kaskas atvyks į Bostoną šeštadienį, geg. yra ir tos kultūros nešėjai 
20 d. Tikimės, kad ji suspės atvykti ir per radio pa- be* reiškėjai ■

AMERICAN 
RED CROSS

Nuotrupos
Gydytojo kario Krizostomo 

Mendelio žmona ponia Ona 
Mendelienė grįžo iš Mercy ligo
ninės namo. Ligonė dar silpna, 
bet gali pavaikščioti ir tikisi 
savo namuose sustiprėti. Linki
me jai veikiai visiškai pasveikti. 

Ketvirtadienį — ŠEŠTINES. 
Mišios mūsų bažnyčioje 7 vai. 
už Lietuvos laisvę; 8 vai. už vi
sas Motinas; Novenos Mišių: 9 
vai. vaikučių, 10 vai. už a. a. 
kun. Juozapo Lietuvniko vėlę, 
11 vai. ir 12:10 vai. už intenci
jas jaunuolių ir mergaičių karo 
tarnyboje.

i Po paskutinių Mišių įstaty
mas per visą popietį. Šv. Valan
da nuo 5:30 vai. iki 6:30 vai.

I

Sekminių šventės vakare Bal
timorės Katedroje bus teikia
mas Sutvirtinimo Sakramentas 
visiems atsivertėliams į Katali
kų tikėjimą ir suaugusiems, ku
rie dėl bent kokios priežasties 
nepriėmė šio sakramento.

Sveikiname teisėją Vincą 
Laukaitį laimėjusį rinkimuose 
į Susivienijimo prezidentus. 
Teisėjas Laukaitis yra narys 
Šv. Alfonso parapijos Švč. Var
do dr-jos. Linkime kuogeriausio 

kontrabasas virtuozas, Boston Symphony Orkestros paf?'>eKlm° J° vadovybei, 
narys gros klasiškus ir liaudies muzikos kūrinius. j arys n anas vos a uvo17 ’________________________ ______ ______ ________  parvykęs atostogoms pas savo

LUDWIG JUHT,

--->■----- v- ----- x- -- - „ * x , .... .. . .’ leželei, Karoliui Glėbą, Bernar- Poy Quoork, Česlovui Valeikiui, tėvus, Antaną ir Oną Ivoskus.
sveikinti Darbininku Radio programos klausytojus. j meninin-Kai; jis traukia ir Kamavičiui Karoliui1 T ’ ——- *- Sveikas saulės nnrjecres t;vrQe
-------------------------- ----------------------------------------- iunsria lietuvius i drauge J p ’.............. TKlugh, Janetai Kasinskaitei, 

Sandrai Kendrikaitei, Joanai 
Linkaitei, Antanui Mattox, Jo
nui Mendeliui, Leonardui Petri
kui, Birutei Petkiūtei ir Anta- 

jnėtai Sakevičiūtei. Prano Bag
dono dukrelė turėjo būti šiame 
būrelyje, bet savaitė atgal ap
sirgo limpančia liga ir nebuvo 
galima jai išeiti iš namų. Teko} 
nugirsti, kad klebonas kun. dr. Į 

i Mendelis leis jai vienai turėti tą

jungia lietuvius į draugę, 
atlyginsi radio stočiai už vis stipriau, vis glaudžiau, 
užleistą laiką Darbininkų 
radio valandai. Tam reikia 
kieto skatiko. Šiam tad 
svarbiam tikslui — sukelti 
pinigų Darbininkų radio

miausiame pasaulio kam
pelyje.

Savo Naujosios Anglijos 
kampelyje lietuviai katali
kai irgi neatsilikę. Gabūs 
ir sumanūs “Darbininko” 
vadai savo spausdintą žo
dį paremia ir papildo gyvu _ -
žodžiu plačiai siekiančio- tistes Onos askas kon- 
mis oro bangomis. Jie įsi- certas- 
steigė Darbininkų radio Ką gi galima rašyti apie

bendru aukštos lietuvis-1 
kos kultūros ryšiu; kultū
ros, kuria sąmoningi lietu
viai, kurie kartu yra ir ge- 

t_ t * ri Amerikos piliečiai, įvai-
valandos tolesniam palai- rina, turtina ir kelia ben- 
kymui — ir rengiamas ar- drąją Amerikos kultūrą ir, 

tuo pačiu, dar platesnį vi-, 
so pasaulio kultūros loby
ną.

Jeigu Šį sekmadienį, ge- garbę, kaip tik ji pasveiks. Kad 
gūžės 21 d., 3:30 vai. po tinkamai priruošti vaikelius 
piet, Jordan salė, Bostone, Šiai laimės dienai, Sesutė Mo- 

i nebus sausakimšai pilna kytoja Mari jonėta nešė “dienos 
valandos ba, Amerikos lietuvių tar- tautiškai ir religiškai save kaitrą ir naštą”. Nėra abejonės,

žinoma. Be to, kad ji yra

viena stipriausių ma tos radio
pasaulyje. Tokia ji ir turi nuostabiai gražius vai-
būti. kad šv. Tėvo balsas sius. Taip, džiaugiasi. Tik, se kaip tauri asmenybė, tai bus liūdna ir skaudu... !dą draug su savo tėvų vardais, 
būtų galima girdėti toli- deja, vienu džiaugsmu ne- gyvai sąmoninga lietuvai-

pe ji stovi pačiose viršūne-

Jonui Zelinskiui, Antanui Žu- Sveikas, saulės nudegęs, tikras 
kaičiui. Janetai Bridickaitei, Dėdės Šamo krašto gynėjas.
Stasei Dubauskaitei, Lucilė Texo nugirsti, kad karo dėliai 
Geisey, Teresei Keidošiūtei, Li- šią vasarą parapija jokių pikni- 
lei Lekavičiūtei, Florencijai ^9 neturės. Nėra tinkamų par- 
Petrikaitei, Mildredai Pilipaus- ir trūksta darbininkų.
kaitei ir Dolores Vyšniauskai-1 Arkivyskupijos Labdarybės 
tei į vajus pradėtas, šeštadienį, geg.

_________ Į13 d. iš radio stoties WBAL kal
bėjo miesto mayoras McKeldin, 
valstybės gubernatorius O’Co- 
nor ir J. M. Arkivyskupas My
kolas Curley. Visi dėstė vajaus 
tikslą ir ragino miesto gyvento
jus prisidėti prie sukėlimo 
$518,300.00.

Juozas Kasinskas i
Ine. j t

Laidotuvių 
Direktorius ; • 

Patarnavimas Dieną ir Naktį i 1 
602 VVashington Blvd. Ij 

BALTIMORE 30, Md. < t 
Tel. Lexington 8595 I !

Llmosinai dėl visokių reikalų < i

Jonas ir Darata čučuliai 
Krikšto Tėvai

Ne dažnai atsitinka, kad 
į Mendelis leis jai vienai turėti tą lig ir sesuo> dėdė ir teta> 

naujagimio krikšto tėvais, 
tačiau įvyko sekmadienį, geg. 7 
d., kuomet Jonas ir Darata ču
čuliai atnešė prie krikšto savo 
sesutės Paulinos Čučulytės Lei- 
lich dukterį, kuriai kun. Antaa 
nas Dubinskas davė vardą Ma
rijonos Carol. Kaip Marytės tė
velius Praną ir Pauliną, taip 
jos krikšto tėvus sveikiname. 
Lai Marytė auga metais, išmin
timi ir malone pas Dievą ir žmo-

, ines:

gerbiančių lietuvių, kaip kad vaikučiai priminė jos var

"Švč. Vardo dr-jos narys, Ra- šias 8:30 vai. įvyko'metinė pa-

A. A. Pranas Radzevičius Įgalėjo nugabenti ligoninėn.
Užpereitą savaitę dar vienas!a. a. Radzevičius buvo be žado 

senosios kartos lietuvis buvo i ir mirė į trumpą laiką. Ši neti- 
pašauktas amžinybėn, asmeny- keta mirtis baisiai sukrėtė vi
ję a. a. Prano Radzevičiaus, sus šeimos narius.

į
Trečiadienio, geg. 3 d., rytą. -------------
eidamas į darbą, velionis krito' Laidotuvės

I .......................... . i LI
širdies atakos auka. Pirm negu Senas parapijietis ir ilgametis

dzevičius buvo laidojamas šeš- rapijos pirmos šv. Komunijos 
tadienį, geg. 6 d. Trejos šv. mi- ’ iškilmė. Tą rytą 14 berniukų ir 
šios prie trijų altorių buvo at- mergyčių mūsų parapijos, pri- 
našaujamos kartu. Kun. dr. 
Mendelis giedojo mišias prie di-

, džiojo altoriaus, o kun. Dubins- 
į kas ir kun. O’Day laikė prie šo- 
j ninių altorių. Atsisveikinimo 
į žodžiui pamokslininkas paėmė 
I Kristaus žodžius evangelijos 
pereito sekmadienio: “Valandė
lė, ir nebematysite manęs, ir vėl 
valandėlė, ir matysite mane, 
nes aš einu pas Tėvą”. Jis pri
minė visiems, kad ir ilgiausias kartoti, 
gyvenimas čia ant žemės, suly-

i ginus su amžinybe, yra tiktai 
trumpa valandėlė. Mūsų užda

vinys šiam gyvenime yra ruoš
tis sugrįžimui pas dangiškąjį 
Tėvą.

I

ėmę Jėzų pirmą kartą į savo 
nekaltas širdis, tapo gyvomis 
monstrancijomis, gyvais alto
riaus nameliais ir dangaus kam- ( 
peliais čia ant žemės, nes kaip1 
pamokslininkas pabrėžė “ten 
dangus kur yra Dievas”. Tie

J. V. kuomet Jėzus apsigyveno jų 
'širdyse. Visos Sesutės prisidėjo 
prie didingo išpuošimo alto- 
riaus ir tų vartų, kuriuos alfon- 
siečiai mato tik pirmos šv. Ko- tj 
munijos iškilmėse. Kun. dr.

, Mendelis nuoširdžiai sveikina 
(vaikelių tėvus ir dėkoja Sesu- 
jtėms Kazimierietėms už jų vi
sas pastangas šios dienos gro
žiui.

I f MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ f 

SUMAŽINIMO PLANAS į
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

bro-
yra
Tas

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. BL. PASALPINĖ8

DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

TeL So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. GaillūnienB,

8 Winfield St.. So. Boston, Masa. 
Prot. kašt. — Ona I Vaškienė,

440 E. Sixth SL. So. Boston, Masa 
Fin. Rašt. — B. Cunienė.

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

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadvvay. S Boston. Masa. 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
n** nmtnknlu raštininke

-----
vaikeliai,^priėmę Jėzų~Kristų( K|asės Spa,vų |šda|inimas

• - ~ Į Sekmadienis, geg. 7 d. buvo
'ne tik pirmos šv. Komunijos 
diena, bet taipgi Maldos Diena 
išprašymui Pergalės ir Taikos. 
Švč. Sakramentas buvo garbi
namas per visą popietį, o vaka
re 7 vai. buvo laikoma šv. Va
landa. Atkalbėjus rožančių už; 
mūsų karius, kun. dr. Mendelis' 
išdalino klasės spalvas 8-to 
skyriaus mokiniams. Spalvos 
šįmetą yra auksinė ir mėlyna. 
Pirm įteikimo kaspinų kun. 
Mendelis paaiškino, kad auksi
nė spalva privalo būsintiems 
graduantams priminti Dievo 
meilę — tai yra auksas kurio 
Dievas reikalauja nuo mūsų, 
net po bausme — o mėlyna 
spalva tai rodo dangų, mūsų ti
krą tėvynę. Tie du kaspinai 
kiekvienam turi būti paskatini
mas prie didesnės Dievo r :ilės, 
viltyje paveldėjimo dangaus. 
Spilkutės ir kaspinai buvo pa
šventinti ir išdalinti sekan
tiems: Aloizui Juciui, Alfonsui 
Kiškiui, Bruno Lopatai, Juozui

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

Vlce-Pirmlnlnkas — Pranas Tulelkla
702 E. 5th St., So. Boston. Masa.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckls.
5 Thomas Pk„ So. Boston. Mass.

Fin Rašt. — Aleksandras Ivaška.
440 E. Slxth St., So. Boston. Masa. 

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

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

Dievą - Žmogų šv. Komunijoj,; 
tikrai tapo Kristaus nešėjais ir j 
kiekvienas jų teisingai galėjo 

“Esu gyvas, tačiau ne
be aš, bet Kristus gyvena ma
nyje”. Pamokslininkas visiems 
priminė tą svarbią tiesą, kad 
po kiekvienos šv. Komunijos 
mes tampame “Jėzus”. Svei- 

. kindamas tėvus ir motinas tų 
A. a. Pranas Radzevičius bu- vaikelių, pamokslininkas liepė 

vo palaidotas šv. Stanislovo ka- neužmiršti, kad kuomet po mi- 
pinėse arti savo sūnaus Juozo, šių jie bučiuos savo vaikelius, 
Paliko dideliam nuliūdime žmo-|jie bučiuos patį Jėzų, gyvenantį 
ną Marijoną ir keturias vedu- juose. Pirmos šv. Komunijos 
sias dukteris, Eleną Blum, Mag- diena tai tikrai didi šventė ne 
daleną Cavaselis, Oną Day ir tik tam vaikeliui kurs priima 
Marijoną Matelienę. Kaip žmo
nai, taip visiems velionio gimi- 

. nėms reiškiame giliausią užuo
jautą jų liūdesio valandoje, o 
už mirusio vėlę prašome visų 

i tarti dievobaimingą Amžiną 
i Atilsį. Užbaigęs šio gyvenimo 
į vargus, lai ilsisi Viešpaties ra
mybėje

430 IROADWAT • SOUTH BOSTON

šv. Komuniją, bet yra laimės 
diena vaikelio namams, parapi
jai, kurioj Jėzus užmezga tą 
vienybę, kurios pilnumą 
tirsime tik danguje.

pa-

i

i
I

Draugija laiko susirinkimus kas trs 
čia sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
49? E 7th St So Ros ton Mass

14 Gyvų Monstrancijų
Sekmadienį, geg. 7 d. per mi-

Naujieji Kristaus 
Nešiotojai

Gegužės mėn. pirmas sekma
dienis buvo laimės diena sekan
tiems: Jonui Bliūdžiui, Juoza
pui Bogdanawicz, Geraldui Ge-

i Diamond Cafe
! KXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXX<

Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 
draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts• X

£xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
f



Penktadienis, Gegužės 19, 1944

ŽINUTES

VIETINES ŽINIOS

Garbė Naujai Anglijai už pa
laikymą Radio programos per 
10 metų. Šiuo laiku ypatingai 
reikia palaikyti lietuviškas į- 
staigas.

Štai tos programos vedėjai 
rengia mums šį sekmadienį, 
dainų puikią puotą, koncertinė
je Jordan salėje, Bostone. Tai 
didelis nuopelnas mums visai 
Naujai Anglijai. Mums yra ma
loni pareiga pripildyti tą salę, sijos pirmininkė, nepaisydama 
Už tai dar daugiau garbės užsi- didelio nuovargio iš kelionės į 
pelnysime. Tuoj gaukite tikie- Philadelphia su savo grupe da

lyvauti Tarptautiniame Festi- 
vale, kur lietuvių tautiniais šo
kiais kėlė lietuvių vardą, labai 
daug pasidarbavo koncertui, 
kad jis būtų sėkmingas. Su
prantama, p. Ivaškienei daug 
pagelbėjo jos vyras, patriotin- 
gas lietuvis, p. Aleksandras I- 
vaška.

pp. Ivaškos įteikė radio prog
ramos vedėjui $100.00 už kon
certo tikietus ir įsirašydami 
koncerto Garbės Globėjais.

p. Oną Ivaškiene, kaipo priė
mimo komisijos pirmininkė. 
Jordan Hali. Bostone, ateinantį 
sekmadienį su savo pagelbinin- 
kėmis visus atvykusius į kon
certą maloniai sutiks ir tikrai 
lietuviškai pasveikins.

p. Ona Ivaškiene,

Bostono Lietuvių Jaunamečių 
Šokėjų grupės mokytoja ir ve
dėja, Darbininkų Radio Kon
certo dalyvių priėmimo komi-

do knygos rėmėjus, aukodama 
knygos fondan $5.00 ir $1.00 
kalendoriaus fondan. Taipgi p. 
Daunienė įstojo ir į Darbininkų 
Radio koncerto rėmėjus ir gi 
aukojo $5.00. P-niai Dauniai y- 
ra ilgamečiai ‘Darbininko’ skai
tytojai ir nuoširdūs rėmėjai.

Pereitą savaitę buvo atvykęs 
pas savo žmoną ir tėvelius, 
gyv. Dorchester, jūreivis Vincas 
Kohanskas. Grįžo ketvirtadie
nį, geg. 18 d. į Philadelphia, Pa. 
Būdamas Philadelphijoj jis ap
lanko savo seserį Genovaitę 
Lyons, gyv. Washington, D. C. 
ir gimines New Jersey City, 
N. J.

tus.

16 d., netikėtai mirė, 
ligoninėje, 7 savaites

Bal.
miesto 
pasirgusi namie, Morta Ančiu- 
kaitienė (Pocaitė), 50 metų 
amžiaus, gyv. 133 Emerson St. 
Ji paėjo Šaukėnų parapijos. A- 
merikoje pragyveno 34 metus. 
Paliko vyrą Antaną, du sūnų ir 
seserį. Laidojama, geg. 19 d.. 
9 vai. ryte, iš Šv. Petro parapi
jos bažnyčios, Naujos Kalvari
jos kapuose. Buvo gera žmona.1 
širdinga motina, uoli darbuoto
ja, labdaringa, religinga ir pat- 
rijotinga moteriškė. Ji išaugino 
savo brolio 4 našlaičius. Buvo 
pasišventusi geriems darbams. 
Sielojosi kareivių ir Seserų 
Vienuolių gerovei. Melskimės 
už ją. Ji melsis už mus. Keturiolikos Vaikų Mo 

tina Įstojo Į Liurdo 
Knygos Rėmėjus

—
Apart kun. A. Čebatoriaus iš 

Waterbury, Conn.. dar kitas 
lietuvis kun. Kolenda. iš Grand
Rapids, Mich., šiuo tarpu ima ministracijoje lankėsi p. Eva 
kapelionų kursus. Harvard Uni- Sandienė iš Dorchester, Mass. 
versitete. ji yj.a 14-kos vaikų motina.

-------------- Dešimtį vaikų išaugino, o ketu-
Sekmadienį, geg. 21, 9 vai. r., rjus palaidojo. Atsilankymo 

bus giedamos šv. mišios, Lietu- proga, p. E. Sandienė įstojo į 
vos Dukterų dr. intencijai. Liurdo knygos rėmėjus, auko-

Pirmadienį, geg. 22 d., Šv. dama fondan $5 00' vieną do- 
Petro par. bažnyčioje, 8 vai. r., ^er2 ^ad^° Palaikymui, 
įvyks gedulingos pamaldos, mė
nesio atmintis. u_________
Vilimo O’Connell vėlę.

Tą dieną, iškilmingos pamal
dos už Kardinolą, Katedroj bus 
laikomos 10 vai. ryte.

Trečiadienį, “Darbininko” ad-

DARBININKAS

p. Bronė Cūnienė,
Petro lietuvių parapijos

{VAIRŪS SKELBIMAI

P-nios vyras Augustas Sanda 
už Kardinolo taiP»i labai nuoširdus “Dar

bininko” prietelius ir rėmėjas ir 
LDS 1-mos kp. veiklus narys. 
P-nas Aug. Sanda kiekvienais 

; metais dirbdavo “Darbininko” 
piknikuose ir kituose parengi
muose.

LANKĖSI

t
Praslinkus Pirmai Sešioliktajai Visų Važiuojančių į Radio 

Koncertu Dėmesiui!
Rašo: A. Daukantas

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

p. Felicija Grendelytė, 
Lietuvos Vyčių Centro finansų 
sekretorė ir Lietuvos Garbės 
konsulo adv. Shallnos sekretorė, 
labai daug laiko pašventė Dar
bininkų Radio Koncerto darbe. 
Ji rašinėjo, adresavo laiškus, 
platino koncerto tikietus, kal
bėjo apie koncertą įvairiuose 
svetimtaučių susirinkimuose, p. 
Grendelytė tikisi, kad šiame 
koncerte dalyvaus daug sve
timtaučių. ypatingai iš tų, ku
riuos pasiekė “International 
Beacon” laikraštukas, gražiai 
išreklamavęs šį mūsų koncertą.

Sekmadienį, gegužės 21 d. vi
si važiuokime ir eikime į Jordan 
Hali pasiklausyti mūsų įžymių
jų artistų dainų ir muzikos. Tai 
mūsų lietuvių dainos ir muzi
kos puota, kurioj kiekvienam 
yra garbė dalyvauti.

Šv.
Merginų ir Moterų Kareiviams 
Remti skyriaus ir Raudonojo 
Kryžiaus lietuvių skyriaus pir-į 
mininkė, nuoširdžiai platina 
koncerto tikietus. Ji maloniai; 
sutiko sekmadienį, gegužės- 
May 21 d., Jordan Hali, Bosto-! 
ne, tikietų ofise pagelbėti tikie
tų pardavėjui parduoti tikietus 
tiems, kurie dar nebus iš anks
to nusipirkę tikietų. Taigi kas 
kaip norės, lietuviškai ar ang
liškai, prie tikietų langelio ga
lės susikalbėti.

Perdaug neapsunkinkite ti
kietų pardavinėtojų svetainėje. 
Visi.Tiurie tik galite, nusipirki
te tikietus iš anksto, kurių iki 
sekmadienio galima gauti ‘Dar
bininko’ administracijoj arba 
Radio ofise, 366 West Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Darbininkų Radio ofisas ant 
antrų lubų (second floor) No. 1, 
366 West Broadway, So. Bos
ton, bus atdaras iki 9 vai. va
kare.

PADĖKA

DAKTARAI

j Ketvirtadienį “Darbininke” 
lankėsi p. Ona Daunienė, kun. 
J. Daunio motina. Atsilankymo 
proga p. Daunienė įstojo į Liur-

Šou 4476
i Dr. Joseph F. Antanėlis

OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

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

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

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

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

I---------------------------- ’
I

GREITAS ir PUIKUS 
PATARNAVIMAS

Df.J.C.Seymour
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas
Specialybė — Akių, Vidurių ligų. 

Ausų. Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius

Vai. nuo 2—4 ir 7—8
534 Broadway

So. Boston, Mass.

Ii
I

Naujame Elegantiškame 
Grožio Žavėjančiame 
CASPER BEAUTY 

SALONE
SPECIALIAI

Dėl 
PERMANENT WAVE 

ir 
PLAUKŲ DAŽYMO

S Casper’s Beauty Salon
738 E. Broadvvay — So. Boston 27, Mass.

Tel. ŠOU 4645
Atidaryta nuo 8:30 vai. ryto iki 6 vai. vakare.

dūręs miesto aikštėje, kul
kosvaidžio pagalba nugin
klavo visą būrį persigan
dusių vokiečių. Vokiečiai 
neišdrįso jam priešintis, 
nes šio kario rankos lais
vai žaidė kulkosvaidžiu. 
Paaiškėjo, kad tai buvo 
Lietuvos kariuomenės ka
rys ir jis vienu vienas įsi
veržė į mūsų miestelį. Ne
beatsimenu jo pavardės, 
bet dar menu, kad sakėsi 
esąs nuo Radviliškio. Mie
stelio gyventojai šį karį 
ant rankų nešiojo, nes tai 
buvo tikrosios Lietuvos 
valdžios karys. Jis likosi 
mūsų mieste, kad suorga
nizavus administracinę 
valdžią miestelio tvarkai, 
policiją ir tt. Atsirado ir 
mūsų pasislėpę partizanai; 
jiems pavesta milicijos 
darbas, ką jie su mielu no
ru priėmė. Ištrūkę vokie
čiai iš mūsų miestelio, vi
su smarkumu traukėsi 
Kretingos linkui. Bet prie 
Kretingos jų laukta. Vo
kiečiai vengdami pavo
jaus, kuris jau darėsi 
jiems rimtas, nepasiekę 
Kretingos, pro Darbėnus 
pasuko Palangos linkui. 
Išvargę vokiečiai nuo pur
vinos kelionės, sustojo 
Šarkių dvare, tarp Kre
tingos, Darbėnų ir Palan
gos trykampyje — nakvy
nei. Dar gerai atsimenu, 
kada važiuodavau maudy
tis Palangon 1928-29 me
tais, kur kadaise stovėjo 

Radio Koncerto puikus baltų mūrų Šarkiųi

(Tęsinys)
Vokiečiams dar 
krausčius ir daliniams dar 
miestelyje esant, atsirado 
vienas uniformuotas ka
rys. Niekas negalėjo spėti 
kokios valstybės karys jis 
buvo. Gelsvos medžiagos 
uniforma, kojos binduotos 
iki kelių, trikampė tris
palvė ant rankovės, per pe- 

Įtį persimetęs lengvą kul- 
’kosvaidį, trumpą karabiną 
i ir už diržo bent devynios 
'granatos. Šis karys, atsi-

neišsi-

ir kitų kolonijų Vyčius - narius 
atvykti ir pasisvečiuoti pas 
mus. Po susirinkimo bus ir už
kandžių. Susirinkimas įvyks 
Vyčių kambariuose, 137 Emer- 
son St., South Boston, Mass. 
(“I” St., kampas East Broad- 
way ir Emerson St.). Valdyba.

Dėkoju savo Gerb. draugėm 
už suruošimą man sulauktuvių 
“party” ir kartu gimtadienio 
proga. Dėkoju ypatingai šioms: 
pp. Em. Čaplikienei, Budreckie- 
nei, Balčiūnienei, Januškevi
čienei, Žardeckienei, An. Čapli- 
kienei iš Dorchester, Volungevi- 
čienei ir Sasnauskienei iš Dor
chester, Sasnauskienei. Lasiel, 
Slatkevičienei, Kiburienei, Mar- 
kelionienei, 
mantienei, 
Čiurlionienei,
nukevičienei iš Dorchester, Fie- 
ravičienei, Milienei. Sinkevičie
nei ir Sinkevičiui iš Dorchester, 
Balsevičienei, Kazlauskienei, 
Marksienei, Geležinienei, žentui 
ir dukterei Solman, dukterim I- 
zabelei ir Jadvygai ir sūnui Jo
nui už tos “party” suruošimą ir 
dovanas.

Elzbieta Nanartavičienė.

j

Sekmadienį, gegužės- 
May 21 dieną, po pietų, vi
si keliai veda mūsų nuošir
džius Darbininkų Radio 
rėmėjus į Jordan Hali,Bos
ton. Tie keliai yra iš šiau
rės, rytų, pietų ir vakarų. 
Visi keliai sueina prie Jor
dan Hali, Huntington 
Avė., kampas Gainsboro 
St., arti Massaehusetts 
Avė., Bostone.

Jordan Hali yra New 
England Conservatory of 
Music name, visai arti 
Symphcmy Hali.

Iš Brocktono 
kės važiuojant 
reikia mainytis

Genevičienei, Jo- 
Sakatauskienei, 

Savickienei, Sa-

J. Repsnis, M. D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARO STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
I

Kaip žinoma, p. Elzbieta Na
nartavičienė buvo išvykus į Los 
Angeles, Califomia, praleisti a- 
tostogas. Nuvykus, aplankė J. 
M. prelatą Julių Maciejauską, 
tos kolonijos lietuvių parapijos 
kleboną, pas kurį kiek laiko šei
mininkavo. Ji labai džiaugiasi 
ir nuoširdžiai dėkoja J .M. pre
latui Maciejauskui už parodytą 
nuoširdumą. Linki prelatui Ma
ciejauskui geriausios sveikatos 
ganytojavimo darbe.

p. Nanartavičienė papasakojo 
apie Los Angeles lietuvių gy
venimą, jų svetingumą. Ji turė
jusi tikrai “good time”.

Susirinkimas Bus 
Anksčiau

Dr.J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD 

OPTOMETRISTAI 

447 Broadvvay
So. Boston, Mass. 

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

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

ir apylin- 
autobusu 
Ashmont 

Station, Dorchester. Iš ten 
važiuoti požeminiu trauki
niu iki Park St., kur gau
site požemyj gatvekarį, 
važiuojant požemiu Hun
tington Avė. ir važiuokite 
iki Symphony Station. 
Ten išlipkite ir eikite į 
viršų. Išėję į gatvę, būsite 
visai arti Jordan Hali.

Atvažiavę autobusais iš 
Worcester ir iš Nashua ar 
kitų miestų į Park Sq., 
Bostone, eikite į Boylston 
St. požeminę stotį ir ten 
gausite Huntington Avė. 
gatvekarį. Važiuokite iki 
Symphony Station. Iš So. 
Bostono geniausia važiuoti 
City Point gatvekariu iki 
Boylston Station. Ten iš
lipti ir įsėsti į Huntington 
Avė. arba kitą gatvekarį ir 
važiuoti iki Sypmhony 
Station.

Atvažiavusieji trauki
niais į South Station arba 
North Station, važiuokite 
požeminiais traukiniais 
arba gatvekariais iki Park 
St. ir iš ten važiuokite 
kaip aukščiau nurodyta i- 
ki Symphony Station. Va
žiuojantiems traukiniais 
iš pietinių miestų geriau
sia išlipti Back Bay Sta
tion ir nuo ten pėkstiems 
galima nueiti į Jordan 
Hali, einant Huntington 
Avė. arba galima gauti po
žemyj gatvekarį ir važiuo
ti iki Symphony Station.

Iš Dorchester, Roxbury, 
Jamaica Plain galima ir 
kitais keliais važiuoti. Bet 
tie keliai gali būti visiems 
yra žinomi, todėl jų čia ir 
nenurodome.

Adv. Jonas J. Grigalius, į 
Darbininkų J
Komiteto pirmininkas, Bostono 
miesto legalio departmento na
rys, nuoširdus veikėjas.

Kiek laiko atgal adv. Jonas J. 
Grigalus buvo pašauktas egza- 
minacijai karo tarnybon. Jis 
buvo priimtas ir tik laukė kvie
timo. pp. A. J. Namaksiai, gyv. 
37 Oriole St., W. Roxbury, 
Mass., suruošė šaunų bankietą 
savo namuose ir sukvietė arti
miausius savo ir adv. Jono 
draugus ir ten pranešė, kad tas 
bankietas yra suruoštas adv. 
Jono J. Grigalio garbei ir taip 
pat susipažinimui su Bostono 
miesto nuosavybių įkainavimo 
departmento štabu, kurio nariu 
yra ir p. Namaksis.

Popietis ir vakaras labai ma
loniai praleistas pas vaišingus 
pp. Namaksius, jų labai gražioj 
rezidencijoj. Į

j Adv. Jonas J. Grigalus tikrai 
nuoširdžiai darbuojasi, kad Ra-! 
dio Koncertas pavyktų. Jis, 
būdamas So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos pirmininku, 
turi daug pažinčių. Toji draugi
ja savo susirinkime nutarė įsi
rašyti Darbininkų Radio kon
certo Garbės Globėju, paskirda-, 
ma $25.00, už ką mes jai nuo
širdžiai dėkojame. Tos draugi
jos iždininkas. Bostono miesto 
nuosavybių įkainuoto jas (asses- 
sor) p. A. J. Namaksy, kurio i 
real estate ir insurance agentu-' 
ra yra adresu: 414 West Broad-‘ 
way, So. Boston. vienas pirmų-, 

į jų įsirašė koncerto Garbės Glo- 
: bėju. Adv. Jonas Grigalus taip 
.pat įsirašė koncerto globėju.

Pereitą šeštadienį adv. Jonas 
Grigalus kvietė visus į koncertą 
per radio. Jis. kaip ir kiti, tiki-; 
si, kad sekmadienį, gegužės- 
May 21 d., 3:30 vai. po pietų.; 
Jordan Hali, Bostone, bus per
pildyta svečiais ir viešniomis iš. 
įvairių Naujos Anglijos lietu
vių kolonijų.

Priimkime pirmininko adv. 
Grigaliaus ir viso komiteto 
kvietimą. Dalyvaukime tame 
didingame koncerte, kurio pro
gramą išpildys įžymūs artistai 
Anna Kaskas ir Ludwig Juht.

Iki pasimatymo!

I

Šv. Jono Ev. D-jos mėnesinis 
susirinkimas šį sekmadienį, bus 
visą valandą ankščiau, tikslu, 
kad valdyba ir kiti nariai galė
tų suspėti laiku nuvykti į Dar-- 
bininkų Radio koncertą, Jordan 
Hali, Bostone, 3:30 vai. po pie-

Vyčių Susirinkimas
Liet. Vyčių 17-tos Alg. kuo

pos susirinkimas įvyks sekma
dienį. gegužės 21 d., 1:00 valan
dą vakare (laikas atkeltas iš 
priežasties Darbininkų 
Koncerto). Bus svarbių 
svarstymui.

Visi nariai kviečiami 
į susirinkimą. Taipgi kviečiame

Radio
reikalų

atvykti

dvaras, tūnojo tenai griu
vėsių krūvos, primenan
čios, kad ten būta žiaurios 
kovos. Ir tikrai ten buvo 
žiauri, bet trumpa kova. 
Lietuvos ir Latvijos kariai, 
pasiviję vokiečius ir už
klupę juos ten miegančius, 
sumaišė jų ten visą pulką 
su Žemaitijos baltu smė
liu.

PARSIDUODA 12 kambarių 
namas. Naujas oil burneris ir 
furnice, tile bathroom su “stall 
shower”. Ant kiekvieno aukšto 
yra atskiri kitehenetai ir na
mas galima lengvai perdirbti į 
keturių šeimynų pagyvenimus. 
Kraftex halės ir valgomieji 
kambariai, tapestry plytų fire- 
place valgomame kambaryje ir 
marble fireplace kituose ketu
riuose kambariuose. Dėlei prie
žasties gaisro, namas buvo iš- 
naujo pertaisytas.

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

Mortgičiaus turi $2500., par
davimo kaina $10,000. Galima 
bus ir nusiderėti. Galima pama
tyti sekmadieniais po 12 vai. 
dieną. Pamatykite George Scott, 
572 Broadway, So. Boston, 
Mass. (V-19)

I

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

Res. Šou 3729 Šou 4818

m FurnHure Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Diatance 
Moving

* 326-328 W. B roadway
So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Oratorius ir 
Baisamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Baisamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt] 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY Pl'BLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2809
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* KRISTAUS VYNUOGYNE *
Iš Afrikos Sodo

(Pranciškonė pasakoja)

Per mišką
šiandien noriu papasakoti apie tūkstančio kalnų, 

gėlių kraštą gražų Natalį, kurį visai teisingai Afrikos 
sodu vadina.

Pakalniui ir į kalną prieinam čia žalią pievą ar 
cukrinių runkelių laukus, čia tankų neįžengiamą miš
ką. Dažnai prieš mus tik per metrą matyti, ir aklai tu
rime sekti paskui juodą vadovę. Atidžiai žiūrim į šalis
— ramu, tik linksmos iš medžio į medį smagiai kabi- 
nėjas beždžionės.

Vis gilyn ir gilyn einam į gražųjį mišką. Apytam
sis ir paslaptingas. Ant žemės po kojų raičiojas sau
lės mėnuliai. Ant šakų mirga tamsūs lapai. Širdis pla
ka smarkiau — tokia žalia prabanga.-

Margi kolibrai. drugiai vabalai ir visi greitieji gi
rios sparnuočiai laksto apie mus ir žiba, lyg žaisdami 
susigrcbstę saulės spindulius.

Juoda pieva
Netrukus palikom šį žalią švitėjimą, užlipom į 

kalną. Prieš mūsų akis išsitiesia juoda pieva. Iš smal
sumo viena pranciškonė nusiskina žolę ir — baimė kas
— suskaito 26 mažus žiogelius. Kiekviename žingsny 
per šią pievą žengiant iš po kojų pašoka toliau spiečiai 
mažiukų žiogelių.

Lekioti dar jie negalėjo. Tik po mėnesio apaugs
jie geru kiautu, ir išdigs sparnai, kad išliktų per aud- tančius misijonierius. 
ras ir vėjus. Bet Pietų Afrikos valdžia turbūt šituos “ 
mažus, bet pavojingus plėšikus nunuodys.

Jūrininkas išgelbsti liūtukus
Mūsų vadovės parodė netoliese platų dunksantį 

mišką, kurio tyčia išsilenkėm. Ten dar gyvenąs žvė
rių karalius, ir lyg toli girdis liūto staugimas.

Neseniai šiame miške atsitiko graudi scena. Vieną 
šypsantį vasaros rytą kažkoks jūrininkas išėjo pajū-j 
riu pasivaikščioti. Staiga žiūri — iš miško ateinanti: 
liūtė. Stabt ir sustyro iš baimės — argi pabėgs. Bet; 
greit jo baimė pavirto į nusistebėjimą, kad liūtė lyg . 
ieško pagalbos: iš lėto žengia artyn ir vis žiūri čia į jū- r 
rininką, čia į aukštą palmę. Dirstelėja ir jis. 1

Su didžiu džiaugsmu sutinka nauji krikščionys grįž-

GEGUŽĖS MĖNUO
Pabudę iš miego
Visi sutvėrimai 
Siunčia meilės himnus 
Prie sosto Marijai.

Sveikina gamta 
Pirmaisiais žiedais; 
Garbina paukšteliai 
Linksmiausiais balsais.
Parpuolę ant kelių 
Žmonių milijonai, 
Siunčia karštas maldas 
Prie Marijos kojų.

Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

Nelaimei Užpuolus
(Tęsinys)

“Pijau,” jis pasišaukė 
~ jaunesnį vyrą. “Pijau, tai

"““banditai! Tu greitesnis už 
aukštai ant šakos tupi bamboon (beždžionė) pasivogu-■mane' Skubėk į policiją, 
si du liūtukus. I Paduok jiems si raščiuką,

Nieko nelaukęs nuseka jūrininkas pas palmę. Pijau, įkišdamas
Pjauna jis aštriu peiliu palmę, o liūtė akylai žiūri. Jam i ranM banditų po- 
Griūva palmė. Liūtė vienu geru šuoliu prišoka prie: 
beždžionės ir suleidžia į sprandą dantis. Sudrasko. į Pi_Jus kiek galėdamas 
Paskui atsisukus atgal palaižo jauniklius, paglosto, nubėgo S1į rasci}1^U iri(^re‘ 
lyg nieko nebūtų. Su sykiu dirst į netoli stovintį su
jaudintą jūrininką. Atsargiai, atsargiai prieina prie 
jūrininko, prisiglaudžia, palaižo koją. Paskui vėl links
mai nušokuoja pas savo vaikus.

Hotentotų kaimas
Užlipom į kalno viršūnę. Stati pašlaitė, net šiur

pas nukrato. Iš kitos pusės taip pat status kalnas. Ir 
čia ant stačių šlaitų pasistatę negrai lūšnas.

Iš giedro dangaus karštai kaitina vidudienio sau
lė. Iš laukų kyla drebantis karštis. Nė žolė nejuda. 
Taip buvęs geras kiekvienas medžio šešėlis.

— žiūrėkit, ten žemai hotentotų kaimas, — parodė 
vedėja.

— Bet kaip juos pasiekti nenusisukus sprando, — 
klausėm nustebusios.

Aš turiu 6 žmonas
Beeinant pro pirmąjį kaimą, smalsiai iškiša per 

durų skyles apie 30 vaikų juodas garbiniuotas galvas. 
Visi pusiau arba visai nuogi, žibančiais stiklo perlais 
pasipuošę. Pamatęs mus tėvas išeina iš trobelės pasi- godžiai geria. Ir kiekvienai šventei turi jo pasidaryti.

bančiu balsu papasakojo 
policijai kas atsitiko. Jam 
beaiškinant, kun. Weis at
važiavo su savo dviračiu ir 
patvirtino Pijaus žodžius.

Būrys dvidešimt polici
ninkų greitu laiku susirin
ko ir pradėjo vytis plėši
kus. Jie pasiskirstė į dvi 
dalis ir, nepaisant tamsu
mos, pasiryžo atsidėjusiai 
ieškoti. Tik pus-valandis 
praslinko, kai kunigėlis 
buvo paimtas, ir plėšikai 
nė mylios kelio negalėjo 
nueiti, taigi juos užklupti, 
rodos, būtų lengvas daly
kas.

“Mes duosime žinią vi
soms apylinkės stotims

I

— Ar čia visi tavo vaikai? Klausia vyresnioji.
— Taip, taip, bet aš turiu dar daugiau, — atsako iš

didus negras.
— O kur tavo žmona?
— Aš turiu šešias žmonas, tenai septintoji. Penkios 

dienos, kai aš ją vedžiau.
Maloniai kviestos įeinam į kaimą, šešios mote

riškės tupi ant žemės, o septintoji ant akmens trina 
turkų kviečius. Vidury ant ugnies verda mažas puo
das. Tai pietūs, šaukštai, lėkštės, šakutės, peiliai vis
kas sukarta ant žagarų, iš kurių sumaišytų su karvės j 
mėšlu ir bambuko lazdom suverstų, padarytos sienos, 
lubos ir grindys. Ten sunaudoti kviečių šiaudai ir a- 
mabelės (toks augalas).

Iš amabelių kafrai daro labai stiprų alų, kurį jie

sveikinti. ; Dešinėj kampe matyti šeimos tėvo demblys. Ties 
ta vieta matyti gražiai išpjaustytos bambuko šatrelės. 

Jo pirmoji žmona jau atrodė sena ir silpna. Jei ji 
susirgtų, pažadėjo su mielu noru mus šaukti.

(Bus daugiau)

kuogreičiausiai”, užtikri
no policijos vadas. “Jie 
beprotiškai padarė, šie 
plėšikai, taip arti prie 
miesto prieidami. Tur būt 
koki jaunuoliai, kurie dar 
nemoka įvertinti savo kai
lio”.

Už valandos Prelatui 
Lane Fušun mieste buvo 
pranešta apie kun. Ge- 

' rardo paėmimą. “O kur 
policininkai?” jis klausė.

“Jie smarkiai vejasi plė
šikus,” jam atsakė.

Neužilgo nakties tamsa 
lig juodas švarkas apden
gė visą apylinkę. Nuo 
šiaurės kalnų vien vėjo 
pūtimas buvo girdimas.

Visi kunigai susirinko 
apsvarstyti, kaip išgelbėti 
nelaimingą kunigą. Aštun
tą valandą, Brolis Bene
diktas traukiniu išvyko į 
Mukden miestą pranešti 
Amerikos konsului. Du 

, misijonieriai nuvyko pas 
kariuomenės vadą ir suži
nojo, kad vadas tuo laiku 
buvo išvažiavęs į Fušun 
miestą, kur galima pato
giau viską tvarkyti ir lai
ką taupyti. “Kareiviai ap
sups visą apylinkę”, jis 
prižadėjo misijonieriams.

Per ištisą vakarą Seselės 
Maryknoll’ietės Fušun vie
nuolyne meldėsi prie Šven
čiausio Sakramento, ir ku
nigai taip pat praleido va
karą maldoje, savo koply
čioje.

“Ar yra žinių?” ant ry
tojaus vienas kitą klausi
nėjo. Deja, nebuvo nė jo
kios žinelės.

“Daugiau nieko negali
me daryti,” Prelatas Lane 
tarė. “Reikia pranešti Ma- 
ryknoll’iams Amerikoje”. 
Ir tolimoje Amerikoje ku
nigus Maryknoll’ius nuste
bino telegrama: “Banditai 
užpuolė Fušun - Hopei ko
plyčią vakar šeštą valan- 
lą vakare ir paėmė kun. 
Gerardą Donovan. Tiki
mės, kad neužilgo jį pa- 
liuosuos.”

Panašios telegramos bu
vo išsiųstos Vyskupui 
Gaspais, šventojo Tėvo at
stovui Sinking mieste, ir 
visoms Maryknoll’ių misi
joms.

Kunigai ir Seselės dau
giau nieko negalėjo pada
ryti tik melstis ir kreipti 
savo mintis į šaltuosius

Misijonierius turi būti ir dantistu Afrikoje. Paveiks
le matome kaip ištraukiamas dantis.

Bažnyčioje Susižavėjo

LAIMĖ UŽ SVETIMĄ MALDĄ

Prof. E. Mistruzzi, Vatikano pinigų dirbėjas, pada
rė naujus pinigus, kurie vaizduoja Pijų X-tąjį ir jo in
signijas.

Aš neprašiau Tavęs, o Viešpatie, 
Kad mano kelią rožėmis nusėtum, 
Kad, kaip tikrasis Tėvas, iki dangaus 
Mane nuo šunkelių klaidžių sergėtum.

Aš neprašiau Tavęs, o Viešpatie, 
Bet mano motina Tave maldavo 
Ir geros širdys prašė už mane, 
Kad man parodytum malonę savo.

Aš neprašiau Tavęs, o Viešpatie, 
Nei jų, kad už mane prašytų, 
Bet jos iš meilės prašė už mane, 
Kad Tavo meilė mane užlaikytų.

Aš neprašiau Tavęs, o Viešpatie, 
Padėt, kai man grąsino baisūs vėjai, 
Bet mylinčių širdžių malda patiko Tau 
Ir laimės man atsiust nepagailėjai.

Valantinas.

Visą valandą meldės. Kai 
studentas atsistojo eiti, 
pakilo šalia jo klūpėjusi 
kolfta ponaitė. Studentas, 

j paskendęs maldoje, nema
tė tos ponaitės. Jis pagal
vojo — gal ji girdėjo jo 
maldos žodžius, todėl jis 
paraudo. Studentas ėjo 
skubiai. Jį sekė toji ponai
tė. Ji buvo aukšta, tam- 

i siais plaukais, turtingai 
apsirengus. Vienoje aikš
tėje toji ponaitė įdavė stu
dentui raščiuką. Studen
tas krūptelėjo — beveik 
nustojo žado. Atsipeikėjęs 

; perskaitė, kad ponaitė 
j kviečianti jį nueiti nas ją į 
• nurodytus namus. Kai stu- 
' dentas nuėjo, ponaitė pa- 
> sisiūlė tekėti už jo. Ji bu- 
vo turtinga ponaitė, turė- 

i iusi po motinos galvos 
dvylika milijonų svarų 
sterlingų. Turtuolei ponai
tei labai patiko maldinga 

i vargšo studento širdis, ir 
; ji pasirinko jį sau vyru: 
no savaitės laiko studen
tas buvo jau vyras ir jau 
galėjo baigti mokslus be

Romos mieste mokės 
kadais vargšas studentas, 
kurį šelpė vienintelė jo gi
minė senelė. Bet mirė ir 
toji paskutinė geradarė. 
Tada studentui pasidarė 
visai bloga. šeimininkė 
pareikalavo, kad studen
tas už butą mokėtų jai už 
mėnesį pirmyn. Jis ėmė 
jai aiškinti, kad greitai 
gausiąs valdžios pašalpą 
ir už visa reikalinga atly
ginsiąs. Šeimininkei širdis 
suminkštėjo — ji sutiko 
pinigų palaukti, tik parei
kalavo, kad studentas 
naktimis saugotų jos vyn
uogių sodą. Studentas la
bai apsidžiaugė. Kai šei
mininkė išė jo iš kambarė
lio, jis iš džiaugsmo kelis 
kartus persivertė per gal
vą. Bet tuo veiksmu jis 
perplėšė savo paskutinį 
švarką. Jeigu jis būtų so
čiau pavalgęs, jis būtų ga
lėjęs pravirkti džiaugsmo 
ašaromis. Deja, jau antra 
diena buvo valgęs tik po 
kokią porą senų sausainių. 
Atėjus nakčiai, studentas
pirmą kartą išėjo saugoti i vargo. Taip į žmones išėjo 
vynuogių sodo. Jis tvirtai i turtingas. Ir visą savo gy- 
tikėjo, kad tik Dievas ga-įvenim? jis buvo pamaldus, 
Įėjęs suminkštinti 1____
italės širdį, todėl, parklu-i 
pęs ant takelio, pakėlė j 
aukštyn rankas ir karštai i 
pasimeldė pirmą kartą po 
aštuonerių metų nesimel- 
dimo. Rytojaus dieną stu
dentas, susitvarkęs suply
šusį švarką, nuėjo bažny- 
čion. Jis atsiklaupė ir ėmė 
melstis, karštai melstis.

I

w •

kalnus ir dykus laukus 
kur kunigas Gerardas bu
vo laikomas.

(Bus daugiau'

kietos tvark;nsras ir blaivus žmo
gus. Mirė 1927 metais Lon
done, eidamas 58 metus 
amžiaus. Mirdamas paliko 
bažnyčiai ir prieglaudoms 
apie pusę mili jono dol. Tas 
žmogus vadinos Jonas 
Dahnou, jo pati — Flora 
Choun. — “Kas randa ge
rą moterį, randa laimės ir 
°-aus džiaugsmo iš Viešpa
ties” (Patari. 18, 22).

___________
* Veiklioje ir stiprioje jau- 
įystėje yra įrašyta ilga ir 
‘im’njya senatvė

Solomonose Vyskupo Wade katedra ir gyvenamas na
mas, kuriuos sunaikino Japonų bombos.
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