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Sekmadienį, balandžio 15 
d., 3 vai. po pietų, Šv. Roko 
lietuvių par. svetainėje, 
Brockton, Mass., įvyks 
meno parengimas laikraš
čio “Darbininko” naudai.

Programą išpildys p. O- 
nos Ivaškienės išlavinta ir 
vadovaujama Lietuvių 
Jaunamečių Šokėjų grupė 
iš"So. Bostono. Taipgi pro
gramoje dalyvaus vietiniai 
talentai: įžymi dainininkė 
p. Olga Falcon - Breivaitė, 
smuikininkė Lina Matuly
tė ir kiti.

Kalbės nuoširdus laik
raščio “Darbininko” rėmė
jas, kun. Jonas Vaitekū
nas iš Providence, R. I.

Laikraštis “Darbinin
kas” nuo 1915 m. tarnauja 
visai mūsų išeivijai. Todėl 
mes visi turime remti] 
“Darbininką” ne tik pre-: 
numeratomis, skelbimais,! 
bet ir gausiu atsilankymu 
į jo parengimus.

Šį metą LDS organizaci
ja ir jos organas “Darbi
ninkas” mini savo 30 metų 
gyvavimo sukaktį, 
maloniai 
dalyvauti 
bininko” 
madienį, 
Brocktone.

Todėl 
kviečiame visus 
laikraščio “Dar- 
parengime sek- 

balandžio 15 d.,
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Jo Šventenybe Popiežius Pijus XII-sis, laike priėmimo Alijantų karių 
audiencijoj, maldauja Aukščiausiojo pasauliui greitos ir teisingos taikos.

Angliakasiai Pasirašė Sutartį Britai Nuskandino Vokiečių 
Karo Laivą

VVashington, D. C., bal. tūra, kaipo neišeinančią iš 
12 — Minkštųjų anglių taip vadinamos “Little 
kasyklų kompanijos ir Steel Formulos”.

j United Mine Workers, ku- Kaip žinoma, Pennsylva- 
ri atstovauja angliakasius,1 nijoj, Alabamoj, Ohio, 
po šešių savaičių 
pasirašė sutartį.

Pagal naują
kompanijų apskaičiavimu/selvelto įsakymu valdžia 
angliakasiai gaus nuo i perėmė 235 kasyklas. 
S1.25 iki $1.30 daugiau į į Streikai kilo be unijos su-

Komunistų Vadas Reika
lauja Sakramentų

Keista, ar ne, bet taip y- 
ra. Štai šiomis dienomis 
Italijos komunistų vadas, 
valdžios ministras Palmi- 
ro Togliatti, kalbėdamas 
komunistų seime, Italijoj, j----—
griežtai smerkė kaiku- dieną už šešių dienų darbo įtikimo, 
riuos katalikų kunigus už savaitę. Tokiu būdu anglių! Tikimasi, kad federalės 
tai kad jie atsisako mirš- tonas kainuos 25c. dau-i valdžios agentūra — OPA 
tantiems komunistams su- giau. Atlyginimas pagrįs- 
teikti paskutinius Sakra- tas už 35 valandų savaitė- 
mentus. je.

Palmiro Togliatti pripa-i šią sutartį turi patvirtin- 
žįsta, kad “draugai” 1 
munistai miršta komunis- 
Z®: — Amerikiečiai Si 
mo “mokslas” sako, kad 
“religija yra nuodai”. Jei- Vd/IPtilAC 
gu komunistams religija YvrdClllvj IYCIUL 
yra “nuodai”, tai kaip ga- ______
ji katalikų kunigai teikti |š Jung. Valstybių Tre- karininkai tą turtą skai- 

Centro. čiuoja. Vokietijos banko 
i tvirtina, kad

> auksas sudaro 
———;---------- armija surado labai daug visą Vokietijos banko at-

Lietuviškiems kvislin- aukso ir kitokio turto, ku- sargą. Tvirtinama, kad tas 
gams iš “L.” pastogės bai- rį vokiečiai - naciai buvo turtas bus daug vertesnis,

Alabamoj, Ohio, 
derybų Virginijoj, Tennessee ir 

į Kentucky kasyklose buvo 
sutartį, kilęs streikas. Prez. Roo-

Londonas, bal. 12 — An
glijos oro jėgos nuskandi
no Vokietijos karo laivą 
Kiel uoste ir sukėlė dide
lius gaisrus.

Vokietijos laivas ‘Scheer’ 
buvo 600-pėdų, 10,00-tonų, 
pastatytas 1933 m. ir jo 
pastatymas kainavo $15,- 
000,000.

Ali jantai Laimi Italijoj

šią naują angliakasių su
tartį patvirtins ir tokiu 
būdu bus išvengta' dides
nių nesusipratimų ir su

ko- ti federalės valdžios agen- trukdymų.

Sakramentus komunis- čiosios Armijos Centro, čiuoja. 
tams, kurie miršta komu- bal. 12 — Kaip jau buvo direktoriai 
nistiniai įsitikinę?! pranešta, Jung. Valstybių surastas

J.V.SubmarinasHuskandi-Į 
no Šalpos Laivų

VVashington, D. C.,
— J. V. valstybės 

partmentas praneša, 
Jung. Valstybių submari- 
nas nuskandino, kaip spė
jama, japonų šalpos laivą 
“Awa Maru”, kuris plaukė, 
turėdamas Alijantų užtik
rinimą, kad nebus sulaiky
tas.

Japonijos radio praneša, 
kad laivas “Awa Maru” 
buvo nuskandintas, kai jis 
plaukė, pristatęs šalpos 
reikmenis amerikiečiams 
kariams ir civiliams, kurie 

:yra japonų nelaisvėje įvai
riose salose, kaip tai: For- 
mosa, Hong Kong, Saigon, 
Singapore ir Olandų uos
tuose.

Sakoma, kad Amerikos 
kariams ir civiliams žmo
nėms šalpos reikmenys 
buvo pasiųstos į Vladivos
toką metai atgal, ir ėjo il
gos derybos su japonais, 
kad jie tą šalpą pristatytų.

J. V. Laivynas pranešė 
valstybės departmentui, 
kad laivas buvo nuskan
dintas apie vidurnaktį ba
landžio 1 d. maždaug apie 
tą vietą, kur tuo laiku tu-1 
rėjo būti japonų laivas 
“Awa Maru”.

Amerikos valdžia susi-1 
siekė su Šveicarijos val- 
dzia ir daro tyrinėjimą. < - 
Tuo pačiu laiku J. V. vals- - 
tybės departmentas, siun-! . 
čia “atatinkamą komuni- r 
katą” . 
per Šveicarijos valdžią.

Vienas įgulos narys, ku- , ,. ..... & ’ teike Japonijosris išlikęs gyvas, tvirtina, 
kad nuskandintas laivas 
tikrai buvo “Awa Maru”.

J. V. Laivynas sako, kad 
nebuvo matyt šviesų ir jo-

I

bal. 
de- 

kad į 
į

Amerikiečiams Beliko Tik 57 
Mylios Iki Vokietijos Sostinės

Paryžius, bal. 12 —Jung. 
Valstybių antroji tankų 
šarvuota divizija vadovau
jama gen. Simpsono, pa
siekė Elbe upę, Vokietijo
je, ties Magdeburg. Beliko 
tik 57 mylios iki Berlyno, 
o 116 mylių iki sovietų Ru
sijos raudonosios armijos 
pozicijų rytinėje Berlyno 
pusėje. Toji divizija yra 
Jung. Valstybių devinto
sios armijos.

Kanadiečių armija, kuri 
yra sustiprinta lenkų ar
mija, traukia link Emden 
ir VVilhelmshaven. Britai 
taip pat pasistūmė pirmyn 
savo frontuose.

Amerikiečių devintoji 
armija užėmė Essen ir

l

Iš Penkioliktosios Armi
jos Centro, Italija, bal. 12 
— Alijantų karo jėgos iš 
dviejų pusių italų fronte 
triuškina vokiečių karo 
mašiną, ir jam padarė di-|kių specialių apšvietimo 
delį progresą Po slėnyj į)ženklų. Laivas tuojau nu
rytus nuo Bologna ir iki skendo.
Liguarian pakraščio link
La Spezia.

Britų armija pasiekė 
Santerno upę, užimdama 

s Fusignano, Lugo ir Cotig- 
nola. Amerikiečių penktoji 
armija užėmė Massa ir sti- 

1 priai spaudžia priešą Car- 
rara pakraščiuose.

šiai nepatinka, kad Ameri- paslėpę druskos kasykloje negu kaip buvo paskelbta
kos Lietuvių Taryba nu- Merkers, Vokietijoje.
tarė siųsti delegaciją į San 
Francisco. Kvislingai ne
nori, kad pasaulis, ypač 
demokratinės tautos suži
notų apie sovietų Rusijos 
bolševikų klastą ir Lietu
vos okupavimą, lietuvių iš
trėmimą j Sibirą. Jie plūs
ta, kaip išmanydami, ALT 
pirmininką ir sekretorių, 
nes tokia yra komunistų 
taktika pažeminti vadų 
autoritetą, o su paprastais 
nariais, tai lengviau galės 
vesti kovą.

Amerikos Lietuvių Tary

100 milijonų dolerių.
Amerikos trečioji armija 

surado neįkainuojamos 
bos pirm. L. šimutis ir. vertės žydų rankraščius, 

įsekr. Dr. P. Grigaitis yra paveikslus ir kitus meno 
taip užsigrūdinę visuome- daiktus Hungen miestelyj, 
niniame veikime, kadį _________
kvislingai bolševikėliai 
veltui darbuojasi, kad su
mažinti ALT vadų autori
tetą.

Lietuva buvo laisva ir 
,Į nepriklausoma ir vėl ji bus

I »

Dabar trečiosios armijos

Rusijai Karas Kainavo 250 
Bilionų Rublių

Maskva —Buvusio Pran-
. . . . [cūzijos oro ministerio ap-tokia, nežiūrint jos pn^U!skaičiavimu> sovietų Rusi- 

ir išgamų žiaurumo Lietu- jaj karas kainavo 250 bi. 
va prislėgta ir kryžiuoja-!;:__ __ ui:.. __
ma, bet poeto Maironio žo-’ 
džiais tariant:
Mainos rūbai margo svieto:
Silpnas kelias, tvirtas griūva;
Nebijokim vargo kieto
Juk be jo galingi pūva.

lionų rublių. Tačiau sovie
tų bolševikų žurnalas ‘Bol- 
ševik’ rašo, kad tikreny
bėje Rusijai karas kainavo 
daug daugiau.

Bet kiek daugiau, nepa
sako.

Gelsenkirchen ir smarkiai 
kaujasi Brunswicke; tre
čioji armija užėmė Coburg 
ir įėjo į Erfurt, 50 mylių 
žemiau Liepzig.

Galimas dalykas, kad A- 
lijantų karo jėgos pirmiau 
įeis į Berlyną, negu raudo
noji armija, jeigu taip ne
sulaikomos eis ir toliau.

i

Hitleris Mirštąs

Londonas — Čia pasiekė 
gandai, kad Vokietijos na
cių vadas Hitleris mirštąs. 
Jis nebesąs Vokietijos va
du. Jo vietą užimąs Hein- 
rich Himmler, gestapo vir
šininkas.

ISPANIJOS VALDŽIA NUTRAU
KĖ SANTYKIUS SU JAPONIJA

—
Madrid, Ispanija, bal. 12 kios abejonės, kad japonai 

— Šiomis dienomis Ispani- užpuolė Ispanijos konsula- 
jos vyriausybė nutraukė 
santykius su Japonija to
dėl, kad Japonijos karei
viai brutaliai pasielgė su 
ispanais civiliais laike 
kautynių Maniloj. Ispani- 

Įja pasilieka teisę reika- 
it.iiin.a.ĮiKj, ^.Milium- jau|.j atlyginimo už gyvy-
Japonijos valdžiai , • , -i x , °1 J bes ir kitus nuostolius.

Ispanijos valdžia jau į- 
; valdžiai 

Į reikalavimą atlyginti už 
padarytus nuostolius.

Ispanijos valdžia labai 
atsargiai ištyrė visus įvy
kius, taip, kad neliko jo-

i tą Maniloj ir nužudė kon
sulato viršininkus ir kitus, 
kurie ten buvo. Konsulato 
namus sudegino. Sakoma, 
kad japonai tiksliai nužu
dė ispanus ir sunaikino jų 
nuosavybes.

Iš Venezuelos praneša, 
kad japonai nužudė Vene
zuelos konsulą Alberto 
Delfino, jo žmoną ir jų sū
nų. Venezuela jau yra ka
rėje su Japonija, tačiau 
nėra oficialiai paskelbusi 
karo Japonijai. Bet dabar 
greičiausia paskelbs karą.

Senatas Už Lend-Lease 
Pratęsima

c.VVashington, D.
Jung. Valstybių Senatas 
vienbalsiai nutarė pratęsti 
lend-lease dar vieniem me
tam po birželio 30 d.

Žiaurios Kautynės Okinawa Saloj
---------------

Guam. bal. 12 — Japonai 1 
labai atkakliai gina Okina- 
wa salą. Motobu pusiasa- ’ 
lyj eina žiaurios kautynės.. 
Iki balandžio 9 d. užmuš-į

Japonai Prarado 314,854 
Kareivius

raudonoji armija užėmė 
Klessin, Oder upės vakari
nėje pusėje.

Londonas, bal. 12 — Vo- j 
kiečiai praneša, kad Rusi- ! 
jos kazokai prie Odor 
upės skubotai ruošiasi pul
ti vokiečius, kad kartu su 
Alijantų karo jėgomis įei
ti į Berlyną. Pasiruošimas 
esą daromas tik 30 mylių 
nuo Berlyno.

Sovietų Rusijos karo jė
gos Viennos vakarinėje 
srityje pradėjo naują o- 
fensyvą. Jau beveik visas; 
Viennos miestas (Austri-1, . . . „ ,
jos sostinė) yra sovietų,kalP tvlrt,na “a^vos zi-

Į mos, raudonieji paėmė

Raudonieji Užėmė 
Karaliaučių

Manila, bal. 12 — Gen. 
ta 432, sužeista 2,103, din-įyfacArthur praneša, kad 
go be žinios 160 Amerikos Philippinuose laike kauty- 
vyrU- nių japonai prarado 314,-

Japonai prarado vienuo- 354 kareivius.
lika kartų daugiau savo; 
vyrų Okinawoj.

Amerikiečiai laimi visose j tą skaičių įeina užmuš- 
srityse Luzon saloj, taipgi tieji, sužeistieji ir dingę be 
Negros saloj 30 mylių plo- žinios, 
tyj amerikiečiai apsupa ir 
baigia sunaikinti jų pasi
priešinimą.

Tuo pačiu metu Jung. 
Valstybės neteko 30,000.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Maskva — Šiomis dieno
mis sovietų Rusijos rau
donoji armija galutinai už
ėmė Karaliaučių, Rytinės 

Į Prūsijos sostinę. Laike 
[Karaliaučiaus užėmimo.

Lietuvių Radio Programa
Iš WESX — 1230 KILOCYCLES

Rusijos karo jėgų kontro
lėje.

Raudonieji užėmė kelio
lika nacių tvirtovių Kar
patų kalnuose.

Vokiečiai pripažįsta, kad

Šeštadienį, balandžio 14 d., nuo 1:30 iki 2:30 vai. 
po pietų — per visą valandą — turėsime progą klau
sytis gražių lietuviškų dainų, muzikos, kalbų ir pra
nešimų. Trumpas kalbeles pasakys p. Stasys Mockus 

'ladv. Jonas Grigalius ir p. B. Cūnienė.
nnnn . .. v , . cj Lygiai puse po pirmos valandos prašome pasukti

42,000 vokiečių į nelaisvę. savo ra(jįo rodyklę ant 1230 kilocycles ir klausytis 
gražios lietuviškos radio programos per visą valandą.

Žmones piktina tas fak- DARBININKŲ RADIO
tas, kad tiesa taip papras- 366 W. Broadvvay, So. Boston 27. Mass.
ta. Goethe.j Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449



Penktadienis, Bal. 13 d., 1945
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bolševikai AS TAU PASISKŪSIU
Vokietijos -----------

racio-
nuoti maistą ir palaikyti

I

ĮVAIRIOS žiniosCf
Rusijos Bolševikų Spauda! Ypatin^aį 

Nepatenkinta Alijantų 
Laimėjimais

pyksta, kad 
auksas pateko į Alijantų 
kontrolę. Visi bolševikų 
laikraščiai įtalpino žinią iš 

Maskva, bal. 12 — Sovie- Jung. Valstybių, kurioj 
tų Rusijos spauda įtalpino buvo pasakyta, kad Dr. 
visą eilę pranešimų apie Werner Vieck, Vokietijos 
vokiečių karo jėgų susmu- banko viršininkas, yra pa- , 
kimą vakaruose, o tuo pa- sakęs, kad vokiečiai ge- 
čiu metu vokiečiai stipriai riau norėtų, kad amerikie- 
laikosi rytuose. Sako, kad čiai, o ne rusai paimtų vo- 
vokiečiai tą darą, kad pri- kiečių aukso atsargą ir ra- 
sigerinti amerikiečiams ir ginęs amerikiečius 
anglams.

Ilya Ehrenburg, bolševi- markės valiutą, 
kų rašytojas. “Raudonoje 
Žvaigždėje” rašo, kad a- 
merikiečiams trukdo eiti į 
rytus minios vokiečių ne-i 
laisvių, kurie esą užpildo 
visus kelius, ir esą “su fa
natišku užsispyrimu vo
kiečiai patys pasiduoda. 
\Voton ir Hitleris yra už
miršti; viršžmogiai ragina 
vienas kitą žodžiais: “Kan
trybės. amerikiečiai arti”.

Bolševikų rašytojas sa
ko, kad vokiečiai “elgiasi 
link amerikiečių, kaip link 
neitralės jėgos”. Jis taipgi 
puola Muenster vyskupą, 
kurs, kaip jis sako, raginęs 
neįsileisti rusų į Vokietiją. 
Jis pasitavęs vieno anglo 
korespondento žinią, kad 
vokietis ūkininkas reika
lavęs, kad rusai darbinin
kai būtų palikti jo ūkyj sė
jos darbams, ir jis sako, 
kad Alijantų militariai vir
šininkai išplatino lapelius 
penkiose kalbose, raginda
mi “išlaisvintus 
grįžti į ūkis ir pas jų šei- seime buvo nutarta išleisti Vy- 

’ .1 pavadinti
“Vyties” vardu. Jam išleisti iš
rinkti keturi studentai: .4. Rač- 
kus, K. Pakštas. L. Šimutis ir 
A. Linkus. Pirmieji du parinkti

"Draugo" Vyr. Redaktorius 
Apie "Vyties" Pirmas 

Dienas
L. Centro Valdybai orga

nizuojant jų organizacijos 
organo “Vyties” 30-ties 
metų gyvavimo jubiliejų, 
tarp kitų veikėjų - vetera
nų, pasiekė kvietimo laiš
kas palikti Garbės Prezi
diumo nariu rengiamų iš
kilmių komitete ir vyriau
siąjį “Draugo” redaktorių 
p. L. Šimutį. Jis atsakyda
mas į L. Vyčių Centro pir
mininko p. Pr. Razvadaus- 
ko laišką rašo:
“Gerk. Pirmininke: —

j “Mielu noru priimu pakvieti
mą būti “Vyties” jubiliejinio 
komiteto prezidiume, nes prieš 
30 metų ir man teko dėtis prie 

rto laikraščio išleidimo. Atsime
nu. buvau L. Vyčių seimo, buvu-l 
šio 1915 m. birželio mėn.. Chi- 

v ergus cagoj. vice pirmininku. Tame

2

mininkus pagelbėti sėjoslaikraštį ir jį 
darbuose”.

Tas bolševikų rašytojas 
su išplėstu sarkazmu pa
reiškia, kad “vokiečiai prie 
Oder ne tie patys, kaip prie 
Weser” dėlto, “kad niekas 
negali įsivaizdinti, kad vo
kiečiai prašytų rusų, kad 
leistų prancūzus 
dirbti jiems...”

Iš to galima 
kaip baisiai yra 
kinti bolševikai 
laimėjimais 
Vokietijos pusėje. Bolševi
kai turi būti nenori, kad 
Alijantų karo jėgos pir
miau įeitų į Berlyną.

vergus

. suprasti, 
nepaten- 
Alijantų 

vakarinėje

!
Juozas Kasinskas

Ine. (
Laidotuvių
Direktorius <

602 VVashington Blvd. * 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 '

Limosinai dėl visokių reikalų | 
Patarnavimas Dieną ir Nakų i

Aš tau išausiu:
Šilkų kaspinėlį.

Iš godelių.
Gilių atdūsėlių 
Tyrų ašarėlių

Po siūlelį.
Aš tau pasiskųsiu.
Ko verkia širdelė

Kas dienelė: 
Skausmų kalavijas. 
Krauju apsivijęs.

Tai dalelė.
Gegužio rytelis.
Gegutės balselis:

Neramina.
Eglė siūbuonėlė. 
Naktis motinėlė.

Nemigdina. 
Vėjas šiūruonėlis. 
Beržas siūbuonėlis

Taip griaudina...
Takai erškėčiuoti.
Kančių nubučiuoti

Vai kankina. 
Aš tau pasiskūsiu. 
Savo sielvartėlį

Neribotą!
Karužės laukely. 
Mylimas sūnelis —

Palaidotas.
Marija Aukštaitė.

J. E. arkivyskupas Richard J. Cush-

kaktį minėti. Tai yra svarbu. Ir 
daugeliui kitų “senių”, taip 
kaip ir man. sukels malonių 
praeities atsiminimų. Gal tai ne 
vieną iš jų paskatins sugrįžti į 
Vyčių eiles ir padėti jaunajai 
jaunimo kartai organizuotis.

“Linkėdamas Tamstų kilniems 
užsimojimams geriausių sek— 
mių. liekuos

“Su tikra pagarba.
L. Šimutis”.

J. E. Arkivyskupas Richard J.
Cushing, D. D., Pasakys Pamokslą
Sekmadienį, balandžio-April 22 d., 4 vai. 

po pietų, Šv. Kryžiaus Katedroje, Bostone įvyks 
iškilmingos pamaldos už pavergtą Lietuvą ir 
teisingą taiką pasauliui.

PAMALDŲ TVARKA:
Mišparai — giedos Šv. Jono Seminarijos choras.
Giesmė Marija, Marija — giedos visi žmonės, var
gonais pritariant.

Pamokslas
ing, D. D.

Giesmė — Skubink Prie Kryžiaus — solo art. Ra
polas Juška.

Malda už Lietuvą ir teisingą taiką pasauliui—kal
ba Prelatas Jonas Ambotas, Hartfordo lietuvių pa
rapijos klebonas.

6. Tegul Būna Garbinamas — gieda chorai ir visi žmo
nės.

7. O Salutaris — gieda visi.
8. Suplikacijos — Šv. Dieve — gieda chorai ir visi

žmonės, vargonais pritariant.
9. Tantum Ergo — gieda visi.

10. Garbinkime Dievą.
11. Garbinkime švč. Sakramentą — gieda chorai ir visi

žmonės.
Art. Rapolas Juška apsiėmė vargonais pritarti, 

giedant lietuviškas giesmes, o muzikas Juozas Žemai
tis diriguos chorams ir visiems.

Lietuvių Maldos Dienos Komitetas atsišaukia į vi
sas lietuvių kolonijas, kad lietuviai iš anksto ruoštųsi 
dalyvauti pamaldose. Pageidaujama, kad kiekvienoje 
parapijos bažnyčioje lietuviai padarytų giedojimo 
praktikas, kad Katedroje išeitų gražus giedojimas.

ART. RAPOLAS JUŠKA,
įžymus artistas - dainininkas, turįs gerai išlavintą ir 

i stiprų baso balsą, dalyvaus Lietuvių Darbininkų radio 
1 koncerto programoje sekmadienį, gegužės-May 20 d., 
š. m., JORDAN HALL, Bostone, kartu su įžymiausia 
artiste Anna Kaskas.

Art. Rapolas Juška pastaraisiais laikais dažnai 
koncertuoja kitataučiams. Įžymieji anglų spaudos kri
tikai labai gražiai yra įvertinę jo balsą. Mums yra gar
bė turėti tokius artistus savo parengimuose. Art. Ra
polas Juška yra pasižadėjęs dainuoti ne tik solo, bet ir;Bendra visų giedojimo praktika įvyks sekmadienį, ba- 

į duetus su artiste Anna Kaskas.
I , .....— .■ ■ ■■ - , --------------------------------- -----— Į

Į

Nekaltinkime Grupes Už Prastesnius!
Gyveninio Standartus
„ Dr. Margaret Mead

Kaip matome iš šio laiš
kučio graži tai buvo jauni
mo organizuotės pradžia, 
kuri padėjo pagrindą jau- 

, _ . , , . .. , nimo judėjimo lietuviškai-buti redaktoriais, o antrieji duj, , ... . , -x-i.Tz ; .1 katalikiškai veiklai turetrtę prie geresnių gyvenimo— administratoriais. Kadangi! . . .. ., ^ ° o j4 T. , ■- -■ savo organą, kuri jie irstudentas A. Linkus išvažiavo ,. ,, A- •. .„ , .. 4 pavadino “Vytis . Sis įau-kitur. toliau nuo Chicagos. stu-, . „ , J J .j-, .or ■ % • nimo žurnalas per 30 metųdijuoti. todėl Vyties admims-i . -j j~ savo gyvavimo išleido dau-travima pavede man vienam. ,„ . ... , . igybę patriotiškų straips-Man teito rūpintis tekmska ___
bizniška laikraščio išleidimo da-i 
lim. Tą “naštą vilkau” visus 
metus. Be to. 1916 m. pavasarį 
abiem redaktoriams išvykus ki
tur. man teko ir suredaguoti 
kelis numerius. Po 1916 m. L. 
Vyčių Seimo (Wilkes Barre. 
Pa.) redagavimą iš manęs paė-i 
mė Matas Zujus. Pirmųjų metų!
“Vyties" numerius aš ypatingai 
branginu, nes juose buvo įdėti 
mano pirmieji poezijos ir “dra
mos" kūrinėliai. Su pirmu “Vy
ties" numerio pasirodymu aš ta
pau “poetu”. Tai buvo prieš 30 
metų.

“Aš labai vis tik džiaugiuos, 
kad neužmiršote “Vyties” SU

“nešvarūs”, 
“neman

dagūs” pritaikinta atei-

Geriau suprasti žmones, tuos žodžius 
reikia gerai suprasti jų da- “triukšmingi” ir 
bartinį stovį, ir ar jie visa
da taip gyveno, ar pripra-

sąlygų. Svarbu kreipti dė
mesį netik į gyvenimo są
lygas, bet ir į žmonių pasi
elgimą. Užsiėimai reika
lauja ko ypatingo nuo 
žmogaus. Imkime sunkiai 
dirbantį žmogų, jis turi dė
vėti kitokius drabužius ne
gu balto kalnieriaus darbi
ninkas. Profesijonalai turi 
pagal užsiėmimą elgtis.

Imigrantai iš kitų šalių 
padėjo pastatyti mūsų di- 

Praei-

landžio 22 d., 2:30 vai. po pietų, Šv. Petro lietuvių par. 
i bažnyčioje, So. Bostone.

Visi kviečiami darbuotis ir melstis, kad 
Lietuvių Maldos Diena Katedroje, Bostone, pa
rvyktų. Parodykime savo malda ir darbais, kad 
nuoširdžiai norime pagelbėti pavergtai Lietu
vai ir pasauliui teisingos ir pastovios taikos. 
Laikas trumpas. Visi ruoškitės ir dalyvaukite.

v •

čia apsigyventi”, arba “žy- spaudoje, politiškame šū
dų nereikia”. sirinkime, susiedijos ko- 

viams. Daug ateivių gyve-! Pirmiausia mes patys a- mitete, darbe, bažnyčioje 
na lūšnose bet ar tai jų ! merikiečiai turime dėti, arba kitur, girdime “jie 
kaltė? Kodėl miestuose tu- visas pastangas pakelti nešvarūs”, “tarpe savųjų 

gyvenimo standartą. Nai- gyvena ir kitų nepaiso”, ir 
kinkime kiek galima viso-. panašius užmetimus, 
kias diskriminacijas kas- • 
link rasinių, religijinių, Į 
tautinių ir apylinkių lini-' 
jM-

Kokių progų mes siūlo-' 
me mūsų naujiems gyven-[ 
tojams. Jeigu jie nekalba 
ir nesupranta anglų kal
bos, kaip mes juos pasie
kiame jų kalboje.

Mes norime, kad jie elg-! 
j tusi, kaipo pilni piliečiai, 
bet ar mes leidžiame jiems! 
gyventi kaipo pilni pilie
čiai? Jaustis pilnais pilie
čiais?

Užklauskime tuos tris j 
klausimus kada kalbose,

NO, NO—Flatly denying any. 
association with the Commun^ 
ist party, Aubrey W. Williams 
15 shown as he testifies befors^ 
the Senate Agriculture Com^ 
įpittee on his nominatioų ta 
*■- Admigistratos---- -

nių, supažindino jais ne tik 
lietuviškąjį jaunimą su tė
vyne Lietuva, bet ir sve
timtaučiams atskleidė ne 
vieną gražią mintį apie Pa- 
baltijos mažąją tautelę — 
Lietuvą. Jeigu mes pavar
tysime ir šių pastarųjų 
metų “Vyties” lapus, mes džiausius miestus, 
pamatysime, kaip intensy- tyje imigrantai atvyko čio 
viai žurnalas “Vytis” gina iš Europos šalių, bet dabar 
Nepriklausomos Lietuvos' 
reikalus. Jis neša savo la-i 
puošė įrekordavęs teisin
gus lietuvių reikalavimus, 
kad ir lietuviai turi teisę 
būti lygiais pasaulio pilie
čiais ir turi teisę laisvai ir 
nepriklausomai gyventi ir 
save valdyti be svetimųjų, 
vergiškos globos.

Tik vienai valandėlei su
stojus mintimis prie taip 
didingos minties, kurią ne
ša žurnalas “Vytis”, tuo-j 
jaus pakyla širdyje noras! 
prisidėti prie to žurnalo iš-Į 
silaikvmo ir prie jo jubi
liejinio atžymėjimo.

Lai tą supranta kiekvie-j 
no lietuvio širdis ir lai lie
tuviškas dosnumas pasie-i 
kia to žurnalo vedėjus bei 
leidėjus — Vyčius.

Reikia pažymėti, kad LJNeatsimena, kad jie patys| gyventojai pilnai pripažįs- 
į Vyčių Centro valdyba “Vy-ttokioje padėtyje buvo. Jie'ta priežastį ir jokių užme- 
ties” jubiliejui atžymėti j kritikuoja naujai atvyku- timų apie tai nedaro, 
išsiuntinėjo laiškelius į vi-'šių vaikus, kaip jie elgiasi į žmonės nuo viens kito 
sus jaunimo prietelius; jiems nepatinka, kad vai- , daug gali išsimokinti, 
rengia jubiliejinį bankietą kai nešvarūs. Nekreipia a- Žmonės patys privalo 
birželio 6, 1945, viešbutyj tydos į faktą, kad namuo- pasirinkti kur gyventi. Ne- 
Touraine, Bostone; ir ruo- se nėra šilto vandens ir ki- turi būti tokių patvarky- 
šiasi išleisti jubiliejinį ‘Vy- tų patogumų. Tik atsimin i mų kaip “meksikiečiai ne- 
tį’. Rap. kime kiek kartų girdėjome i leidžiami”,

ar bet kuri

1

Il
'sus jaunimo
I

ra-Dėdės Šamo Laivyno kariai grupuoja bombines 
ketas, kuriomis norima užfundyti japonų laivynui iš 
karo lėktuvų.

ri būti lūšnų?
Mes turime suprasti, ko

dėl įvairios grupės čia ne
gyvena kaip amerikiečiai. 
Tik užklauskime savęs tris 
klausimus
grupė Uždirba mažiau ne
gu eilinis pilietis? Ar tas 
juos verčia gyventi pras
tose vietose? Jeigu taip, 
tai mūsų kaltė. Mes prisi
dedame prie apylinkės ne
švarumo, prie ligų išsiplė- 
tojimo ir prastesnio gyve
nimo standarto.

Antras klausimas — a? 
bet kuri grupė turi gyven
ti vienoje vietoje dėl rasi
nių arba tikėjimiškų apru- 
bežiavimų?

jau iš kitur atvažiuoja. Iš 
Lotynų Amerikos ir pan. 
Kada imigrantai atvyko 
čia jie buvo priversti imtis 
už tokio darbo, kokį jie ra
do. Per ilgą laiką jie buvo 
neprityrę darbininkai. Jie 
nežinojo kur apsigyventi 
ir apsistojo ten, kur jų 
tautiečiai gyveno. Daug 
imigrantų atvyko čia iš patvarkymai netik peržen- 
mažųjų vietų Europoje,' • - - * ’
kur gyvenimas buvo kuk
lesnis. Jie nepratę prie A- 
merikos gyvenimo būdų.

Senesni miesto gyvento
jai, kurie čia apsigyvenę, 
bet kurie patys pradžioje 

i pergyveno visokius sun
kumus, šiandien praturtė
ję, žiūri į naujai atvyku- 
įsius su panieka, juos kaiti
mą už visokius blogumus.

Ar čia vienaip kalbama 
apie žmogaus lygias teises, 
bet kitaip įvyksta?

Toki nejudinamo turto

gia fundamentales žmoni
jos teises, bet izoliuoja 
grupes, neduoda joms pro
gos jausti, kad jos pagei
daujamos. Ne koks gyve
nimas naujame pasaulyje. 
Daug ko kito jie tikėjo su
silaukti.

Jeigu dėl kokių nors eko
nominių priežasčių bet ku
ri grupė prastai arba bied- 
nai gyvena, tegul senesni

“negrai negali

3i POUNDS OF 
USEO PAT IS 
NEEDED TO MAJCE
TIRES ANO SPAftES-

— FOR ONE ARMV 
TWO ANO A HALF 

TON TRUCK.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

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

F rit:Ekshington
COOF’ERATIVE BAHK
430 BIOADWAT • SOUTH BOSTONi 430 HOADWATjlOUn<IOI!OM j
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Absoliutizmo Pavojus
New York Times rašo, kad buvusis Harvardo Uni- ■ 

versiteto Dekanas Roscoe Pound negali pakęsti besi-! 
vystančio mūsų administracijoj absoliutizmo. Jam,1 
buvusiam teisių profesoriui, papratusiam visur maty
ti tvarką ir legališką elgesį, nejauku ir nepakenčiama 
stebėti, kaip administracija sauvališkai apeina teisė
tus šalies įstatymus ir įveda savotiškus patvarkymus, 
kuriuos, pasinaudodama karo meto padėtimi, kiek 
įmanydama stiprina ir priverčia užlaikyti. Dekanas e- 
meritas puikiai supranta, kad karo laikotarpiu nebega
lima išvengti kai kurių suvaržymų, bet tie varžtai jau! 
pertoli siekia ir gręsia išsivystyti į valstybinę dikta-; 
turą, kuri vargu besiduos likviduojama ir taikos me
tu. Kalbėdamas viename teisininkų ir teisininkių su
sirinkime, Dekanas Pound pareiškė, kad dabar pasauly 
pernelyg įsivyravo valstybinės galios garbinimas, 
kurs gręsia ateityje panaikinti eilinius žmonijos įsta-1 
tymus. Ta kryptis turi būti kaip nors sulaikyta, nes 
kitaip mes galime pasijusti beturį autokratinio biuro
kratizmo valdžią, kuri palaipsniui tiek įsivyraus, kad 
įstums mus į diktatūros bei totalitarizmo glėbį.

“Vieton mūsų pagrindinio principo, kad vyriau
sybė turi elgtis pagal įstatymus — sako Dekanas 
Pound — mums įkalbama, kad vyriausybė privalo į- 
statymus daryti. Vieton įstatymo, skelbiančio, kad pi-1 
liečiai ir valdininkai turi lygias teises, mums sakoma, 
kad įstatymai suskirsto gyventojus į valdančius ir pa
valdinius ir duoda teisės valdininkams turėti viršenybę 
ant eilinių piliečių, kurie turi pasiduoti valdininkų įsa
kymams, padarytiems neva pagal šių dienų reikalavi
mus.

Tą “administracinį absoliutizmą” Dekanas Pound 
vadina revoliucijonierišku ir teigia, kad valdininkija 
nori išsilaužti iš po įstatymų galios, idant jokie teis
mai nesikištų į administracijos veiklą. Čia susidaro 
netvarka ir žmonių demoralizacija, nes visuomenė pa- 
žingsniui įpranta aukščiau statyti vyriausybės parėdy
mus už teismo nuosprendžius.

Štai kokius administracijos veiksmus reikėtų su
stabdyti bei pašalinti: persmarkų valdininkų uolumą 
bei įkarštį; nenorą išklausyti abiejų pusių reikalavi
mus; aukštesniųjų valdininkų įprotį duoti slaptas in
strukcijas žemesniesiems, kaip reikia daryti tardymai 
ir kokius išnešti nuosprendžius, žodžius, suvaržyti val
dininkijos sauvališkumą, kuriuo matomai jie užsikrė
tė nuo užsienio diktatorių.

“Daugiau negu viena valdžios agentūra aiškiai

Maldos Dienos Reikalu
SKAITYKIT NAUJA DAINŲ 

KNYGA

Išėjo Iš Spaudos 
"Vai Lėkite Dainos"

New Yorko Auxiliary’s vyskupas Joseph P. Dono- 
hue, įpilia arbatos šimtametei senelei, kai jis per me
tines šventes lankė senelių Šv. Juozapo namus.

Suartos Vagos

Žemės krūtinė — Lietuvos kraštas.
Suartos vagos kryžiais kaišytos...
Vieversiai klausia: “Koks gi čia raštas;
Taip kreivai verstas, svetimo myntas?”
“Kur gi lietuvis artojas dingo?
Kur kietas delnas laukus žegnojęs?
Ko trobų griaučiai maldoj sustingo;
Ko verkia beržas šakas nukoręs?”
O vagų vagos skausmu rasoja,
Kiekviena dulkė protestą kelia;
Prakaitą savą kristalizuoja —
Į gyvą bangą supasi, želia.
Želia mūs skausmas, prakaitas, kraujas, 
Už savą žagrę, už mūs artoją.
Vystosi skriaudos į varpą naują,
Suartos vagos kova rasoja.
Suartos vagos, tai mūsų širdys,
Suartos vagos, tai mūs nelaisvė!
Suartos vagos svirnus pripildys,
Suartos vagos, žydės mūs laisve.
Neveltui skausmas jomis garuoja,
Neveltui kraujas protestą kelia! —
Sielas mūs brolių kristalizuoja,
Ir naują aušrą Lietuvai lemia.

Marija Aukštaitė.

(šeštadienį, balandžio 7 d., 
kun. Antanas Jurgelaitis 
pasakė kalbą Lietuvių Dar
bininkų Radio programoje 
iš WESX stoties, Salėm)

žiaus katedrą. Mes pasilik
sime namuose. Lai kiti ei
na.

Gerbiamieji Darbininkų Į 
Radio Programos Klausy
tojai!

Statau Jums klausimą, 
kuris yra svarbiausias įvy
kis lietuviams šį mėnesį? 
Jūs turite savo atsakymą; 
aš Jums duosiu savo. Man, 
atsilankiusiam iš tautinės 
sostinės, yra svarbiausias 
šio mėnesio įvykis, tai su
darymas pavyzd ingos, 
gausios ir sėkmingos Lie
tuvių Maldos Dienos. Man, 
atvykusiam iš Washingto- 
no, daro didelį įspūdį su
manymas užpildyti didžiu
lę Bostono Šv. Kryžiaus 
katedrą lietuviais iš visų 
kolonijų. Sužinojau, kad 
Lietuvių Maldos Dienos 
dalyviai ruošiasi užpildyti 
Bostono katedrą sekma
dienį, balandžio 22 d., 4 va
landą po pietų. Iš kiekvie
nos kolonijos atvyksta 
žmonės būriais. Mat, vi
siems aišku, kad beliko 
vien maldos ginklas, kuris 
gali pagreitinti karo užbai
gimą ir mūsų kareivių su
grįžimą. Mūsų kareiviams 
sekasi nugalėti priešą šau
tuvais, bombomis, patran
komis, bet užtikrinti tei
singą taiką neužtenka jų 
karo ginklų. Jie reikalauja 
Taikos Ginklų! Jie žiūri į 
mus, pasilikusius, ir klau
sia mūsų: Ar Jūs užbaig
site mūsų pradėtą darbą? 
Ar Jūs imsite taikos gink
lus į savo rankas? Ar su
plauksite tūkstančiais iš 
visų kolonijų giesmėmis ir 
maldomis prašyti Visaga
lio Dievo to, ko visas pa
saulis trokšta?.. Teisingos 
taikos.

Kaip mes galėtume jiems 
atsakyti: Ne... Jūs kariau
kite sau; mums perdaug 
vargo susirinkti puse po 
dviejų valandos po pietų į

Lietuviai mėgsta dainuo
ti. Tik ligšiol ne visada jie

Ar taip mūsų kareiviai galėjo gauti kiek reikiant 
kalbėjo ir kalba? Lai kiti dainų 
eina? O, ne... Jie stojo pa
tys pirmieji ir kitus ragi
no. Jie mums duoda pavyz
dį. Stosime ir mes į pirmą
sias eiles, raginsime ki
tus..., nes visi, sakau visi, 
mes esame kviečiami, ir 
net įpareigoti patys daly
vauti ir kitus atsivesti.

Dievas taip valdo pasau
lį, kad kaikuriuos dalykus 
mums suteikia net nepra
šant, bet kitus dalykus su
laiko, kol mes jų prašome... 
ir iš visos širdies. Aš esu į-j 
sitikinęs, kad karo užbai
gą, teisingą taiką, Lietu-Į 
vos išlaisvinimą ir mūsų 
kareivių sugrįžimą... Die
vas sulaiko iki mes, kaip. 

’ vienas, Jo tų dalykų pra- 
šysime. Matyt, Dievas to 
nori..., mūsų kareiviai to 
laukia iš mūsų..., štai mū
sų proga Šv. Kryžiaus Ka
tedroje, Bostone, sekma
dienį, balandžio 22 d., 4 
vai. po pietų, bet prieš tai 
puse po dviejų vai. po pie
tų giesmių praktika šv.' 
Petro Lietuvių par. bažny-i 
čioje, So. Bostone. Juk rei
kia gražiai pasirodyti.

Gerieji lietuviai esate į-j 
pareigoti patys atvykti 
kitus pakviesti!

parodo palinkimą stumti visą industrijos vagą į vy-i
riausybės rankas. Tas gali mus privesti prie ekono- šv. Petro lietuvių par. baž- 
minės revoliucijos” — tokią išvadą daro Harvardo bu- nyčią giesmių praktikai, ir 
vusis Dekanas. K. po to dar vykti į Šv. Kry-

SPINDULtUS
Anksti rytą—rytužėlį,
Kai saulutė kilo,
Skaistų, gryną spindulėlį 
Man širdis pamilo.

Ir dabar, ar audros ūžia,
Ar vargelis liečia,
Jis man nešdamas laimužę, 
Nuolatos vis šviečia.

Tu. sesute mano miela,
Žydi, kaip gėlelė, 
Dar jaunutę tavo sielą 
Džiugina saulelė.
Bet betemstant tavo dangų 
Kaip tik sužinosiu. 
Spindulėlį savo brangų 
Tau aš dovanosiu!

nebuvo patogios 
knygos, iš kurios galėtų 
pasirinkti.

Dabar šis trūkumas jau 
pašalintas. Iš spaudos jau 
išėjo didelis dainų rinki
nys “Vai lėkite dainos”.

Šis dainų rinkinys prieš 
karą buvo išspausdintas 
Lietuvoje ir greitu laiku 

' susilaukė net kelių leidi
mų. Jis žmonėms patiko, 
nes ten galėjo rasti popu
liariausias ir mėgstamiau
sias lietuviškas dainas.

“Vai lėkite dainos” kny
ga turi apie 230 dainas. Jų 
čia esama visokių: ir liau
dies dainų, ir įvairių poetų, 
kaip Maironio, Vienažin
džio, Vaičaičio, eilėraščiai. 
Yra jų linksmų ir grau
džių, pritaikytų visokiom 
progom.

Dabartinis leidimas yra 
šiek tiek pakeistas, papil
dytas naujomis dainomis 
ir padidintas.

Visos dainos yra aiškios, 
kiekvienam suprantamos 
ir tinkamos dainuoti 
pasiskaityti.

Todėl kiekvienam 
naudinga šį rinkinį,
lėkite dainos”, visados tu
rėti po ranka.

Knygą išleido kun. Pr. 
M. Juras.

Vienos knygos kaina 75c.
Užsakant prašome kreip

tis šiuo adresu:
DARBININKAS

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

arba

labai
“Vai

ir

$V. OKOS NOVENA

“A-lės”

Jau išėjo iš spaudos NOVENA 
prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal, C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ
KAS, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA 

2.

Susirėmimas Girioje
Juodu išsuko iš tako ir jojo per pievas, kur 

šienpjūviai pjovė šieną. Čia pat merginos ir 
moterys vartė pradžiūvusias pradalges, o to
liau kitos krovė jau išdžiūvusį šieną į kupe
tas. Ore pilna skanaus žolės kvapo. Dalgių 
ošimas maišėsi su dainomis ir juokais. Matyt, 
darbininkai mylėjo panaitę, nes ją linksmai 
pasveikino. Eugenija su jais šnekučiavosi, ir 
Bezickas ją pagyrė, kad, tur būt gerai lietu
viškai kalba, nes jis nieko nesuprantąs, tuo 
tarpu kai kiti bajorai vartoja tiek lenkiškų 
žodžių, kad jų lietuvišką kalbą ir lenkui pigu 
suprasti. Eugenija padėkojo už komplimen
tą, bet drauge lyg ir susigėdijo, kad ji, bajo
raitė, moka gerai lietuviškai. Bezickas, suvo
kęs jos sumišimo priežastį, pasirodė labai 
nuolaidus. Visko, girdi, yra gera mokėti. Nors 
lietuvių esą tik pusantro milijono ir tie grei
tai išnyksią, bet jų kalba yra sena ir įdomi. 
Be to, bajoraitė, mokanti lietuviškai ir santy
kiaujanti su kaimiečiais, labai poetiškai atro
do, tarsi mitologijos dievaitė, kalbanti su idi
liškais piemenukais.

Tas poetinis palyginimas nesuramino Eu
genijos. Jai dar nebuvo aišku, kokios ji iš tie
sų tautos. Lenke lyg nenorėtų pasivadinti, o 
lietuvaitė iš jos prasta: lietuvių kalbą mažai 
tepažįsta ir jos lyg gėdisi. Ta lietuviška len

kystė ar lenkiška lietuvystė jei ne gryna ne
sąmonė, tai bent painus galvosūkis.

Nuo šienpjūvių juodu pasuko miško link. 
Tankūs krūmai, pušų ir ąžuolų pavėsis vilio
te viliojo. Kelias vedė pačiu girios pakraščiu. 
Jauki miško išvaizda masino pasvajoti. Bet 
lenkas, kaip tyčia, dar daugiau pradėjo kal
bėti. Eugenija jo kalbos kaip ir neklausė. 
Staiga miško gelmėje pasigirdo kažkokie 
duslūs atbalsiai. Eugenija sustojo. Bezickas 
nutraukė kalbą.
— Kas tai ? — paklausė nustebęs.
— Man rodos, vagiliai kerta medį. Jokime 

pažiūrėti.
Bezicką lyg kas vandeniu apipylė. “Kalbu 

apie tokius kilnius dalykus, o jai galvoje — 
malkos! Tikra lietuvaitė” — tarė sau tylomis.

Bet garsiai neišdrįso savo nepasitenkini
mo pareikšti ir jojo paskui Eugeniją miško 
gelmėn, kur atbalsiai vis aiškiau reiškėsi. Be
zickas pusbalsiu nusikeikė. Dabar jau tikrai 
numanu, kad kažkas kerta medį. Girdėt žmo
nių stenėjimas. Kirčiai krinta labai tankiai, 
iš ko numanu, kad kerta ne vienas. Bezickui 
ne juokais pradėjo rūpėti. Žmonės su kir
viais, drąsūs, žinoma, nes šiaudadūšiai neis 
dienos metu pono girios genėtų, o čia ta re
voliucija... Tiesa, revoliucija jau keli metai, 
kai užsibaigė, bet jos vaisiai žmonėse paliko. 
Liaudis virto drąsesnė, žiauresnė. Bezickas 
tai žinojo. Bepigu būti didvyriu salione, kur 
panelės apgynimo nereikalingos, bet girioje... 
O čia ta bajoraitė skina sau kelią per krū
mus, nieko nepaisydama, tarsi į balių skubin
tus!. Tikra lietuvaitė.

Bet ilgai sielotis nebuvo laiko. Už poros 
minučių juodu atsidūrė nedidelėj kalvoj, ku
rioje stovėjo vežimas. Pirmu žvilgsniu žmo

nių nesimatė, bet, metus akimi tenai, iš kur 
ėjo atbalsiai, buvo galima pastebėti, kad tan
kumyne kažkas darbuojasi. Ir anie, tur būt, 
suvokė pavojų, nes kirčiai staiga nutrūko ir 
vienas kirtikas sparčiai nėrė į krūmus. Kito, 
tur būt, koja užkliuvo, nes norėdamas pabėg
ti pargriuvo ir, pirmiau negu suskubo atsi
kelti, abu raiteliu jį čia pat užklupo. Matyda
mas tokią lengvą pergalę, Bezickas smarkiai 
įsidrąsino.
— Pasiduok! — riktelėjo didvyrio balsu.

Bet nebuvo ką labai pulti, nes prieš juos 
stovėjo senelis, žilais plaukais ir skylėta 
skranda.
— Ką jūs čia veikiate? — paklausė susirau

kus Eugenija.
Senis, matydamas, kad pakliuvo į ponų 

rankas, nužemintai nusiėmė kepurę.
— Nusikaltom, panele. Mat, pavasarį kluo

nas sudegė, o medžių nėr už ką nusipirkti. Ot 
ir įgundė negerasis.
— Bet vis tik gėda vagiliauti. Ar gi jūs nė 

nuodėme sau neskaitot vogti iš girios me
džius?
— Kur gi neskaityti — skaitom. Bet vargas- 

neturtas priverčia. Dovanok, panele!
Senis žengė pora žingsnių artyn. Bezickas 

lietuviškai nesuprato, bet, rodos, ir aklam 
buvo aišku, kad tas nužemintas vargšas ne 
pulti pasiryžęs. Bet Bezickas, suspaudęs už
kulniais arklį, greit pastojo jam kelią ir drožė 
nendre per apikaklę. Smūgis buvo taikomas 
galvon, bet senis sparčiai ranka užsidengė, ir 
nendrė krito ant alkūnės. Iš skrandos pakilo 
debesys dulkių.
— Liaukis, tamsta! — piktai suriko Eugeni

ja.
— Ne, panele! — karščiavosi Bezickas. — 

Negana, kad šitas niekšas vagia jūsų girią, 
jisai dar nori skriaudą jums padaryti. Mano 
pareiga tamstą ginti.
— Aš nereikalauju, kad kas mane gintų nuo 

senelio! Ar nematai, tamsta, kad šitas varg
šas dreba iš baimės? Iš tiesų, gėda mušti be
ginklį senelį.

Eugenija tikrai buvo supykusi, bet Bezic
kas nesiliovė. Senis kaltas, ir gana. Jei neno
rėjo pulti, tai vis tiek reikia jį pagąsdinti, 
kad išduotų savo sėbrą.
— Kur tavo draugas? — karščiavosi Bezic

kas.
Kaimietis iš baimės net atsiklaupė.

— Nežinau, ponuli, — teisinosi, šiaip taip 
grabaliodamas lenkiškus žodžius, — pabėgo 
ir gana. Patys gi matėte. Kaip man žinoti, 
kur jis pabėgo?
— Kaip nežinai? Turi žinot! Kur tavo drau

gas?
Ir vėl užsimojo nendre. Eugenija vėl pra

dėjo stabdyti įtūžusį Bezicką, bet tuo tarpu 
įvyko visai netikėtas dalykas. Tarsi atsaky
damas į Bezicko klausimą, iš krūmų išlindo 
jaunas stambus vyrukas, kirviu rankose. Tu
rėjo tai būti antrasis vagilius, nes senis, jį 
pamatęs, drebančiu balsu suriko:
— Andriau! Eik sau! Tavęs čia nereikia. 

Viešpatie! Jau bus nelaimė!..
Senis turėjo gerai žinoti tą Andrių. Bet 

Andrius jo neklausė. Pamatęs, kad ponai ne
turi ginklų, kad vienas jų tik liesas vyras, o 
kitas — mergina, kaimietis ryžtingai šoko 
prie Bezicko, kurio arklys pastatė ausis ir 
trypdamas traukėsi atgal, bet. užėjęs ant kel
mo, stojo piestu. Bezickas nukrito nuo balno. 
Eugenija garsiai suriko.

(Bus daugiau)
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LIETUVIAI KARININKAI
Surinko — I žabe! lė Baltramaitienė.

[Nurse Corps. iš Elizabeth. N. J., 
slaugė.

Lieut. Anna Savick. Army 
Nurse Corps. iš Elizabeth, N. 
J., slaugė.

Lieut. Casimir A. Savickas, iš 
’ So. Boston. Mass., chiroprakti- 

m. karo laivų

Tęsinys

Lieut. Joseph Rėmas. U. S. 
A., iš Shenandoah, Pa.. 1933 m. 
baigė West Point Military Aca
demy.

Capt. John F. Rodzanskas.
A. A. F., iš Pittsburgh. Pa., la- kas žuv0 1942 
kūnas, grupės komandierius. jis kautvnėse 
nuskandino vieną japonų didelį, 
kreiserį ir sugadino poros kitų. t 
už nuopelnus yra gavęs Distin- 
guished Flying Cross, Silver 
Star ir Air Medai.

Lieut. Jonas Romanas. Jr. A.1 
A. F., iš Allston, Mass., 1944 m. 
buvo Floridoj.

Lieut. Stanley Ross (Rastaus-; 
kas), U. S. N., iš Hartford. 
Conn., inžinierius, 1943 m. bai
gė Annapolis Navai Academy.

Lieut. Charles RudauSkas. A. 
A. F., iš Chicago, III., lakūnas.! 
B-29 bombonešio įgulos narys, i 
baigęs “radar” kursus. 1944 m.' 
buvo Floridoj.

Lieut. Algirdas Rudis (Rauk
tis), U. S. A., iš Worceste: 
Mass.

Lieut. Jacob Rudis. U. S. N., 
iš Worcester. Mass.

Lieut. Algirdas Rulis. U. 
N., iš Chicago. III., chemijos 
žinierius.

Lieut. Albert Salnoris. A. 
F., iš Philadelphia. Pa.. 1943 
žuvo lėktuvo nelaimėje netoli 
Goldsberg. N. C.

Capt. Paul J. Šaltenis, A. A. 
F., iš Brooklyn. N. Y., lakūnas. 
1943 m. buvo Floridoj.

Lieut. Daniel Samson. U. S. i 
A., iš Brockton. Mass.. gydyto
jas.

Lieut. Ruth Saulenas. Army j 
Nurse Corps. iš Elizabeth. N. J..! 
slaugė. 1944 m. buvo England 
General Hospital. Atlantic City, 
N. J.

Lieut. Alice Savick, Army

Capt. Charles Savišky, U. S. 
N., iš Portland. Oregon, 1942 
m. jo laivas buvo torpeduotas ir 
jis tapo sužeistas.

Commander Joseph Sawaska
' (Zagorskas). U. S. N., iš Lynn. 
Mass., kovojo virš du metus Pa
cifike. Naujoj Gvinėjoj buvo 
sužeistas ir tris mėnesius gulėjo 
ligoninėje. 1944 m. apsigyveno 
Californijoje.

Lieut. Morta Savvokin, Army 
Nurse Corps. iš Chicago. III.. 
slaugė, 1944 m. buvo Prancūzi
joj.

Lieut. Commander Bernard 
Scallan (ar Scalon 1, U. S. N., iš 
Edwardsville. Pa., už išgelbėji-

Į i

/

s. 
in-

A.
m.

Fort Oglethorpe,

(Šimans-
Corps. iš

1941 m.

Sieman 
Nurse 
slaugė.

RĘST FOR THE WEARY - 
Pvt. Richard Gilbert Jo’nnson 
of New York heads toward 
rear after being in front line 
w?.h Ist Army troops on west- 
ern front for a week. His face 
ii blackened with smoke from 

fires built in foxholes.

Chicagos skautės laike savo 33-jų metų gyvavimo sukakties minėjimo 
uždega žvakutes ant puošnaus torto, šios skautės reprezentuoja įvairias 
tautas.

VILKO VESTUVĖS

■ mą. 12 karių apdovanotas ‘Auk
sine žvaigžde su deimantu’ 
(Draugas, 1944 m. XII. 7d.).

Lieut. Lawrence Sedar. U. S. 
A., iš Chicago. Iii., 1944 m. bu
vo sunkiai sužeistas Leyte sa
loj.

j Capt. Raymond A. Shervin 
[ (Širvinskas). A. A. F., iš Grand
Rapids. Mich., chemikas, 1944 
m. buvo “radas installation en- 
gineer” Anglijoj.

Major Albina H. Shimkus, 
WAC. iš VVorcester. Mass.. 1943 
m. buvo Kariūnų Aspirantų 
kuopos vadų, 
Ga.

Lieut. Nelly 
kaitė). Navy 
Chicago, III..
buvo Pearl Harbor, Hawaii.

Capt. Ed’vard Šilkas. A. A. F., 
iš New Haven. Conn., inžinie
rius. dalyvavo kautynėse Tuni- 
sijoje. Maltoje ir Italijoje.

Lieut. Edward Šimkus, A. A.
. iš Chicago, III., lakūnas, 

! 1944 m. žuvo oro nelaimėje 
! Naujoj Gvinėjoj.

Lieut. John Šimutis. A. A. F., 
iš Chicago. III.. 1944 m. buvo 
Mathes Field. Sacramento. Cal.

Lieut. Joseph širvaitis. U. S.
, iš Dayton, Ohio.
Lieut. Bemice Skutas. WAC. 

iš Chicago. III.. 1944 m. 
Washington. D. C.

Lieut. M. Šmigelskis. U. S. N., 
kapelionas.

Col. Smith (Norušis). U. S. 
., 1943 m. buvo Los Angeles.

Cal.
Ensign Aibin Smolelis, U. S. 

N.. iš Chįcago, III., chemikas, 
j Capt. Tadas J. Spelius, A. A.
F., iš Hartford. Conn.. lakūnas, 
atliko suvirš 50 misijų prieš 
vokiečius iš Anglijos, atsižymė
jo kovoje prieš robot bombas, 
apdovanotas keliais pasižymėji 
mo medaliais, jų tarpe Air Me-

Atvažiavo meška 
su alučio bačka 
vilkeliui nabegėliui 
svotbelę kelti.

Ežys į piršlius, 
lapė į svočias, 
o kiškelis nabagėlis — 
tur jis važnyčioti.

šeškas alų darė, 
žvirblis misą maišė, 
gegužėlė nabagėlė 
apynių parnešė.

Jautis malkas kapojo, 
šuo puodus mazgojo, 
katinėlis nabagėlis 
mėselės medžiojo.

Gandras kankliavo, 
lokys trimitavo, 
o vilkelis nabagėlis 
vesiąs ožką šokti.
— Jei iš geros valios, 

aš su kūma šoksiu, 
o jeigu iš pikto — 
aš ir sudraskysiu.

— O iš mano kailio 
bus kerdžiui šūba. 
kurs mane gano 
po dobilaičius, 
po avižaites.

VVORCESTER, MASS.
Aušros Vartų Parapija

buvo

Marinų Majoras Gen. Graves B. Erskine, trečios Ma
rinų Divizijos konmandierius. seka marinų puolimus 
Iwo Jima saloj. Dabartiniu laiku toji sala užimta, nors 
amerikiečiams kainavo labai brangiai.

CAMBRIDGE, MASS.
Praeitą savaitę p. Burokienė 

susilaukė skaudžią žinią iš Ka
ro Departmento. Jai pranešta, 
kad Verbų sekmadienį, kovo 25 
d., Vokietijoje karo veiksmuose 
garbingai žuvo jos sūnus pfc. 
Benediktas Burokas. Karys Bu
rokas ištarnavo karo tarnyboje 
virš keturių metų. Dalyvavo Af
rikoje, Tunisia puolimuose, Ita
lijos invazijoje. Sicily ir Salerno 
mūšiuose. Užėmus Romą, jis 
kalbėjosi su šventuoju Tėvu ir 
gavo dovanų rožančių nuo Jo 
Šventenybės, kurį prisiuntė sa
vo mamytei. Taipgi dalyvavo 
Prancūzijos mūšiuose ir vokie- 

• čių žemėje paguldė savo gaivą. 
Buvo sužeistas net trys sykius,

į Paliko didžiame nuliūdime mo- kilnų alumnų darbą. 
; tiną. brolius, Praną, kuris da
bar randasi, kur nors Pacifike, 
ir Alfonsą, kuris paliuosuotas; Columbus svetainėje, 

Cambridge Moterų 
kps. vakarienė ir šokiai. Jauni
mui įžanga tik dėl šokių 50c. 
Sąjungietės kviečia visus ir vi
sas dalyvauti šiame parengime. 
Sąjungietės taipgi praneša, kad 
dabar yra tęsiamas naujų narių 
vajus be įstojimo mokesčių. 
Moterims gera proga prie kuo
pos prisirašyti.

skautai, troop =45. su 19 ber
niukų darbavosi tame darbe. 
Mūsų skautai turėjo geras pa- 

j sėkmės.

Mūsų parapijos klebonas kun. 
P. J. Juškaitis buvo sunkokai 
susirgęs. Jis jau grįžo iš Šv. 
Elzbietos ligoninės, Brighton, 
ir daktarų priežiūroje sveiksta 
savo klebonijoje.

Penktadienio vakare, 8 vai., 
parapijos svetainėje įvyksta 
“Penny Sale” vakaras, kurį 
rengia mūsų parapijos alumnai. 
Pelnas skiriamas grįžusių iš 
karo pagerbimui karių. Daly
vaukime visi ir paremkime šį

I 
| iš karo tarnybos dėl sužeidimo, i
Ketvirtadienį, balandžio 12 d.. 
N. P. par. bažnyčioje, 9 vai , 
bus atnašaujamos gedulingos 
šv. mišios už a. a. kario B. Bu-

, , .. . , . , roko vėlę. Kario B. Buroko mo-'aukos bus priimamos mielai by, , ...... . , - tinelei ir jo broliams, nubudimoKada, ar tai siais metais arki- , , . . ivalandoje, reiškiame gilią uzuo-- 
jautą.I

Dvidešimts Metų Sukak- tais, nes, atmokėjus $20,000.00 
tuvių Minėjimas

šiais metais gegužės 19 die- skola bus tebemokama iki karo
iki gegužės 1 dienos, likusioji

ną sueina lygiai dvidešimts me- j užbaigos. Tik vėliau suteikusių-. Kiek iaiko atgai p j 
tų nuo Aušros Vartų parapijos JU auką vardų negalėsime į Pa-Įtackienė gavo telegramą, kuria 
įsteigimo. Per tuos metus nu-lapijos istorijos knygą įdėti, bet praneša kad sūnus jūreivis: 
veikta gana gražaus darbo, už-įSav<> keliu suteiksime garbės . F1/c Jurgis Santackas Pacifikeveikta gana gražaus darbo, 

j tai parapijiečiai, kunigams va-' 
' dovaujant, nutarė šiuos metus 
! iškilmingai pažymėti. Pažymė-. 
i jimas nebūtų taip atmintinas, 
i jeigu nieko tokio užčiuopiames- 
nio nebūtų padaryta. Todėl va-

■ sario 18 dieną, viešame susirin
kime, nutarta šiais metais pra-

: vesti skolos atmokėjimo vajų.

I liudijimą. Ge&užės 20 dieną į-■ karQ veįksmuose dingo 
vyks bažnytinės iškilmės. Visos 
mišios bus laikomos geradėjų.l 
rėmėjų intencija. Suma bus iš-, Praeitą savaitę jį gavo kitą 
kilminga su svečiais kunigais ir telegramą nuo Vice Admiral 
pamokslininku. Birželio 17 die- ■ Randai Jacobs CNP, kuris pa
ną įvyks jubiliejinis piknikas su! re*škia. kad jos sūnus žuvęs ka- 
gražia programa parapijos dar-!ro veiksmuose. Karys Santac-i 
že prie bažnyčios. Čia bus tei- kas Palik° didžiame nuliūdime. 
kiamos žymios dovanos ir Šve

dijos skolą pirma, negu mūsų!'

šeštadienį, balandžio 14 d. 
įvyksta 

S-gos 22

Sekmadienį, balandžio 15 d. 
parapijos svetainėje, tuoj po pa
maldų įvyksta LDS 8 kp. susi
rinkimas. Kviečiami visi nariai

j dalyvauti.

Šiomis dienomis patirta, kad 
karo veiksmuose sužeistas ka
rys Pranas Navašinskas. Karys 
Navašinskas jau sužeista^ kele
tas mėnesių atgal.

Atvelvkin švenčių proga, pas 
tėvelius lankėsi seminaristai A. i‘ ' Janiūnas ir P. Šakalys. Taipgi 

i . . „ ... ..... i švenčių proga lankėsi šie ka-
kur pagerbs,me pa.įX * Domuunkas V o.rial; viršyta J. Vilkas ir aviaei- 

rapijos steigėjus ir žymius dar-.Sekmadieni balandžio 8 d. N P.i vj Smitas. A. D.
- - — - [par. bažnyčioje jvyko sv. misios " ___________________

rengsime grandiozinį koncertą a‘ a’ kari° Jurg>o Santacko 
ir tuomi baigsime 20 metų mi-j'®!?- Palikusiai nuliūdime San-

‘ tackų šeimai reiškiame gilią
Matote, tikslas gražus, suma- į užu°jaut3- 

nymai planingi. Šv. Kazimiero! 
parapija jau be skolų, tad da-: 
bar padarykime visi kartu, kad 
ir Aušros Vartų parapija būtų 
be skolų ir visa VVorcesterio ko
lonija laikytųsi garbingai. To
dėl šiuomi kviečiame visus pri-

' tėvelius ir tris brolius, kurie
Ij Iškelta obalsis: atmokėti para-1 ------ ------- - ( , .

pi jos skolą pirma, negu mūsų1 čhi pavaišinimas. Rugsėjo 9 die- randasi karo tarnyboje Kazys. 
i kareiviai grįš iš karo fronto, ną įvyks parapijos jubiliejinėj Itahjoje, Stasys — Anglįjo- 
Mūsų Sūnūs ir dukterys kariau- vakarienė, 
ja už mtis, lieja kraują ir nuo
latiniame pavojuje gyvena. Mes buotojus. Lapkričio mėnesį su-!

' gi tuom tarpu gražiai sau gyve
name. Tad. kad pagerbti už mus
kariaujančius, kad jiems ateity- ‘uėjimo iškilmes.

i

dal su Seven Oak Leaf Clusters. ■ 
Capt. W. A. Spelyng. U. S. A.,. 

iš Scranton, Pa., gydytojas. • 
1942 m. buvo Floridoj.

Lieut. Vincas J. Stakutis, A. 
A. F., iš So. Boston, Mass., me
teorologas.

Capt. A. J. Stalonas. iš Brook- 
lyn, N. Y., gydytojas.

Lieut. Joseph C. Stancook 
(Stankūnas), U. S. A., iš Utica. 
N. Y., 1934 m. baigė West Point 
Military Academy.

Lieut. John P. Stanievich, A. 
A. F., iš Detroit, Mich.

Capt. Edward Staniulis, U. S. 
A., iš Paterson, N. J., 1944 m. 
buvo paimtas į vokiečių belais
vę Prancūzijoje.

Capt. Casimir Stank (Stan
kus), U. S. A., iš Chicago, m.

Lieut. Henry W. Stankus, U. 
S. M. C., iš Wallingford. Conn., 
kartu su savo broliu Lieut. John 
S. Stankus pasižymėjo mūšiuo
se prieš japonus Guadalcanale.

Lieut. John S. Stankus. U. S.
M. C., iš Wallingford. Conn., pa
sižymėjo prieš Japonus Guadal
canale, apdovanotas Silver Me
dai, kurį gavo nuo Admirolo 
Halsey.

Ensign Eugene J. Stanley 
(Stanelis), U. S. N., iš Bayonne,
N. J., inžinierius. •

Lieut. John (?) Starkus. 
S. N.. 1934 m. buvo vieno J. 
V. kreiserio karininkas.

Capt. Juozas Staškūnas, U.
., iš Milwaukee. Wis., dantų 

gydytojas. 1944 m. buvo Naujoj 
Gvinėjoj.

Lieut. George Anthony Stepo
naitis, U. S. A., iš VVaterbury, 
Conn.. 1943 m. buvo Fort Ben-

U.
A.

je palengvinti, kad parodyti, 
kad mes nedykaujame, jiems 
prijaučiame, pasirįžta atmokėti 
visas skolas.

Skolų atmokėjimo vajus pra
sidėjo Gavėnios metu ir dar te- 
betęsiamas. Vajų numatoma 
baigti gegužės 1 dieną, ir tada
išleisti parapijos istorijos kny-' sidėti prie šio vajaus savo auko- 

. gą. kurioje tilps visų mūsų rė- 
1 mėjų vardai. Kol kas vajus se
kasi nepaprastai gerai. Dešim
tinės. dvidešimtpenkinės, penk- 

I dešimtės. šimtinės ir net tūks
tantinės visu urmu skolas triuš
kina taip, kaip Alijantai Hitle
rio liniją. Visos katalikiškos 
draugijos eina vienybėn, dirbtu
vės irgi jau pradėjo stoti į eilę, 
iš parapijiečių dar nėra kas bū
tų atsisakęs, o taipgi net nepa
miršta mūsų senovės prieteliai 
iš toliaus. žodžiu sakant, vajus 
eina labai sėkmingai.

Dvidešimts metų parapijos 
gyvavimo eiga šiais metais bus 

(tokia: nustatyta šiais metais 
i nuo sausio mėnesio, t. y. Naujų 
į Metų, iki gegužės 20 dienos. 20 
, metų paminėjimo, atmokėti 
į $20,000.00 skolos. Kas aukoja 
i $10.00 arba daugiau skaitosi 
j rėmėju, o kas aukoja $25.00 ar
ba daugiau skaitosi garbės rė
mėjas. Visi, kurie priduos auką 
ligi gegužės 1 dienos, jų vardai 

•tilps parapijos istorijos knygoje 
i ir tą knygą kiekvienas gaus do- 
ivanai. Vėliaus visiems garbės 
rėmėjams bus inteikti garbės 
ženklai arba liudijimai. Žinoma.

s. ning, Ga.
Lieut. J'ihn A. Ste{K>naitis, U. 

S. A., iš Waterbury. Conn.. 
dantų gydytojas. 1913 m. buvo 
Camp Eduards. Mass.

(Bus daugiau)

Sekmadienį, balandžio 8 d. po 
i sunkios ligos Mt. Auburn ligo
ninėje mirė Juozas Lukošiūnas. 

! Velionis balandžio 11 d. iš N. P. 
! par. bažnyčios su trejomis šv. 
mišiomis palaidotas Šv. Mykolo 

i kapuose. Velionis paėjo iš Lie-
mis. Kviečiame visus parapijie- tuvos, Ukmergės apskr.. Slaba- 
čius, kviečiame kaimynus, prie-idos km., Veprių par. Velionis 
telius, geradėjus ir visas drau- j paliko didžiame nuliūdime žmo- 
gijas. Lai vieningas darbas gy- ną — Oną. dukterį — Aleną ir 
vuoja visų lietuvių tarpe šioje seserį Marijoną šarkienę. Pali- 
kolonijoje. I kušiai nuliūdime velionio šeimai

Kun. K. A. V ašy s, 
Kun. J. C. Jutkevičius.

Šv. Kazimiero Parapija

reiškiame užuojautą.

Balandžio 8 d. Šv. Kazimiero 
par. svetainėje įvyko susirinki
mas tų, kurie interesuojasi mū
sų kareiviams paminklo pasta
tymu.

Pirmas parengimas įvyks sek
madienį, balandžio 29 d., 8 vai. 
vakare. Miesto auditorijoje. Tai 
bus gražus koncertas, kurio 
programą išpildys artistai Sue 
Griškaitė ir Rapolas Juška. 
Koncerto pelnas skiriamas pa
minklo statymui.

Taipgi nutarta ruošti balių 
artistų pagerbimui. Išrinkta ko
misija surinkti koncerto globė
jus ir rūpintis baliaus suruoši 
mu. Komisiją sudaro šie asme
nys: pirm. Kazys Tagman. adv. 
Antanas J. Milleris, muz. Juozas 
Žemaitis, prof. Konstantinas 
Pauliukonis, Motiejus Čirvins- 
kas. Jonas Bačinskas, ponios A. 
Milienė. C. Kulikauskienė, M. 
Jurgelionienė. p. J. Jurgeliony- 
tė.

Kviečiame visus dalyvauti 
koncerte ir baliuje. Rap.

Sekmadienį, balandžio 8 d., 
Cambridge skautai turėjo po- 
pieros rinkimo (salvage) dieną. 
Tą dieną ir mūsų parapijos

FORMER CHIEF of the Gen- 
eral Stafi of the Rea Army,: 
Marshal Alexander M. Vas- 
silevskv is now in command 
of the Tnird White Russian 
Army. Announccmcnt was, 
made by Marshal Stalin. 
Marshal Vassilevsky directed' 
the siege of Sevastopol in- 

May, 1944

Gubernatorius Thomas E. Dcwcy, sveikinasi su 
naujai paleisto į bėgius garvežio inžinierium, New 
York Centrai. Tai buvo laike dedikacijos to garvežio 
ceremonijų. Naujasis traukinys traukia 100 mylių per 
valandą.
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Katalikė Motina - Krikščioniško 
sios Šeimynos Pamatas

Parašė Tėvas Bede Jarrett, O. P.

lis anglų kalbos laisvai iš
vertė J. Butkevičius, Škoti
jos Lietuvių Katalikų žur
nalistas Glasgow’e).

(Tęsinys)
Dabar truputį pažvelki

me ir į fizinį kūdikio auk
lėjimą. Fizinis kūdikio sto
vis ir gerbūvis, jo sveikata 
ir geras medžiaginis išau
klėjimas, — taipgi ne 
kam nors kitam, — kaip 
vien daugiausiai jo moti
nai tepriklauso. Savo luo
mo pareigą čia ji atliks 
tiek, — kiek pati toje sri
tyje bus išsilavinusi, ir ko
kį išauklėjimą pati nuo 
savo tėvų tėra apturėjusi. 
Pačiame ankščiausiame 
savo kūdikio amžiaus pe
ri jode, -5- kiekviena suma
ni ir gerai išauklėta moti
na, visuomet privalo pasi
tarti su gydytoju arba 
slauge, apie savo kūdikio 
sveikatą. Motina turi 
stengtis padaryti savo vai
ką dvasininku, gydytoju, 
slauge (jei yra mergaitė), 
ar kitu kokiu nors pana
šiu profesijonalu (supran
tama, jeigu tam yra aiš
kus pašaukimas ir galimy
bė). Tiesa, yra gerų gydy
tojų arba slaugių ir iš ne-i 
katalikų. Tačiau katalikai 
gydytojai arba slaugės, 
duodami savo instrukcijas 
grynai katalikiškoje švie
soje, — kur kas daugiau 
katalikiškai . motinai pa
gelbės, negu kiti, dėl to, — 
kad katalikė motina su vi
su apie jų patarimus nebe- 
abejos ir nebesirūpins; ji 
pilnai ir absoliučiai į visa 
tai tikės, ką jie jai apie jos 
kūdikio sveikatos stovį 
yra patarę ir paaiškinę.

Mažoji kūdikio būtybė,

SAD SACK is living up to his 
name and looks quite de- 
pressed about the business of 
keeping up home front mor
ale. Unhappy cat appears to 
be grieving for ovrner Pvt. 
Loren J. Langer, who is in 
Germany with the U. S. Army 

Signal Corps.

turi būti visuomet rūpes
tingai prižiūrima ir globo
jama. Nešiojant, labai 
jaunas kūdikis, neturi bū
ti perdaug apglėbiamas ir 
spaudžiamas. Tai labai 
kenkia besivystančiam 
jaunam jo organizmui. Be 
to, 
privalo būti laikomas pa
kankamai švarus. Juk 
krikščioniškas kūdikis, — 
yra Dievo bažnyčia!

Kūdikiui teikiamas mai
stas ir jo kiekis, — taipgi 
yra labai svarbus dalykas, 
apie kurį kūdikio motina 
privalo pasiteirauti pas tos 
rūšies specijalistus, kurie 
motinystės ir kūdikio rei
kalus, geriausiai žino ir 
supranta.

Augančio kūdikio cha
rakteris, — taipgi reika
lauja geros ir rūpestingos 
treniruotės tiek, kiek silp
no jo kūno organizmo są
lygos leidžia tai daryti. 
Kūdikio charakteriui, ne
galima leisti bile kaip su- 

1 brendėti. Reikia stengtis 
jį žmonišką padaryti. Ne
pakanka vien tik plikai ir 
aštriai kūdikiui pasakyti: 
— “Tu turi nesipešti, ne
vaginėti, nemeluoti, blogų 
kalbų nekalbėti, nebūti 
nepaklusnus ir savanau
diškas”. Bet reikia, įtiki
nančiai ir sustiprinančiai, 
padrąsinti jo valią ir nusi
statymą, kad jis nesipeštų, 
nevogtų, nemeluotų, blogų 
kalbų nebekalbėtų, nebū
tų savanaudiškas ir nepa
klusnus. Juk tikrenybėje, 
nėra taip labai svarbu pats 
veikimas, kaip charakte
ris, kuris visuomet kūdi
kio veikimo užpakalyj sto
vi, turi būti mokslu bei 
tinkamais pavyzdžiais, 
nuolatiniai iš mažens jame 
stropiai skiepijamas. Kū- 

;dikio charakteris veik vi-, 
kuomet, vos su mažomis 
'išimtimis, susigrupuoja ir 
i subręsta, pilnai pasekant 
savo motinos charakterį. 
Motina tik tuomet gerai ir 
teisingai tegali treiniruoti 
savo kūdikio charakterį, 
kai ji pati savo, arba kito 
žmogaus gerą charakterį 

; patiekia savo kūdikiui 
kaipo modelį. Čia gali grei
tai kilti klausimas:— “Ko
kį charakterį ir modelį 
motina savo kūdikiui gali 
patiekti?” Į tai su visu nė
ra sunku atsakyti: :— “Ka
talikė motina, geriausią ir 
tinkamiausią savo kūdi
kiui charakterį ir modelį, 

į— pirmiausia privalo ras-

kūdikis visuomet

Karo fronte ir generolai čia pat prie artilerijos lizdų. Čia matome (kai
rėj) Maj. Gen. Alvan C. Gillen, Jr., kuris išpliekia paskutinį istorinį šo
vinį prieš 9-gios Armijos žyjlr. vi už Rhine upę, Vokietijon.

KŪDIKYSTĖ 
PRISIMINUS

Tenai, kur tekantis srauniai, 
Gimtasis upelis bevingiuoja, 
Pakrantes puošia karklynai, 
Juose lakštingalos dainuoja.

Mažutis mindžiojau takus. 
Gėlynų kilimu nuklotus. 
Marguosius pyniau vainikus, 
Jiems žiedelius rinkau spalvuo

tus.
Tenai beaugančiam linksmai, 
Mieloj pastogėj tėviškėlės. 
Pirmieji gimė man džiaugsmai, 
Pirmosios švito svajonėlės.

Juozas Rimas.

VĖJELI BEŠIRDI

■K

& & Jf

KMYNAS

i

Vėjas, lyg pašėlęs. 
Lanksto medelius. 
Sniegulėles vaiko, 
Neša sūkurius.

Susinešė kalnus, 
Kalnus taip aukštai, 
Viršūnėj sustojęs, 
Juokauja linksmai.

Susinešė kalną 
Ties mano kiemu. 
Užpustė takelį, 
Kur eiti turiu.

Vėjeli beširdi.
Nepyk taip labai, 
Neužstok kelelio.
Kuriuo atjos jisai.

Ap. Š-tė- - L-s

mergaites rengia, ne kaip ant 
“steidžiaus” lipti, bet kukliai. Ir 
tie mažyčiai berniukai su gėlė
mis, tokie rimti, tartum nuo pa
veikslų nuimti ritieriai prie ka

mintais. Byle kas gali siųsti sa- ■ 
vo intencijas. Jokios aukos nėra1 
reikalo siųsti su intencija, šis 
pasiūlimas yra geras visoj A- 
merikoj. Turima vilties, kad
daugel ir kituose miestuose pa- ralių rūmų! 
sinaudos Dievo teikiamomis 
malonėmis. Visi kviečiami ra
šyti Rev. L. J. Mendelis. 114 W. ■ 
Saratoga St. Baltimore 1, Md.

ti pačiame Kristaus As
meny”. Ji visuomet priva
lo savo kūdikiui aiškinti 
Kristaus Dieviškojo cha
rakterio šventumą, kilnu
mą ir grožį. Ji gali pasek
mingai savo kūdikį visa to 
išmokyti tik tokioje pat 
proporcijoje, kurioje ja 
pačią, jos motina beauklė- 
dama išmokino. Jeigu ka
talikė motina, tikrai myli 
Dieviškąjį Kristaus cha
rakterį ir Jo Asmenį, — 
tai ji lengvai sugebės ir 
savo kūdikio jaunoje šir
dyj visa tai įdiegti. Ji su
gebės savo kūdikiui aiš
kiai nušviesti begalinį Die
vo gerumą, gailestingumą, 
Jo meilę, grožį, galybę ir 
t. t. Tokia motina aiškiai 
įrodys savo kūdikiui, iš 
kur jis savo pradžią ėmė ir 
kam pirmiausia už savo 
gyvybę jis privalo būti dė
kingas. Šis tai galutinas 
taip svarbus motinysės 
pareigose atsakomybės į- 
rodymas. Motina su savo 
kūdikiu visuomet yra ir 
pasilieka suvienyta ir ge
ram. ir blogam, ir turtui, 
ir neturtui,
kam, kas tik jų dviejų gy
venime įvyksta savo dva
sia ir charakteriu. Paga
liau, čia jau yra atviros! 
pažiūros reikalas motinai 
savo kūdikio protą, valią 
ir charakterį, lavinti ir to
bulinti.

( Bus daugiau).

Karo Aukos
Pereitą savaitę gauta žinia iš 

VVashingtono, kad du mūsų jau
nuoliai paaukavo savo gyvybę 
Europoje, a. a. Albertas šiudei- 
kis ir Edvardas Rašlavičius. 
Albertas jau nuo lapkričio mėn. 
buvo paskelbtas “missing in ac- 
tion”. bet pereitą savaitę tėvas 
gavo galutiną pranešimą, kad 
jos sūnus yra žuvęs.

Rašlavičiai tik šeštadienį, bal. J 
7 d. gavo telegramą, kad Edvar
das buvo užmuštas su generolo 
Pattono 3-čiąja armija Vokieti
joj. Kas teikia didžiausią skau
smą Rašlavičiams tai laiškas, 
kurį buvo gavę penktadienį, ku
riame Edvardukas rašė sveikas 
ir džiaugėsi, kad viskas taip ge- 

! rai sekėsi. Telegrama pranešė, 
! kad Edwardas buvo užmuštas 
1 verbų sekmadienį.

Už a. a. Alberto šiudeikio vė
lę buvo atnašautos egzekvijal- 

; nos mišios antradienį, bal. 10 d., 
9 vai. ryte. Už a. a. Edvardo 
Rašlavičiaus vėlę buvo atnašau- 
tos trejos mišios šeštadienį, bal. 
14 d. Abu jaunuoliai buvo gerai 

i žinomi Baltimorėje. Negalima 
I įsivaizdinti kad jie negrįž. Reiš
kiame užuojautą, giliausią už
uojautą. žuvusių karių šeimoms. 
Lai gerasis Dievulis ramina li
kusius tėvus ir gimines. Už žu
vusiųjų vėles tariame dievobai
mingą AMŽINĄ ATILSĮ.

S50.00 ir viena parapijonka pri
dėjo prie savo pirmutinės aukos 
$5.00. Fondas turi virš $4.000.- 
00. bet reikalinga suma plaukia 
labai iš lėto. Visgi lietuviai tu
rėtų didžiuotis, kad tokį amži
ną paminklą mūsų viengenčiui 
ir dvasios vadui yra duodama 
proga pastatyti. Kun. dr. Men
delis dar kartą atsišaukia į vi
sus Baltimoriečius ir neaukavu
sių prašo prisidėti.

Didysis Penktadienis Ir 
šeštadienis

Iš paviršiaus žiūrint, tų dvie
jų dienų pamaldos daug kukles
nės. Juk negalima Kristaus kan
čios ir mirties švęsti su didžio
mis iškilmėmis. Bet užtat tos 
pamaldos daug jautresnės. Po 
rytmetinio Kryžiaus pagarbini
mo prie grotelių pastatytas, 
tartum gyvas, Limpi jos Kristus 
prie Kryžiaus. Tikintieji lankė 
bažnyčią ne vien Velykų grabo 
pamatyti, bet ir stacijų giedoti. 
Keletą kartų po pietų prisipil
dė bažnyčia Viešpaties kentėji
mus pagarbinti. Vakare vėl la
mentacijos. Paskui stacijos lie
tuviškai. Lietuvių nors ir nepri- 
sipildė bažnyčia, bet reikia pri
pažinti, jie gražiai giedojo ir 
taip pat karštai meldėsi. Tarp 
kitų maldų atgiedota ir svar
biausi posmeliai “Šventas Die
ve”, ir atkalbėta jaudinanti 
malda už Lietuvių tautą.

Didįjį šeštadienį vėl pasirodė 
puikusis profesijonalu giedoto- į
jų choras. Bažnyčia vėl per vi- procesija. Tuojau pat sekė iš- 
są dienelę uoliai lankoma. Galy- kilmingos šv. mišios, kurių me- 
bės išpažinčių. Vakare kom-,tu choras žavėjo muziką mylin- 
pletai ir paskutinieji pasiruoši-jčiųjų ausis. Pamokslas dviem 
mai Velykų ryto ceremonijoms.. kalbom pasakė kunigas J. Kidy- 

-------------- I kas, nubrėždamas, kokią didelę 
Lietuviškos Velykos reikšmę turi pirmųjų Velykų į- 

Tuoj po penkių ryto, žmonės, vykiai mūsų gyvenimui, ypač 
ėmė rinktis į bažnyčią. Šį kartą mūsų tikėjimui į pačių prisikė- 
jau daug lietuviškų veidų ma- Įima iš numirusių, 
tyti. Kiti iš gana toli atvykę.
Netrūksta ir kitų tautų. Matai šiomis ir pamokslais truko pus- 
čia ir juoduką, ir kinietį, ir pili-trečios valandos. Bet apeigų 
piną ir italą ir visokių kitokių gražumas, puikūs giedojimai, 
tautybių, sv. Alfonso bažnyčia bažnyčios išpuošimas taip pa
yra vieninteli Dievo namai Bal- veikė širdis, kad visi skirstėsi 
timorėje, kur juodukai gali ne- namo su džiaugsmu veiduose ir 
varžomai ateiti ir sėstis kokia pakilusiomis sielomis. Taip, 
me tik nori suole! Kunigas Baltimorės lietuvių tarpe at- 
Klebonas šventai tiki, jog prieš į švęstos Velykos ilgai pasiliks 
Dievą nėra nei juodo, nei balto,i 
nei kiniečio, nei italo:
me viena Kristuje”, anot 
Povilo apaštalo. Todėl jo 
nyčioje visi jaučiasi, kaip 
savo Tėvą. Parapijos mokyklos mergaičių ir seselių, kurios iki
mažieji vaikučiai ir sodalietės vidurnakčių 
mergaitės gražiai išsipuošę jau čiai išpuošti. Ačiū Jums visiems 
išsirikiavę per bažnyčią proce- ir Gerbiamam Klebonui, už 
cijai. O kokios kuklios ir žavin- karštai Kristų, Jo garbę mylin
čios tos mažytės gėlių barstyto- čias širdis! Tegu Viešpats laiko 
jos! Ir čia jos “neapkvarklio- Jus dar ilgus metus, kad ir to- 
tos” visokiais “angelų spamiu- liau galėtume džiaugtis patys, 
kais”, kaip kartais kitur tenkaįstebinti kitus ir duoti Dievui 
matyti. Sesers čia mano, jog i garbę tokiomis nepaprastai gra- 
bažnyčia ne teatras, todėl ir žiomis Velykomis. J. Vėtra.

Lygiai šeštą valandą iš za
kristijos išeina procesija. Ketu
rios dešimtys berniukų, alto
riaus tarnautojų, pats klebonas 
Mendelis, deakonas J. Kidykas, 
subdeakonas kun. A. Dubinskas, 

i ištikimas ir uolus klebono ben- 
I dradarbis. Pasigirsta prikėlimo 

■ lotyniškosios giesmės ir psal- 
jmės. Dar keletas minučių ir 
bažnyčioje suaidi lietuviškas; 

\“Per Tavo šventą Prisikėlimą”t 
o kiek vėliau ir galingoji gies
mė: “Linksma diena mums nu- 

\ švito”. Linksmai gaudžia ga
lingai vargonai. Choras pakai
tomis su vaikučiais gieda ir 
gieda... O, kaip maloni lietuvio 
ausiai ta tolimos tėvynės melo
dija. Taip ir skrido ne vieno 
mintys į tą tolimą, žiauraus 
priešo kulno prislėgtą kraštą, 
neramiai klausdama savęs, ar 

j šį rytą ten gieda “Linksmą die
ną”? Ar šiandieną ten eina pro- 
cesijds? Ar turės ten šiandieną 
nors vieną kiaušinį sumušti? 

į Kiek daug mūsų brolių ir sesių 
• negalės nė Velykinės Komuni
jos priimti?

Iškilmingas “Tantum Ergo” 
su “Garbinkime Švenč. Sakra
mentą” užbaigė Prisikėlimo

Klierikų Fondui Aukos
$10,000.00 renkamas Klierikų 

Fondas atminti a. a. kun. Juoza
po Lietuvniko 50 metų darbuo
tės ir klebonavimo lietuvių pa
rapijoj Baltimorėje padidėjo 
$155.00. Marcinkevičiai iš Mid- 
dle River, Md. aukavo $50.00. 
Anastazijos Pavilionienės šei
ma $50.00. Parapijonas kurs 
nenori savo pravardės garsinti

ir visam

Mažoji nori būti didelė mama mažajam kūdikiui.

AFTER THE BATTLE—John 
H. Paiks, of Mill Creek, Ind.. 
wearicd after days of front 
line combat, his helmet mud- 
caked, facc oearded and grimy. 
eyes glazed from what he had 
seen. arrives at ręst area be- 
hmd the lines after. his outfit 

was relicvcd.

Velykų ryto procesija su mi-

“visi
atmintyje.

esą- Ačiū jums. Baltimorės Lietu- 
šv. viai, už surengtas lietuviškas 

baž- Velykas! Ačiū tai daugybei lie
pas į tuviškų rankų. — vyrų, moterų.

svečių, pulkininko 
‘Amerikos’ redakto- 
Laučkos. Sekmadie- 
buvo dalinami prie

Įvairenybės
Pirmadienį, bal. 9 d. iš šv. Al

fonso bažnyčios buvo palaidotas 
Vladas Stanis. Kun. dr. Mende- 
lis atnašavo mišias. Kazimieras 
Kučauskas rūpinosi laidotuvių 
tvarka. Nulydėtas į Holy Re- 
deemer kapus.

Antanina Juškelienė kuriai 
buvo padaryta sunki operacija 
Sinai ligoninėje jau sveiksta. 
Pradeda pasėdėti ant kėdės ir 
mano grįžti namo dar šią savai
tę.

Ona Bružinskienė vis dar ran
dasi Maryland General ligoni
nėje. Sveikatos nėra. Viena die
na geriau bet ant rytojaus labai 
blogai. Nežinia kada galės grįž
ti namo.

Laukėm 
Griniaus ir 
riaus Juozo 
nį plakatai
bažnyčios durių kuriuos Balti
morės lietuviai buvo kviečiami 
į Lietuvių Svetainę į prakal
bas. sekmadienį, balandžio 15 d.. 
7 vai. vak.

Misijonierius kunigas Tėvas 
Kidykas grįžta į Baltimore 
Motinos Dienai. Jis dalyvaus 
Pirmosios Komunijos iškilmėse, 
geg. 6 d., ves trijų dienų reko
lekcijas prieš Motinų sekmadie
nį. bus su mumis per Motinų 
Dienos iškilmes ir pasiliks meti
nei gegužinei procesijai. Jau Į 
sekmadienį buvo garsinama, 
kad gegužinė procesija įvyks 
geg. 13 d.

Gegužės mėn. 500 mišių bus 
atnašaujama už jaunuolius ir 
mergaites karo tarnyboje. Tai 
teko sužinoti iš laiško kurį kun. 
dr. Mendelis pasiuntė Stebuklin
gojo Medalikėlio Novenos mal
dininkams. 500 mišių yra sus 
kirstyta sekančiai: 100 mišių 
bus aukojama už jaunuolius ir 
mergaites karo frontuose; 100 
už sužeistuosius ir mirštančius; 
100 už vėles žuvusių kare; 100 
už liūdinčias motinas, žmonas 
ir kitus gimines karių; 100 už 
visus, kurie lankosi į Novenos 
pamaldas ir prašysis būti at-

darbavosi bažny-

This Is Important!

Fredric March, star of the Broadway p!ay, “A Beit For Adano 
concentrates as he pours used cooking fat into the salvage container 
while hi» wife, Florence Eldndge. apeculate^ oomt meat cut*thoce used fat point* w<U bo»‘ —



DARBININKO” NAUDAI

LDS 2-ra

Lina Matulytė, 
smuikininkė.

MENO VAKARAS
Sekm., Balandžio-April 15,1945

S v. Roko Parap. Salėj e, Brockton, Mass.

a

Programą išpildys pagar
sėjusi p-nios Onos Ivaš- 
kienės Lietuvių Jauname- 
čių Tautiškų Šokių Grupė 
iš So. Boston, Mass. Taip-

gi dalyvaus ir vietiniai ta 
lentai: Mrs. Olga Falcon 
Bravis, smuikuos Lina 
Matulytė ir kiti.

Kviečiame visus Brock- p. O. Ivaškienė

toniečius ir apylinkės lie
tuvius dalyvauti. Savo at
silankymu paremsite laik
raštį ‘Darbininką’, kuris 
tarnauja Amerikos išeivi-

6

Olga Falcon-Bravis, 
muzikė - dainininkė.

jai per 30 metų.
Kalbės Kun. J. Vaitekū 

nas iš Providence, R. I.
Programa prasidės ly 

giai 3 vai. po pietų.

Programa atidarys panelė Julė Jakavonytė, Sekmadienį, Balandžio 15, lygiai, 3 valandą po pietų. Kviečiami laiku atvykti!

r

MS-- _ —
GIRDĖTI LIETUVIU i

KOLONIJOSE '

skelbs Tėvas Aukštikalnis. S. i 
J. Kunigai kviečia visus pasi- • 
naudoti Dievo malonėmis.

Į |

NASHUA, N. H.
Velvkose Šv. Kazimiero lietu

vių par. bažnyčios altoriai. 
Viešpaties kalėjimas ir karstas 
buvo gražiai papuošti gėlėmis 
ir šviesomis. Už tai priklauso 
garbė Sesutėms ir aukotojams.

Parapijos choras. 
J. Tamulioniui. 
giedojo 
giesmes.

vad. varg. 
labai gražiai 

mišias ir Velykines

Gale 1918 metų pasibaigė pir-'buvo užsimota, atsiekta, 
masis baisusis Pasaulinis Ka
ras. Alijantai laimėjo. Milionai sauliniam karui, Amerikos Le- 
mūsų. Amerikos kareivių grįžo gionas. būdamas galingas, turė- 
iš fronto namo pas savuosius. 
Jiems sugrįžus, greit teko pa-i

Užsidegus šiam antram Pa-

•v <-
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parapijos bažnyčioje 
prasidės misijos balandžio 22 d. 

į ir baigsis balandžio 29. Misijas

Mūsų

tam tikrą vietą, kurioje bus su
rašyti visi buvusieji, esantieji ir 
busimieji įvairiose ginkluotose 
dalyse. Tas paminklas bus am
žinas. Kartų kartos jį matys ir 
skaitys vardus Amerikos lietu
vių padėjusių Amer. Jungt. Val
stybėms laimėti šį karą.

damas savo atstovybę Washing- 
tone pradėjo labai kilnų veiki
mą, kad šio karo kareiviams, 
kurie grįš namo iš frontų ir 
stovyklų, nepriseitų taip, kaip 
mums, pirmojo karo vetera
nams. obuolius pardavinėti arba 
maršuoti į Washington, kad 
prašyti valdžios darbo, duonos 
i rbonusų. Amerikos Legionas 
pradėjo veikti, kad pravedus 
tinkamus įstatymus, kad grįžę 
iš karo mūsų sūnūs, vyrai, bro
liai ir artimieji būtų tinkamai 
aprūpinti už tai, ką jie dėl mūs 
yra padarę. Niekeno kito, kaip

kas tik Amerikos Legiono pasidar- 
----bavimu, įneštas ir pravestas va- 

’dinamas G. I. bilius (Bill of 
Rights). kuris aprūpins visų ka
reivių ateitį. To negana. Ameri
kos Legionas deda didžiausias 
pastangas, kad tas įstatymas

Gerbiamieji Chicago lietuviai! 
Šiuomi prašome Tamstų tik vie
no menko dalyko, tai yra gauti 
specialę Darius - Girėnas posto 
kortelę, ją išpildyti ir pasiųsti 
į posto raštinę. Tų kortelių bus 
galima gauti lietuvių parapijų 
klebonijose, lietuvių laikraščių 
redakcijose, lietuvių bankose, 
“spulkose”, visose mūs įstaigo
se. visose draugijose, visose lie
tuvių vaistinėse ir žymesniose 
krautuvėse, taip pat ir Darius- 
Girėnas klube, 4416 S. Western 
Avė. Telefonas Lafayette 8484.

Šioje kolonijoje prieš Velykas' 
daug žmonių susirgo, tarp jų 
nemažai ir lietuvių. Labai sun
kiai buvo susirgus p. Ona Skir- 
kevičienė. LDS narė ir įžymi 
dainininkė. Ji buvo nuvežta į
ligoninę. Dabar randasi namuo-, tirti, kad čia niekas nesirūpina 
se ir jaučiasi daug geriau. Taip- jiems ankščiau žadėtais darbais 
gi serga p. Antanas Zautra. ir atlyginimu už patirtus sunku- 
LDS narys, p. Juozo Auguno, mus apkasuose karo fronte. Ne- 
LDS nario, žmonai Uršulei pa- matant nieko gera, reikėjo pa
daryta pavojinga operacija Šv. tiems kareiviams sujusti, stoti į 
Juozapo ligoninėje, p. Onai Ut- 
kienei padarė operaciją Bosto
no ligoninėje. Ji šiomis dieno
mis grįžo į namus. Yra ir dau
giau ligonių, lengviau sergan
čių. Linkime visiems ligoniams 
greito pasveikimo.

darbą, kurti Amerikos Legiono 
organizaciją ir statyti reikala
vimus įvairiems darbdaviams: 
reikalauti iš valdžios bonų. naš
lių ir našlaičių priežiūros ir pa- 
č iųkareivių veteranų pensijos, 
globos ir slaugojimo invalidų 
dykai. Sukurta Amerikos Legio
no organizacija ir viskas.

PADĖKITE KAILINIUS Į
STORAGE!

Juozas.
Kailinius rei

kia visu o m e t 
gerai užlaikyti 
ir taupyti, o y- 
pač karo metu. 
Pavasariui atė
jus, kada kailiniai nebereikalingi, nelai
kykite jų namie, kad kandys suėstų arba 
šiluma sudžiovintų, bet padėkite juos i 
storage, kur jie bus apsaugoti nuo kan
džių, sudžiūvimo ir vagių.

I. J. Fox didžiausia moteriškų kaili
nių firma Amerikoje turi specialiai į- 
rengtus vasaros metu kailiniams pasi
dėti vaitus. Taigi kviečiame Naujosios 
Anglijos ponias ir paneles pasidėti savo 
kailinius į storage pas mus, kur kailiniai 
bus užlaikomi taip, kaip ištikrųjų reikia 
juos užlaikyti.

SENUS KAILINIUS PATAISOME — 
Jei turi senus kailinius, mes pataisome, 
permodeliuosime — padarysime kaip 
naujus.

Pavasariniai Drabužiai — mūsų 
krautuvėje turime vėliausios mados mo
teriškų pavasarinių drabužių visokių 
šaižų ir spalvų. Taipgi platus pasirinki
mas šalikų. Kviečiame užeiti pas mus ir 
pamatyti.

Atėjusios į krautuvę visuomet reika
laukite, kad jums patarnautų šios firmos 
lietuvis atstovas p. Bernardas Koraitis.

MŪSŲ KARIAI
Šiomis dienomis pravažiavo 

pas savo tėvelius Juozą ir Oną 
Skirkevičius jų sūnus jūreivis 

Bus 15 dienų. Karys
Petras Česokas. išbuvęs tris 
metus Pacifiko salose ir parva
žiavęs poilsiui, apsivedė su naš
lelę. kurios vyras mirė pereitais 

‘„i;. Apsivedęs, vėl išvažia- 
į jam skirtą vietą. Dzūkelis.

metais.
vo

NORWOOD, MASS.
'*•7-
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Praneša. kad inžinierius Da
nielius Milės, kuris apie 3 metus 
buvo japonų nelaisvėje, jau su-

Federacijos skyriaus specialus 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
balandžio 13 d., 8 vai. vakare, 
parapijos svetainėje. Visi drau
gijų atstovai kviečiami ateiti.411 WASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

Sekmadienį, balandžio 8 d. va
kare grįžo pas savo žmonelę, 
dukrelę ir tėvelius Vincas Ku
dirka. Jr.. kuris išbuvo apie 28 
mėnesius Pacifiko salose. Jis 
buvo Jung. Valstybių Laivyno 
inžinierių būriuose prie staty
bos darbų. Sveikiname Vincą 
Kudirką. Jr.. ir linkime jam' 
malonių atostogų — porlsio.

į
I 
Į
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JOSEPH A. RACHUS, 
Commander — DARIUS - 

GIRĖNAS Post 271

Pas t Commander, 
J. A. MICKELIUNAS

(Iniciatorius Pirmus Du Metu 
Com.) Pub. Chairman.

nas postas yra žinomas visoje
visur nuo A iki Z būtų pildomas. !šalyje? kaipo įžymiausias Ame- 

ne Vrrri7D ic

susirinkimas įvyks sekmadienį, 
balandžio 15 d.. 6:3b vai. vaka
re. šv. Jurgio lietuvių parapijos 
svetainėje. St. James Avė. Visi 
nariai kviečiami dalj’vauti. 
Taipgi pakalbinkite ir kitus į-

grįžo į Jung. Valstybes ir gali sirašyti į BALF skyrių. Metinė 
būti šią savaitę atvyks pas savo 
tėvelį Praną Milės ir pas pp. 
Kurus poilsiui. Inž. Danielius 
Milės, mirus jo mamytei, buvo 
pp. Kuru auklėtiniu. Jis būda
mas studentu pasižymėjo spor
to srityje. Visiems bus malonu 
sutikti ir sveikinti inž. Milės, 
grįžusį iš japonų nelaisvės.

mokestis tik vienas doleris.

Moterų Sąjungos 27 kuopos 
susirinkimas balandžio 15 d. ne
įvyks iš priežasties apskričio 
suvažiavimo VVorcesteryj. kur 
dauguma valdybos narių va
žiuoja. Tačiau narės gali užsi
mokėti mokesnius raštininkei 
jos namuose. 25 St. George Avė.

vyrkdomas. žodžiu, kad grįžę iš 
karo mūsų sūnūs, broliai, vyrai 

; pajustų, jog namų fronte, mesI 
šalę pastangų karą laimėti, rū
pinomės ir jų ateitimi.

I Ir lietuviams legionieriams. 
Darius - Girėnas postui, nebuvo 
svetimi tie reikalai. Darius-Gi- 
rėnas postas ne tik nepasiliko 
užpakalyj viršui paminėto gar
bingo darbo, bet visuomet buvo

I
akstinu ir dideliu ramščiu. Ir

I nenuostabu, nes Darius - Girė-
I
nas postas, kaipo vienetas Ame
rikos Legiono, yra vienas žy
miausių ir pajėgingiausių. 
niekas nepajėgs užginčyti, 
faktai patys už save kalba.

Darius - Girėnas postas 
įsisteigimo per dvyliką metų 
gyvavimo pralenkė ne tik Chi-

■ cagos bei Illinois valstybėje, bet 
j ir visoje šalyje daug senesnius 
• postus. Šiandien Darius - Garė

To
nes

nuo

rikos Legiono vienetas.
Šalę to, Darius - Girėnas pos

tas. susidedąs iš lietuvių narių, 
yra didžiausias lietuvių tauti
nių reikalų rėmėjas. Turėdamas 
savo rūmus su dviem salėm, jas 
užleidžia lietuviškoms organi
zacijoms jų įvairiuose reikaluo
se. Darius - Girėnas salės Chi- 
cagoj virto lietuvių tautinio ju
dėjimo centru.

Darius - Girėnas postas paė
mė iniciatyvos atlikimui dar 
vieno didelio, reikšmingo ir am
žino darbo, būtent surinkimo 
vardų visų Chicago ir apylinkės 
lietuvių, kurie yra liuosnoriai 
išėję arba buvo pašaukti į karą, 
arba jau yra garbingai paliuo- 
suoti iš kariuomenės, tai yra 
vardus tamstų sūnų. vyrų, bro
lių. seserų, giminių ir tt. Da
rius - Girėnas postas įsteigs

i

BALF (Bendro Amerikos LieDAor t Denaro AmeriKos u.ie- pa\ar 
tuvių šalpos Fondo) skyriaus]ligoni

Serga p. Pranas Babilas. gyv. 
31 Folan Avė. p. Jonas Vilki- 
šius, gyv. St. Joseph Avė., po 
sunkios operacijos baigia pa
sveikti. Jau pasikelia ir kiek 
pavaikščioja. Linkime visiems 

iams pasveikti.

Honor Roll and Registration 
Committee

Pust Comander A. Kasper, 
Chairman

Virė Comander A. Makaras, 
Secretary

Past Comander J. A.
M ūkeliu nas,

Publicity Chairman.

I
y

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas PatamavlmaT

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

I

I

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

■Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome I

i i
dirbtinas akis.

Room 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944 

WORCESTER, MASS.
275 Main St., Webster, Mass.

Pieaae fili in this card (print) stajr.p and mail at once. We are going to build a 
permanent Honor Roll for all the Lithuanian Servicemen of Cook County.

HONOR ROLL and MEMORIAL REGISTRATION
DARIUS GIRĖNAS POST No. 271

(Rank) (First Name) (Middle Name)

(Šeriai Nmr.ber) (Unit)

If died in Service? Answer: YES ....

Nearest Relative

GaUeet Audrtss) (CjU>

(Lašt Name)

(Branch of Service)

♦■r *

(Name)

NO

(Zullfc) (SUU)



Penktadienis, Bal. 13 d., 1945 DARBININKAS 1
f f APDOVANOTAS

VIETINĖS ŽINIOS
«
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ŽINUTES
Pra-KRAUJAS REIŠKIASI.

sidėjus Darbininkų Radio prog
ramai trijų metų mergaitė, lie
tuvio, nemokančio lietuviškai, 
ir lenkaitės, sušuko: “Grand

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
DR. AMELIAE.RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway S«. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Mother!” Kūdikėlis surado lie
tuvę Babunę, kad klausytųsi sa
vos kalbos per radio. Namiškiai 
visi nustebo iš tokio mergaitės 
elgesio palei įpulsu.

71 metų senelis suamerikonė- 
jęs sūnus lietuvių gyvenusių 
Shenandoah, Pa., Waterbury, 
Conn. ir Boston, Mass., dabar 
dirbąs prie laikraščio “Boston 
American” siūlo Lietuvai dra
bužių. Klausia silpnas senelis 
lietuvio kunigo: “Ar jūs renka
te Lietuvai drapanas. Jei renka
te, Lietuvai, aš duosiu. Turiu 
daug. Bet aš nenoriu duoti ki
tiems. Tik Lietuvai. Kitiems vi
si duoda. O Lietuvai niekas!”

“Aš esu lietuvis. Aš nemoku 
lietuviškai kalbėti, bet aš esu i 
lietuvis. Mano tėvas permainė 
pravardę. Mano žmona, kuri 
mirė 1909 m., buvo airė. Mano 
sūnus vedė airę. Bet aš esu lie
tuvis ir myliu lietuvius’,’.

Senelis žadėjo ateiti į Lietu
vių Maldos Dienos pamaldas, 
bal. 22 d., 4 vai. p. p., Katedro
je-

v

i
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Bal. 15 šios kareivių gyvų ir 
mirusių rėmėjos užprašė už 
juos šv. mišias, kurias atnašaus 
kun. Dr. K. Urbonavičius 8 vai. 
ryte. Kitas jos užsisakė savo 
pagelbai, kurias Tėvas Pr. Jaki
mavičius, S. J. atgiedos 10 v. r.

6 vai. vakare, parapijos salėje, 
492 E. Sevent St., jos rengia 
vakarienę paminėti trijų metų 
sukaktį savo uolios darbuotės.

Raginame visus ateiti į šią 
kilnią rengėjų vakarienę ir tuo
mi prisidėti prie kareivių rėmi
mo darbo.

ARC Combat Stvimming 
Helps Save Military Lives

ir pianu, vadovaujant ga
biai smuikininkei, p. Albi
nai Antanaitytei.

Kviečiame visus į šio di
dingo koncerto talką.

Visais Lietuvių Darbi
ninkų Radio programos ir 
koncerto reikalais kreipki
tės adresu: Darbininkas 

| Radio. 366 West Broad- 
jway, So. Boston 27, Mass. 
Tel. SOUth Boston 2680 
arba N0Rwood 1449.

0

Lt. Alphon&e J. Alishauskas 
Boston Post, pirmadienio laido
je, įdėjo “Darbininko” ilgame
čių skaitytojų p.p. Ališauskų, 

j gyv. Dorchestery, sūnaus, avia- 
: cijos leitenanto Alphonse J. A- 
lishausko atvaizdą. Po atvaiz
du pažymėta, kad jo lėktuvas 

’ tapo nušautas virš Austrijos ir 
dabar randasi vokiečių nelais
vėje. Be to, pažymėta, kad Įeit. 

’ Ališauskas yra apdovanotas la
kūnų medaliu “for meritorious 
achievement.” Rap.

Kun. Pr. J. Juškaitis sugrįžo 
namon. Bal. 10 d., 2 vai. p. p., 
kun. Juškaitis apleido Šv. Elz
bietos ligoninę, Brighton. Mass., 
ir grįžo klebonijom Čia jis bus 
daktarų priežiūroje vieną kitą 
mėnesį kol sveikata ateis į nor
malę padėtį. Džiaugiamės kuni
go Juškaičio namon grįžimu. 
Meldžiamės jo naudai. Ir gei
džiame jam kogeriausios svei
katos. Jis mums visiems yra la
bai reikalingas žmogus.

REMEMBER YOUR 
ŪSE D FAT HELPS MAKE 
MILlTARY MEDICINES

a means of rescoe often used in swift water, 
is one of the phases of the American Red Cross suimminf program being 
tMght to soldiers. sailors and Marines at camps over the nation and in 
spėriai eiasses overaeas. When a victim is reached. the ciuin hauls hitu 
to ssfety.

LANKĖSI

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

į PAMALDAS VISI. Lietu
viai, mūsų pats kraujas verčia 
mus organizuotis ir maršuoti į 
Lietuvių Maldos Dienos pamal
das už pavergtą Lietuvą ir tei
singą taiką pasauliui, kurios į- 
vyksta Šv. Kryžiaus Katedroje, 
Washington St., arti Dover St., 
Boston, Mass., sekmadienį, bal. 
22 d., 4 vai. p. p. Patys eikime 
ir kvieskime visus į šį maldų 
vajų.

Būtų gerai, kad tą rytą, lietu
vių bažnyčioje, būtų mišios ar 
maldos ar pamokslai Lietuvos 
ir taikos reikalams.

parų fr giesmių praktikos, į- 
vyks, bažnytinėje salėje, visuo
meninis susirinkimas dėl Lietu
vių Maldos Dienos. Yra reika
las išrinkti apščiai tvarkdarių, 
ir tt. Visi kviečiami į šį svarbų 
susirinkimą pasitarti.

bažny-Bal. 22 d., Šv. Petro 
čioje, visi pamokslai bus sako
ma apie teisingą ir pastovią tai
ką visoms tautoms. Šv. Juoza
pas teisėtumo ir teisingumo pa
vyzdys. Jo diena.

9 vai. ryte šv. mišių auka bus 
atnašaujama už Lietuvą ir tei
singumą.

Antradienį lankėsi Tėvas Vaš
kys, Amerikoje Lietuvos pran
ciškonų viršininkas ir “Varpe
lio” redaktorius iš Greene, Me.

Tą dieną lankėsi kun. K. A. 
Vasys, Aušros Vartų par. kle
bonas iš VVorcester. Mass. Atsi
lankymo proga paliko spaudos 
darbų.

Lankėsi LDS 8-tos kp. ilga
metė narė Mrs. V. Shepard iš 
Cambridge, Mass. Atsilankymo

proga atnaujino ‘Darbininką’ ir 
kalendoriaus fondan aukojo 
$1.00.

Lankėsi Ona Naujokaitienė. 
Atsilankymo proga atnaujino 
metams ‘Darbininką’ ir kalendo
riaus fondan aukojo $1.00.

Lankėsi Mrs. Parker iš Rox- 
bury. Atsilankymo proga nusi
pirko Liurdo knygą, “Didysis 
Ramybės Šaltinis” ir kitų daly
kų. '

Sauiėnui, kun. Abračinskui ir 
Jėzaus Nukryžiuoto seselėms už 
lankymą ligoninėj ir namuose: 
krikšto motinai Onai Mazrinie- 
nei, Skolastikai Kudrevičienei, 
Mortai Kraunelienei, Katrei 
Rudienei, p.p. Ivanauskam ir 
kitiems už lankymą ir dovanas. 
Mes savo geradarių niekad ne
galėsime užmiršti.

Kazimieras ir Antanina 
Prakapai.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Ieško Mrs. A.Yonukas
Mirusio Mykolo Marčiulionio 

advokatas ieško Mrs. A. Yonu- 
kas. Ji pati arba kas ją žino, lai 
praneša “Darbininko” Adm. ofi
sui, 366 W. Broadvvay, So. Bos
ton 27, Mass.

PADĖKA
Susirgus mūsų dukrelei Mary

tei (turėjo skaudžią ausies ope
raciją) teko susilaukti daug 
nuoširdžios užuojautos už ką 
reiškiame savo giliausią padė
ką. būtent: Tėvui Alfonsui Ma
rijai už šv. mišias: kun. Pr. Vir
mauskiui už suraminimą: kun.

Nuoširdžiai Remia ir 
Darbuojasi

ra-

Draugijų Valdybų Adresai i

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE AINSURANCE

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

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mas*.

TeL Parkway 1233-W

GIESMIŲ PRAKTIKA. Bal. 
15 d., Šv. Petro bažnyčioje Miš
parai bus giedami 2 vai. p. p. 
Tuojau po Mišparų bus bandy
mai giedoti giesmes, kurias vi
suomenė giedos Katedroje per 
Lietuvių Maldos Dieną. Kviečia
mi visi į praktiką.

Sekmadienį, bal. 15 d., po Miš-

Pristatome Vynę, Alų ir Tonikų į

Šį mėnesį eina Bendras Dra
bužių Rinkimas per UNRRA 
(Jungtinių Tautų pašalpos At
statymo Administracija. United 
Nations Relief and Rehabilita- 
tion Administration).

Lietuviai gali nešti drapanas 
į lietuvių centrus.

So. Bostono lietuviai gali neš
ti drabužius į Lietuvių salę, į 
Legionierių salę ir parapijos sa
lę. Visi kviečiami darban.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS »VC.

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

TeL So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Galliūnie.nft, 

8 Wlnfield SL, So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivažkienė, 

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — B. Cunienė,

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

(ždininkė — Ona Staniuliūtš,
177 West 7th St, So. Boston. Mass. 

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

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

Draugija savo susirinkimus laiko ka* 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
na> protokolu raštininke

4V. JONO EV. B L. PAŠALPINES

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas trt 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos salė 

492 E. 7th St.. So. Boston. Mass

Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos * 
gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa- i! 

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:

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

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH

Tel. ŠOU. 4645

A New Style For Spring 
Take advantage of CASPER’S morning 

SPECIAL $10.
Soft., Cream-Oil Permanent $8.
Includes shampoo. Cutting and 

Individual hair Style.
Special from 8:30 A. M. to 10:30 A. M. 

Other permanents from $5. to $50.
Luxurious Waves Sėt While You Relax in 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist alvvays present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

Take Year* From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wave.

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

giai patarnauja.

ŠE, DARBAI:
Šv. Petro parapijos Moterų ir 

Merginų kareiviams remti sky
rius jau pagamino 455,525 ban
dažus. kareiviams žaizdas ap
rišti. Jos sueina bandažų dirbti 
porą sykių savaitėm Raudonojo 
Kryžiaus vadovybėje. Tą daro 
per trejus metus. Greitu laiku 
jos baigs 500.000 bandažų, čia 
tai tikrai labdarus darbas!

500 kareivių tapo šių kareivių 
rėmėjų apdovanoti popierosais 
ir kitomis dovanomis — ypač 
Kalėdų ir Velykų proga. Karei
viai joms atsidėkuoja laiškais ir 
pasiketinimais niekuomet jų 
neužmiršti kaipo pirmą eilių; 
labdarių.

Skyrius aukojo nukentėju- 
siems daug drabužių ir juos pri
iminėja.

15 kareivių šios kolonijos jau 
paguldė savo galvą amžinai, ka
re, kurs yra vadinamas aukuru 
būsimos gerovės žmonijoms. 
Šis skyrius meldžiasi už šiuos 
narsuolius, dažnai už juos už- 

1 prašo šv. mišias ir pačios daly-j 
.vaujajų palaidojime bei švJ 
mišiose.

I

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

PIGIAI PARSIDUODA 
“VARIETY” KRAUTUVĖ

So. Bostone. Krautuvė tirštai 
apgyvento j vietoj arti fabrikų 
ir įvairių dirbtuvių. Krautuvė 
toj pačioj vietoj 20 metų. Gera 
proga turėti lengvą ir nuolatinį 
uždarbį nežiūrint kokie nebūtų 
laikai, geri ar blogi. Krautuvės 
kaina su nauju “refrigeratoriu” 
ir visais įrengimais prieinama. 
Telefonuokite Darbininko tele
fonu — ŠOU 2680. (13)

Lietuvių Darbininkų 
dio progra mos vadovybė, 
pradėjusi valandos prog
ramą, susilaukė nuošir
daus pritarimo ir paramos 
iš Gerbiamųjų lietuviškos 
radio programos rėmėjų ir 
klausytojų.

p. A. J. Namaksy, real 
estate ir insurance agen
tūros vedėjas, kaip tik su
žinojo, kad yra ruošiamas 
Lietuvių Darbininkų radio 
koncertas, pats pirmasis 
įsirašė koncerto Garbės 
globėju, įmokėdamas dvi
dešimt penkius dolerius. 
Koncerto Garbės globėjais 
jau yra įsirašę apie dvide
šimt asmenų. Taipgi ne
mažas skaičius įsirašė 
koncerto globėjais, įmokė
dami po dešimt dolerių, ir 
rėmėjais — po penkius do- 
lerius.Daugelis įsirašė taip 
vadinamais koncerto skel
bėjais. aukodami koncerto 
fondan nuo dolerio iki 
penkių.

p. Stasys Mockus ne tik 
įsirašė koncerto Garbės 
globėju, įmokėdamas dvi
dešimt penkius dolerius, 
bet pats pirmasis užsisakė 
koncerto tikietų.

Iš Gerb. dvasiškių pats 
pirmasis įsirašė koncerto 
Garbės globėju kun. P. M. 
Juras, LDS Centro pirmi
ninkas ir Lietuvių Darbi
ninkų Radio koncerto 
Garbės pirmininkas.

Koncerto Garbės globė
jai, globėjai ir rėmėjai yra 
skelbiami radio programo
se kiekvieną šeštadienį 
nuo 1:30 iki 2:30 vai. po 
pietų iš WESX stoties, Sa
lėm.

Koncertas įvyks sekma-' 
dieni, gegužės - May 20 d., 
3:30 vai. po pietų, Jordan 
Hali, Bostone. Programą 
išpildys mūsų įžymiausieji 
dainininkai — Anna Kas- 
kas, Metropolitan Operos 
artistė, ir Rapolas Juška, 
buvęs Philadelphia Civic 
Operos artistas, ir muzi- 
kalis trio — smuiką, cello

i
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Perkins Markei
P. Baltrušiūnas - p. Ktinga, Sav.

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

■ ■ I

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

355-328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Factory to you
Monuments $85.00 up 
Markers 32.00 up

All lettering and delivery 
anywhere in New England 

Vrite for eatalog

Memorial Granite Co., Ine.
159 Hancock Street 

Quincy, Mass.

GRABORIAI

i

)

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Avė., Islington Mass

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham 130k-R

i

i
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S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKC 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mas*. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS 

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai iv Balsamuotojal

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOSc.

L. Vyčių Naujos Anglijos Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

Anna Kaskas Duoda Koncertą
Šv. Andriejaus Lietuvių Parapijos 

Auksinio Jubiliejaus Proga
Pagarsėjusi Metropolitano Operos pažiba ža
vės lietuvius ir kitataučius Senior High School 

Auditorijoje.

NEW BRITAIN. CONN.
Andriejaus lietuvių parapijai.' natvę... 
minint Auksinį Jubiliejų, vyks
ta daug atmintinų ir istorinių' 
parengimų, vaizduojančių para
pijos praėjusių 50 metų gyvavi
mo laikotarpį.

Tačiau, gegužės tryliktąją, 
kurią pripuola ir iškilmingoji 
Motinos Diena, žymėtina be ga
lo svarbiu ir įžymiausiu įvykiu 
Šv. Andriejaus lietuvių parapi- 
jos gyvenime, nes Anna Kaskas. 
mylimiausia geltonplaukė lietu
vaitė ir pagarsėjusi talentinga 
Metropolitano Operos pažiba, 
atminti tą garbingą dieną. 4 va
landą po pietų, duoda koncertą 
Senior High School Auditorijo
je. kur sužavės muzikalę tūks
tantinę dainą pamylusią publi
ką. atsilankusią pasiklausyti 
auksabalsės lakštingalos ir 
dar labiau pamilti tą žavingo
mis dainomis kerėjančią kara
laitę.

Įvyks Sekmadienį, Balandžio-April 29, 1945 m., 2-rą 
vai. po pietų, Šv. Kazimiero Parapijos salėje, Provid
ence Street, Worcester, Mass.

Išvakarėse šio suvažiavimo, tai yra šeštadienį, 
bal-April 28, 1945, Maironio parke, Shrewsbury, Mass., 
8-tą vai. vakare įvyks šaunūs šokiai. Įžanga 50c. su 
taksais.

Sekmadienį, Balandžio 29-tą, 11-tą vai. ryte, bus 
atnašaujamos šv. mišios Vyčių intencija Šv. Kazimie
ro par. bažnyčioje. Visi delegatai kviečiami dalyvauti 
šiose šv. mišiose.

Posėdžiai prasidės punktualiai 2:00 vai. p. p. Visi 
delegatai privalo turėti su visais formalumais paruoš
tus mandatus. Laike svarstymų bus iškelta labai svar
bių organizaciją liečiančių klausimų. Taipgi bus ren
kama naują apskričio valdyba.

Dėl įvairių informacijų, kas liečia nakvynės klau
simą iš vakaro atvykusių reikia kreiptis į L. Vyčių 26 
kuopos pirmininkę Ann Luckasavage, 45 Providence 
Street, Worcester 4, Mass.

Į Šį suvažiavimą bei jaunimo seimelį kviečiami 
dvasiškiai, veikėjai bei vyčių-jaunimo prieteliai.

Adv. Anthony J. Young,
New Eng. Dist. President,

35 Hunnewell Avė., Brighton 35, Mass.
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Šv. nuobodumo klausytis per amži- 
■ Milijonai klausysis ir

laimins ją.”

LIETUVIŲ PASIDIDŽIA
VIMAS

Kerėjanti dainos karalaitė 
Anna Kaskas lietuviams tur būt 
mylimiausia dėl to. kad be galo 
mėgsta lietuviškas dainas dai
nuoti kaip “Kur Bakūžė Sama
nota” bei “Mano Rožė”.

Be to. ji brangina lietuvius ir 
visur pasisako esanti kilusi iš 
lietuvių tėvų, tuomi keldama 
lietuvių vardą svetimtaučių a- 
kyse. Už visa tai, ji reiškia dė
kingumą mylimai savo motinai, 
kuri ją išauklėjo lietuviškomis 
dainomis.

Nūngi, auksabalsė lakštinga-j 
la Anųa Kaskas pagarsėjusi pa
žiba muzikos pasaulyje. Ka
dangi ji mylimiausia ir garsiau
sia mūsų giesmininkė, dėl to 
lietuviams yra pasididžiavimas.

Todėl. New Britaino ir apy
linkių lietuviai nepraleiskite 
tos gražios progos, pirma laiko 
įsigykite tikietus ir visi ruoški
tės nepaprastai dainos šventei, 

įą kuri įvyksta gegužės tryliktąją., 
4 vai. po pietų. Senior High' 
School Auditorijoje. New Bri
tain. Conn.. kur pagarsėjusi pa- '^žio 8 d 
žiba 
laite 
vien 
čius.

I

KERĖJANTI DAINOS 
KARALAITĖ

1936 metų pavasarį Metropo
litano Operos konteste. kuriame 
kvosta 700 rinktinųjų balsų, 
kurių pačiame finale pasiliko 
tik 4. ir geltonplaukė talentinga 
kerėjanti dainos karalaitė An
na Kaskas apvainikuota garbin
gais laimėjimo laurais.

Nuo tada, lietuvaitė kerėjan
ti dainos karalaitė Anna Kas
kas žavėjo milijonus dainą my
linčių klausytojų abejuose kon
tinentuose. guosdama aima
nuojančius. džiugindama nu
rūkusius. įkvėpdama išsiilgu
sius ir keldama kitus į padan
ges. — nūngi susilaukusi nepa- 
j rastos garbės ir tapusi spindu
linga pažiba.

štai kaip Kanados dienraštis 
“Toronto Telegram” reiškia 
apie ją: “Here is the perfect 
voice that r-ould be listened to 
throughout eternity uithout 
veanness... Millions vili Ąear j kuris 
and bless her.” — “Štai kur NVaterbury. Conn.. 
balas balsas, kurio galima be K. Lukienė. A.

Nors šitas Trier miestas ir labai buvo bombarduotas Vokietijoje, bet 
po to, kaip miestas buvo okupuotas ir šitas vaizdas pagautas iš oro, atro
do, kad daug pastatų ir bažnyčios dar stovi.
—
O. Jeninienė, B. Mičiūnienė, p. 
J. Jenušonytė. kuopos pirmi
ninkė. Ji yra ir apskričio pirmi
ninkė. Visos atstovės pasižadė
jo nuvežti savo automobiliu. 
Ačiū Julytei!

Po susirinkimo įvyko žaidi
mas bingo. Kaikurios narės lai
mėjo gražias dovanėles, kurias 

! aukojo p. A. Tamošaitienė. Ka
dangi tas vakaras buvo antros 
dienos Velykų, tai narės atsi- 

1 nešė Velykinių pyragų, išvirė 
kavos ir skaniai užkandžiavo. 
Po to linksmos išsiskirstė į na
mus.

t

VAKARĖLIS PAVYKO

♦

4

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

ir kerėjanti dainos kara- 
Anna Kaskas sužavės ne 
lietuvius, bet ir kitatau-

Samata.

NEW BRITAIN, CONN.

se. nes iš šalies stebėtojai nega- mė, prašant Švč. Marijos užta
rimo už visus karius.

Kurie dalyvavo ilgai minės 
šias misijas ir jų vedėją Tėvą 
Geraldą, prašydami gerojo Su
tvėrėjo, kad suteiktų jam tvir
tą sveikatą, ištvermę ir energi
ją, kad sėkmingai galėtų dirbti 
Kristaus Vynyne 
sielų išganymo.

~ Pasta-- Už surenZim<>

Įėjo prišaukti gyvybės saugumo 
pagalbos.

MIRĖ BUVĘS KARYS

Balandžio 5 d. po trumpos li
gos mirė Andrius Petuškis, Bai- 
timore, Md. ligoninėje. Jis buvo 
garbingai atleistas iš kariuome
nės ir buvo Sergeantu. Mirė su- 
laukęs 3o metų amžiaus.____

i- .. .. . _

dėl žmonijos

šios dvasinės

visus atsilankiusius pavaišinti 
ir apdovanoti. Taigi širdingai 
kviečia sąjungietės visus atsi
lankyti ir smagiai laiką praleis
ti ir laimėti dovanėlių. Įžanga 

centai. M.35

BRIDGEPORT, CONN

turėsime sugrįžusių iš anapus, 
jūros, tad dar bus linksmesnis.

Kaip tenka matyti pas bažny
čios duris, tai nevisus Amerikos 
numanus išperka sekmadie
niais. Klausiau kodėl? Atsaky
mą gavau, kad kaip tik vietinių 
žinučių nėra, tai žmonės sako 

' nėra ką skaityti. Būtų gerai.
Kadangi Lnited National ka(j visą jaįkraštį nuo pradžios 

Clothing Collection vajus prasi-Į iki galo perskaitytų< o tikrai 
šiuo laiku ‘Amerikoj’ yra ko pa
siskaityti. Skaitykite apie “Vy
tautas Didysis” susirinkite vi
sus numanus to straipsnio, tai 
tikrai turėsite gražią lietuvišką 
knygą. Skaitykite “Darbinin
ką”, kuriame telpo patriotinis 
veikalas “Vytis ir Erelis”, para
šytas kun. Dr. K. Urbonavi
čiaus.

dėjo ir mūsų kolonijoj jau 
spauda labai plačiai tą garsina 
ir ragina visus aukoti, tad ir 
mūsų Bridgeporto kolonijos 
Bendras Šalpos Fondo skyrius 
ragina visus lietuvius, kiek ga-- 
Ii, prisidėti prie to labai svar-’ 
baus drabužių rinkimo vajaus. 
Atmenate kokį mes pasekmingą 
vajų turėjome lapkričio mėnesį 
praeitų metų, kai rinkome dėl 
Lietuvos nukentėjusių nuo karo 
žmonių. Dabar vėl turėsime šia
me vajui balandžio 23 d., kur 
bus lietuvių diena, ir vėl galėsi
te parodyti savo duosnumą Lie
tuvos broliam Lietuvoj. Atmin
kite aukokite, kurie tik išgalite.

į tuoju laiku dirbo Charleston
Army Air Base.

Paliko nuliūdime seną moti
nėlę. brolį, tris seseris ir daug 
giminių.

Palaidotas iškilmingai su mi- 
litariška pagarba švč. Marijos dienį ir šeštadienį pamaldos ir 
kapuose ša'le jo tėvelio. Lai bū- ceremonijos atsibuvo mūsų 
na amžina ramybė jo vėlei. Reiš- bažnyčioje, kurias lankė skait- 
kiame gilią užuojautą velionio lingai parapijiečiai ir svetim- 

jo myli- taučiai. Kristaus Karstas buvo 
labai gražiai išpuoštas per visas 
dienas, ir kurie tik atsilankė į 
bažnyčią, gėrėjosi. Velykų rytą 
visi geros valios lietuviai sku
binosi į Prisikėlimo mišias. Čia 
prisiminė Velykų dienos šventę 
Lietuvoj. Dievas žino kaip mū
sų sesės ir broliai šventė šias 
Velykas Lietuvoje ir ištrėmime. 

Prisikėlimo šv. mišias atna
šavo mūsų klebonas kun. E. 
Gradeckas 6 vai. rytą su iškil
minga procesija, kurioj dalyva- 

! vo Tėvas Geraldas, C. P., ir kun.
K. Parėdna. ir skaitlinga eisena 
Marijos Vaikelių draugijos na
rių ir Altoriaus tarnautojai. 
Velykų Dienai pritaikintą pa
mokslą pasakė Tėvas Geraldas. 
Daug žmonių priėmė šv. Komu
niją. Visi su dideliu susikaupi
mu meldėsi ir prašė Aukščiau
siojo karo pabaigos, pasauliui 
taikos ir mūsų tėvynei Lietu
vai laisvės, taipgi mūsų ka
riams apsaugos nuo pavojų ir 
greitai sugrįšti pas savuosius.

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras pasižymėjo gražiu giedoji
mu. Solo išpildė mūsų jaunas 
karys Chris Raynolds. prita
riant vargonais, smuiką ir vi
sam chorui. Čia garbė priklau
so Chris, visam chorui ir var
gonininkui Augustinui Rossel- 
li, kuris šauniai išlavino chorą 
ir smuiką akompanavo, taipgi 
jojo tėveliui, kuris vargonais 
pritarė.

rūpestingam klebonui kun. Ed 
vardui Gradeckui.

i __________
VELYKŲ ŠVENTĖS

Didįjį Ketvirtadienį, Penkta-

Sąjungiečių suruoštas laimės 
vakarėlis, kuris įvyko balan
su o u., pavyko. Už gražiau
sius margučius laimėjo dovanas motinėlei ir visiems 
u. O. Gudinienė ir M. Kamins
kienė. Sąjungietės yra dėkingos' 
publikai ir dvasios vadams, dė- į 

i kingos ir narėms, kurios gražiai i 
i pasidarbavo.

miems šeimos nariams.
Tiesų Mylis.

NEW HAVEN, CONN.
I

MALONŪS SVEČIAI
Šiomis dienomis parvažiavo iš

SĖKMINGAI PAVYKO 
ŠV. MISIJOS

Antros savaitės misijos, ku
rias vedė anglų kalboje Tėvas į 
Geraldas. C. P., pavyko su di
džiausiu pasisekimu, - nes kiek- 

- . vieną rytą ir vakarą skaitlingai 
lankėsi šios parapijos jaunimo 

kurie su- 
skaitlingai 

svetimtaučių lankėsi, kurie gė
rėjosi ir naudojosi Tėvo Geral- 
do reikšmingais pamokinan
čiais ir įdomiais pamokslais. 
Pirmą sykį teko matyti mūsų 
parapijoj, kad taip skaitlingai 
žmonės kiekvieną vakarą po 

"Nenusimink. Pamal(h* ėjo Kryžiaus Kelius.

IŠ SĄJUNGIECIŲ VEIKIMO j 
Balandžio 2 d. įvyko Moterų 

Sąjungos kuopos susirinkimas, užjūrio karo veiksmų Raimun- 
Apsvarsčius kuopos reikalus, i das Ralis. Jis buvo sužeistas ka- 

, neteko dviejų 
pirštų dešinės rankos. Dabar il
sisi pas savo tėvelius. Edvardas 
Pauža, išbuvęs užjūryj __

I dviejų metų, svečiuojasi pas sadir “«>’ žmon")’ 
vo gerąją tetulę p. M. Niraus- Pranta angliškai, 
kienę. Edvardas atrodo gerai, ‘ 
sveikas. Jo tėveliai ir jaunesnis 
broliukas jau keli metai kaip il
sisi šaltoj žemelėj. Edvardukas 
neturi kas jį taip meiliai sutik
tų sugrįžus iš tokio vargelio. P 
nes tėveliai aukštame kapelyj. 
Bet Dievas su juo. 
turėk stiprią viltį ir toliau.

pr isiminta ir pavergtos Lietu- ro veiksmuose, 
vos reikalai. Paskirta iš iždo 
ŠIO.00 Amerikos Lietuvių Tary
bai. kuri veda kovą dėl Lietu
vos nepriklausomybės ir laisvės. 
Išrinkta atstovės į LRKMS 
Conn. apskričio suvažiavimą.

įvyks balandžio 29 d., 
būtent, pp.

Tamošaitienė.

I

|

II
I

Užsiprenumeruokite Įdomiausj 
Du kart savaitini laikrašti 

DARBININKĄ"'M

Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiau
sių ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. 
Jis išeina du sykiu į savaitę — antradieniais ir 
penktadieniais.

“Darbininko” kaina metams........... $4.00
Pusei metų ....... ................ :.............. 2.00
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina................................... 82.00
Pusei metų .......................................  1.00
Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį

siųskite:—

DARBININKAS
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

♦
♦
♦
♦

SERGA ŠIMTAMETĖ 
SENUTĖ

Šiomis dienomis susirgo šios

Praeitą savaitę keletas visai 
jaunučių vaikinukų išėjo į ka
riuomenę. visi buvo altoriaus 
tarnautojai, tikrai kaip pasižiū
ri, tai gaila paskutinio priau
gančio jaunimo, bet reikia pa
linkėti, kad laimingai sugrįžtų.
Nes jaunimas laukia jau dau-' GEGUŽĖS MĖNESIO 
gelio pagrįštant iš Europos po __ _ , . . , . , ,, . , ,. Knygute, kurioje randasi labaikaro, vieni brolio, o kitos savo , .x . , . , .gražus skaitymai kiekvienai vyrų. v dienai per visą gegužes menesį. 

Knygutė buvo išleista šv. Kazi
miero Draugijos, Kaune. Ji yra 
versta Kun. Pr. Žadeikio. Turi 
184 pusi. Kaina 40c.

Užsisakydami šią “Gegužės 
Mėnuo’,’ knygutę, įdėkite 40c į 
konvertą ir prisiųskite: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broadway. So. 

ir tuojau ją gau-

Šį metą Motinos Dienoj bus 
šaunus koncertas parapijos 
svetainėj, kuri rengia parapijos 
choras, choristai muzika studi
joje tikrai gražiai pateiks daug 
gražių muzikališkų duetų ir so
lo, taipgi liaudies lietuviškų 
dainelių. Tikrai bus šaunus ir
linksmas. O gal jau ir karas bus Boston, Mass., 
pasibaigęs, tai ir daugelį svečių site.

Daug parapijiečių dalyvavo per 
abidvi savaites misijų eigoje ir 
naudojosi Dievo malonėmis pri
siartindami prie Dievo Stalo.

Vietiniai amerikoniški laik- 
*i aprašė šias 

misijas, reikšdami tėvui Geral- 
dui pagarbą už jo turiningus 
pamokslus, per kuriuos turėjo 
progą geriau suprasti apie ka
talikų tikėjimą ir Kristaus 
meilę. Didelį įspūdį darė girdint 
visų dalyvaujančių bendra gies-

kolonijos šimtametė senutė, So- Į^sčiai prielankiai 
f i ja Juškienė, gyv. pas savo sū
nų. Chestnut St. Ji puolė stubo- 
je ir nusilaužė koją. Dabar ran-

4 dasi General ligoninėje gana 
'silpnoj padėtyj. Ją rūpestingai

4 ’ prižiūri jos anūkė slaugė, kuri

O

♦

I
4 ’ prižiūri jos anūkė slaugė, 

darbuojasi toje ligoninėje.

♦

i

PATRAUKĖ MIESTĄ 
Į TEISMĄ

p. O. Ručinskienė patraukė Tykus vakaras, gražus, 
miestą į teismą ir reikalauja 15 žvaigždžių pilnas dangus.

TYKUS VAKARAS

■■ ir-

miestą ; teismą ir reiKaiauja zvaigzazių pilnas aangus, 
f j tūkstančių dolerių už savo dūk- Mėnuo šviečia, vaikščiot kviečia

4

GIVE NOW. 
GIVE MORE

terį a. a. Onutę, kuri pereitą p0 Nemuno krantus.
metą prigėrė miesto maudynė- __ .,r °_______________ Nemunėli gilus,

-----------------------------------  Tavo veidas tamsus,
IfEEĮ} i Vilnys blaškos, vanduo taškos,
**, Kodėl tu toks neramus ?

RED CROSS Ar tau gaila krantų.
Gėlėmis išpintų? — 

ATHISSIDE Kai jau rengia, žemę dengia
■ », i. .j_ ,u . Žiema rūbu baltu.

SĄJUNGIECIŲ KORTAVIMO 
IR MARGUČIŲ PRAMOGA
Moterų Sąjungos 33—čia kuo

pa ruošia smagią kortavimo ir 
margučių pramogą, kuri įvyks 
pas sąjungietę Oną Čirvinskie- 
nę, 291 Hamilton St., balandžio 
15 d., 3 valandą po pietų. Jau 
yra žinoma, kad šeimininkė O. 
Čirvinskienė ir pagelbininkės 
P. Zikienė ir Z. Markunienė mo
ka šauniai pramogas surengti ir

Šitas Philipinietis buvo gyvas palaidotas laike Ma- 
nilos išvadavimo, kai jis buvo užgriautas slėpykloje. 
Po iškasimo iš griuvėsių jis sėdi saugiai ir ilsisi.


