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numeryj plačiai buvo ra
šyta apie lenkų vadų areš
tavimą Rusijoje. Tie 16, 
kaip ir kiti lenkų patriotų 
vadai vedė kovą prieš oku
pantus Vokietijos nacius.

Sovietų Rusijos raudo
najai armijai užėmus Len
kiją, lenkų vadai vis dar 
slapstėsi, nes nežinojo 
koks likimas jų laukia. 
Aukštieji sovietų Rusijos 
pareigūnai, kaip sakoma, 
užtikrino jiems, kad jie 
nebus persekiojami ir drą
siai gali išeiti iš požemio ir 
atvykti į nurodytą vietą, 
iš kur jie bus nuvežti į 
Maskvą pasitarimui Len
kijos nepriklausomybės 
klausimais.

Lenkų požemio vadai, jų 
16, patikėjo Rusijos parei
gūnų žodžiams ir nuvyko į 
nurodytą vietą. Jie ten 
tuojau buvo areštuoti. Ne
žiūrint Londono lenkų 
valdžios reikalavimų tuos 
vadus paleisti į laisvę, vė
liau nežiūrint Anglijos ir 
Jung. Valstybių valdžių 
reikalavimų, kad sovietų 
Rusijos valdžia paaiškin
tų, kas atsitiko su tais 16 
lenkų patriotų vadais, Ru
sijos valdžia per visą mė
nesį tylėjo. Tik po mėne
sio Maskvos radio ir spau
da, ir pagaliau sovietų ko- rr.
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.-•v ; t t"in,;S““|Prez-Jr™n Proklamavo Sek 
Paryžius, geg. 10 - Vo- maflipni Gpfll I7PC 13 MaMaImadienį, Gegužės 13, MaldaiParyžius,

kietijos maršalas Her- 
imann Goering, medaliuo- 
Itas ir pavojingas nacis, 
i kuris, kaipo oro laivyno 
ministeris, nuo pradžios, Truman. pasibaigus karui 
karo terorizavęs Europą ir. Europoje, paskelbė sekma- 
glaudžiai laikėsi Hitlerio dienį, gegužės 13 d. (Moti- 
iki tikro nugalėjimo, pats nos Dienoj) maldai už per-i 
pasidavė Amerikos 7-jai I ?alę Europoje.

I
Prez. Truman savo pro-

pasidavė Amerikos 7-jail 
armijai.

Taipgi suimtas vėliau-

VVashington, D. C. — Ge
gužės 8 d. prez. Harry S.

sias vokiečių armijų vadas klamacijoj sako: 
vakaruose, field maršalas I 
gen. Albert Kesselring.

Goering pasakojęs ame
rikiečiams kariams, kad jį 
Hitleris buvo areštavęs, į- 
sakęs sušaudyti, bet lakū
nas jį išgelbėjęs.

Vidkun Quisling, Norve
gijos marionetės valdžios 
premieras, taip pat pasi
davė kartu su kitais savo 
pagelbininkais ir uždaryti'gimusių vyrų gyvybių. Jie 
Oslo kalėjime. (įžeidė jų bažnyčias, sunai-

Į

“Alijantų armijos, pasi
aukojimu ir pasišventimu 
ir su Dievo pagalba, lai
mėjo iš Vokietijos galutinį 
ir besąlyginį pasidavimą”.

Prez. sako: 
pasaulis tapo išlaisvintas 
iš piktų jėgų, kurios per 
penkius metus ir ilgiau į- 
kalino kūnus ir suardė mi
lijonų milijonus laisvai
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PRIE AUŠROS VARTŲ 
misaras Molotovas paskel- Kas gi ten blaškos audriam vandenyne 
be, kad tie lenkų vadai y- Kas taip kamuojas žūtbūtinėj karėj? 
ra areštuoti L ......... ......
“už sabotažavimą, organi
zavimą ir palaikymą nele
galios bevielio telegrafo 
stoties sovietų kariuome
nės užnugaryj” ir kitokius 
kaltinimus primetė jiems.

Dabar Liublino kvislingų 
lenkų valdžia per radio pa
skelbė ir reikalauja, kad 
tuos lenkų patriotų vadus 
pavestų jai ir ji “pasilaiko 
savo respublikai teisę teis
ti” tuos 16 lenkų požemio 
vadus. Už ką, ar už tai, 
kad jie veikė prieš nacius? 

Kaip žinoma, tie lenkų 
16 vadų vyko į Maskvą tar
tis dėl atstatymo nepri
klausomos Lenkijos ir su
darymo vyriausybės, kaip 
buvo numatyta ir susitar
ta “trijų didžiųjų” valsty
bių vadų. Dabar Liublino 
lenkų kvislingų valdžia, 
kaip skelbia toji lenkų 
kvislingų valdžia per ra
dio, J 
vadus ne už ką kitą, kaip nedy paskelbė 9:35 vai. 
tik “už kriminalius dar
bus, atkreiptus prieš atgi
musią Lenkijos valstybę”. 
Smerkia ir kaltina tuos va
dus už tai, kad jie veikę, 
kaip “Londono lenkų val
džios įgaliotiniai ir atsto
vai.”

Vadinasi, Liublino lenkų 
kvislingų valdžia, kuri turi vyriausybes, laisvu demo- 
pilniausį sovietų Rusijos kratiniu balsavimu. Visai 
pripažinimą ir pagalbą, ly- kitaip didysis talkininkas 
giai taip pat, kaip naciai ir elgiasi su “išlaisvintomis” 
Rusijos bolševikai, terori- taiką mylinčiomis tauto- 
zuoja visus tuos, kurie šie- mis rytiniame Europos 
kia laisvos ir nepriklauso- fronte. Lietuva, Latvija irjgUžės 6 d. 
mos Lenkijos. Tai ar gali- Estija tebėra pavergtos. I 
ma sakyti, kad, sutriuški- Apie jas okupantas nenori1 
nūs Vokietijos nacius, lais- nei kalbėti.

Karas Europoje pasibai
gė, bet dar nepasibaigė 
pavergtųjų tautų kova už 
laisvę ir nepriklausomybę. į 
Ne dėl ko kito, kaip tik dėl į 
keturių laisvių buvo ir y- 
ra vedamas karas. Be tei
singumo negali būti pasto
vios taikos pasaulyj.

ir kaltinami Tai musū laiyas gyvenimo marėj 
Blaškos su vėtrom,—tai mūsų Tėvyne!

Pastiprintoją krikščionių — Marija, 
Stebuklingoji žvaigždė Aušros Vartų! 
Tiek jau Tėvynę išgelbėjus kartų, 
Gelbėk ir nūdien tą mūsų eldiją.
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7 Tavo malonės meilingosios rankos 
Marių galybę, kaip kūdikį, valdo, 
Vėsulas lenkia ir audrą numaldo:
Liepk, tegu bangos taip rūsčiai netrankos

Liepk, tegu josios bedugnėn nugrimsta, 
Nuo Tavo veido dangus tesiblaivo,
Saulė nužengia ant tautiško laivo 
Ir iš pavojų Tėvynė atgimsta.

M. Gustaitis.

Londonas, geg. 10 — Vo- kiečiai dabar turi pasiduo- 
kietijos pasidavimas for- ti visiškam Alijantų valdy- 
maliai buvo ratifikuotas mui.
tik antradienį, geg. 8 die- Alijantų pergalė Europo- 

iną, sugriautame Berlyne, je yra reikšmingas įvykis.
ir techniškai taika Euro- Tačiau tas įvykis neiššau- 
poj įvyko tik trečiadienį, kė iškilmingų 
12:01 vidunaktį.

Maskva tik po Vokietijos 
pasidavimo c.—------ ~~
pasirašymo Berlyne prisi
dėjo prie pergalės minėji-i

NUBAUDĖ AP KORESPON
DENTĄ

Londonas — Pereitą pir
madienį Associated Press 
(AP) korespondentas Ed- 
ward Kennedy pirmasis 
pranešė apie vokiečių be
sąlyginį pasidavimą. Jis 
tai padarė 24 valandomis 
ankščiau, negu prez. Tru
man ir premieras Chur- 

Ichill tą žinią paskelbė an
tradienį, geg. 8 d., 9 vai. 
rytą.

Vokietijos radio paskel
bė apie pasidavimą pirma- 

kaltina tuos lenkų dienį, 8:38 vai. rytą, o Ken- 
v 1 1 * A. 1 • I 1 •« 11 — 1
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jos, bet pateko į naują, 
taip pat žiaurią vergiją.

Nėra nieko panašaus va
kariniame Europos fronte. 
Jung. Valstybių ir Angli
jos karo vadai ir vyriausy
bės išlaisvintom tautom 
duoda laisvę sudaryti savo

vę mylinčios tautos yra iš
laisvintos?! Taip, jos iš
laisvintos iš nacių vergi-

i

(EWT). Taigi už pasisku- 
binimą Gen. Eisenhower 
nubaudė Kennedy, uždrau
sdamas jam ir AP skelbti 
kitas karo žinias. Tačiau 
po šešių valandų tą sus
pendavimą atšaukė nuo 
AP, o tik paliko korespon
dentui Kennedy draudimą 
perduoti karo žinias.

I
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Prez. Truman Siūlo Japo- 
niai Pasiduoti

VVashington, D. C.,
10 — Prez. Harry S. Tru
man, kalbėdamas į visą 
tautą ir pasaulį per radio, 
pareiškė, kad nežiūrint to, 
jog Europoj karas užbaig
tas, bet tai tik ‘ pusę už
baigta. Dar ne metas džiū
gauti, bet reikia toliau 
“dirbti, dirbti, dirbti”, kad 
užbaigti karą.

geg.

ALT ATSTOVAS GRĮŽTA IŠ 
SAN FRANCISCO KONFE

RENCIJOS
San Francisco, Cal. geg. nuoja apie grįžimą į na- 

10 — “Darbininko” ir kitų 
lietuvių laikraščių, prita
riančių ALT veiklai dėl

mus.
Mūsų korespondentė, p. 

• M. Kižytė kol kas pasilieka
^Lietuvos nepriklausomy-įg^ti gan francisco kon-' 
|bės ir laisvės, korespon-|ferencijos eigą
I dentė p. M. Kižytė prane-i 
ša, kad p. William T. Kvet-| 
kus, LRKSA Centro se
kretorius, kuris buvo dele
guotas į San Francisco 
konferenciją, grįžta iš ten 
per Los Angeles. Jis išvy
ko pereitą sekmadienį, ge-

i

Per Metus Grįš Trys 
Milijonai Kareivių

minėjimų, 
nes karas pasaulyj dar ne
užbaigtas. Karas su Japo- 

dokumento ni> tebevedamas Kaip 
greit Japonija besąlyginiai 
pasiduos, kol kas negalima 

TačiauVpo to dar kai į ■

I
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kino jų namus, ištvirkino 
jų vaikus ir nužudė jų my
limuosius. Mūsų išlaisvini
mo armijos grąžino tiems 
nukentėjusiems žmonėms 
laisvę, kurių dvasios ir va
lios prispaudėjai niekad 
nebūtų pavergę.

“Daug kas liko padaryti. 
Pergalė laimėta Vakaruo
se dabar turi būti laimėta 
Rytuose. Visas pasaulis 
turi būti apvalytas nuo to 
pikto, nuo kurio puse pa
saulio jau išlaisvinta. Su
vienytos, taiką mylinčios 
tautos parodė Vakaruose, 
kad jų armijos yra daug 
galingesnės už diktatorių 
galybę arba militarės kli
kos tiraniją. kuri kartą 
vadina mus lengvais ir sil
pnais. Mūsų žmonių jėga 
save apsiginti prieš visu; 
priešus bus įrodyta Paci
fike. kaip kad buvo įrody
ta Europoje”.

Toliau prez. Truman at
sišaukia į visą tautą, kad 
ji dėkotų Visagalinčiam 
Dievui už tą dvasinį trium
fą, kuris sustiprino mus ir 
davė mums pergalę.

“Todėl, aš. Harry S. Tru
man. Amerikos Jung. Val
stybių prezidentas, skelbiu 
sekmadienį, gegužės 13, 
1945. kaipo maldos dieną.”

Toliau prez. Truman ra
gina visus, nežiūrint ko
kios tikybos ir kokių įsiti
kinimų žmones nebūtų, 
kad tą dieną vieningai ati
duotų su džiaugsmu Die
vui padėką ir taip pat mel
stų Jo, kad Jis gelbėtų 
mus iki dabartinės kovos 
pabaigos ir vestų mus į 
taiką.

Prez. Truman taip pat 
ragina visus skirti tą mal
dos dieną ir atminčiai tų, 
kurie paguldė galvas už 
pergalę.

Šie prez. Truman reikš
mingi žodžiai, turėtu pa
siekti kiekvieno piliečio 
širdį ir protą. Visi Maldos 
Dienoje suklupkime prie 
Kryžiaus ir dėkokime už 
pergalę, prašykime Aukš
čiausiojo galutinės perga
lės, pavergtom tautom, 
kurių šeimoje vra ir mūsų 
Lietuva, laisvės ir nepri- 

' klausomybės.

mo.
kur ėjo kautynės su na
ciais. Kai vakarinė Europa 
ir Amerika minėjo neabe
jotiną pergalę, vokiečiai 
pietrytinėje Europos sri
tyje tebekovojo su Rusi
jos raudonąja armija, kad 
išsprukti iš tos srities nuo 
raudonosios armijos.

Maskvos radio paskelbė 
apie vokiečių besąlyginį 

j pasidavimą tik trečiadie- 
I nio rytą, 1 vai. Taigi Rusi
joj pergalės diena įvyko nakties ir taipgi turėti 
trečiadienį, o Jung. Vals- šviesas, arklių ir šunų, 
tybes ir Britanija minėjo lenktynes, 
ją antradienį, geg. 8.

Gegužės 7 d. Vokietijos 
pasidavimo dokumentą pa
sirašė vokiečių vyriausios 
komandos vardu — Jodl; 
Alijantų vyriausio koman
dieriaus vardu — W. B. 
Smith; sovietų aukščiau- 

I sios komandos — Ivan Su- 
įsloparov; prancūzų — F..
Sevez.

i Gegužės 8 d. tokį pat pa
sidavimo dokumentą pasi
rašė Vokietijos aukščiau
sios komandos vardu — 
Keitei, 
Stumpf; 
vyriausio 
— Žukov

ma pasakyti, kad ir Japo
nija bus priversta pasi
duoti.

Atšaukė Draudimų 
Šviesoms

VVashington, D. C., geg. 
10 — Karo Mobilizacijos 
direktorius Vinson atšau
kė draudimą turėti pasi
linksminimus po vidur-

Galimas dalykas, kad 
greitu laiku bus atšaukta 
ir kiti draudimai, ypač ga
minimui įvairiu reikalin
gų daiktų civiliams žmo
nėms.

Lietuviu Radio Programa
WESX, SALĖM — 1230 KILOCYCLES

šeštadienį, gegužės 12 d., 1:30 vai. po pietų iš 
WESX stoties. Salėm, vėl turėsime progą klausytis 
lietuviškų liaudies dainų, muzikos, pranešimų ir kalbų. 
Kalbės p. Felicija Grendelytė, Radio Koncerto Komi
teto sekretorė, ir p. Jonas J. Romanas, Radio Koncerto 
publikacijos vedėjas.

Ši programa skiriama Motinos Dienai ir visų mo
tinėlių garbei. Programą išpildys Boston Lietuvių Jau-

Friedeburg, 
sovietų Rusijos 

komandieriaus 
ir už gen. Eisen-

VVashington, D. C.,
10 ____ _ __ ________

kad susidarius Jlower pasirašė oro laivyno uuciių gaiuvi. i ispiiuys uvoiuu j<iu-

I palankioms aplinkybėms, Vyrįausjas maršalas Ted- namečių grupė, vadovaujant p. Onai Ivaškienei. Prog- 
Kiti atstovai, būtent, ad- Pervme^us, ar maziau> *aiko jer. Liudininkais tų para- rama susidės iš dainų, muzikos. 
• .................™ Krenti is Europos 3.100;-šų pasirašė _ jung. Vate- k.....................

atlikę 0^ kareivių. Taip pareis- tybjų Oro Strateginių Jė- dies skausmus, 
s Lie- ke gen. Brehon Somerveil. komandierius gen. Carl Motinų ir 1 *

geg-
Jung. Valstybių ar-

grąžinti iš Europos 3,100,vokatas Wm. Laukaitis ir 
pulk. K. Grinius, ; 
svarbiausią Amerikos Lie
tuvių Tarybos uždavinį, 
būtent, įteikią MEMO
RANDUMĄ Jung t i n i ų 
Tautų Tarptautinės Orga
nizacijos Konferencijos 
Sekretoriatui ir Amerikos, 
delegacijai, taip pat pla- okupacijinė jėga.

šų pasirašė — Jung. Vals-
eilių ir kalbų moti

noms, kurios, ypač šiais laikais, pergyvena gilius šir-

Motinų ir visų jaunuolių, kurie yra karo tarnybo-
Maj. Gen. Gross, trans- A. Spaatz ir Prancūzų ar- je, garbei skiriame ir radio KONCERTĄ, kuris įvyks 

iportacijos korpuso virši- mijos vyriausias koman- sekmadienį. gegužės-Mav 20 d.. 3:30 vai. po pietų, 
ninkas, pareiškė, kad iš .dienus gen. de Lattre.
3,500,000 Amerikos karei
vių, 400,000 kareivių turės ^is pasidavimas yra Ali-
pasilikti Europoje, kaipo! jantų pilniausios pergalės 366 VVest Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

. 'laimėjimas Europoje. Vo-4 Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449.

3:30 vai. po pietų, 
JORDAN HALL, Huntington Avė. ir Gainsboro St., 

Šis Vokietijos besąlvgi- Bostone. Kviečiame dalyvauti!
DARBININKAS RADIO
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MOTINĖLĖ MIELA
Tavo širdies gelmėse ru- liedama. Tu mane įvedei į 

sėjo Meilės kibirkštėlė. .šitą žemelę. Ir kad būtum
Moterystės Sakramento Už tai nors mano šypsnio, 

gaivinama, ji pražydo švie- susilaukus, nors silpnutį 
šia. neramia, ilgesio pilna padėkos žodelį išgirdus, 
liepsnele. Į Ne, aš Tau nedėkojau ta-'

Viešpats išgirdo švelnutį da. Aš verkiau. Verkiau 
nedrąsų tos liepsnelės šia- tartum būčiau buvęs Tavo 
mėjimą.
Tu pradėjai. •

Pradėjai mane.
Pradėjai lūkesio, 

ir baimės dienas.
Pradėjai naujos. Tave 

naikinančios, mane augi
nančios meilės valandas.

Ką Tu svajojai, ką Tu. 
Mieloji Mamyte, išgyvenai, 
pajutusi mane augant ša
lia savosios širdies?

Kokios maldos, kokie lai
minimai plaukė iš Tavo 
palaimintų lūpų?

ĮVAIRIOS žinios
Cr

ALT MEMORANDUMO 
ATGARSIAI

San Francisco Spauda, Komen 
tatoriai Simpatizuoja Lietuvos 

Troškimamstybės, nes mūsų šalis buvo 
užpulta. Bet kaip mes gel- 
bėjome Britaniją ir Rusi
ją kautynėse prieš Vokieti
ją, taip mes laukiame stip
resnės pagalbos iš talki
ninkų. Tiesa, Britanija 
kiek gelbsti ir yra pažadė
jusi visas savo karo jėgas 

; nukreipti prieš Japoniją, 
kai bus sutriuškinta Vo
kietija.

t

Komisaro Molotovo Taktika Atstu
me Daug Buvusių Rusijos PritarėjųNew York (LAIC) — į

memo-
Jis palaimino ir meilės nuskriaustas.

Tu gi nepvkai už mano ALT išsiuntinėtą 
ašaras. Neįsižeidei. Savą- randumą pokarinės orga- 
sias nusišluosčiusi, skaus- nizacijos klausimu jau 
mus pamiršusi. Tu klau- plaukia atsiliepimai. Jau 
seisi mano verksmo lyg atėjo kelios dešimtys laiš- 
kokios angelų muzikos. kų. South Dakotos guber-

O meile, meile! O nesu- natorius M. Q. Sharpe pa-' 
prantamai stebuklinga, reiškia, kad “you ha ve 
Motinos meile! presented the case well”J

Liberalų partijos vadas 
Dean Alfange rašo, “I am' 

Ir vėl tu pradėjai. Pra-lin full sympathy with 
dėjai saldžios vergijos die-jyour just claims which are 
nąs. . Įn keeping with the tenets

Tu atidavei man savo a-',.................... "
kėlės, rankas ir kojas. Man 
Tu pavedei savo dienas ir 
naktis. Tu atlikinėjai ne
maloniausius ir žemiau- 

jsius patarnavimus, atida- 
’vei man gardžiausius kąs
nelius, geriausius daikte
lius. nepavydėdama, neši- 
gailėdama. nemurmėda- 
ma. su džiaugsmu.

Su verkiančiu verkei, su, 
besijuokiančiu juokeisi. 
Tu sirgai mano ligas. Tu 
labiau už mane džiaugeisi' 
mano pasisekimais.

Tavo vargeliai mane už-j 
augino.
mane 
kančios 
mę.

O stebuklinga, o nesu
prantama mano Motinos 
meile!

laimės

£ £ *
Davei man viską, ką tu

rėjai geriausio. Nė kara
lienė savo vaikui negali 
duoti daugiau už Tave! 
Davei man tą pat, ką Mari
ja davė savo dieviškajam 
sūnui. Davei tą pat, ką Jė
zus mums duoda Šven- 
čiausiame Sakramente — 
savo kūną kraują!

Tu tapai mano gyvybė,: 
mano maistas, drabužis. 
Tu tapai mano kambarėlis, 
mano lovutė ir šilima.

O aš? Aš buvau Tavo 
našta. Kas dieną sunkesnė 
ir sunkesnė našta.

Aš buvau Tavo pavojus. 
Gręsiau Tavo gyvybei!

Bet Tavo meilė pavojų 
nebojo. Manęs nesikratė. 
Dėl savo patogumo neuž-i 
gesino silpnutės mano gy-į 
vybės kibirkštėlės.

Už visa tai dėkui Tau, 
Brangioji Motinėle, dėkui, 
dėkui, dėkui! iI

t

Tavo rūpestėliai: 
apsaugojo. Tavo 
man sutvėrė lai-

of the Atlantic Charter”. 
Kongresmanas Herman P. 
Kopplemann (Conn.) pa
žadėjo dirbti ir primena.! 
kad “Directly after the 
lašt \Vorld War, at my 
own expense, I went to 
IVashington and appeared 
before the Senate Foreign 
Affairs Committee on be- 
half of Lithuania”. Atsto
vų Rūmų pirmininkas 
Sam Ray'ourn perdavė me
morandumą atitinkamai 
komisijai. Kiti pareiškia, j 
kad jie sutinka su iškelto-; 
mis mintimis ir pasiūly-į 
mais.

Geg. 3 d., Lenkijos šven
tės (1791 m. geg. 3-5 Kon
stitucijos) proga, abiejuo
se Kongreso Rūmuose kai-

Ir atėjo Tavo valanda. 
Skausmo, ašarų, 
valanda.

Tu perėjai, lyg 
peiliai, raižančių
ugnį. Su mirtimi kovoda
ma, karštą širdies kraują' 
- ‘ ■ —

kraujo!
Į 

aštrūs i 
sopulių^

1

lia jos savo gimimo valan
dėlės laukiau.

Šiandieną ir kiekvieną 
i dieną mano širdis giedos:

Garbė, padėka ir šlovė 
Tau. amžinoji dieviškoji 
Meile, už sutvėrimą Moti
nos širdies!

Garbė, padėka ir šlovė 
Tau, amžinoji Gyvybe, kad

bėjo visa eilė atstovų ir 
senatorių. Thomas D’Ales- 
sandro (Md.) reikalavo, 
kad Kongresas darytų vis
ką, kad gelbėti mažoms 
tautoms jų kovoje už lais
vę (Harrisono žodžiais). 
Atstovai reikalavo griežtai 
stovėti ir reikalauti atdarų 
durų į rusų okupuotus 
kraštus. Šen. Homer Fer- 
guson (Mich.) iškėlė visą 
politiką Sovietijos link ir 
protestavo, kad rusai neį
sileidžia Amerikos atstovų 
į Baltijos kraštus.

LAIC direktoriui adv. K. 
R. Jurgėlai paprašius, šen.! 
Ferguson pažadėjo atsiųs
ti visą savo kalbą. Pagal 
N. Y. Times koresponden
to pranešimą, šen. Fergu
son pastebėjo, kad ameri
kiečiai ir rusai kitaip su
pranta vartojamus termi
nus. Pastebėjęs, kad ma
žytės J. A. V. misijos Bul
garijoje ir Rumunijoje ne- 
ituri laisvo veikimo sąlygų; 

_i Austrijoje, Vengrijoje, 
f; Lenkijoje ir Baltijos vals

tybėse jokių misijų nėra. 
Į Jis pareiškė, kad užsienio 
politika turi būti pagrįsta 
faktais, o ne gandais, ir 
ragino, kad Molotovas su
tiktų įsileisti Amerikos 
spaudos atstovus ir diplo
matines misijas rusų kon
troliuojamuose kraštuose.

i

Lietuviy Išniekinimas

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kaaa Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir; 
pritaikinti akinius. Mes padarome', 

dirbtinas akis.
Room 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER. MASS.
275 Main St., Webster, M ass.

Šiandieną, Motinos Die
ną, kai tūkstančiai dėkin
gų vaikų lankys savo Mo
tinėles. nešdami dovanas, 
padėką už jų meilės ste
buklus, aš nė Tavo kapo 
aplankyt negalėsiu.

Toli jis, Beržų Kalne, gal
jau su žeme sulygintas, j mano Motinos prieglobsty- 
nei kryželiu neatžymėtas, j je leidai man pradėti gy
nei gėlele nepadabintas. venti!

Bet Tu žinai, Mamyte; Garbė, padėka ir šlovė 
Miela, šiandiena man Ta-j Tau, amžinoji begaline 
vo meilė daug skaidriau1 Laime, kad per mano Mo- 
šviečia. negu tada, kai ta
vo brangus veidas saulė-j 
tais šypsniais mane gla-i 

įmonėjo. Šiandieną, kai, j 
'Tavo meilės prie Altoriaus’ 
!pastatytas, savo rankose;
laikysiu pasaulių Kūrėją,; 

laš būsiu arčiau prie Tavo, 
širdies, negu tada, kai ša- ’

tinėlę Tu mane padarei lai
mingą.

Garbė, padėka ir šlovė 
Tau. begaline Gerybe' Bū
ki šiandieną ir visados 
mano Motinos paguoda, 
džiaugsmas ir laimė!

Kun. J. Kidykas, S. J.

LOWELL, MASS.
k.'-

.J/vyLita šiandien 
Stebbddbi /
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Rašo M. KIŽYTĖ
SAN FRANCISCO. gegužės 4 d. — šiandien prasideda ko

mitetų pasėdžiai.
Kiekvieną dieną šią savaitę laukėme, ar nebus paminėtos

Vienintelė valstybė iŠ ke- Baltijos valstybės Konferencijoje, bet nesulaukėme, nors Ame- 
tūrių didžiųjų kariaujam -rikos spauda pradeda apie jas rašyti. Iš čia pridėto “Examin-
čių valstybių yra užbaigti- er *° e(htorialo matysite.
si karą tai sovietų Rusija.' Manau, kad šios savaitės “New Leader'yje” rašys apie Bal- 
Sovietų Rusija nekariauja Į tij°s valstybių užtylėjimą Jonathan Stout.

Buvau visose Konferencijos plenumo sesijose ir kiekvienoje 
spaudos konferencijoje. Čia susirinkę apie 2,000 korespondentų 
iš visų pasaulio kampų. Puikūs kambariai spaudai, visi patogu
mai. Čia išdiskusuojama visapusiškai kiekvienos dienos nutari
mai. Reporteriai žino, kad aš vienintelė Lietuvių spaudos atstovė 
ir jų klausimai liudija apie jų “Baltijos Klausimo” (kaip jie sa
ko) žinojimą ir susidomėjimą.

Manoma, kad Molotovas ir Edenas gali išvažiuoti arba rytoj, 
tai greitu laiku. Edeno reputacija pakilo žymiai. Jo pirmoji kal
ba Konferencijoje buvo puiki. Juo gali didžiuotis Anglija — ir tai 
parodo, kaip rūpestingai Anglija išlavina savo valstybės vyrus.

RUSIJA PRAŽUDĖ DAUG SIMPATIJŲ
Rusija per vieną savaitę čionai pražudė daugiau palankumo, 

negu kad buvo jo įsigijusios rusų armijos savo žygiu į Berlyną.
Komisaras Viačeslavv atkeliavo laivu. Čia spėliojama, kiek 

delegacijų jisai yra atsivežęs, neskaitant kaviaro ir vodkos. Visi 
mano, kad jisai gali pristatyti kokią tik reikės delegaciją beveik 
tą pačią valandą.

Argentinos klausimas buvo išrištas komiteto posėdyje, bet 
Molotovas jį vėl iškėlė plenumo sesijoje. Krūptelėjau, sėdėdama 
spaudos sekcijoje, kai išgirdau pirmininką suteikiant jam balsą.

Kai jisai pasiūlė dalyką atidėti, kai kuriems arti sėdėjusiems 
korespondentams, ir man pačiai, išsprūdo pastabos, kurių čia ge
riau neminėsiu.

prieš Japonus ir kol kas; 
I nėra davus pasižadėjimo, 
kad ji paskelbs karą Japo
nijai. Dabar, kada karas 
su Vokietija užbaigtas, ro
dos, ir sovietų Rusija tu
rėtų atsilyginti Alijan- 
tams už tą pagalbą, kurią 
jai teikė, ir paskelbti karą 
Japonijai, nes tai yra ben
dras priešas.

Molotov Grįžta Į Maskvą

San Francisco, Cal., geg. 
10 — Sovietų Rusijos už
sienių komisaras Molotov 
lėktuvu išvyko į Maskvą.

Kaip tik vienas iš didžių
jų valstybių pareigūnas 
pasišalino iš konferenci
jos, tai “mažosios keturios 
dešimt-dvi” keliuose įvai
rių komitetų susirinkime 
tuojau pradėjo kelti nepa
sitenkinimą dėl veto klau
simo, kurį yra priėmusios 
Jung. Valstybės, Britanija, 
Rusija ir Kinija.

Be to, Kanada, Australi
ja ginčija ėmimą kariuo
menių be jų nubalsavimo. 
Galimas dalykas, kad dar 
daug įvairių nepasitenki
nimų iškels tos tautos, be 
kurių žinios “keturios di
džiosios” padarė nutari
mus.

(Bus daugiau)

DOENITZ SIŪLOSI Į PAGALBĄ
vLondonas, geg. 10 — Vo

kietijos diktatoriui Hitle
riui mirus, nusinuodijus 
ar dingus, tuojau pasiskel
bė Hitlerio įpėdiniu adm. 
Kari Doenitz. Pastarasis, 
kaip ir Hitleris, atsišaukė 
į visą vokiečių tautą kovo
ti iki paskutiniųjų, nors 
gerai žinojo, kad Vokietija
pralaimėjo karą. Vokiečiai Hitleriui ir per pastaruo- 
buvo priversti pasiduoti. 
Pats adm. Doenitz įsakė 
visom vokiečių 
goms pasiduoti.

Adm. Doenitz, 
mas per radio 
tautai, pareiškė:
tas, ant kurio Vokietijos 
imperija buvo pastatyta, 
yra praeities dalykas... Jei
gu pareigos įsakys man; 
pasilikti mano ofise, tuo
met aš bandysiu jums pa
gelbėti kiek aš galėsiu.

Jeigu pareigos įsakys man 
išeiti, tuomet ir tas žygis, 
taip pat, turi būti patar
navimu mūsų žmonėms ir 
mūsų imperijai...”

Labai abejojama, kad A- 
lijantų karo vadovybė pa
liktų adm. Doenitz tose 
pareigose arba ir kitose. 
Doenitz buvęs artimas

New York (LAIC) — 
Kaikurios sąjungininkų į- 
staigos, atrodo, paveldėjo 
naciškus metodus ir sura
do naujus “žydus” išnieki
nimui.

Lietuvių kilmės Ameri
kos karinės policijos ka
rys praneša sekamai:

“Kartu su ‘rusų tautomis’ 
daugumoje vietų yra išleisti ir 
lietuviai civiliniai belaisviai. 
Jie nešioja jokias pat unifor
mas. kaip ir mes. bet turi rau
donas žvaigždes turėti išsitepę 
ant rankovių. Jie nekenčia 
žvilgterėti ant tų išniekintų 
rankovių, bet tyli, nes nieks 
nenori grįžti už tų belaisvio 
grotų, kur maistas ir priežiūra 
yra nedžiuginanti, ypač dabar, 
kai mes turime nemažą prob
lemą su maitinimu milijonų 
belaisvių ir kitokių prisigau
dytų asmenų”.
Tokis žemesniųjų virši

ninkų pasielgimas visai a- 
titinka nacių metodus ir 
reiškia tiek pat, kaip svas
tikos uždėjimas žydų tikė
jimo išpažintojui. Vieton 
nacių vartotos geltonos 
žvaigždės žydams žymėti 
— krikščionims lietuviams 
prisegamas bedievybės 
raudonos žvaigždės ženk
las.

ALT daro intervenciją a- 
titinkamose įstaigose, kad 
tuojau būtų panaikinta ši 
netolerancijos praktika, 
kuri prieštarauja mūsų 
krašto vyriausybės oficia
liai reiškiamam nusistaty
mui — kad Baltijos respu
blikos yra nepriklausomos 
laisvų žmonių valstybės.

Tik Rusija Užbaigė Karą

Pasaulio Sąžinė Gyva sius mėnesius daugiau 
maišėsi į politinius reika
lus. Nors jis ir nebuvo par
tijos žmogus, bet nėra ži
nių, kad jis būtų išėjęs 
prieš vokiečių valdančiąją 
partiją.

New York (LAIC) — 
Portugalijos bažnyčios 
galva, kardinolas Cerejoi- 
ra, ganytojiškame laiške į 
savo krašto tikinčiuosius 
pareiškė, kad “krikščioniš
koji sąžinė nerimsta” dėl 
priespaudos, šiuo metu te
bevykdomos Baltijos vals
tybėse ir Lenkijoje. *

Lenkų PAT pranešimu, 
Australijos katalikų galva, 
Sydney arkivyskupas Da- 
niel Mannix, atsišaukė į 
J. V; Prezidentą Trumaną, 
prašydamas page 1 b ė t i 
baigti “appeasement and 
humiliation” politiką, kuri 
sėja naujo Pasaulinio Ka
ro sėklą. Arkivyskupas pa
reiškia: “At Yalta, the Big 
Three seemed to have for- 
gotten that the vvar, with 
all its slaughter and des- 
truction, wasn’t fought to 
enable the Big Three or 
any one of them to dispose 
as they willed of Polish 
territory or that of any 
other nation, or to over- 
throw and sėt up Govern- 

I ments vvithout any refer- 
įence to the will of the 
i peoples”.
i
I

kalbėda- 
vokiečių 
“Pama-

Pergalė Kainavo 275 
Bilijonai

VVashington, D. C., geg. 
10 — Jung. Valstybių iždo 
sekretorius Morgenthau, 
Jr., praneša, kad mums 
kainavo paklupdyti ant 
kelių Vokietiją ir vesti ka
rą prieš Japoniją S275,- 
703.000,000.

PADĖKOS ŽODIS
Mes pasirašusieji. reiškiame 

j širdingiausius padėkos žodžius 
1 klebonui kun. Pranui Strakaus- 
kui už aplankymą mūsų mylimo 

: vyro ir tėvo Juozo Bujos jo 
' priešmirtinėje ligoje, ir už dva
sinį patarnavimą. Nuoširdus 
ačiū eina iš mūsų širdžių ir lū
pų klebonui už įspūdingas ge- 

1 dulo pamaldas, atlaikytas laido- 
I jimo’ dienoje. Ačiū mūsų gimi- 
; nėms. prieteliams. ir kaimy- 
' nams. kurie rasdavo laiko ap- 
. lankyti mūsų vyrą ir tėvą jo li- 
; goję — jam norėdami paleng- 
1 vinti. Ačiū visiems, kurie atsi
lankė į šermenis ir palydėjo į 
kapus. Tikrai ačiū visiems, ku
rie yra užprašę šv. mišių už 

j a. a. Juozo Bujos vėlę.
Niekad neužmiršime visų ge

rų žmonių mums išreikštų su
raminimo žodžių arba padarytų 
darbų. Meldžiame ir prašome 
Dievo juos laikyti sveikus ir 
laiminti kasdieniniame gyveni
me.

I cialų susirinkimą. Japonai 
apgailestauja, kad Vokie
tija pasidavė, ir pareiškė, 
kad Japonija viena kariau
sianti dėl tų pačių origina
lių siekių, nežiūrint to, kad 
jai reikėtų ir visus gyven
tojus apginkluoti.

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. P. MARUOS 
APSIREIŠKIMAI LIL'RDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 

Liurdo knyga 
Gausiai paveiksluota, gražiai 

kietais viršeliais įrišta, 
virš 500 puslapių.
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DARBININKAS
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Marijona Bujienė,
Jonas Bu ja, 

■Jadvyga Buiaitė.

Japonija Apgailestauja 
Vokietijos Puolimo

----------- Į Tuoj po Vokietijos besą-
Kaip žinoma, su Japoni-I lyginio pasidavimo Alijan- 

ja daugiausia kariauja tams, Japonijos ministe- 
mūsų šalis — Jung. Vals-.'rių kabinetas turėjo spe-

Pirkite Karo Bonus ir
Štampas

Admirolas Ernest King ir Generolas George C. Mar- 
shall, kelyje į konferenciją su Prez. Truman.
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Liūdinčioms Motinoms

tybių sosto štai krito Mussolini ir Hitleris. Ir kaip že
mai krito. Nelaimingai ir negarbingai. Štai kaip pra
nyksta pasaulio garbė. O keletas metų atgal kaip juo-

DARBININKAS
(THE W0RKER) r_______ o______ __ _________ _____ , —D—

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as buvo pasipūtę. Mussolini svaiojo palikti antruoju 
Cezariu. Atnaujinti galingą Romos imperiją. Pavergti 
visas žemes, apjuosiančias Viduržemio jūrą, kad tasai 
didingas Europos vandenynas, tarsi milžiniškas eže- 
v o o TfoliirAo niinooinrkn    maro nnainim (
marios). Ir graibstė aplinkines žemes: Etijopiją, Alba
niją, puolė jau parblokštą Prancūziją, paskelbė karą 
Anglijai, manydamas iš oro sudaužysiąs britų laivyną. 
Apsiriko. Lengvi laimėjimai prieš pusiau laukines tau
tas apsvaigino jam galvą. Ir krito žemyn į pačią negar
bingiausią balą. O buvo laikas, kada atrodė tikru did
vyriu. Nežinojo kur apsistoti. Nepasotintas garbės 
troškimas jį pražudė.

Su Hitleriu dar blogiau išėjo. Kilęs iš pačių že
miausių sluoksnių, dar gi svetimtautis (austras), jis 
kažkaip sugebėjo apipainioti vokiečių mintis ir įkal- 

i bėti, kad vokiečiai tai kažkokia išrinkta viršžmogių 
tauta, kuriai lemta užvaldyti ne tik Europą, bet ir visą 
pasaulį. Pirmieji negirdėti, tiesiog pasakiški, pasise
kimai lyg ir nurodė, kad Hitleris nuves vokiečių tautą 
į išsvajotą didenybę. Bet ir jam teko apsirikti ir priė
jusiam prie pat viršūnių, negarbingai nuriedėti žemyn. 
O kiek jis kraujo išliejo, kiek kraštų sunaikino... Ir sa
vo šalį įstūmė į baisią nelaimę ir vergiją.

Taip, vargas nugalėtiems diktatoriams. Bet ir gy
viesiems nebe pyragai. Tiesa, jie mėgsta valdyti ir pa- 

isigriebia valdžią grobonišku būdu, bet jai išlaikyti 
Ikiek jie aukų praryja, kiek gyvybių sunaikina... Kad 
savo galią sustiprintų, diktatoriai sukuria tokią griež
tą valdymo sistemą, kad ji atima žmonių laisvę, atne- 

■ ša medžiaginį bei dvasinį skurdą ir savo valdomąjį 
kraštą padaro milžinišku kalėjimu. Ar jie laimingi? 
Vargu, nes patys jaučiasi savo sistemos vergais. Jie 
žino, kad milijonai pavaldinių jų neapkenčia ir vien 
mirties grasinami velka jų jungą. Diktatoriai apsi
draudžia ne tik sargybomis, bet ir visatiniu šnipinėji
mu, kurio pagalba išrankioja likviduotinas aukas. Pa
statę savo valdžią ant špionažo, baimės ir neapykan

ta, kad karą tik dalinai laimėjus, netenka beprasmiš- tos, diktatoriai diena iš dienos dreba, kad patys bus 
kai šūkauti, bet verčiau rimtai susikaupti ir kiek pasi- savo žiaurios sistemos auka. Koks šiurpus gyvenimas! 
džiaugti, įsitempti tolesnėms pastangoms karui galu- Kaip, palyginti, laiminga demokratija! K,
tinai laimėti. Yra dar viena priežastis rimtai susimąs-
tyti. Tai sunkios aukos, kuriomis reikėjo laimėjimas GERESNI LAIKAI REIKALAUJA! 
pelnyti. Apskaičiuojama, kad ligi šiol karo nuostolių; J
visame pasauly buvo nemažiau 14 milijonų gyvasčių., 
O kiek dar prisidės, kol karas bus pilnai laimėtas... Te
gu Amerika tik kokią dvidešimtą dalį, ar dar mažiau,, 
to skaičiaus žmonių bus nustojusi, bet vis dėlto tokia 
milžiniška auka turėtų būt neveltui iš mūsų tarpo iš
plėšta. Bet ar taip yra? Ar tautos, dėl kurių laisvės bu-' 
vo kovojama, iš tiesų yra išlaisvintos?.. Tegu kiekvie-j 
nas skaitytojas suranda atsakymą savo širdyje. Ji;
krauju apsiliejusi...

I

New Year, Good Friday, J
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
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Karas Europoj Laimėtas. Vokiečiai 
Besąlyginiai Pasidavė

Anglijoj neapsakomas džiugesys. Lengva suprast 
dėlko: britų salai jau nebegręsia betarpiškas pavojus iš 
oro ir nuo submarinų. Amerikoj ir-gi daug džiaugsmo, 
nes pusė darbo nuveikta: ir karo ir namų frontas galės 
kiek atsikvėpti. Be to, natūraliai jaučiama tautinio iš
didumo dėl tokio garbingo demokratijos laimėjimo. 
Sunaikinti tokią, rodos, nenugalimą militarinę pajė
gą, tai toks garbingai atliktas siekinys, kad jis pastato 
Ameriką pirmoj eilėj pasaulio valstybių. Bet greta to 
džiaugsmo ir patriotinio išdidumo stoja rimtas susi
mąstymas, kad dar antroji, tokia pat sunki naštos da
lis, teks nešti toliau: tai neužbaigtas karas su Japoni
ja. Prezidentas labai teisingai pastebi, kad dar ne 
metas neapdairiai džiūgauti, bet reikia toliau dirbti, 
dirbti, dirbti, kol visas uždavinys nebus pilnai atliktas.

Ir be to perspėjimo Amerikos visuomenė supran-

GERESNIŲ ŽMONIŲ
(Kun. P. M. Juro referatas, 
skaitytas N. A. Federaci
jos apskričio seimelyj, sek
madienį. gegužės 6 d. š. m., 
Šv. Roko lietuvių par., 
Brockton, Mass.)

l

K,

josios vadai. Asmenybės 
balsai ir žygiai nyksta šia
me visuotiniame tvane. 
Masės negalima įspėti, ne
galima josios pamokyti, 
nes ji veikia pagal pasą
monės dėsnius, kurie įspė---------— —r---------- o-------------------- . hiuhcč ucoiuus, Aunc

Ir kaip jaučiasi patys amerikiečiai? Kaip jų savi-' Gerbiamieji Naujosios jjmų negirdi ir pamokymų 
garba į tai reaguoja? Kuomet, civilinio karo metu,'Anglijos Federacijos Aps-;neklauso Bet galima įspė- 
Abraomas Lincolnas kruvinuose Gettysburgo mūšio kričio Suvažiavimo Daly-j-į atskirus asmenis kad, - | u <xvon.ii uo asmenis, kad
laukuose sake savo istorinę kalbą, tarp kitko jis pa- viai. Ilgai galvojau, ką čia: jįe neįsijungtų į šį visuoti- 
reiškė, kad tie tūkstančiai žuvusių, kurie savo krauju Tamstoms pasakyti. Pa-Įn| pamišimą, kad bent jie 
pašventino šituos dirvonus, mirė ne veltui. Jie mirė,j sveikinti, pagirti, palinkę-' išlaikytų savyje žmogiš- 
kad mes galėtume gyventi; kad ši tauta, pačių žmonių ti, pasiskųsti, paaimanuotij tosios didybės žymę kad 
valdoma, niekados neišnyktų iš žemės paviršiaus. ir paskatinti šiais sukreti-------- - j-

Ar tie žodžiai tinka tragingiems šių dienų įvy-mų ir perversmų laikais 
kiams? Amerikos kontinentui (žemynui) tiesiogine būtų lyg permaža. Be to, 
prasme jie lyg ir nepritaikomi, nes Amerikos nieks ne- giliau protaujantieji, to- 
puolė. Gal būtų puolę, bet tai tik — gal, jei Amerika liau į ateitį žiūrintieji 
nebūtų kariavusi. Bet Amerika ryžtingai stojo į karą mokslo vyrai nuo seniai 
už visų tautų teises į laisvę ir nepriklausomybę. Gerai permatė ateinančias bai- 
žinome, kas pasinaudojo Amerikos pasišventimu ir ko- senybes, 
kia “laisvė” yra teikiama “išlaisvintoms” tautoms. K.

nurodė jų prie
žastis ir siūlė priemones,

neimtų masės antsnaudo 
ant savo kaktų”.

Prieš kiek metų garsusis 
pedagogas Fr. W. Foerste- 
ris yra pareiškęs, kad 
“Mes artinamės prie di
džiųjų kolektyvinio žvė
ries laikų ir prie didžiųjų 
krikščionių bandymų ir

Vargas Diktatoriams
kuriomis galėjo sulaikyti įvotimų. Įsigaiint blūdui

var-
kad 

vargas 
pralaimėjusiems ir — nepralaimėju-

dabartines blogybes. Viso- 
ise srityse vykstančioje re
voliucijoje ir mes esame 
• paliesti. “Mūsų dienomis 
mes matome masę, trium- 
fiškai žygiuojančią po į- 
vairiomis vėliavomis, ku-

Senovės romėnai sakydavo: “vae vietis” — 
gas pralaimėjusiems. Kaip puikiai mes žinome, 
jiems vargas. Bet prie to dar galima pridėti: 
diktatoriams, 
siems. Jų gyvenimas ir likimas nepavydėtinas. Iš aukš- rias josios priešakyje neša

Nacių pakirstos gyvybės dėl keršto ir kitų priežaščių buvo siunčiamos 
laidojimui į Hadamar Insane Asylum, Vokietijoje. Šias kapines atrado 
Amerikos 1-sios Armijos kariai. Kiekvienas kapas turi po 44 lavonus. 
Jie, tai yra tie mirusieji, čia jau guli laisvi, nes juos išlaisvino kapai.

ir nužmoginimui labiau, 
negu kitados, bent maži 
būreliai turi išlaikyti pil
ną ir neiškreiptą Kristaus 
tiesą moksle, pavyzdyje ir 
kentėjime”.

Žmogus gimsta draugi
joje, kuriai mes duodame 
šeimos vardą. Nuo lopšio 
iki kapui jį riša sociali
niai ryšiai su artimu. Ben
dravimas, pažintis ir ben
dradarbiavimas su kaimy
nais nuteikia jį vienaip ar 
kitaip. Nejučiomis persii
ma jų idėjomis ir pradeda 
pamėgdžioti. Draugija for
muoja jo būdą, bet ir jis 
daro įtakos į draugiją. 
“Žmogus yra asmuo. Bet 
žmogus yra sykiu ir masė. 
Asmeninis pradas jį kelia 

j aukštyn, žadina jo kūry
biškumą, jo originalumą, 
jo laisvę ir atsakingumą. 
Masinis pradas jį traukia 
žemyn, verčia pamėgdžioti 
kitus, išsižadėti savęs, su
lieti save su aplinka, įsi
jungti į būtinumo varomą 
srovę, nejausti nei laisvės, 
nei atsakingumo. Gražiau
sios žmogiškojo asmens y- 
patybės: sava pasaulėžiū-

m
fe

Laimingos Motinos, kurių kariai-sūneliai 
Sugrįš sveiki, atitarnavę savo šaliai, 
Nors išbadėję ir vaizdų baisingų matę, 
Jie džiūgaus, jau užbaigę vargą ilgametį 
Ir priešą nugalėję, grįš į savo kraštą, 
Kad jums padėtų nešti gyvenimo naštą. 
Bet ne visi sugrįš — yra jau apraudotų, 
Svetimuose kraštuos velėnomis užklotų... 
Bus daug ir nesveikų, ir sunkiai sužalotų... 
Vai sunkūs jums, motutės, šie liūdni meteliai! 
Iš jūs akių riedėjo ašarų upeliai
Ir nebe jūs sūnų rankelės jas nušluostė...
Ir kaip jus suraminti, kaip čia jus paguosti? — 
Yra tik vienas kelias: eit į Kalvariją 
Ir žvelgt į stovinčią po Kryžiumi Mariją 
Ir Kristaus sopulius su jąja apraudoti, 
Ir savo sielos skausmą jai padovanoti. 
Tuomet pajusite, kad kančios jūsų didės 
Tuoj palengvės ir jūsų nuopelnus padidįs;
Ir jūs sūnų auka nebenueis uždyką, 
Nes jie ir sau ir jums pelnys dangaus vainiką.

J. K.

tikėjimu dorybėmis.
Žmonija laukia iš katalikų 
ne tik klausimų išsprendi
mo, bet ir elgesio linijų, 
drąsumo, patyrimo, inte
lektualinio subrendimo ir 
nuoširdaus solidarumo pa
vyzdžių.

Kiekvienas žmogus savo 
ratelyje yra skelbėjas. Sa
koma, kad žmogus autobu
se šnekėdamas į artimą 
gali daugiau paveikti, ne
gu kalbėdamas radio ban
gomis. Jei Evangelijos tie
sa turi persunkti viso pa
saulio gyvenimą, tai pir
mu pirmiausiai teisingu
mo ir meilės mokslas turi 
prigyti, išaugti ir išsiplė
toti kiekvieno atskiro 
žmogaus gyvenime. Ar tai 
įmanoma, kada mūsų liau
dis skęsta visiškame šv. 
Rašto ir Bažnyčios istori-

sąžinės apsi- klaidą. Kas buvo asmens’jos nežinojime.
iškovota ir sukurta šimt
mečiais, tas į trumpą lai- ritainas pažymi, 
ką liko sudeginta, sugriau- rasti bendrą kalbą su dar

bininkų masėmis ir jų tar
pe uždegti tikėjimo ugnį, 
visų pirma reikia, kad pa
tys krikščionys gyventų 
pilnutine krikščionybe.

i Tai ne apologetikos, ne 
' propagandos reikalas, bet 
i nuoširdumo ir gyvenimo 

j vietoj jis 
^pareiškia, kad “naujasis 
į humanizmas nebus pa
niektas be kentėjimų. Ben- 
įdruomenė, kuri siekia Įsi
kūnijimo idealo, turi siekti 
ir Atpirkimo idealo, į kurį 
įeina kentėjimai”. “Visi 
geros valios žmonės turi 
didingą pareigą galvoti”, 
sako popiežius Pijus XI. 
kad jie turi atlikti misiją: 
būti geresni vieni kitiems 

į ir kiekvienas savo veiklos 
'ribose daryti negalimus 
dalykus, kad pagerintų 
žmonijos likimą. Tai bus 
šios generacijos garbė, jei 
ji supranta savo misiją, 
kad pamaldžiai padėjo pa
sauliui pagerinti jo liki- 
mą .

Kad patiektas mintis ge
riau galėtume atsiminti, 
pasakysiu pasakaitę. Se
novėje gyvenęs išminčius 
vardu Simonides. Jo žo- 

'džiai būdavę brangesni už

ra, savas 
sprendimas, tikslų prama- 
tymas, idėjiniai motyvai— 
visa tai žūsta, masiniam 
pradui išsiveržus”...

Masinis principas žmo- Iš kitų klaidų ir nuodėmių' 
guje visados yra gyvas, ir mes pasimokykime. Gal 
todėl asmuo gyvena nuo- paklausi, ką gi aš, nelygi- 
latiniame pavojuje. Bet y- nai lašas jūroje, galiu pa
ra istorinių periodų, kurie daryti? 
savo aplinkybėmis šį pa-j 
vojų ypatingai padidina, 
nes masinio principo išsi
veržimas skatina ir leng
vina. Tokį periodą mes 
kaip tik gyvename dabar... 
Kas gi yra charakteringa 
šiam dvidešimtajam am
žiui? Reynoldas sako: re
voliucija. Revoliucija vyk
sta visose srityse: ir eko
nominėje, ir socialinėje, ir 
politinėje. Revoliucijos 
veikėjai visados yra masi
niai žmonės. Komunizmo, 
fašizmo ir nacizmo išsiver
žimas davė labai liūdnas 
pasėkas. Kas gali užginčy
ti, kad ir į mūsų gyvenimą 
nėra įsiveržęs masinis 
principas. Jei šiandien su
sigrūdimas miestuose taip 
didelis, kad žmonėmis per
pildyti viešbučiai, valgyk
los, teatras, na ir ligonbu- 
čiai, tai tik dėl to, kad su
kilo masės. “Individai, ku
rie sudaro minias, — sako 
Ortega, — gyveno ir pir
miau, bet ne kaip minia”. 
O masinis žmogus yra ki
toks, negu asmeninis žmo
gus. Masės vadas yra ma
sės žmogus, todėl masei 
galima paruošti instrukto
rių, bet ne vadų. Masė pati 
išstumia savo vadus prie
kin. kad žengtų pirma, ša
lintų kliūtis ir gintų jos 
reikalus. Masė laukia, kad 
vadas sukviestų juos į bū
rius ir duotų jiems įsaky
mus. Žmogus mano masė
je bus apgintas, bet tikru
moje jis ten yra sunaikin
tas.

Europa labai brangią 
kainą užmokėjo už savo

ta, išardyta ir sunaikinta.

Šių laikų filosofas J. Ma- 
jog kad

Krikščionybė nukreipia 
mus į vidų ir ten parodo, 
naujas kūrybines galimy- 'daN'^as- Kitoj 
bes. Pasaulinis karas at-i 
bukino, atšipino mūsų jau-; 
smus. Dvasiniai mes ligi 
snuduriuojame. Reikia at
busti patiems ir žadinti 
kitus paaukoti save ir sa
vo gyvenimą kilnesniems 
idealams. Kaip tik žmogus 
užsidaro savyj, jo asme
nybė susitraukia ir jis 
praranda galimumą pa
siekti gyvenimo pilnatvę. 
Juo geriau žmogus su
pranta savo pasiuntinybę, 
juo labiau jis rūpinasi arti
mo gerbūviu.

Geresni liakai laukia ge
resnių žmonių. Mes katali
kai gerai žinome, jog tikė
jime glūdi visa tai, kas 
žmonijai reikalingiausia. 
Taipgi žinome, kad tiesa 
žmogų išlaisvina ir daro jį 
laimingu. Bet to negana. 
Reikia, kad tiesa pasireik
štų darbais. Vergas neiš-į 
laisvins kito. Kas nėra pat- . .. . _ . •*.-
sai laisvas siekti laimes.___ _______ »_____
tas nesuteiks laimės ki
tam. “Krikščionys pasau
lyje. pasak laišką į Dioge- 
netą, yra tai, kas kūne sie
la. Jie gaivina pasaulį savo

save laimingais, kurie tu
rėjo progos su juomi pasi
šnekučiuoti. Tas išmin
čius brangino mokslą, o

Tęsinys 5-tame pusi.
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sios Šeimynos Pamatas

Parašė Tėvas Bede Jarrett, O. P.

(Iš angių kalbos laisvai iš
vertė J. Butkevičius. Škoti
jos Lietuvių Katalikų Žur
nalistas Glasgow'e).

(Tęsinys)
SKAISTYBĖS 
MOKINIMAS

I meilės turėtume

Aušros Vartų Parapijp
VFC/V’ PARENGIMAS 

ARTINASI
Geg. 19 dieną artinasi, neuž

ilgo bus. Kas tik myli išgirsti

Kiekviena katalikė moti
na, visuomet privalo kuo- 
rūpestingiausiai savo vai
kučius skaistybės - dory
bės mokyti ir joje lavinti. 
Skaistybė šalia ištvirkimo 
niekuomet vienu keliu nei
na. Skaistybės dorybė, 
pati savy, žiba tarsi dei
mantas; gi ištvirkimas, — 
tik tuščios dvokiančios kū
no aistros. Skaistybė yra 
pozityve mūsų Dievo mei
lės šventenyčia. kurioje 
kiekvieną iš mūsų Dievas 
mokina, kad tikra, — pro
tinga
koks savęs 
o tik apsivalymas, 
meilė.
protingai mylėti taipgi ir 
žmogų. — mūsų artimą, 
tik toji mūsų meilė, nevei
zint to. ką mes mylėtume, 
— nieku būdu ir niekuo
met. neprivalo mumyse 
pasireikšti didesniame lai
psny, už Dievo meilę. Skai
stybė tai padaro, kad my
lint Dievą. — ji mums 
daug gali pagelbėti mylė
ti ir žmones, ir mus pačius 
padaro mylinčius 1_____

meilė, — tai nėra 
užsimušimas, 

Dievo 
neužgina mums.

patys
sau pasitenkinimą ir ma- gražių juokų, kas tik myli 
lonumą. Meilė anaiptol nė- sužavėjančios muzikos, kas tik 
ra vienas ir tas pats daly- myij dorai ir gerai pasiiinks- 
kas, kaip ir pasitenkini- mįnti. turėtų neužmiršti tos die
nias. Meilė savo namuose' 
daugiau kentėjimais ir da-! 
romomis aukomis gyvena!

Skaistybė reiškia tai, 
kad Dievo draugiškumas 
yra trečias tarpe mūsų ir 
mūsų meilės asmuo. Į mū
sų žmogišką draugišku
mą įeina kaip kūnas. — 
taip lygiai pat ir mūsų sie
la. Kitaip ir būti negali. 
Mes esame sudėti iš kūno 
ir sielos.

Mūsų meilė, kuri randasi 
mūsų kūne, jeigu tik ji 
nuo aistrų yra apsaugota, 
daug blogo mums nepada
rys, nes Dievas visuomet 
mūsų padėtį žino, kiekvie-; 
name momente, kiekvieno
je šventoje — Dievo leisto
je meilėje. Katalikų Baž- 

. nyčia ypatingai laimina 
Moterystės Sakramento 
vedusiųjų meilę. Į mote
rystę ne išviršiniai, bet iš- 

’ vidiniai reikia žiūrėti.
Klaidatikiai Manichėjai ir. 
Abigensai mokino, kad; 
moterystė dvasiniai yra ■ 
nešvarus dalykas. Tačiau 
Katalikų Bažnyčia griež
tai jų nuomonę bei klai
dingą skelbiamą mokslą 

Daugelis įžy-

RIČARDAS VAŠKELEVIČIUS, 
CWackell),

L. Vyčiu 116-tos kuopos, vienas 
iš jaunesniųjų Vyčių, kuris vai
dinime “Knightmares of 19^5”, 

užims svarbia usią rolę.

I
iĮ 

tė, Ona Kuzmickaitė, Antanina 
Baliukonytė. Virginija Leketai- 
tė. Julė Giraitė, Irena Keršytė,! 
Virginija Klimkaitytė, Elena 
Gvazdauskaitė. Marcelė Meški- ■ 
nytė. Leoną Meškinytė, Mari-; 
joną Kaliūnaitė, Antanina Šve
daitė, Elžbieta Kaliūnaitė. Ma-į 
tildą Keršytė, Ieva Lukšytė, ir, 
Aldona Varaškaitė.

nos. Kodėl? Todėl, kad tą vaka- Vieną iš svarbiausių rolių 
rą 8 vai. parapijos salėje įvyks užims Ričardas Vaškelevičius 
nepaprastai puikus bei juokin- (Wackell), kurs yra vienas iš' 
gas lošimas “Knightmares of jaunesniųjų Vyčių. Ričardas y- 
1945". Vyčių 116-tos kuopos su- ra interesuotas teatro dalykuo- 
rengtos. Komisijos bei juokda- se. todėl ir apsiėmė vaidinti ir 
riai deda visas pastangas, kad parodyti savo gabumus. Jis su i 
šis parengimas būtų dar pui- kitais daug darbo įdeda, kad' 
kesnis ir juokingesnis už praė- pasisektų vakarėlis.
jusiųjų metų parengimus.

Vytės, vadovybėje Muz. Vin- rapija švenčia 
co Burdulio, parapijos vargoni-'nuo įsteigimo jubiliejų. Visi pa
niuko. ruošiasi atlikti dainelių' rapijiečiai nuoširdžiai priside- 
dalį programoje. Jos yra: Ele- da prie tinkamo apvaikščiojimo 
na Kešėtaitė. Biruta Repeikai- šio jubiliejaus, aukodami dos-

Šiais metais Aušros Vartų pa
savo 20 metų

f
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padaro mylinčius kituose pasmerkė, 
žmonėse. Karštai mylėti, Katalikų Bažnyčios
— reiškia pačiam savy da
ryti auką. Mylėti karštai, 
kartais reiškia ir kentėti 
dėl tos meilės, — pajusti 
jos galę, ir kilnų malonu
mą, kurį ta meilė mumis 
suteikia, nors tai. tikrai ir 
nėra aiškus objektas, mū
sų pačių meilės. Bet čia 
yra vienas svarbus daly
kas, kad karštai mylėda
mi, 
mylime tik patys save, o 
ne kitus žmonės. Kilni ir 
karšta meilė, gali eiti ran
ka rankon, su padorumu,
— su šventa meile, kuri 
veik visuomet didesniame 
ar mažesniame laipsny, 
randasi visoje meilėje. Ta
čiau tikrosios meilės vietą 
labai lengvai gali pasi
glemžti mūsų kūno ais
tros. jeigu mes mylėsime 
vien tik taip. — kad iš tos

ines dažniausiai

PLUCKING chicken for next 
meal, Sgt. James A. Laning- 
ham of Strafford, Ala., goes 
formai ir. hat hc found in town 
of Modrath, Germany. After 
fierce three-day battlc for 
town, men of Company C. lst 
Battalion. 8th Infantry Divi- 
sion, U. S. lst Army, scttle 
xiown for uell-earned ręst.

(S;guai Corps Photo.)

vyrų griežtai pareikalavo 
juos viešai apkaltinti ir iš! 
tikinčiųjų tarpo išskirti. 
Šiandieną taipgi daug kas 
Katalikų Bažnyčią irgi pa
smerkia vien tik dėl to, — 

I kad ji ištvirkusiųjų jų dar- 
! bų neužgiria ir bausdama 
grąsina juos prašalinti iš 

' tikinčiųjų tarpo. Tačiau 
Katalikų Bažnyčia aiš
kiausiai žino, kad prašali- 
nimas būtų perdaug griež
tas vaistas toje jų ligoje; 
todėl ieško įvairių kitų 
būdų juos pataisyti. Ta
čiau vis tik dėl to — Moti- 
na Bažnyčia yra begalo su
sirūpinusi. Ji tiki į Dievo 
Žodžio Įsikūnijimą. Ji tiki 
ir žino, kad vedybos yral 
Dievo žmonėms leistos,' 
kad visi Sakramentai yra 
šventi, kad jungtuvės yra; 
šventas ir palaimintas Mo
terystės Sakramentas, ir j 
kad paneigti Moterystę — 
reiškia pastoti Pasaulio 
Kūrėjui kelią! Kadangi 
Katalikų Bažnyčia Dievo 
garbę, visus Jo įsakymus 
ir visas Jo tiesas griežtai 
užstoja — tai dėl to — Ka
talikų Bažnyčios priešai 
jos taip baisiai ir neužken
čia! Taip. Šiandieniniuose 
mūsų laikuose randasi ne
mažai tokių ignorantų 
žmonių, kurie su visu ne
pamatuotai ir kvailai Baž
nyčią kaltina, kad būk ji 
mokina tai, ką seniau pati 
yra pasmerkusi. Čia tai 
jau pasireiškia 
herezija, negu XIII 
mėty.

(Bus daugiau)

'tą vakarą prieš dieną kada visa' 
parapija švęs savo jubiliejų, 

kiekvienas parapijietis, 
kurs atsilankys į šį parengimą 
netik turės progos pasilinks- 

i minti, bet taip pat apvaikščios 
Vytišku būdu parapijos šventę, 
štai priežastis kodėl Vyčiai-Vy- 
tės ragina savo tėvelius bei vi
sus parapijiečius atvykti ir da

lyvauti šiame parengime. Taip
gi ragina visus kitus Lietuvos 
Vyčių mylėtojus iš Worcesterio 
ir iš kitų kolonijų atvykti. Ti- 
kietus galima gauti nuo bile 
kurio nario ar galima nusipirk
ti tą vakarą prie durių.

VVorcesteriečiai ir kiti nuo
širdūs Vyčių mylėtojai, parody
kite jūsų nuoširdumą savo atsi
lankymu į “Knightmares of 
1945”. Paremkite Vyčių darbą, 
tuomi paremsite mūsų gražaus 
lietuviško jaunimo darbuotę. 
Jūsų parama įskiepys mūsų 
jaunime daugiau drąsos bei no
ro toliau tęsti savo gerus dar
bus ir nuolat dirbti “Dievui ir 
Tėvynei”.

Taigi

niai į fondą atmokėjimui sko- 
lwos pirm negu kareiviai sugrįš 
iš karo fronto. 116-ta kuopa 
jau prisidėjo prie vajaus, su
teikdama $50.00 auką. Bet kuo
pa nori apvaikščioti jubiliejų 
savo ypatingu būdu. Todėl yra 
surengus šį ateinantį vakarėlį

Gauta žinia, kad būvusis kuo
pos pirmininkas Pranas Reinys 
gavo pirmo leitenanto laipsnį. 
Pranas dabar randasi Italijoje 
ir rašo, kad viskas gerai sekasi. 
Nepraleidžia progų aplankyti 
gražias bažnyčias ir kitas isto
riškas vietas apylinkėje kur bū
na. Kuopa sveikina Praną ir 
linki tolimesnio pasisekimo.—

Laiškas Vinco Montvilos tvir- 
jtina, kad dar yra geroje svei- 
■ katoje ir sveikina visus Vyčius. 
Linki kuopai gražių pasekmių. 
Vincas buvo prieš įstojimą kuo
pos iždininkas per kelis metus.

i

Seime N. A. Apskričio, kurs į- 
vyko bal. 29-tą dieną Šv. Kazi
miero salėje, delegatai išrinko 
du kuopos nariu į valdybą. Vi- 
ce-pirmininkė yra Liudvika To- 
tilaitė, o iždininkas, Pranas 
Butkevičius. Abudu geros šir
dies Vyčiai ir organizacijos 
mylėtojai. Sveikiname ir linki
me gražaus pareigų atlikimo.

Auksas ir Sidabras.

i

Dabar Duot Paskutini Smūgi!
Šią pergalės dieną Amerika atsistoja pagerbti sa

vo kovos jėgų šaunumą ir mitrumą... pagerbti ali- 
jantų armijas... lyderius, kurie suplanavo ir įvykdė 
didžiausį istorijoj karo triumfą... šaunų pramonės 
aparatą pagaminusį pergalės medžiagą... visus, ku
rie yra prisidėję prie hitlerizmo sunaikinimo. Bet—

iš namų. Jiems reikalinga dar Amerikos pramonės 
ir darbininkų parama.

Taigi tęskim toliau. Duokim, dirbkim, kovokim 
— už pilną Pergalę!

Čia 
didesnė 

šimt
I

i J 
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Jums nereikia porcijos* 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.----------------------------------------- i

J
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Dar nešvęskim. Verčiau atsiduskim ir ruoški
mės kitam sunkiam darbui priešaky. Nes karas Pa- 
cifike dar nepasibaigė. Nuo dabar mūsų obalsis turi 
būt: “Atsiminkim Pearl Harbor!”

Karui su Japonija mūsų spėkoms reikės dar 
ginklų ir maisto. Sužeistiems dar reikės kraujo. Juos 
reikia dar paremti Karo Bonais ir linksmais žodžiais

Kai mūsų šalis stojo karan prieš Vokietiją ir Ja
poniją, Bostono Edison Company pašventė visus 
savo išteklius karui laimėti. Amerikos kovotojams 
keliaujant į Tokiją mes tą prižadą atkarto jam. Mū
sų taikos programa prasidės tik tada, kai bus su- 
dutas paskutinis smūgis ir kai mūsų kareiviai trium
fuos kiekvienam mūšio lauke.

BOSTON EDISON COMPANY
James V. Toner. Presidcnt

BOSTON EDISON’O GARBĖS SĄRASAS dabar turi 632 tarnautojų U. S. 

septyni jau užmušti, du dingę, du mirę tarnyboj, vienas mirė paleistas, tris 

ka sužeista kovose.

MORE POWER AN I
I»

I

Karo Jėgose. Iš jų 

nelaisvėj, septynioli-

LIGHT FOR TOTAI VICTORY
.i
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GERESNI LAIKAI REIKALAUJA 
GERESNIŲ ŽMONIŲ

Pradžia 3-Čiame pusi.
žemės turtus už nieką lai
kė. Vieną kartą turtingi 

. pirkliai prisikrovė laivą 
gėrybių ir plaukė per jūrą. 
Tuo pačiu laivu važiavo ir 
Simonides. Jis iš žemiškų 
gėrybių turėjo pasiėmęs 
nendrinę lazdelę. Išdidūs 
turtuoliai paklausė Simo
nides: “Kur ‘tavo gėrybės, 
kurias veži už jūrių”? “Aš 
visas gėrybes nešioju su 
savimi.” Turtuoliai iš jo 
juokės. Bet štai kilo audra. 
Laivas sudužo. Daug žmo
nių žuvo. Visos gėrybės su 
laivu nuskendo. Išdidieji 
pirkliai liko be nieko. Si
monides nieko neprarado, 
nes savo gėrybes turėjo su 
savimi. Greitai susipažino 
su ponais ir šie norėdami 
su juomi bičiuliautis apdo
vanojo pinigais. Veikiai 
parašė knygą, ją pardavė 
ir gavo daug pinigų. Buvę 
turtingieji pirkliai dabar 
slankiojo kaip didžiausi 
pavargėliai. Simonides 
juos šelpė ir pasamdęs lai
vą, parvežė juos į tėviškę, 
už ką jam pirkliai rankas 
ir kojas bučiavo. Laimin
gas yra žmogus, kuris įsi- 
gija turtus, kurių nei ug
nis sudegina, nei vanduo 
užlieja. Kad tuos dvasinius 
turtus paveldėti žmogus 
privalo darbuotis. Primin
siu Tamstom pasakaitę a- 
pie kirmėlaitę žirnio ankš
tyje ir bitutę. Išaušus pa
vasariui bitutė nuo anksto 
ryto iki vakarui lakstė nuo 
žiedo ant žiedo, rinko dul
keles ir iš jų dirbo korius 
ir į juos krovė saldų medų. 
Taip betrusdama, kartą 
nutūpė ant žirnio žiedo ir 
ten pamatė žirnio ankšty
je gulinčią baltą kirmėlai
tę.

“Ką čia mintyji”, už
klausė bitutė kirmėlaitės.

“Ką čia mintyti. Namus 
turiu. Pavalgius. Ko man 
daugiau reikia?”

“Reikia rūpintis, kad ki
ti turėtų ko valgyti”, kal
bėjo bitutė.

“Kas man galvoj su ki
tais? Kas man iš to? Bile 
aš patenkinta”.

“Ką tu būtum valgius, 
jei kiti žirnių būtų nesė- 
ję?”

“Kirmėlaitė į tai nieko 
neatsakė. Tik žirnius go-

r

MOTHER — Mrs. Martha E. 
Truman who lived to see 61- 
ycar-old son become the 32nd 
Prcsident of the United Statės, 
is shown at her home in 
Grandview, Mo. Mrs. Tru- 
man's homespun philosophy 
has greatly influenced the 

President.

džiai ėdė ir priėdus užmi
go-Ar mažai yra žmonių pa
saulyje, kurie it toji žir
niuose kirmėlaitė naudoja
si artimo prakaito vaisiais 
ir niekuo kitu nesirūpina, 
tik savimi. Valgo ir miega.

Vieną pavasarį išaugo, 
trąšus apynys. Didžiavosi 
savo grože ir į visus auga
lėlius žiūrėjo su panieka.

“Nesididžiuok, ponaiti”, 
prakalbėjo į jį alksnelis. 
“Prireiks tau paspirties. 
Ir labai greitai”.

“Nuo tavęs paspirties?” 
atrėžė apynys. “Apseisiu 
aš be tavęs”... Augo dieną, 
kitą. Galva apynio linksta 
prie žemės. Dar auga, bet 
jau raitosi tarp žolių ant 
žemės. Galėjo sveikas į 
viršų suktis, tik reikėjo 
nusižeminti ir pasinaudoti 
siūlomu patarnavimu. Nuo 
žemės drėgmės apynys pa
gelto, paliego ir nunyko.

Motina Bažnyčia siūlo 
mums paramą, pagalbą, 
duoda įspėjimus. Kurie 
savo puikybėje nepaiso, 
tie žūsta kaip pasakoje a- 
pynys. Jie atmeta žemčiū
gus. Geriausius daiktus už 
nieką palaiko.

Gaidukas, kasinėdamas 
ant mėšlyno ieškojo grūdo 
ir rado žemčiūgą. Paėmė jį 
su savo snapu ir norėjo i 
lesti. Bet jam tas žemčiū
gas išrodė niekų niekai. 
Todėl jį numetė ir dar koja 
paspyrė. Štai pamatė žem
čiūgą protingas žmogus. 
Tuoj - jį pagriebė ir neap
sakomai džiaugėsi. Kiti 
žmonės jam net pavydėjo, 
bet gaidukas stebėjosi iš 
žmonių kvailumo, kad tokį 
mažmožį taip labai brangi
na. Oi, kiek daug turtų 
mes paspiriame į šalį. Kiek 
žemčiūgų slepiasi gerose 
knygose, laikraščiuose, pa
moksluose ir paskaitose. 
Galėtume ir patys naudo
tis ir kitiems perduoti. Ta
da pasaulis praturtėtų ir 
taip nebeskurstų.

Sakoma, būk Indijos vy
riausybė paskelbė visuoti
ną medžioklės dieną. Apie 
tai sužinojo girių paukš
čiai ir žvėrys. Lapė skelbė 
visiems esamą pavojų. Bet 
paukščiai ir žvėrys manė 
jų išvengsią. Liūtas taręs: 
“Kaip aš suriksiu, tai tie 
žmoneliai kaip pelės išbė
gios. Aš jų nebijau”.

Šernas tarė: “Žmonės, 
kurie namuose bijo mano 
ilčių ar gali kėsintis ant 
mano gyvybės?”

Briedis tvirtinęs, 
“jei žmonės būtų tvirtesni 
už liūtą ir šerną ir tai man 
nieko nepadarys. Aš grei
tas kaip žaibas. Jie manęs 
nepavys”.

Arelis tarė: “Aš pakilsiu j 
virš debesų. Jie manęs ne-Į 
pasieks”.

Štai atėjo medžioklės1 
diena. Suaidėjo ragų bal
sai, šunų lojimai, arklių 
žvengimai, ginklų skam
bėjimai. Visi žvėrys išsi
gandę bėginėjo. Liūtą į! 
kilpas įvyjo, surišo ir žan į 
dus surakino; briedžiui] 
ant ragų virvę užmetė, su-j 
laikė ir gyvą nusivedė; šer
nui iltis ir galvą su kulko- 

įmis sutrupino; arelis pa
šautas ant žemės nukrito. 
;Tik lapė gudrioji kalno ur
ve išliko gyva. Tai pasaka, 
bet iš jos galima pasimo
kyti, jog nesame taip ga

ilingi prieš skelbiamus ben- 
Idrus pavojus.

i

Motinos meilės begalinė... Jos širdis jaučia kiek- 
į vieną pavojų; jos širdis jaučia kiekvieną jos vaikų lai
mę ir nelaimę... štai mieloji motinėlė suklupus ir va
landėlei susikaupus maldauja Aukščiausiojo, kad jos 
mylimasis sūnus ir duktė karo audrų blaškomi būtų 

j Apvaizdos globoje.

Pirmadienį,

I

kad
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netekus savo mamytės, o už mi
rusios vėlę tariame dievobai-' 
mingą AMŽINĄJĮ ATILSį.

A. a. Petras Navickas
Curtis Bay lietuvių kolonija 

neteko seno gyventojo asmeny
je a. a. Petro Navicko. Buvo 
viengungis. Gyveno pas Marijo
ną Kupinienę. Elmtree St. Mirė 
sulaukęs arti 70 metų amžiaus. 
Nors daugel lietuvių eina į šv. 
Atanazo svetimtaučių bažnyčią 
Curtis Bay, tačiau Petras visuo
met buvo ištikimas narys šv. 
Alfonso lietuvių parapijos. Per 
visą savo gyvenimą jis rėmė 
kiekvieną kunigų sumanymą ir 
buvo ištikimas savo bažnyčiai.

Palaidotas su trejomis mišio- 
mis antradienį, geg. 8 d. Kun. 
dr. Mendelis giedojo mišias prie 
didžiojo altoriaus, o kun. Dubin
skas ir kun. Paulius Dyer laikė 
prie šoninių altorių. Palaidotas 
šv. Kryžiaus kapuose. Juozas 
Kašinskas rūpinosi laidotuvių 
tvarka. Užbaigęs savo žemišką 
kelionę, lai ilsisi Viešpaties ra
mybėje.

jaunosios, buvo sutarties liudy
tojais.

Sveikiname jaunavedžius. Lin
kime jiems gausiausių Dievo 
malonių jų naujam gyvenime.

Misijos
Kad tinkamai visus priruošti 

Motinos Dienai, mūsų rūpestin
gasis klebonas kun. dr. Mende
lis pakvietė kun. Kidyką, Ame
rikos lietuviams gerai žinomą 
tėvą’ misijonierių, vesti savaitės 
misijas. Iškilminga Misijų pra
džia įvyko sekmadienį 4 vai. po 
pietų. Tvarka: rytais misijų mi
šios ir pamokslas 9 vai.: vaka

Vaikučių Pirmoji šv. 
Komunija

Didelė metinė eucharistinė 
mūsų parapijos šventė, vaikučių 
Pirma Komunija, įvyko sekma
dienį. geg. 6 d. per mišias 8:30 
vai. ryte. Kun. dr. Mendelis pat
sai atliko šios linksmos dienos 
apeigas. Prieš mišias krikšto į- 
žadai buvo atnaujinti, o per mi
šias celebrantas pasakė ugnin- 

Igą pamokslėlį lietuviškai ir an
gliškai. Šį metą 16 mažyčių pri
ėmė Jėzų pirmą kartą į savo 
širdį. Šv. mišių metu mokyklos 
vaikučiai giedojo giesmes. Baž
nyčia buvo pilna žmonių. Alto
riai buvo paskendę gėlėse. Se
sutės Kazimierietės tikrai išlie
jo visus savo gabumus, kad taip 
puikiai išpuošti altorius dienos 
iškilmėms.

V-E Diena
Kaip tik gauta žinia per ra

dio. kad vokiečiai pasidavė ali- 
jantams, tuoj mūsų bažnyčioje 
pradėta padėkos pamaldos už 
įgytą PERGALĘ.
geg. 7 d. dar prieš 11 vai. ryte 
Švč. Sakramentas 
viešam garbininmui. Pasiliko iš
statytas visą dieną iki 9 vai. va
kare pirmadienį ir antradienį. 
Kadangi pasitaikė, kad tai buvo 
Stebuklingo Medalikėlio Panelės 
Marijos Novenos dienos, tai 
maldininkų mūsų bažnyčia buvo 
pilna nuo ryto iki vakarui. Net 
protestantai ir žydai užėjo į šv. 
Alfonso bažnyčią sukalbėti mal
delę, padėkoti Dievui už mūsų 
karių laimėjimus.

išstatytas

tijoj, dėkojo Dievui, kad karo 
baisi skerdynė užsibaigė, kad 
jų sūnūs ir vyrai turės geresnę 
progą grįžti gyvi ir sveiki. Kun. 
dr. Mendelis po mišių pirmadie
nį ragino visus visą šią savaitę 
padaryti V-E Padėkos Savaitę. 
Priminė visiems, kad D-Dieno- 
je bažnyčia buvo prikimšta, bet 
veikiai žmones pailso maldoje, 
ir todėl karas buvo prailgintas, 
kad neužtektinai žmonių meldė
si, neužtektinai žmonių prašė 
Dievo karo užbaigos. Pasimoky
kime iš praeities. Dėkokime 
Dievui už laimėjimus Europoje, 
kad veikiau laimėtumėm Paci- 
fike.

Pamaldos Vidurdieni
Kasdieną, paprastomis dieno

mis, šv. mišios yra atnašauja
mos 12:10 vai. vidurdienį už 
mūsų karius. Kaip pirmadienį, 
taip antradienį į tas mišias su
plaukė minia žmonių. Ne tik 
bažnyčia buvo pilna, bet daug 
maldininkų stovėjo priemenyje 
ir ant bažnyčios trepu lauke. 
Kun. dr. Mendelis vadovavo 
maldininkams. Karštos padėkos 
maldos buvo siunčiamos Aukš
čiausiajam kiekvieną dieną. 
Šimtai, tūkstančiai lempelių žy-l 
bėjo visur. Motinos ir žmonos, 
kurių mylimieji randasi Vokie-

Naujieji Kristoforai
Naujieji Kristaus nešiotojai 

yra sekantieji: Lynne Bagdo
naitė, Rosetta Barnhart. Elena 
Baranauskaitė. Leonardas Bri- 
dickas, Eugene Davella. Myko
las Karpavičius, Teresė Kraft, 
Kenneth Kraus, Antanas Kve- 
dera, Jan Ross Mac Farlane, 
Simas Paplauskas, Alexander 
Pelsinsky. Richard Sanders, Za- 
chary Shalaby ir Robertas Sta- 
llings. Po mišių visi priėmusieji 
pirmą šv. Komuniją buvo įrašy
ti į rožančiaus ir škaplieriaus 
brolijas.

Pirmadienį, pasipuošę pirmos 
Komunijos rūbais, visi atėjo 8 
vai. dalyvauti šv. mišiose ir ant
rą kartą priėmė Jėzų į savo ne
kaltas širdis. Kaip naujus Kris
taus nešiotojus taip jų tėvelius 
sveikiname ir linkime tai ką pa
mokslininkas jiems linkėjo sek
madienį: “Mūsų Viešpaties Jė
zaus Kristaus Kūnas tesergsti 
jų sielas amžinam gyvenimui. 
Amen”.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. šioje knygutėje taip 
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So 
Boston, Mass.

at- 
ke-
A.

A. a. Ona Bružinskienė
Po ilgos sunkios vėžio ligos 

užbaigė savo vargus a. a. Ona 
Bružinskienė, gyvenusi 706 W. 
Lombard St. Velionė buvo našlė 
ir teturėjo tik vieną sūnų karį 
Joną, kurs šiuo laiku randasi 
Pilipynj salose. Palaidota iš šv. 
Alfonso bažnyčios pirmadienį, 
geg. 7 d.

Kun. Antanas Dubinskas 
našavo šv. mišias ir pasakė 
liūs žodžius susirinkusiems,
a. Ona Bružinskienė buvo gera 
katalikė, ištikima parapijietė ir 
pati dažnai dalyvaudavo kitų 
laidotuvėse, tad ir į jos laido
tuves buvo gausus skaitlius pa
lydovų. Narė Altoriaus ir Ro
žančiaus moterų dr-jos taipgi 
vietinės Tretininkių kuopos. A, 
a. Bružinskienės karstas buvo 
apkrautas dvasinėmis šv. mišių 
puokštėmis. Velionė neturėjo 
daug pasaulinių gėrybių, bet 
gyveno gražiai katalikiškai, mi
rė katalikiškai. Ne kartą buvo 
aprūpinta šv. Sakramentais 
prieš mirti ir gavo daug šv. mi
šių po mirties. Reiškiame sū
nui Jonui giliausią užuojautą.

Brooks-Višniauskaitė
Sekmadienį, geg. 6 d., per mi

šias 10 vai. ryte kun. Antanas 
Dubinskas suteikė moterystės 
sakramentą jaunuoliui Brooks 
ir panelei Albinai- Vilniauskai 
tei. Kun. Dubinskas išmokino p. 
Brooks katalikų tikėjimo tiesų 
ir jį apkrikštino, tad jis ir atna
šavo vestuvių mišias ir suteikė 
jauniesiems skirtus palaimini
mus. Vytautas ir Dolores Viš- 
niauskai. broliukas ir sesutė

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd.
BALTLMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Llmosinai dėl visokių relka'ų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

rais misijų pamokslai ir išpažin
tis 7:30 vai.

Klebonas pasiuntė visiems 
laiškus pranešdamas apie Misi
jas ir turi vilties, kad sekma
dienį, Motinos Dienoje, visi ge
ros valios lietuviai pagerbs sa
vo gyvas ir mirusias mamytes, 
priimdami šv. Komuniją. Misi
jos baigsis Motinos Dienoje su 
gegužine procesija, kuri įvyks 
4 vai. po pietų.

Ryte alfonsiečiai pagerbs sa
vo žemiškas motinas, o po pietų 
išreikš savo pagarbą viešai mū
sų visų dangiškai Motinai-Ma- 
rijai.

ŠV. ALFONSO PARAPIJA
114 West Saratoga St., Tel. VErnon 5799

Baltimore 1, Md.
1945 m. gegužes 1 d. 

Mylimieji!
Garbė Jėzui Kristui! Lankaus aš pas jus šį kartą su labai 

svarbia žinia. Noriu visus mūsų Baltimorės viengenčius pakviesti 
į labai svarbų dvasinį darbą. Gyvename karo laikais. Pasaulis 
tikrai niekad nematė tokių žudynių, nematė tokių žiaurumų, ne
matė tokio nekaltų žmonių kraujo praliejimo, kaip kad tenka 
mums girdėti ir tų baisenybių vaizdus laikraščiuose matyti. Žemė 
yra persisunkusi žmonių krauju. Iš kiekvienos tikinčios krūtinės 
veržiasi šauksmas, “Kaip ilgai, o Viešpatie, kaip ilgai tęsis ši 
skaudi skerdynė?”

Taikos, ramybės trokšta pasaulis. Taikos, ramybės laukia 
žmonija. Tačiau žmogaus SIELOS RAMYBE yra daug svarbes
nė, daug reikalingesnė negu pasaulio ramybė. Tiesa Kristus ken
tėjo ir mirė, kad suteikus ramybę pasauliui, bet daug daugiau, kad 
suteikus ramybę pavienioms sieloms, apsunkintoms nuodėme. 
“Ramybė teesie su jumis. Kaip Tėvas mane siuntė, taip ir aš jus 
siunčiu. Imkite Šventąją Dvasią. KAM NUODĖMES ATLEISITE, 
TAM JOS ATLEISTOS, IR KAM SULAIKYSITE, JOS SULAI
KYTOS.” Šiais žodžiais prisikėlusis Kristus, Dievas-Žmogus, 
įgaliavo apaštalus ir jų įpėdinius vyskupus ir kunigus grąžinti 
žmonėms sielos ramybę, suteikiant jiems jųjų nuodėmių atleidi
mą per gerai atliktą išpažintį.

Kaip tik tą sielos ramybę įgyti yra rengiamos prieš Motinų 
Dieną MISIJOS. Uolusis. Dievą mylintis. Tėvas Misijonierius 
kun. Kidykas atvyksta geg. 6 d. pas mus vadovauti šiam išga
ningam darbui. Kadangi Velykinės priedermės laikas baigsis šio 
mėn. geg. 27 d. tai bus puiki proga dar neatlikusiems atlikti sa
vo prievolę. Bus puiki proga visiems dvasiniai atsigaivinti, pasi
melsti, savo, ar tai gj'vą ar jau mirusią, mamytę atsiminti. Geg. 
6—13 dd. bus dienos malonių, dienos dvasinio suraminimo.

MISIJOS prasidės SEKMADIENĮ, geg. 6 d. 4 vai. po pietų. 
Jau visą mėnesį meldžiuos kasdieną per šv. mišias, prašydamas 
Dievo palaimos Misijų darbui. Mokyklos vaikučiai ir buvo pa
kviesti į talką, kad jų nekaltos maldos išmelstų kuodaugiausiai 
atsivertimų Misijų metu. Meldžiu jūsų visų geros valios žmonių 
sukalbėti bent vieną SVEIKA MARIJA kasdieną, kad išprašius 
gausių vaisių gerojo Misijonieriaus pastangoms. Pereitą mėnesį 
buvo staigių ir netikėtų mirimų. Tas turėtų kiekvieną surūpinti. 
Kiekvienam yra persergėjimas, kad nežinia nei kuomet nei kur 
būsim pašaukti Dievo teisman, ir todėl visuomet privalome būti 
prisiruošę išduoti atskaitą iš savo gyvenimo darbų.

Misijų tvarka bus sekanti. RYTAIS, išpažintis nuo 8 vai. iki 
9 vai. Misijų Mišios ir Pamokslas 9 vai. ryte. VAKARAIS, pirma
dienį ir antradienį Misijų Pamokslai 7 vai. vakare: kitais vaka
rais 7:30 vai. Išpažintis vakarais po pamaldų. Kas norės tai galės 
Tėvą Misijonierių matyti klebonijoj bent kurią dieną per visas 
Misijas. Turėdami reikalą, be jokios baimės malonėkit atsilankyti 
į kleboniją. Einant išpažinties, prašome visų, kurie dar nesugrą
žino grąžinti savo kviteles. Kas neturi kviteiės gali ją gauti dy
kai klebonijoj. Nuoširdžiai kviečiu visus į bendrą darbą. Kaip 
malda taip paskatinimu viens kito stengkitės visi atlikti šias šv. 
MISIJAS.

Kun. dr. Liudvikas J. Mendelis,
■ visus iš širdies mylintis jūsų Klebonas.

♦

RED. PRIERAŠAS. Šį laišką talpiname suvėluotai. Pereitą savai, 
tę neturėjome vietos, o antradienio numeryj netalpinome, nes 
Baltimore žinios talpinamos tik penktadienių numeriuose.

Coast Guardsmen give smiling approval as Mrs. Seth Heyvvood salvage* 
fat left over from their hamburgers at the Salvation Army Service- 
men's Club in New York. Fighting men know fat salvage '• obligator/ 
in civilian life as in the Army and Navy,
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LIETUVIŲ RADIO PROGRAMOS

KONCERTASGJRDE27 LIETUVIU • 
KOLONIJOSE ‘

LAVRENCE, MASS.

Kareiviams paminklo staty- 
t. - misijos pastangomis, pa- 

:.i>> choras. vadovaujant 
.z:s.;. p P. Sakui. gegužės 5 

i >.įruošė "Minstrel Show" su 
- kiais Parengimas įvyko erd- 
v. ■ >- šv. Marijos svetainėje, ku
ri buvo perpildyta taip, kad vė- 
i au atėjusieji nebuvo įleidžia
mi: svetainę. Spėjama, kad buvo 
apie tūkstantis asmenų. Dides
nė dalis buvo kitataučių, nors 
! etuvių buvo labai daug. Prog
rama buvo ilga ir įvairi. Atsi- 
lank.usieji buvo pilnai paten
kinti. tik lietuviai pasigedo lie
tuviškumo. nes tik viena daine- į 
lė lietuvių kalba tesudainuota.

Jaunuoliai pasisekimu tapo 
taip entuziazmu perimti, kad 
planuoja pakartoti ir net įsipir
šti atvaidinti kur nors kitur.

Svetainėje matėsi grįžę iš už
jūrio leitenante Malvina Zape- 
nas. R. N., leitenantas Kazimie
ras Tatulis ir Corp. Vytautas 
Baubas.

Svečių matėsi iš Loveli io. 
Bostono. Worcesterio. Haver- 
hillio ir nl.

t Mūsų klebonas, kun. P. M. 
Juras, kuris J. E. Arkivyskupo 
liko paskirtas pirmininku Cen- 
tralinės valdybos Nukryžiuoto
jo Seselių rėmėjų, deda pastan
gas. kad ir šioje kolonijoje įsi
kurtų Nukryžiuotojo Seselių 
vienuolyno rėmėjų skyrius.

Naujos statybos fondas auga! 
Manoma liks gražaus pelno iš 
“Minstrel Show”. Be to. jauni
mo komisija išsiuntinėjo vi
siems parapijiečiams aukoms 
knygeles už kurias grąžin po 
penkinę. Laimės diena įvyks ge
gužės 27 d., bažnytinėje svetai
nėje. Yra ruošiama graži prog
rama. Aušrelė.

lš Br<x*ktono važiuoti j kon
certą nėra sunkumų. Automobi- 

I liais važiuokite į Bostoną. Hun
tington Avė. Jordan Hali yra 
kampas Huntington Avė. ir 
Gainsboro St.. visai arti Massa- 
chusetts Avė. Prie pat Sympho
ny Hali ir YMCA namo. Atva
žiavę autobusais į Ashmont Sta
tion. važiuokite požeminiu trau
kiniu iki Park Street. Bostone. Į 
Iš ten paimkite Jamaica Arbor- 
wav arba St. Francis gatvekarį! 
ir važiuokite iki Symphony Sta
tion. kuri yra penkta stotis nuo i 
Park St. Ten išlipę, eikite į vir
šų ir būsite kampas Huntington 
Avė. ir Massachusetts Avė. Jor
dan Hali visai arti nuo kampo.. 
tik vienas blokas.

Mes tikimės, kad Brocktonie- 
čiai gausiai dalyvaus tame kon
certe. kurio programą išpildys 
įžymiausi artistai — Anna Kas- 
kas. Rapolas Juška ir muzika
lus trio, vadovaujamas p. Albi
nos Antanaitytės. J. J. Į

SEKMADIENI

Gegužės-May 20,1945
JORDAN HALL

Huntington Avė.. Kampas Gainsboro St.« 
Boston, Mass.

3:30 Valandą po pietų

BROCKTON, MASS NORWOOD, MASS.

Pereitą sekmadienį, gegužės 
d. Šv. Roko lietuvių parapijoj 

įvyko Naujos Anglijos Lietuvių 
Katalikų seimelis. Priimta daug 
gražių rezoliucijų.

6
Vincas

gyv. 37
savo 35

su-

ir

Šį koncertą ruošia Lie
tuvių Darbininkų Radio 
programa.

Sekmadienį, Gegužės- 
May 20, 1945, visi keliai 
veda į JORDAN HALL, 
Huntington Avė., kam
pas Gainsboro St., Bos
ton, Mass.

Gegužės 1 d.. J. E. Arkivys
kupas Cushing. D. D., lankėsi 
mūsų parapijoje ir suteikė Su
tvirtinimo Sakramentą. Alto
rius buvo gražiai papuoštas gė
lėmis. kurias parūpino p. M. 
Paulauskienė. Ji už visas užmo
kėjo. Buvo daug svečių kunigų. 
Sutvirtinimo Sakramentą priė
mė apie keturiasdešimts asme
nų.

LIETUVIAI RUOŠIASI 
DALYVAUTI KONCERTE 
Sekmadienį. gegužės-May 20 

dieną įvyks Lietuvių Darbinin
kų radio koncertas Jordan Hali. 
Huntington Avė. ir Gainsboro 
St.. Bostone. Daug lietuvių ruo
šiasi vykti į tą koncertą. Jeigu 
kurie dar neturi to koncerto ti- 
kietų. tai jų gali gauti pas pp. 
Bartkevičienę ir Liolienę arba 
užsirašyti pas J. Ykasalą, K. 
Grigą. Julių Baroną. J. Treina- 
vičių ir J. Jeskeliavičių. Iš anks
to užsisakę tikietus gausite ge
resnes sėdynes, nes visos sėdy- 

!nės rezervuotos.

ALBINA ANTANAITYTĖ, 
gabi smuikininkė ir jos trio — 

smuiką, cello ir piano.

RAPOLAS JUŠKA, 
Amerikos įžymiausias Basas.

ANNA KASKAS, 
{žymiausia Amerikos Kontralto, 

Metropolitan Operos Artistė.

Lietuvių Darbininkų 
Radio programa įvyksta 
kiekvieną šeštadienį nuo 
1:30 iki 2:30 vai. po pietų 
iš WESX stoties, Salėm, 
Mass.

Pasukite savo radio ro
dyklę ant 1230 kilocycles 
ir klausykitės lietuvių 
radio programos šešta
dieniais.

Kviečiame iš anksto įsigyti tikietus.
TIKIETŲ KAINOS — $1.20. $1.80. $2.40. pri- 
skaitant valdžios taksas. TIKIETŲ GALITE 
gauti pas pardavėjus. DARBININKO ir RA- 
DIO OFISUOSE. 366 W. BROADWAY, SO. 
BOSTON. MASS. Tel. SOUth Boston 2680 ar
ba NORwood 1449.

Visus nuoširdžius prietelius ir rėmėjus 
kviečiame dalyvauti koncerte. RENGĖJAI.

*

Trupinėliai Is Philadelphijos 
Lietuvių Gyvenimo

★ Gegužės 2-trą d. ponia Ste- 
phen Haas. pirmininkė Women‘s 
Division. War Finance Commit- 
tee”. pasakė įspūdingą kalbą 
Philadelphijos lietuviams 
Petronėlės 
AT radio 
Haas yra 
ganizacijų.
ir visos katalikiškos 
cijos. Ji rūpinasi visų karo bo-

per 
Antanaitienės WH- 
programą. Ponia 

galva 75 moterų or- 
kurių tarpe randasi 

organiza-

f

nų vajų pasekmėmis. Savo kal
boje ji nuoširdžiai pagerbė lie- 

, tuvius už jųjų nuolatinį ir gau
sų bonų pirkimą. Tuo pačiu ji 

’ ragino visus paremti ir Septin
tą Karo Paskolos Bonų Vajų. 
! ★ Ponai Antanas ir Valerija 
Biliūnai, Westville. N. J., minč- 

I jo savo 35 metų vedyb sukaktu
ves.
★ Šiomis dienomis Kapitonas 

daktaras Jonas Laurušionis, 
Dėdės Šamo tarnyboj, su savo 
žmona Edna, parvyko iš Loui- 
siana valstybės aplankyti savo 
tėvelius, ponus Laurušionius, 
Gibbstown, N. J., ir ponus Ma- 
tišauskus. Paulsboro, N. J.
★ Ponia Elzbieta Stadelnin- 

kienė, 626 N. 12th gatvė, grįžo 
; iš ligoninės, po sunkios, bet
sėkmingos operacijos. Ligonė 
dabar ilsisi namuose.

j ★ Ponai Stanislovas ir Apa- 
lionija Žvigaičiai, 5426 Wood- 
land Avenue. gražiai prisiminė 
savo kareivio sūnaus Stanislo
vo vardadienį, nors jis yra a- 
noj pusėj jūrų, nupirkdami jo 
vardu bonų už 8600.00.
★ Ponai Julius ir Pranciška 

Jablonskiai, 2141 N. 7th gatvė, 
praneša, kad jų dukrelė Pran
ciška. gegužės 6-tą ištekėjo už 
pono Killiam Kleinz.
★ S. W. Philadelphijos ALCA 

Klubas ruošiasi dideliam bonų 
vajui, gegužės 13-tą. Šis lietu
vių klubas nors nedidelis, bet 
kiekvieną kartą išperka dideles 
sumas bonų. Jo pirmininaas po
nas Juozas Žekas ir raštininkė,

« panelė Elena Freitikiūtė, nenu- 
► ilstamai darbuojasi savo klu

bo ir narių labui.
★ Mirė, balandžio 30-tą, Kazi

mieras Lukošius, 1746 E. Moya-
’ mensing Avenue. 
,I gegužės penktą d. 
. nėmis apeigomis.
★ Mirė, gegužės 

centas Slavickas.
žiaus. Gyveno 2410 E. Alleghe- 
ny Avė. Palaidotas gegužės 7-tą. 
Pamaldos buvo laikomos Šv. 
Jurgio bažnyčioj.
★ Balandžio 30-tą palaidota 

Amiilija Labanauskienė. 1944
( N. 3rd gatvė. — ir Mykolas Ty
la. 342 Earp gatvė.
★ Gegužės 2-trą palaidota 

Teklė Stankienė. 7105 Sellers 
Avenue, Upper Darbv, Pa.

| ‘ “Bitelė”

Šiomis dienomis pp. 
Anastazija Kudirkai. 
Franklin St.. minėjo 
metų vedybinio gyvenimo
kaktį. šia proga p. M. Balutie- 
nei. pp. Kudirkų giminaitei va-Į 
dovaujant. suruoštas šaunus i 
pagerbimas pp. Kudirkų namuo-: 
se. Dalyvavo apie 50 svečių ir 
viešnių. Toastmasteriu buvo p.' 
A. F. Kneižys.

pp. Vincas ir Anastazija Ku
dirkai ir jų šeima nesijautė taip i 
linksmai, nes tą dieną mirė jų 
sūnaus Bronio žmonos motinė
lė. Bet nebuvo galima atidėti to Į 
parengimo, nes buvo atvažiavu-Į 
šių iš tolimų kolonijų — Wa-| 
terbury ir kitų. Tačiau tas pa
rengimas nebuvo toks linksmas, 
nes jame nedalyvavo pp. Kudir
kų sūnus ir marti, kurios moti
nėlė mirė tą dieną. Ne tik. kad 
dėl iš toliau atvažiavusių nebu
vo galima atidėti, bet ir dėl pp.. 
Kudirkų sūnaus Vinco, kuris1 
praleidęs atostogas pas savo 
žmonelę ir tėvelius, turi grįžti į 
J. V. laivyno tarnybą geg. 11 d. 
Taigi šis parengimas buvo ne' 
tik pagerbti pp. Kudirkus. jų 
vedybinio gyvenimo sukakties! 
proga, bet kartu pagerbti ir jų 
sūnų Vincą, kuris išbuvo Pacifi- 
ko salose apie tris metus.

pp. Vincas ir Anastazija Ku
dirkai gavo daug sveikinimų 
žodžiu, laiškais ir telegramo
mis: gavo daug gražių ir bran
gių dovanų.

Reikia pažymėti, kad pp. Ku
dirkos yra ilgamečiai veikėjai, 
pirmieji parapijos kūrėjai, p. 
Vincas Kudirka yra LDS orga
nizacijos vienas iš įkūrėjų ir 
Garbės narys.

Sveikiname ir linkime pp. Ku- 
dirkam ilgiausių metų!

“■Darbininko” skaitytojas. Ne-'kun. S. P. Kneižis ir p. A. F.'name, kad Jordan Hali yra ne
žiūrint kur jis buvo, jis norėjo. Kneižys. į toli Symphony Hali, kampas
kad jį lankytų laikraštis ‘Dar-į Dalyvavo nemažai žmonių. Huntington Avė. ir Gainsboro 
bininkas’. Dabar sugrįžęs į Pelnas buvo skiriamas karei- St.
Jung. Valstybes, kada jį aplan- viams remti.
kė tėveliai ir brolis, tai jis pra- -------------
šė. kad jam siųstų “Darbinin- Sodalicijos vakaro rengimo j 
ką”. Karys Jonas baigia pa- komisijoj buvo pp. prefekte A- 
sveikti. Jį tikrai Dievas g<     _______ , „,  ______, 

šiomis dienomis karį Joną L V- V asihunaite. i ____
Kulišauską aplankė jo tėveliai.!
pp. Kavolynai, p. Ona Warabow
ir kiti.

PADEKITE KAILINIUS |
STORAGE! Jeigu norite gauti daugiau in- 

’ formacijų kaip važiuoti į lietu- 
1 vių darbininkų radio koncertą. 

,, -. c/ J, . _.-rir>r o i I tai šaukite telephonu — NOR-;elbejo. nele Smelstoryte, B. Bartulyte.; '

Palaidotas 
su bažnyti-

2-trą. Vin-
70 metų am-

Norvvoodiečiai visuomet gau
siai dalyvauja parengimuose. 
Daug kas ruošiasi dalyvauti 
Lietuvių radio programos kon
certe sekmadienį, gegužės 20 d., 
3:30 vai. po pietų. Jordan Hali. 
Bostone. Lietuviai įvertina lie
tuvišką radio programą. Jie 
gausiai ją remia. Tą Norwoodie- 
čių garbę turime išlaikyti. | 

į Jeigu kurie dar neturite ra-į 
dio koncerto tikietų. tai tuojau 
įsigykite. Tikietų galima gauti 
Balch Pharmacy, 1140 Wash- 
ington St.. pas A. Mickūną; pas 
p. Oną Pazniokaitę. 58 Heaton 
Avė., ir pas A. F. Kneižį. 50 
Cottage St. j

Lietuviai, šis lietuvių radio 
koncertas yra ruošiamas visų 
lietuvių garbei ir pasididžiavi-j 

Providence vaidintojų grupę mui. Programą ii 
sudarė Kareiviams Remti drau- įžymiausi artistai. Mes visi tu- 
gijos narės i 
mėtina. kad daug darbo įdėjo į 
tą vaidinimą pp. M. Tamašaus
kienė. Jadviga Balikonienė, 
draugijos pirmininkė, ir progra
mos vedėja Alena Kačenienė. 
Tarpuose kalbėjo kun. J. Vaite
kūnas. Providence lietuvių pa
rapijos klebonas, vietinis kleb.

i

IW. J. Chisholm
GRABORIUS

"Asmeniškas PatarnavlmaM’

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Sekmadienį, geg. 6 d. Moterų 
Sąjungos 27 kp. narės “in cor- 
pore” dalyvavo šv. mišiose ir 
bendrai priėmė šv. Komuniją. 

! Po šv. mišių, parapijos svetai
nėje įvyko susirinkimas.

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 i storage pas mus, kur kailiniai 
bus užlaikomi taip, kaip ištikrųjų reikia 
juos užlaikyti.

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

Pavasariniai Drabužiai

J
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< musų 
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.

Tos pačios dienos vakare, pa
rapijos svetainėje. Sodalietės 

: suruošė gražią programą. Pro- 
Tuo pačiu laiku minėjo 35 me-’ vidence lietuvių parapijos Ka

tu vedybinio gyvenimo sukaktį reiviams Remti draugijos vai- 
pp. Gasperas ir Uršulė Paznio- dintojai. kviečiami vietinių Šo
kai. gyv. 58 Heaton Avė. pp. 
Pazniokai išaugino tris sūnus ir 
keturias dukteris. Sūnūs Jonas. 
Juozas ir Gasperas yra karo 
tarnyboje. Viena duktė yra Šv. 
Kazimiero vienuolyne.

Sveikiname pp. Pazniokus 
linkime Dievo palaimos!

ir

Pereitą sekmadienį Naujos 
Anglijos Federacijos apskričio 
seimelyj. Brocktone, dalyvavo 
pp. Ona Pazniokaitė, Jurgis 
Versiackas ir A. F. Kneižys.

G
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411 washington street

BOSTON, MASS.

Karys Kulišauskas 
Dabar Framingham

Balandžio 29 dieną atvyko į 
Cushing ligoninę, Framingham. 
Mass.. karys Jonas Kulišauskas. 
28 m. amžiaus, kuris buvo su
žeistas Luzon saloj. Philippi- 
nuose. balandžio 29 dieną š. m.

Karys Jonas Kulišauskas. ku
rio tėveliai gyv. Norwoode. yra

daliečių. atvyko ir suvaidino 
“Minstrel Show”. Vaidinimas, 
buvo įvairus — dainos, muzika. 
Dainavo choras, solo ir duetai, i

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

špildys mūsųjų 
Moc 4-11 . |

ir pritarėjai. Pažy- retume dalyvauti, šį kartą pasi-| 
daug darbo įdėjo į rodykime dar gausiau. Iš Nor-1

pvoodo labai lengva nuvažiuoti.' 
,Važiuodami autobusais, išlipki-' 
■ me Forest Hill gatvekarių kie- 
me. Ten paimkime Huntington 

Į Avė. gatvekarį ir važiuokime 
.iki Symphony Station. kuri y- 
ra prie pat Jordan Hali. Prime-

n17 rASHINGTON
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ŽINUTES
VIETINES ŽINIOS

uoliai darbuojasi ir mano iki 
Motinos dienai surinkti 85.000. 
Tai bus pusė kvotos. Darbštus 
tėvas Al. yra užsibrėžęs sukelti 
$10,000. Jam šiame sunkiame 
darbe padeda netik komisija, 
bet ir šie geradariai, aukuoda-

DARBININKAS ?

Gerb. Meno Mylėtojų 
Dėmesiui!

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
fcežtadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

Pranas ir Katrė Stra- 
ilgamečiai Seselių rė- 

Morta Šapranienė, at- 
savo m^imo vyro a. a.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway

So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

PUSIAU VAJUS. So. Bostone, 
vajus Jėzaus Nukryžiuoto Sese
lių naujam namui pirkti, Brock- 
torie, tęsiamas. Kun. Albertas
Abračinskas ir visa komisija mi:

Po $100. — Vincentas Skud- 
ris (atminčiai savo motinos a. a. 
Veronikos, širdingos, ilgametės 
Jėzaus Nukryžiuoto Seserų rė
mėjas), 
vinskai, 
mėjai, 
minčiai 
Jono;

Po $50. — Valerijonas ir Do
micėlė Kučinskai;

$25. — Juozapas ir Florencija 
Kasperai, Šv. Petro ir Povilo 
draugija;

Po $20. — Adolfas ir Stanley 
Blinstrub;

Po $10. — Lloyd Bilton;
Po $5. — Domicėlė Grauskie- 

nė savo vyro atminčiai.
Šv. Petro ir Povilo dr. šavo 

susirinkime suaukojo $13.45. 
i Motinos dienos iškilmės prasi
dės 10 vai. ryte, Šv. Petro baž-

MYRA ALIUKONIENĖ, 
( Antanelytė),

L. Vyčių 11 kuopos pirmininkė, 
nuoširdi jaunimo rėmėja, ji ir
gi ragina visus, kad paremti 
jaunimo parengimus. Ypač jos 
nuoširdus pageidavimas, kad su 
jaunimu atvyktų ir jų globėjai. 
Šiuo laiku ji ragina vykti Į Vy
čių Spring Frolic rengiamus šo
kius, kurie įvyks geg.-May 12, 
Kenmore viešbuty, Bostone.

z

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
RE A L ĖST ATE & INSURANCE

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

d

nyčioje. Sodalietės, Šv. Vardo 
draugija, choras ir Vyčiai sueis 
bažnyčion, bendroje eisenoje. 
Bus padarytas pasiaukojimo 
aktas Marijai. Tuomet seks šv. 
mišios, pamokslas, bendra šv. 
Komunija.

Po pamaldų, bažnytinėje salė
je, įvyks vieši pusryčiai. Visi į 
juos kviečiami ir priimami.

Pamaldos — 2:30 v. p.p.
Po pamaldų bus perstatytas 

vaidinimas motinoms pagerbti.
Prezidentas Truman skelbia 

motinos dieną, kaipo Maldos 
dieną. Šv. Tėvas prašo pasaulio 
padaryti gegužės mėnesį. Mal
dos mėnesiu. Proga visiems.

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

(

STEPAS MICKEVIČIUS, 
L. Vyčių 11 Algirdo kuopos iž
dininkas irgi nuoširdžiai kviečia 
visus jaunimo prietelius ir jau
nuosius sportuotojus atsilanky
ti i Spring Frolic šokius, kurie 
Įvyks geg.-May 12, Kenmore 
viešbuty,. Bostone.

Marijos diena šeštadienį, geg. 
12 d., visoje Bostono diecezijoje.

Šv. Petro par. bažnyčioje, 8 v. 
r., bus giedamos šv. mišios šios 
parapijos vaikų ir tėvų intenci
jai. Ir sekomas pamokslas. 
Kviečiami visi bernaičiai ir 
mergaitės tą dieną, pasimelsti, 
priimti šv. Komuniją ir palikti 
išgalimą auką prie Marijos al
toriaus.

Beliko tik 9 dienos ik: didžio
sios meno šventės — Lietuvių į 
Radio KONCERTO, kuris įvyks' 
sekmadienį. gegužės-May 20 a.,| 
3 :30 vai. po pietų, Jordan Hali, I 
Huntington Avė. ir Gainsboro 
St., Boston.

Pereitais metais Naujosios 
Angijos lietuviai ‘ labai gražiai1 
pasirodė koncerte toje pačioje! 
svetainėje ir tuo pačiu laiku, i 
Šįmet turėtų būti užpildytos vi
sos sėdynės. Jeigu mes lietuviai 
be didelio kvietimo ir raginimo! 
užpildėme didžiąją katedrą, tai i 
iš to skaičiaus nors trečdalis! 
galėtų dalyvauti meno šventėje; 
— koncerte.

Gerb. dvasiškiai, profesiona
lai, biznieriai jau yra gausiai l 
parėmę koncertą, įsirašydami 
Garbės Globėjais, Globėjais ir 
Rėmėjais. Nemažas skaičius ge
raširdžių lietuvių, radio progra
mos mylėtojų taip pat parėmė 
koncertą ir toji parama dar vis 
plaukia iš įvairių lietuvių kolo
nijų. Mes visiems rėmėjams 
nuoširdžiai dėkojame ir dėkosi
me per radio iš WESX stoties 
kiekvieną šeštadienį, nuo 1:30 
iki 2:30 vai. po pietų.

Dabar per tas likusias 9 die
nas kviečiame visus iš anksto 
nusipirkti tikietus, kad atėjus į 
svetainę nereikėtų stovėti eilėje, 
kad gauti tikietą. Nusipirku- 
siems tikietus iš anksto nerei
kės laukti. Anksčiau ar vėliau 
atvyksite, visuomet gausite sė
dynę, nes visos sėdynės sunu
meruotos ir niekas kitas jų ne
galės užimti.

Lietuvių Radio KONCERTO 
tikietų galima gauti šiose vieto
se ir pas šiuos asmenis:

Darbininko Administracijoj 
366 West Broadvvay, 

So. Boston 27. Mass.
p. Feliciją Grenaelytę.

5-kių Metų Mirties Sukaktis
A. f A.

EMILIJA JANUŠONIENĖ

Suėjo penki metai 
kaip negailesti n g o j i 
mirtis išplėšė iš mūsų 
tarpo mylimą žmoną ir 
motiną Emiliją Janušo- 

• nienę, palikdama dide
liame nuliūdime vyrą 
Antaną, sūnų diakoną 
Alfonsą ir Bronių, ku
ris šiemet kovo mėne
syje tragingai žuvo ka
ro tarnyboje.

Minint tas liūdnas a. 
a. Emilijos Janušonie- 
nės mirties 5 metų su
kaktuves, gegužės 14 d.,

7 vai. Šv. Petro par. bažnyčioje bus atnašaujamos 
gedulingos šv. mišios už velionės sielą. Prašome 
visų giminių ir pažįstamų dalyvauti šiose pamal
dose ir pasimelsti už jos sielą.

Nuliūdusi lieka,
JANUŠONIŲ ŠEIMA.

366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

p. Antaną Daukantą,
9 Lincoln St., 

Cambridge, Mass. 
p. Joną Romaną, 
89 Franklin St.,
Allston, Mass.

p. Ievą Kudarauskienę,
171 W. 5th St.,

So. Boston, Mass. 
p. Oną Pazniokaitę.

58 Heaton Avė.. 
Norvvood, Mass. 

p. Feliksą Zalecką. 
374 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 
Balch Pharmacy,

p. A. Mickūnų, 
1140 VVashington St.. 

Norvvood. Mass.
p. B. Cunienę,
29 Gould St..

W. Roxbury. Mass.

1

I

I

20 d. — Tėv. Justinas Vaškvs.
Neuark, N. J. — Švenč. Tre

jybės parapijoje, misijos ir 40 
vai. atlaidai gegužės 14-22 d.— 
Tėv. Juvenalis Liauba.

Franciscan F atkers
Mauni St. Francis, Greene, Me.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

GERAS NAMAS 
PARDAVIMUI

South Boston. trijų aukštų 
namas 4-5-5 kambariai su visais 
gražiais įtaisais, kaipo baltos 

Įsinkos, vanos, copper boilers, 
(dideli užupakaliniai piazzai, arti 
j vandens, rendas neša $90. į mė- 
I nesį. Randasi ant Peters St. prie 
i “N” ir 7th Sts. Taip pat aš tu- 
I riu pardavimui daug kitų namų 
(skirtingose vietose, Dorchester 
Roslindale ir West Roxbury.

WM. AMSIE,
30 Carruth St., Dorchester.

Mass. Tel. GEN 3719
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Pristatome Vyną, Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų, šiuos 
gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:
BORIS BEVERAGE CO.

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai
220 E SU Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Vietiniams kunigams gelbėti 
šeštadienį ir sekmadienį atva
žiuos kun. Pr. Jakimavičius. S.J. 
iš Weston College.

Sekmadienį jis laikys dvejas 
šventas mišias ir sakys pamoks
lus. parapijos salėje, 492 E. 7th 
St.

Sekmadienį, geg. 13 d., 2 vai. 
p. p., šv. Kryžiaus Katedroje 
bus laikomos pamaldos ir pa
mokinimai duodami bernai
čiams pašaukimo reikale. Ber
naičiai suvažiuos iš visos diece
zijos parapijų.

Draugijų Valdybų Adresai

Take Years From Yourį
Looks.

Facc looks younger 
vvhen framed in the 

soft appcaling 
Permanent Wave. |

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

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. 
Luxuiious Waves Sėt VVhile You Rclax in 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist alvvays present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Ever.ir.gs

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

West Broadway,

Savininkas

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

Parapijos Veikimo 
Kalendorius

Gegužės 20 d., Darbininkų Ra
dio Koncertas.

Geg. 26 d., parapijas vaikų 
pirma šv. Komunija.

Geg. 27 d., Moterų-Merginų 
kareiviams remti skyrius ruo
šia parengimą naudai Jėzaus 
Nukryžiuoto Seselių naujam 
namui.

Geg. 27 d., baigsis Velykinės 
išpažinties laikas.

Birž. 3 d., 2 v. p.p.. įvyks Die
vo Kūno šventės procesija lau
ke. apie bažnyčią. Kviečiame vi
sas draugijas dalyvauti su vė
liavomis ir ženklais.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

TeL So. Boston 1298. 
Vlce-Pirmininkė — B. Gailiūnienft, 

8 Winfield SL. So. Boston, Mass. 
t*rot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštinlnKe.

6V JONO EV. BL. PASALPINĖ6

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

! Draugija laiko susirinkimus kas trt 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesic 

j 2 vai. po pietų. Parapijos saič
492 E. 7th SL. So. Boston. Mass

i

Žuvo Karo VeiksmuoseŽuvo Karo Veiksmuose

Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

Jūreivis Harold Kelsey (Kvie- 
tinskas). kurio motinėlė 
Mary Daley gyv. 76 Marine Rd., 
So. Boston. militariai palaido
tas Pacifike. Tokią žinią gavo 
iš Karo Departmento jo moti
nėlė. Jūreivis Harold buvo 
19 m. amžiaus.

Reiškiame užuojautą 1

Mrs.

tik

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais 
“Darbininką”.

remia

I

p. Marijoną Bartkevičienę, 
680 No. Main St., 
Brockton, Mass.

p. Aleną Liolienę,
33 Sheldon Street, 
Brockton, Mass.

p. Oną Ivaškienę, 
440 E. 6th St., 

So. Boston. Mass.
p. Marijoną Gailienę, 

38 Train Street, 
Dorchester. Mass.

p. Marijoną Karčiauskienę,
9 Raven St., 

Dorchester. Mass.
p. Katriną Namaksienę,

37 Oriole St.,
W. Roxbury, Mass.

Koncerto tikietus galite užsi
sakyti ir telephonu arba laiš
kais. Kaip būtų malonu po kon
certo paskelbti, kad Jordan 
Hali visos sėdynės buvo užpil
dytos. Tai būtų tikras lietuvių 
pasididžiavimas ir radio prog
ramai būtų suteikta stambi pa
rama. Radio programos ir kon
certo reikalais galite kreiptis 
šiuo adresu:

DARBININKAS RADIO
366 West Broadway. 

South Boston 27, Mass. 
Telephonas: — 

SOUth Boston 2680 
NORwood 1449

Septintosios Karo Bonų 
Vajaus Parengimas

Adv. Jonas J- Grigalius, So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos pirmininkas, praneša, kad 
kaip praeityje, taip ir dabar to
ji draugija vadovaus karo bonų 
pardavime.

Lietuvių masinis susirinkimas 
karo bonams parduoti įvyks 
sekmadienį, gegužės 27 d., po 
pietų. Lietuvių svetainėje, 309 
E Street, So. Boston.

Šis pranešimas yra daromas, 
kad visi lietuviai žinotų ir pa
lauktų tos dienos pirkimui karo 
bonų lietuvių masiniame susi
rinkime, kad būtų atiduotas ati
tinkamas kreditas lietuviams.

Tą pačią dieną įvyks “Šurum- 
Burum”, kurį ruošia So. Bosto
no Lietuvių Piliečių draugija. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti 
šiame parengime. Taipgi pa
kvieskite savo draugus daly
vauti šiame parengime. Rap.

SKAUDA NUGARĄ?
KARŠČIO — GREITĮ

Karštis palengvina raumenų skausmus — 
greitai, sėkmingai. Norint gaut pageidau
jama. nuolatini palengvinimą karščiu išti
sas dienas, pačioj skaudamoj vietoj, uždėk 
viena didelį Johnson s RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PLASTERI — arba storesnįjj. 
šiltesnį Johnson's Plasterį Nugarai... Len
gvi. veiklūs jo vaistai švelniai kaitina nu
gara. išjudina kraujo apytaką veikia 
prieš jo susikuopima. atliuosuoja skaus
mą... Šiltas audeklinis apdangas palaiko 
kūno karšti, saugo nugara nuo atšalimo, 
teikia nuolatine parama. Išbandyk šj 
švarų. lengva, patikrinta būda "karščiu 
gydyti" paprasta nugaros gėlimą ir ki
tus raumenų skausmus — ŠIANDIEN. 
(Jei turi chroniška nugaros gėlimą, eik 
pas gydytojaiVisuomet reikalauk 
TIKROJO, Johnson and Johnson paga
minto.

CROSS PLASTER
PLASTER

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

335-328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

$85.00 u p 
32.00 up

Factory to you
Monuments
Markers

Ali lettering and delivery
anywhere in New England 

Writc for catalog

Memorial Granite Co., Ine.
159 Hancock Street 

Quincy, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK6 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

I
I

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1945 m.

------------- Į
Lcwiston, Maine — šv. Patri-1 

ko bažnyčios koplyčioje, gegu-' 
žės 10—20 d. — Tėv. Juvenalis 
Liauba.

Havcrhill, Mass. — šv. Jurgio 
parapijoje, gegužės 6—13 d. — 
Tėv. Justinas Vaškys.

Rumford. Maine — Šv. 
nazo bažnyčioje.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt| 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

Ata-
geguaės 17—

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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O Tai Dyvai

t r
or

pažiba. Anna Kaskas. gegu- 
liktąją, 4 vak po pietų. 
High School Auditorijų-

dainą mylintieji, kaip 
taip ir amerikiečiai, 

triai laukia gegužės 
os.

Anna Kaskas, Pagarsėjusi Amerikos Kontralto, 
Sužavės ir Kerės Tūkstantinę Dainą 

Pamylusią Publiką

Xeie Britain. Conn.
driejaus lietuvių parapijos Auk J and. one could suppose. 
sinio Jubiliejaus proga, lietu-'“’~ 
vių ir anglų spauda plačiai ra-: 
š apie Įvykstantį koncertą, ku-! 
y: išpildys mylimiausia talen
tinga lietuvaitė giesmininkė ir 
įžymiausia Metropolitan Ope
ros 
žūs

-n

Visi 
lietuviai 
nekantriai laukia gegužės try
liktosios kurią išpuola ir iškil
mingoji Motinos Diena, kad pa
matyti pagarsėjusią kerėjančią 
dainos karalaitę ir tapti sužavė
tais stebėtinai meliodingu A- 
merikos kontraltu. 
Kanados dienraštis 
Globė and ■ Mali“ 
“One of the world’s

PASVENUNiMAS 
MOTINA!

ras ir Marijos Vaikelių draugija 
ruošia pusryčius Motinos Die
noje, tuojaus po sumos, pager
bimui visų motinų, parapijos 
svetainėje. Kviečia visus vyrus 
ir moteris atsilankyti.

Praeitą savaitę prie darbo 
skaudžiai sužeistas mūsų geras 
parapijietis Pranas Cičirka. Vi
si parapijiečiai savo maldose 
prašykim Dievo sveikatos vi
siems sužeistiems ir mūsų pa
rapijos ligoniams, kurių tarpe 
yra ilgametis mūsų parapijietis 
Pranas Meižis, Marijona Riškie
nė

Daug išvargai, iškentėjai, 
Kol tu mumis išauklėjai,

Miela motinėle!
Gal ne kartą už tą trusą. 
Užuot ačiū—tau dėl mūsų

Širdužę sugėlė?!..

Bet tu, miela motinyte. 
Nesiliovei mus mokyti —

Kaip gyventi reikia. 
Už tatai miela matuše. 
Tave mylim visa dūšia.

Ir visad mylėsime. 
Tavo žodžių aidą mielą 
Vir girdėsim savo sieloj.

Lyg gražiausią giesmę. 
O šiandieną, susiėję, 
Tarę ačiū, kad auklėjai—

Geidžiam tau, brangioji. 
Kad Dievulis visa sauja 
Duot’, ką tujen reikalauji;

Ko tik tau stokoja!..

Motinos Dienoje Karių Moti
nų draugijos ruošia šaunią pro
gramą pagerbimui motinų. Dai
nų programą išpildys pasižymė
jusi ir visų mylima Stulginskį, 
šeima, susidedanti iš trijų se- 

Lsučių ir broliuko, gal ir tėvelis 
prisidės su savo muzika, ši šei
ma tikrai yra garbės verta. 
Taipgi mūsų vietos jaunimas 

i paįvairins programą. Atvyksta 
Karių Motinų draugijų narės iš 

'apylinkių kolonijų, kad paro
džius savo vieningą draugišku
mą, mūsų rengėjoms. Progra- 

įmai užsibaigus, seks šokiai prie 
1 smagios orkestros. Patartina vi- 
: siems šios kolonijos lietuviams 
i ir lietuvaitėms atsilankyti ir pa- 

iškajai Motinai Marijai. Ap- siklausyti gražių lietuviškų dai- 
! vainikavimo iškilmės prasidės 2 nelių, monologų ir kalbų ir pa- 
; valandą po pietų. i gerbti visas motinėles. M.

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

Gegužės 13. Motinos Dienoje; Automobiliams susimušus, 
'visos katalikiškos moterų drau-'skaudžiai sužeistos sesutės Ona

I

i

šv. An-jit won the singer a triumph 
’onH cnnnn«Pt CCF-
tain to be brought forward 
there again“.

Be to. lietuviams bus skais
čiausia paguoda ir neišreiškia
mas džiaugsmas, kai kerėjanti 
dainos karalaitė Anna Kaskas 
sugiedos Banaičio "Maldą", ku
rios žodžiai maždaug skamba 
sekančiai: "Viišpatie, galinga
sis pasaulio Valdove, laimink 
mūsų tėvūne Lietuvą ir jai su
teik tvirtybės kančioje: leisk 
jai gyventi ir klestėti galybėje; 
globok ją ir padaryk ją laisvą 
ilgiems amžiams ateityje.”

Sužavėti ta antgamtine vilti
mi. lietuviai galės neramias šir
dis kelti į padanges, tikėdami, 
kad numylėta jų tėvynė Lietu
va ir vėl bus laisva ir nepri-

ir Marijona Drišienė. M.

BRIDGEPORT. CONN.

Ateinantį sekmadienį Moti
nos diena. Tą dieną rengiamas 
parapijos choro gražus koncer
tas motinėlių pagerbimui. Cho
ras išpildys daug gražių lietu
viškų liaudies dainelių; bus so
lo. duetų, kvartetų ir smuikų 
solo. Visi kviečiami atsilankyti 
į gražų parengimą.

---------- s?

štai kaip 
“Toronto 

atsiliepia: klausoma respublika laisvųjų 
best contr- 

alto voices. plūs those ęualities 
of mind and heart 
mark the difference 
good singer and a 
Gi dienraštis 
(Tenn. ) Joumal” 
Kaskas 
of unusual 
warm. 
she has the most 
capacitv for versatile interpret- 
ative expression. She has exotic 
dramatic abilitv. utterly ap- 
pealing tenderness, and a disar- 
ming flair for winsome come- 
dy". Arba kaip dienraštis “Buf- 
falo Courier Express" reiškia: 
“Personally verv attractive... 
Opulent 
alto timbre, 
ab’e taste 
liancy.”

Pavyzdžiui, Bostono Simfoni
jos Orkestros vadas Serge Kou- 
ssevitzky štai ką turi apie ją 
pasakyti: “A marvelous 
and great human 
Slūgs v.'ith warmth 
r:ty. Anna Kas!- 
to produce 
throat būt 
head. too.“ Gi įžymusis 
kos kritikas Hovard

Times-e 
K a.-kas, 
h a - not 
since the 
the part of Azucena. 
is rich 
bodied 
ex:x rt!

; v

— which 
between a 

great one." 
"Knoxville 

žymi: “Miss
endowed with a voice 

range
veivery tone. Above all.

and rich.

wonderfu!

BROOKLYN, N. Y.
Kun. Vincentas J. 

Pažereckas
Balandžio 3 d., šv. Jokūbo

tautų gyvenime pasaulyje. Prokatedroje J. E. vysk. Tho-
Už tą šviesią viltį ir brangią mas Molloy įšventino kun. Vin- 

paguodą lietuviai bus dėkingi centą J. Pažarecką. 
mylimiausiai lietuvaitei Operos 
pažibai ir kerėjančiai dainos 
karalaitei Anna Kaskas.

Neveltui Kanados dienraštis 
“Toronto Telegram pareiškė: 
"Millions u:ill hear and bless 
her. — Milijonai išgirs ją ir lai
mins ją”.

I

PAGERBIMO PIETUS
S. ir A. Pažereckai, jaunojo 

kunigo tėvai, bal. 3 d. suruošė 
pagerbimo pietus savo namuo
se. Dalyvavo daug kunigų, gi
minių ir svečių.

Linkėjimus jaunam kunigui 
pareiškė kunigai: J. Aleksiūnas.

Todėl, vietos ir apylinkių lie- N. Pakalnis, K. Paulionis, J. 
Balkūnas, J. Gurinskas, Dr. A. 
Bružas, Dr. J. Starkus, K. Žvir
blis. J. Kartavičius, V. Masiu
lis, A. Pažereckas. K. Malakau
skas ir A. Masaitis. Pasveikino 
gražiai red. J. B. Laučka ir jau
nojo kunigo tėveliai. Kun. V. J. 
Pažereckas už pareikštus linkė-

tuviai, nepamirškite gegužės 
tryliktosios. Ir žinokite, kad tą 
dieną visi keliai eina į New Bri
tain. Conn.. nes gegužės trylik
tąją, 4 vai. po pietų. Senior 
High School Auditorijoje, ta
lentinga lietuvaitė giesmininkė 
ir pagarsėjusi Metropolitan O- 
peros artistė Anna Kaskas me- jimus nuoširdžiai padėkojo.

PRIMICIJOS
Laiminga Angelų Karalienės

verv
voice of genuine contr-

used with admir- 
and effective bril- budingu lakštingalos balsu ne 

tik sužavės, bet ir kerės tūks-'

as
tonas 

has music

voice 
intelligence. 
and autho- 
kncws how 

with her 
in her 
muzi-

W. Hess 
dienraščio “Cinci.nnati 
tar” skiltyse: “Anna 

who, unfortunately. 
appeared in Cincinnati 
season of 1938, sang 

The voice 
with full- 
It was so 

it gavę 
the var- 
through 
passes. 

by skill-

t r u e ex presai on 
ious emot 
v.’hlch the 
. l.ss Kassas 
fui makeup 
self into old

ramatization made

i

tantmę dainą pamylusią publi- parapjja> susilaukus naujo Die- 
ką.

NEW BRITAIN, CONN.
Sąjungiečiu Dėmesiui

Sekmadienį, gegužės 13 d. vi
sos Sąjungietės malonėsite su
sirinkti į parapijos salę prieš 9 
valandą rytą. Iš ten eisime vi
sos “in corpore” į bažnyčią da
lyvauti šv. mišiose ir bendrai 
priimti šv. Komuniją. Po šv. mi
šių susirinksime į parapijos sa
lę. kur įvyks bendri pusryčiai. 
Dalyvaus ir Šv. Vardo draugijos 
nariai.

Samata. vo tarno — tarpininko tarp Die
vo ir žmonių.

Balandžio 8 d. 
čioje iškilmingas 
mišias laikė tik 
kun. Vincentas J. Pažereckas.

Naująjį kunigą lydėjo bažny
čion klebonas 
— arkikunigas, 
žereckas 
kun. J. Balkūnas — 
nas. altoriaus tarnai, 
gražioje,

O tai dyvai, 
Didi dyvai buvo:
Ir užšalo 
Ežers vasaraitėj.
Kur girdysiu 
Bėrąjį žirgaitį.
Kur išplausiu 
Liepos kibiraitį?
Laimė lėmė 
Saulužės dienaitę, 
Ir atšilo
Ežero ledaitis.
Čion girdysiu 
Bėrąjį žirgaitį.
Čion išplausiu 
Liepos kibiraitį.
Iš bajorų
Brolis žirgą pirko, 
Iš Pakalnės
Brolis marčią vedė. 
O ko žvengia 
Bėrasis žirgaitis? 
O ko verkia 
Jaunoji mergaitė? 
Žveng žirgaitis 
Žaliųjų avižaičių. 
Verk mergaitė 
Pirmųjų dienaičių.

Gegužės 17 d. prasidės parapi
jos metinis bazaras. Parapijie
čiai tpri atminti savo metinį pa
rapijos parengimą ir skaitlingai 
lankytis.

Gegužės 20 d. įvyks mūsų pa
rapijos mergaičių rengiamoji 

gijos ir kuopos ruošiasi iškil- ir Betty Šidlauskaitės. Po dvie- iškilminga procesija, būtent, 
raingai dalyvauti šv. mišiose ir jų savaičių parvežta iš ligoni-, karūnavimas P. Š. stovylos. Ma- 
bendrai priimti šv. Komuniją. | nės į savo namus Ona, o sesutė nau, kad visos parapijos mer- 
ir pagerbti visas savo gyvas ir Bety. kuri yra karo tarnyboj, gaitės dalyvaus procesijoj, 
mirusias motinėles, ypatingai tapo išvežta į karo ligoninę toli- ___________
savo Dangišką Motinėlę Mariją, mesniam 
Taigi kviečiame visas moteris ■ 
ir merginas susirinkti prieš 10 
valandą į parapijos svetainę iš j 
kur bendroj eisenoj rinksimės į į

i bažnyčią.
-■

■ Šv. Kazimiero parapijos cho-

Tėvai ir motinėlės 
gr.žtančių jaunuolių

laukia savo 
iš Europos, 
choras lau- 
dainininkų,

mūsų bažny- 
pirmąsias šv. 
ką įšventintas

kun. Aleksiūnas! 
kun. Ant. Pa-!

(brolis) — diakonas, 
subdiako-

Jie ėjo
baltai apsirėdžiusių 

vaikučių procesijoje. Bažnyčioje’ 
buvo sutiktas giesmėmis, choro 

; ir vargonų, muz. P. Dulkės va- 
f
I

žereckai pasidžiaugė turėdami 
laimės išleisti antrąjį sūnų į 
kunigus.

Primicijantas kun. V. J. Pa
žereckas gražiai lietuviškai pa
dėkojo visiems 
riams. kurie jam padėjo šį tiks
lą. Kristaus tarno — kunigo 
vietą pasiekti.

Meninę dalį išpildė Angelų 
Karalienės par. choras ir solis
tai, 
kei.

dovybėje.
Choras šį kartą ypač gražiai1 

pasirodė.
Pamokslą pasakė kun. Jurgis 

A. Paškauskas. Gimimo Švč. P.

savo gerada-

vadovaujant muz. Pr. Du!

NEWARK,N.J.
IŠ PARAPIJOS VEIKIMO

and colorful, 
lustrous tone. 
.• managed that 

to all
onal stages 

character 
managed 
to transform her-
gypsy which her 

real. Her 
d impersonation deser- 

place”. Arba dienraš- 
w York Wor!d-Telegram’ 

pirmame puslapyje: 
a surprise lašt 
Azucena of Anna 
had been called 

replace Bruną Castag-' 
was iii, and her imper- 
(a ‘first time’ for the 

itan. at least) had 
■rgv and vividness that 
____ - I

i......
was
.n the

She

BiE 1$ ST1LL THERE!
Keep

Buymg
^3* Eztra

Bonds!

MIRĖ
Gegužės 1 d. mirė Magdalena 

Prebulienė (Matulevičiūtė) po 
36 valandų sukrėtimo ligos Ge
neral ligoninėje. Paliko didelia- Marijos parapijos. Chicago, III. 
me nuliūdime vyrą Juozą Pra- klebonas. Pažereckų giminaitis, 
bulį. ligonį, kuris randasi Gene-į 
ral ligoninėje, dvi dukteris —' 
Suzaną ir Aldoną ir sūnų Juo
zą. taipgi 5 anūkus, dvi seseris 
— O. Jeninienę ir B. Mičiūnienę j

; ir kitas gimines.
Velionė pragyveno šioje šaly

je 42 metus. Priklausė prie Tre
tininkų trečiojo ordeno, Šv. Ro
žančiaus brolijos. LRKSA 109 
kuopos ir LSD draugijos. Velio
nė buvo kilus iš Lietuvos, Moc- 
kavos kaimo, Rudviečio par.

Palaidota iškilmingai iš Šv. 
Andriejaus lietuvių par. bažny
čios švč. Marijos kapuose. Prie 
velionės karsto buvo sudėta a-

bukietų.
Tėvas būna 
Magdalenos

T. M.

1 pie šimtas dvasinių 
Lai dangiškasis

! gailestingas a. a. 
Prebulienės vėlei.

Altorius skendo gėlėse.
Po mišių sekė laiminimas pa

rapijiečių, kurių dalyvavo ne 
mažiau kaip 1.000.

PAGERBIMO BANKIETAS
Po primicijų Apreiškimo par. 

salėje įvyko šaunus pagerbimo 
bankietas. Buvo per 400 žmo
nių.

Dalyvavo šie kunigai: J. A- 
leksiūnas, kuris buvo vakaro 
vedėju, J. A. Paškauskas, N. 
Pakalnis. K. Paulionis, J. Bal- 
kūnas, J. Simonaitis, P. Leke- 
šis, J. Kartavičius, A. Petraus
kas. V. Masiulis, A. Pažereckas, 
A. Masaitis. T. Chase, H. Kerns 
ir B. Liubauskas. Visi jie svei
kino jauną primicijantą. Gražią 
sveikinimo kalbą pasakė K. 
Krušinskas. Tėvai S. ir A. Pa

Švč. Trejybės lietuvių par. i 
bažnyčioje gegužės 14 dieną 
prasidės vienos savaitės misijos 
ir baigsis su 40 Valandų Atlai
dais gegužės 22 dienos vakare. 
Misijas ves Tėvas Juvenalis, 
pranciškonas iš Greene, Maine.

Kviečiu visus savo parapijie
čius ir kaimynus atsilankyti į 
minėtas misijas, naudotis Die
vo malonėmis ir baigti savo Ve
ikmę išpažintį, kas kiekvienam 
katalikui yra brangu ir šventa 
gyventi su Dievu.

Kleb. Kun. I. Kelmelis.

NEW HAVEN, CONN
APVAINIKAVIMAS PANE

LĖS ŠVENČIAUSIOS

GIVE KEEP YOUR
RED CROSS
JTH/SS/DE

Motinos Dienoj mūsų parapi
jos Marijos Vaikelių draugijos 
narės ruošiasi prie gegužės mė
nesio didžiausių iškilmių, tai. 
yra apvainikavimo Panelės 
Švenčiausios statulos. Kadangi
šios ceremonijos būna labai iš- ■ 
kilmingos ir gražios, tai patar
tina visiems, kurie gali, atsilan
kyti į bažnyčią ir pamatyti mū
sų jaunų mergaičių gražią dar
buotę ir pareiškimą meilėm dan-

gydymui. Kadangi 
abidvi sesutės yra veiklios cho
ro narės ir darbščios lietuvai-( Taipgi ir parapijos 
tės. Taigi choras, draugės ir kia savo grįžtančių
draugai ir visi parapijiečiai kurie jau keli metai kaip ka- 
reiškia savo simpatiją šioj ne- riauja anapus vandenyno. Jau- 
laimėj ir linki sesutėms greitu n imas linki, kad sveiki sugrįš- 
laiku pasveikti.

t

K/ITUSŲ pergalės arai jau skrenda is Europos mū-
JL šio laukų į Pacifiką... nenugalimų Amerikos 

jėgų reiškėjai padangėse. Mes linkim jiems geros 
kloties. Garbė krašto jaunimui už šitą pergalės 
dieną.

Bet darbo mes nenutrauksime. Pusiaukelėj, tiks
las dar nepasiektas. Visu pasiryžimu ir visomis jė
gomis mes tęsim karą iki pilnos Pergalės... Pacifi
ke ir Europoj... ir iki visi mūsų arai grįš namo.

NEW ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH COMPANY


