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Gerb. Skaitytojų Dėmesiui

Iš priežasties Mirusiųjų 
Atminimo (Memorial 
Day) šventės, gegužės 30 
d., “Darbininko” antradie
nio numeris neišeis.

Tą dieną susikaupkime 
ir pasimelskime už žuvu
sius ir gyvus mūsų karius, 
kurie yra paguldę galvas 
ir kurie kovoja, kad mes 
būtume laisvi, kad mūsų 
šalis išliktų laisva ir taip 
pat, kad pavergtos tautos 
— Lietuva ir kitos atgautų 
laisvę ir nepriklausomybę.

Bolševikai Nežino, Kad 
Smetona Yra Miręs

Chicagos lietuviški ko
munistėliai išsiuntinėjo 
uždarytuose laiškuose la
pelius, nukreiptus prieš A. 
Smetonos rėžimą, ir prašo 
visų, kad Smetonai neduo
tų jokių aukų, nes, girdi, 
Smetonos niekas į Lietuvą 
neįsileis. Tikrai bolševikiš
kai!

Smetona mirė sausio 9 
d. š. m. Taigi, jau penki 
mėnesiai kaip jis ramiai 
ilsisi kapuose, o komunis
tai vis tebešaukia: “neduo
kite Smetonai aukų”. R.
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/(LKFSB) Akyvaizdoje 
kun. Orlemanskio atvežto 
Stalino duotojo žodžio 
gerbti religijos laisvę ir 
net kovoti su religijos per
sekiotojais, KAP primena 
’eligijos padėti pačioj Ru
sijoj: prieš bolševikų revo- 
iuciia Rusijo.je buvo 200 
ortodoksu vyskupų, o.da
bar tik 16 beliko. Prieš re
voliuciją Rusijoje buvo 
13,000 ortodoksų bažny
čių, o dabar tik 200 gali 
būti nnudojama religi
niams tikslams. Katalikai 
Rusijoje turėjo 17 vysku- 
oų, o dabar — nei 
Katalikai

Churchill Pramato Karo

Londonas, geg. 25 — An- taip blogi, 
glijos premieras Churchill 
kalbėjo parlamentui ir pa
sauliui apie dabartinę bū
klę ir ateitį. Jis savo kal
bą apie ateitį parėmė At
lanto Čarteriu, kuris Vo
kietijai nieko negarantuo
ja.

Premieras Churchill pa
sakė, kad turės būti suda
ryta pasaulio organizaci
ja su jėga “išvengti atei
tyj karų arba juos planuo
ti” ir gal būti bus sudary
ta “pasaulinė taryba” iš 
didžiųjų valstybių ir “pa
saulinis susirinkimas” iš 
mažesniųjų.

Besąlyginis pasidavimas 
tebėra šio karo siekis, sa
ko premieras Churchill. 
Prancūzų Tautinis Išlais
vinimo Komitetas turi 
įgauti “ketvirtą vietą Di- 
i džiajame Susivienyme”, 
; kuris užims valdyti Pran- 
1 cūzijos išlaisvintas sritis. 
Prez. Roosevelto sutikimu, 
premieras Churchill parduoda Pato žinelę, 
kvietė gen. De Gaulle į t Vilnių atvyko lietuvių ka- 

' “ i medžioklės, i Londoną. j riniai daliniai, vadovauja-
Visų pirma jie apsupo; Premieras Churchill la-|mi gen. Plechavičiaus, ku- 

siautėjimus Žiežmariuose, šventoriaus vartus, kad iš t>ai palankiai atsiliepė apie irių uždavinys esąs sukon- 
’’ Ši parapija yra Kaišedorių bažnyčios niekas negalėtų j Ispanijos valdžios neitra-’troliuoti lenkų partizanų
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vieno.
turėjo keletą 

tūkstančių kunigų, dabar 
jų tik 5 beliko. Daugiau,! 
kaip 500 kunigų buvo iš- pavieniai rymančių ant apžėlusių ar tai naujai supiltų kapų. Žiūrėdami į šį pa- 
tremta į Rusiją iš Rytų veikslą matome raudančią našlaitę, kuri savo graudingu balseliu kalbasi su šal- 
Lenkijos ir tik apie 16 iš! tame kape besiilsinčia motinėle. Ji prisimena anuos paskutiniuosius motinos žo- 
jų galėjo iš Rusijos išvyk-! delius ir juos kartoja: “Dukrele, tu man nesiguosi”, ...padavei kryžių į rankas... 
ti. Jei Rusijoje yra tikybos! Vėl drebančia ranka paglostei kaktą, kuri raukšlėjos nuo audrų... nustojo kojos 
laisvė, kodėl net 42,000 or
todoksu cerkvių tebėra 
uždaryta ?

i

mušę taktą ir pajutau, kad jau esu viena...

Lietuvių komunistų “Lie
tuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas” renka aukas 
ir pundelius lietuvių kolo
nijose ne Lietuvos ir lietu
vių šelpimui, bet Sovietų 
Rusijos žmonių. Tačiau 
rinkėjai to nepasako auko
tojams.

Kaip žinoma, komunistų 
sudarytas “Lietuvai Pa
gelbos Teikimo Komite
tas” negavo leidimo rinkti 
aukas. Dabar tas komite
tas prisidėjo prie “Russian 
War Reiief, Ine.” ir visos 
aukos, kurias komunistai 
ar komunistuojanti rinkė
jai surenka, eina į tą rusų 
šelpimo iždą.

Įvairių tautų komunisti
nės grupės iki birželio 22 
d. turi surinkti 100,000 
pundelių (kits) ir $250,- 
000. Lietuvių, latvių ir es
tų komunistų komitetai 
turi surinkti 10,000 punde
lių (kits). Tokią kvotą 
nustatė rusų šelpimo ko
mitetas.

Lietuviai komunistai 
skelbia, kad lietuviai Ru
sijoj gauna tuos pundelius 
(kits) ir pinigines aukas 
Gal ir gauna tie, kuriems 
Sovietų Rusijos šelpime 
komitetas duoda, bet ju 
negauna tie lietuviai, ku
rie yra ištremti į Sibirą 
negauna tie, kurie nėra ko
munistai arba komunis
tams pataikaujanti.

Lietuvos ir lietuvių šel
pimu rūpinasi tik Kunieru 
Vienybė, Lietuvai Gelbėti 
Fondas ir neseniai persior
ganizavęs Amerikos Lietu
vių Suvienytas šelpimo

Rusija Pripažinsianti 
De Gaulle Valdžią

DideliGLi5okostoliai gaisus Nacių Siautėjimas 
Žiežmariuose Ir Kaišedoryse

Washington, D. C., geg.
25 — Praneša, kad Sovietu 
Rusija, nežiūrint Ameri
kos pasipriešinimo, pripa- 
žinsianti gen. De Gaulle 
laikinąja valdžia. kaipo 
teisėtą, kuomet Prancūzi
ja bus išlaisvinta.

J. V. Valstybės Depart- 
mentas De Gaulle “laikino
sios valdžios” nepripažįsta 
ir sako, kad tik Prancūzi
jos žmonės demokratiniu 
būdu gali pasirinkti sau Į žmonių nuostoliai Lietu- 
vadus ir valdžią. 'voje — apgailėtinai dideli.

(LKFSB) Mus, per neu-| 
tralius kraštus, pasiekė 
žinia iš Lietuvos, jog ten 
suvestais daviniais bolše
vikų okupacijos metu, per 
vienų metų jų viešpatavi
mo laikotarpį buvo išžudy- . .. . . . , .. , . , .ta apie 3.000 lietuvių, kalė- daugiau, oabegti be jų kontroles,
jime bolševikai laikė apie kaipJ-OOO tikmciujų. Pa- Vienas nacis pareikalavo, 
12.000 Lietuvos žmonių ir z.vmetina. kad Ziezmanuo- kad pasakytų žmonėms is- 
ištrėmė į tolimus Rusijos 
plotus ne mažiau, kaip 45,- 
000 žmonių. Kaip tada el
gėsi bolševikai, dabar pa
našiai elgiasi naciai, taigi

(LKFSB) Neseniai mus ryti žmonių 
pasiekė žinia apie nacių rr:'”’ ----

JAPONAI SUTIKO LEISTI 
ŠELPTI BELAISVIUS 

PHILIPPINUOS
«>

geg.'Washington, D. C
25 — J. V. Valstybės De- 
Dartmentas praneša, kad 
japonai sutiko kas mėnesį 
ileisti $25,000 vertės šal
nos reikmenų įkalintiems
civiliams ir karo belais- 25 
viams Philippinų salose.

CIO Taryba Suspendavo 
Unijos Viršininkus

Įsako Paoaminti Didžiąsias 
Kanuoles

Detroit. Mich., geg. 25 —
Šiomis dienomis 

United Automobile Wor- 
kers (CIO) veikiančioji 
taryba suspendavo 14 
Chrvsler Lokalo 490 virši
ninku, kurie iššaukė strei
ką Chrysler dirbtuvėse.

Unijos viršininkai kalti-
VVashington, D. C., geg

25 — J. V. armija įsakė pa
didinti ginklų gamyba ir narni už sulaužimą sutar- 
pagaminti daugiau didžių- ties, unijos konstitucijos 
ju kanuolių. Šis įsakvmas
išleistas invazijos Euro- kuoti. Streikas sulaikęs 
pon išvakarėse.

ir pasižadėjimą nestrei-

žymėtina, kad Žiežmariuo
se pirmąją bažnyčią pasta
tė karalius Zigmantas, dar 
šešiolikto šimtmečio pra
džioje. Parapijos klebonu 
vra prel. B. Sužiedėlis, ga
bus žmogus ir dėlto vys
kupo paskirtas Kaišedorių 
diecezi jos bažn. tribunolo, 
pirmininku, o taipgi kapi
tulos nariu. Žiežmariuose, 
kaip ir kasmet, pereitų 
metu rugsėjo 8-10 dieno- 

i mis ivyko 40 valandų pa
maldos. Oras buvo gana 
blogas, bet susirinko ne
mažai žmonių naerarbinti 
išstatytą švenčiausi. Su
važiavo net ir iš aovlinkės 
parapijų nemažai tikinčių-j 
iu, o taipgi ir kunigu.
Žmonėms dar besirenkant, i • pasiekė gandas kad vokie
čiai siautėja Kaišedorvse. j 
Tikrai tenai rugsėjo 10 d. 
visa miestą iš nat rvto an- 
sunė ginkluoti vokiečiu 
kariai ir pradėjo frontui 
bei priverstiniems dar
bams gaudyti jaunimą. Iš 

, Kaišedorių priverstinai i 
i buvo išvežta 8 mergaitės 
ir 12 vyrų.

Tą pačią dieną apie 10 
vai. 30 min., atlikę savo’ 
niekšišką darbą Kaišedo- 

užbaigė ryse, vokiečiai atsidangi- 
. no i o rilio foirvrri rln

, darbo produkciją septy- 
'niose Chrysler dirbtuvėse.

Streikieriai i__”.—---------- ---------o.
streiką ir grįžta darban. I no į Žiežmarius, taipgi da- Į

- ■ ------- ---------- --- ——-------- .

Nariai Rpna Ič Karo Fronto Italiini

Fondas. Kiek laiko atgal, 
Lietuvių Kunigų Vienybės 
šelpimo komiteto pastan
gomis gauta iš Raudonojo 
Kryžiaus $10,000 vertės 
medikamentų, kuriuos pa
siuntė į Lietuvą, ir taipgi 
Amerikos Katalikų Vys
kupų šelpimo komitetas 
davė $10,000 medikamen
tams nupirkti ir pasiųsti į 
Lietuvą.

Amerikos lietuvių šelpi- jėgas 13 mylių nuo Cassi-I eina link Romos. Viena da 
mo fondai rūpinasi šelpi- — - x------ ’“:1-------------- ‘------- ’------
mui ir į Sibirą ištremtųjų 
bet Sovietų Rusija neįsi
leidžia nei Raudonojo Kry
žiaus.

Naciai Bėga Iš Karo Fronto Italijoj
Iš Alijantų Centro, Nap- kad privertė nacius bėgti, 

les, Italija, geg. 25 — Ka-' kad nepatekus į alijantų 
nadiečių tankai pralaužė. spąstus. 
Hitlerio liniją ir pastūmė
jo Vokietijos nacių karo'smarkiai puola nacius ir

kad pasakytų žmonėms iš
eiti iš bažnyčios patikrini
mui. Aiškindamas, kad tą 
jam draudžia daryti baž
nyčios kanonai, klebonas 
prel. Sužiedėlis atsisakė tą 
Dadaryti. Tada naciai, ne
žiūrėdami, kad bažnyčioje 
buvo išstatytas Švenčiau- 
sis, apie 10 karių, su gink
lais, kaikurie net ir su ke
purėmis, įėjo į bažnyčią ir 
prievarta išgrūdo žmones, 
tepalikdami tik vaikus ir 
senius. Pasigirdo verks
mas, moterų ir mergaičių 
bei vaikų klyksmas, šauk
smai. Giedo jimas buvo nu
trauktas. Vokiečiai išviso 
suėmė 5 vyrus ir 21 mer
gaitę. Visos mergaitės jau
nos, daugiausia 16-19 me
tų, o kaikurios net 14-15 
metų. Dauguma iš jų tą 
diena buvo išpažinties, pri
ėmė komuniją, net paval
gyti negavo. Kaikuriuos 
tiesiog nuo klausyklų at
plėšė. Miestely pasiliejo a- 
šarų upeliai. Visus suim
tuosius pakrovė į sunkve
žimius ir nugabeno į Kai- 
šedoris, čia paėmė anks
čiau tame mieste suimtą 
jaunimą ir visus nugabeno 
i Vilnių. Diena buvo lietin-1 
ga, bet tie nacių pagrobti 
jaunuoliai neturėjo nei 
tinkamų drabužiu, nei rei
kiamo maisto. Išvežtųjų 
giminės pasiliko kankina
mi baisių spėliojimų. Lie
tuvos vyskuDai dėl šitokio 
elgesio pareiškė protestą.

Alijantų karo jėgos

no, o tuo pačiu laiku ame-, 
rikiečiai vėl užėmė Terra- 
cina. Kita dalis Amerikos 
kariuomenės pasivarė pir
myn Anzio pajūryj taip,

kaip jie iš vir
šaus atrodo. Graikijoj ir 
Jugoslavijoj padėtis pasi
taisė.

Kongrese Ginčas Dėl Per* 
vestų Laivų Rusijai

VVashington, D. C., geg. 
25 —Šiomis dienomis J. V. 
Kongrese kilo klausimas 
dėl pervestų laivų Sovietų 
Rusijai. Pranešimuose sa
koma, kad Jung. Valsty
bės pervedė Rusijai laivą 
“Milwaukee” ir kitus.

Kongresmenai atsiklau
sė valdžios kaip yra su 
tais laivais, ir ar tiesa, kad 
tie laivai yra pervesti Ru
sijai. Valdžios atstovas at
sisakė patvirtinti tuos 
pranešimus, bet nei neuž- 
ginijo.__________

Ukrainiečiai Draugingi 
Lietuviams

v*

(LKFSB)- Ukrainiečių 
laikraštis “Amerika”, pa- 

kad į

lumą, tačiau apgailestavo j veikimą. Iš tų abiejų tau- 
Turkijos “išpūstą atsargu-i tų grumtynių, rašo ukrai- 
mą”, kad iki šiol neįstojo į niečiai. naudojasi trečias 
karą prieš Ašį ir privertė!— vokiečiai, bet čia. kaip 
alijantus nutraukti “lend-i toliau rašo laikraštis, esą 
lease” pagalbą. | kalti lenkai, kurie nors ir

Kalbėdamas apie Lenki- esą patys nelaimėje, visgi 
jos ir Rusijos santykius, i neatsisaką nuo užgrobimo 
pareiškė, kad dalykai nėra; svetimų žemių.

Londonas, 25 — • nutrauks santykius ir gin-
Tūkstančiai Amerikos ir klu ją privers pasiduoti. 
Anglijos lėktuvų iš Britą-į Kaip žinoma, Bulgarijos 
nijos ir Italijos pasiekė valdžia atsistatydino. Vi- 
Vokiėtijos sostinę Berlyną sos partijos atsisakė ben- 
ir Austrijos sostinę Vien- dradarbiauti su pro-nacio 
ną ir kitus nacių okupuo- Kalfoff kabinetu, 
tus industrijos kraštus 
Prancūzijoj ir bombarda
vo.

Sukėlė gaisrus, sunaiki
no aerodromus ir nušovė 
77 nacių lėktuvus.

Pasibaigė Odos Darbininkų 
Streikas

Sovietai Įspėjo Bulgariją

Peabody, Mass., geg. 25 
— Vakar Operating En- 
gineers ir Firemen’s Loka- 
las 93, kurio nariai per 7 

i dienas streikavo ir dėl to 
'streiko 2,700 darbininkų

Londonas, geg. 25 — So- neturėjo darbo, priėmė są- 
vietų Rusijos valdžia, kaip lyginį pasiūlymą 
praneša iš Ankara, pa- streiką.
siuntė Bulgarijai ultima-į Darbininkai ir darbda- 
tumą. Rusai reikalauja, viai sutiko visus nesusi- 
kad bulgarai išsitrauktų iš pratimus pavesti išspręsti 
karo ir nebeduotų jokios tarybai, sudarytai iš dar- 
pagalbos Vokietijai. Jeigu bininkų ir darbdavių ats- 

i neišsitrauks, tai Rusija Itovų.

užbaigti

nesusi-

!

Praneša, kad Suffolk 
County šerifas Sullivan 
kandidatuoja antram ter
minui. Šerifas Sullivan, 
sužinojęs, kad yra ruošia- 

j mas Darbininkų radio

lis kariuomenės yra tik 25 
mylios nuo Romos. Ameri
kiečiai perkirto Appian 
plentą, kuris veda iš Ro- koncertas, įsirašė jo glo- 
mos į Terracinos uostą. ibėju.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gegužės 27 d., 2 vai. po pietų vėl turė

sime progą klausytis gražios programos, kurią išpil
dys dainininkės ir pianistės, vadovybėje p. Olgos Fal- 
con (Breivaitės).

Dalį programos išpildysime lietuviškomis plokš
telėmis.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir 
klausykite gražių dainų ir muzikos iš VVCOP stoties, 
Boston.

DARBININKAS RADIO
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449.
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F AT S FLY HIGHįvairios žinios
PADĖKA

Jo Ekscelencijos Vyskupo
R. J. Cushingo Laiškas

25 M. Nuo Mirties Kun. rr 
Turausko

Gerbiamajai Dvasiškijai ir visiems Arkivyskupi
jos Katalikams.
Brangieji Broliai Kristuje:—

Jums žinomas ilgametis mūsų Arkivyskupijos pa
protys rinkti aukas mūsų Seminarijai per visas Sek
minių Sekmadienio Mišias, šįmet ta garbinga šventė 
įvyksta Sekmadienį, geg. 28. Pilnai pasitikėdamas jū
sų dosnumu, aš prašau jūs prisidėti prie sukėlimo pa
kankamos sumos tam svarbiam reikalui paremti. Se
minarijos gerovė visuomet labai rūpėjo a. a. Kardino
lui Arkivyskupui. Jo Eminencijos parūpintieji planai 
Seminarijos nuosavybei pagerinti dabar yra vykdomi.

Jau pati Sekminių šventė, pažymėta Apaštalų 
darbuotės pradžia, stato mums prieš akis nesuskaito
mas dvasines malones, kurias mums suteikia šventa 
kunigystė, ir primena reikalingumą rūpestingo kandi
datų - klierikų auklėjimo, kad galėtų tinkamai eiti sa
vo sunkias ir atsakingas pareigas. Jie yra busimieji 
Bažnyčios vadai: tad netenka abejoti, kad Dievas gau
siai atlygys tiems, kurie jiems padeda įsigyti reikiamą 
išmokslinimą ir pamaldumą.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
VYSKUPAS RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupijos Administratorius.

Apie Rusų Ir Lietuvių Kančias
(LKFSB) SSSR oficia-|sti. Reikalavimas visiškai 
.1_1 LiZi-iii paskelbė teisingas. Nekalto žmo

gaus nevalia žudyti ir 
kankinti, nežiūrint ar jis 
būtų rusas, ar žydas, ar 

i kurios kitos tautybės žmo
gus. Nusikaltusieji turi 
būti nubausti. Tačiau ne
galima užmiršti, kad yra 

i atrasti ir bolševikų planai 
naikinti kaikurias tautas, 

i pavyzdžiui — Baltijos val- 
i stybių gyventojus. Šim- 
; tai tūkstančių Estijos, 
Latvijos, Lietuvos gyven
tojų ištremti į Sibirą be 
nusikaltimo ir be teismo. 
Tūkstančiai žmonių išžu
dyta: kaikur, kaip, pavyz
džiui, Praveniškio stovyk
loje ir Telšiuose buvo su
organizuoti masiniai lie
tuvių žudymai. Lietuvoje

liniai leidiniai 
pranešimą nepaprasto val
stybės komiteto, tyrinė
jančio nacių nusikaltimus, 
įvykdytus jų okupuotoj 
Rusijoj. Pranešime mini
ma, kad surasti 
planai išnaikinti didelius 
SSSR gyventojų 
karo belaisvius ir civilius, 
išnaikinti vadovaujančius 
sovietų inteligentus ir
darbininkus. Aprašoma 
žiaurūs nacių įvykdyti
žudymai su darytomis pa
stangomis tuos nusikalti
mus paslėpti. Pagaliau 
reikalaujama, kad tuos 
žiaurumus vykdę nacių 
kriminalistai būtų nubau-

iĮ 
vokiečiu i

kiekius,

“Šv. Jude Thaddeus yra 
Mylimiausis kariuomenėj” 
i I? M- ii*- Pirmo Likimo" — rašo kary?) 

Kada mūsų narsūs 
vyra; ŽYGIUOJA j 
EUROPĄ ir RA
MIOJO VANDE
NYNO SALAS

ŽYGIUOKIME J DAN
GŲ su maldomis prie 
Sv. Jude ir Saldžiau
sios Širdies. .

Moterys - Seserys-Draugės
- kad jūsų mylimieji būtų 

APSAUGOTI ir sauiriai GRI2TU laik- 

NOVENOS i ŠV. JUDE ir 
SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES 

Birželio 3-čią iki 
Birželio 11-tos

Pamaldos 3:15 po pietų ir 8 vai. vakare 
; rašykit* vardus jūsų mylimųjų karo tar

mei as ■ pas ėskite 
mums. Jj< bus minimi darytum Tėvų ir 
visų Nov* n-.s dalyv. j VISOSE’ šv Mišio-

• - • • S- Šios DEVYNIŲ DIE
NŲ NOVENOS.

Auka pageidaujama, bet ne būtina.

THE NATIONAL SHRINE OF ST. JUDE 
320P E. 91-st St.. Sec. 46. Chicago 17. III. 
Eaik' N<.v**nos pn*- šv. Jud* iš Saldžiau? 
širdies malonėkit*- minėti mano mylimuo
sius ir mano intencijas.

Motinos -
Melskit-

Mano Vardas .

Adresas ............................
Gatvė M a s yW

(LKFSB) Viena iš švie
siųjų atgimstančios Lietu
vos asmenybių buvo kun. 
Pr. Turauskas. Jo iš lietu
viško kaimo atsineštoji 
dvasia dar labiau subren
do auklėjama tokio gar
saus seminarijos profeso
riaus, kaip Maironio. Kun. 
Pr. Turauskas buvo ben
dradarbiu “Viltyje”. Lie
tuvos kūrimosi metu buvo 
klebonu Utenoje. Čia labai 
rūpinosi liaudies švietimu, 
energingai prisidėdamas 
prie lietuviškų mokyklų 
steigimo, buvo nuoširdus 
prietelis ir globėjas besi
organizuojančių Lietuvos 
savanorių. Be kitų, jis pa
dėjo išeiti aukštuosius 
mokslus gabiam Lietuvos 
diplomatui, dabar besidar
buojančiam Šveicarijoje, 
Dr. Edv. Turauskui. Šis 
buvo surinkęs nemažai 
medžiagos, besiruošdamas 
išleisti biografiją apie sa
vo šviesų dėdę kunigą, bet 
karas visus planus suardė. 
Kun. Pr. Turauskas mirė 
1919 m. gegužės 24 d. Ute
noje, užsikrėtęs dėmėtąja 
šiltine.

Naujos Vasarinės Kepurai
tės WACS

I

Karo Departamentas ■ 
paskelbė, kad Moterų Ar
mijos Korpuso narėms nu
statytos naujos garisono 
ar užjūrio vasarinės kepu
raitės.

Naujoji kepuraitė, re
guliarios armijos užjūrio 
kepurės moteriška versi
ja, bus padaryta iš khaki 
tropikalinės vilnos ir pa
gal Knox modelį. Moterų 
karo tarnybos kepuraitės 
bus išsiuvinėtos seno auk
so ir sąmanų žalumo siū
lais, — WAC spalvomis.

nužudyta 15 kunigų. Besi- \VAC karininkių kepurai- 
stengiant tuos kriminali- bus apsiuvinėtos tais 
nius darbus paslėpti kai- - • • •—
kurių kunigų veidai, kaip 
kun. Andriaus Juknevi
čiaus, buvo apipilti ben
zinu ir anglin sudeginti, 
kad tik būtų neįmanoma 
atpažinti. Kriminalistai 
turi būti visur nubausti: 
ir naciai, bet ir bolševikų 
kriminalistai. Ir krimina
liniai nusikaltimai turi bū-

1 ti atitaisomi. Nacius nu
galėjus iš jų kalėjimų bus 
išleisti nekalti žmonės,

pat auksiniais ir juodais 
kaspinais, kaip ir armijos 
karininkų garisono kepu
rės.

Tropikalinės vilnos ke
puraitės bus WACs nešio
jamos kartu su naujomis 
tropikalinės vilnos unifor
momis, neseniai patvirtin
tomis vasaros nešiojimui.

Ei S ': SĖS

vė! turime malonią pareigą 
pareikšti viešą mūsų padėką 
mūsų vienuolijos geradariams.

Sekmadienį, balandžio mėn. 
30 d.. So. Bostone įvyko gražus 
parengimas, kur geraširdžiai 
mūsų rėmėjai ir rėmėjos apdo
vanojo mus įvairiomis dovano
mis ir piniginėmis aukomis, ku
rių iš viso gavome $118.45.

Pirmiausia, mūsų didelė padė
ka priklauso klebonui, kun. P. 
Virmauskiui už šio parengimo 
globą, salę, palankų įžangos žo
dį ir filmą.

NOVENA PRIE ŠV. JUDO 
KARIŲ APSAUGAI

Kun. J. M. Puigvi, C.M.F., 
Direktorius

Frank H o**, left, and Arthur Alibee, right, are filling the apeed reducer, 
’of a propeller power unit with low temperature lubricating oil at tha 
Propeller Plant of the Curti»»-Wright Corp., in Caldwell, N. J. This oil 
'oonUįne’eUaric acid. which i* derived from jnedįble kitehen fat.' ~

Mano Alyvos
Kuo prasikalto mano alyvos, 
Kuo prasikalto melsvi žiedai?
Kad jiems neleista klestėti gėlynuos, 
Gal prasijuokia jie permažai?

Gal prasivėrę varpų varpeliai. 
Dindi perliūdną giesmę laukų?..
Vai liūdi, verkia melsvi žiedeliai, 
Toli nuo kliombų ir nuo takų.

Ar bus jau lemta vienišam kerui, 
Prerijų plotuos sunykt vienam?.. 
Ir praplasnojant ne vienam arui, 
Žiedus užmerkti skausmui senam.

Mano alyvos, mano žiedeliai, 
Kuo prasikaltot gimę liūdni?..
Ko dindi, verkia melsvi varpeliai, 
Ko jūs ištroškę, ko alkani?

Marija Aukštaitė.

Churchill Pasidavė Rooseveltui
Washington, D. C., geg. 

25 — Suvienytų Tautų di
plomatijoj per ilgą laiką 
ėjo ginčai dėl Prancūzų 
Tautinio Išlaisvinimo Ko
miteto, kurio vadu yra 
gen. De Gaulle. Šiomis 
dienomis tas ginčas tapo 
likviduotas. Anglijos pre- 
mieras Churchill sutiko su 
prezidento Roosevelto nu- 

į siteikimu nepripažinti to
komiteto, kaipo išlaisvin-1 valdžios pasitikėjimą.

tos Prancūzijos valdžios, 
bet tą klausimą palikti pa
ties Prancūzijos gyvento
jams išspręsti, t. y. duoti 
jiems laisvę pasirinkti to
kią valdžią, kokią jie nori.

Prancūzijos valdžios 
klausimas, kaip dabar su
prantama, priklausys nuo 
gen. Eisenhower, invazijos 
komandieriaus, kuris gau
na Anglijos ir Amerikos

Labai dėkojame taip pat kun. 
Dr. K. Urbonavičiui už dalyva
vimą šiame parengime ir nuo
širdžią prakalbą: pp. Brazaus
kams' už parengimo suruošimą 
ir užkandžius: p. Zaletskui už 

* dalyvių palinksminimą gražiais 
jjudomais paveikslais: šeimi
ninkėms, pagelbėjusioms pa
ruošiant užkandžius — pp.: Svi- 
lienei. Kazmauskienei, Šmigels- 
kienei ir A. Majauskaitei; Amž. 
Rožančiaus Brolijai už auką — 
$10.00 ir visoms bei visiems 
aukojusiems.

Pinigais ar daiktais aukojo 
šie asmenys: pp. Kotryna Sta- 
rinskienė. Marijona Karčiaus
kienė, Paulina Dvareckienė, 
Juozapina Grigalaitienė, Ona 
ir Vincentas Andriūnai, Pran
ciška Norvilienė, Janulienė. 
Kotryna Bibalienė, Teresė Lu- 
šienė, Ona Navickienė, Ona Vo- 
lungevičienė, Elžbieta Kavolie- 
nė, Ona Bilinskienė, Elena 
Scott, Liudvika Savickienė. E- 
lena Baranuskiūtė, Julija Žiū- 
reikienė. Marijona Švagždienė, 
Marijona Bernatonienė, Mari
jona Račkauskienė, Agnietė 
Matulaitienė, Ona Deksnienė, 
Ona Balukonienė, Ona Gapu- 
tienė, Kotryna Valančienė, Ona 
Vestvilienė, Zofija šiškavienė, 
Ona Vengrienė, Domicėlė Jasio- 
nienė, Ona Putelienė, Ona Sta- 
nuliūtė, Elena Rusienė, Rozali
ja Stundienė, Zofija Žičkienė, 
Antanina Karoblienė. Juzė Pi- 
variūnienė, Emilija Plekavičie- 
nė, Elzbieta Verseckaitė, Jad
vyga Virbickienė, Elžbieta Leš
činskienė, Kotryna Gaidienė. 
Marijona Preskonienė, Rozalija 
Gediminskienė. Konstancija 
Visockienė, Veronika Pocienė. 
Emilija Paulauskienė.
Giedraitis, Magdalena Sibitie- 
nė, Morta Ziminskienė, Marijo
na Ambrozienė, Ona Pozniakas, 
Ona Kybartienė. Antanina Ma- 
jauskaitė. Pr. Romikaitienė. O- 
na Jakimavičienė. Marijona Ri 
mutis. Antanina Šipalis, Valan- 
tienė. Ieva Jankauskienė, Kot- 

i ryna Balinskienė. Agota Venc
kienė. Domicėlė Janušaitienė. 
Juozas Račkauskas. Magd. Ple- 
nekienė. Magd. Pajaujutė, Elž
bieta Kleponis, Stankevičiene, 
Magd. Petravičienė, Anielė 
Meškauskienė, šmigelskienė. 
Ona Rabulienė. Ona Braškevi- 
čienė, Ona Grigaliūnienė, Vero
nika Baltrušiūnienė. Ona Baro 
kienė, Petronėlė Kazmauskienė. 
Agota Kalinauskaitė. Petronėlėj

Visos Šv. Mišios ir maldos lai
ke Birželio Novenos Šv. Judo 
Tautinėje šventykloje, 3208 
East 91 -st Street, Chicagoje bus 
aukojamas už Amerikos jauni
mą karo tarnyboje. Kada Ame
rikos kariai atakuos Europos 
tvirtovę ir Ramiojo Vandenyno 
salas. Šv. Judo maldininkai a- 
takuos dangų maldomis už jų 
saugumą ir pergalę. Iš visų A- 
merikos kraštų. Šv. Judo mal
daujantieji. su pasitikėjimu 
šiuos savo prašymus skirs dėl 
mylimųjų tolimuose kraštuose 
ir dėl teisingas ir pastovios tai
kos, kad jie būtų minimi Nove-1 
nos maldose.

pamokslininku bus
MeMahon, C. S. P. 

pamokslininkas

Agota

100,000 LIETUVIŲ VOKIETIJOJ 
IR PASILIKUSIŲJŲ PROTESTAI

nėms per Raudonąjį Kry
žių lengvomis sąlygomis 
galima siųsti siuntinius.

Ši Novena prasidės Birželio 3 
d., ir baigsis Birželio 11 d. Pa
maldos prasidės kasdien su iš
kilmingomis Šv. Mišiomis 9:30 
vai. ryte, pamokslu ir pamal
domis 3:15 vai. po pietų ir 8 v. 
vakare.

Novenos 
kun. Juozas 
pagarsėjęs
Paulistų misijonierius iš Seno
sios Šv. Marijos bažnyčios. Chi
cagoje.

Visi Novenos prašymai siun
čiami Šv. Judo Tautiniai šven
tyklai yra sudedami ant Šv. 
Judo altoriaus prie jo relikvijų. 
Šv. Judo Sąjunga buvo suorga
nizuota ir Bažnyčios įsteigta 
1929 metais. Tautinė Šventykla 
yra pavesta Claretian Tėvams, 
kurie yra žinomi kaipo Sūnai 
Misijonieriai Nekalčiausios Šir
dies Marijos. Tėvas Juozas M. 
Puigvi. C. M. F. yra Šventyk
los direktorium.
j-----------------------------------------
\ Svilienė. M. Alšauskienė, Pašo- 
i kus. Elžbieta Matulaitienė. Leo- 
I na Beleckaitė, Ieva Grybaitienė, 
Magd. Valodkevičienė, Julija 
Bakūnienė, Magd. Bakūnaitė, 
Ieva Astrauskienė, Konstancija 
Šnarienė. Masonienė, Marija 
Račkauskaitė, Agota J/jcienė, 
Ona Bačinskienė. Marijona 
Niauronienė. Antanina Savilio- 
nienė. Ona Švagždienė. Liudvi
ka Preskinienė, Ona Jomantie-

: nė. Magd. Ausikaitė, Marijona 
Paliukevičienė ir Ona Vaitkie
nė.

i Nuoširdžiai dėkingos visiems 
ir visoms, šio mėnesio maldas 
aukosime už visus parengimo 
rengėjus ir aukotojus.

I

N. Pr. Švč. P. Marijos 
Seserys.

masis patarėjas ir pagelbi- 
ninkas V. Bailokas ir p. P. 
Varkala.
— Šių metų pradžioje į- 

vyko Šv. Kazimiero dr-jos 
visuotinis suvažiavimas. 
Išrinkta nauja valdyba: 
pirm. M. Glušauskas, jo 
pavad. J. Dailidė, kasinin
kas M. Mikalauskas, rašt. 
J. Jurgilas.

(LKFSB) Švedų spauda 
praneša, kad netgi su vo
kiečių pritarimu sudary
toji Lietuvos Administra
cijos Taryba įteikė vokie
čių kariniam komendantui 

lat* gen. Justui, Kaune, memo-

bet taipgi turi būti paleis-,tuo gi tarpu bolševikų ka-
ti ie nntoicinom ičtrnmimn irj:__________ _______ a. z______ ________ti iš neteisingo ištrėmimo • 
ir į Sibirą, turi būti laisvas 
susižinojimas su tremti
niais giminėms iš USA ir 
kitų draugiškų valstybių, 
turi būti sudarytos žmo
niškos sąlygos šelpimui. 
Argi amerikiečiai nežino, 
kad net nacių bei japonų 
belaisvėje esantiems žino

Įėjimuose esantiems ne
kaltiems lietuviams, 1
viams, estams ir kitiems randumą, kuriame pareiš
kė tik per Raudonąjį Kry- kįa kad nežiūrint daugy-

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos. 

Myopia Club Beverage Co.
į Grafton Avė., Islington Mass.
J Tel. Dedham 1304-Wt
z P72ANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham 1301,-R

žiu negalima pasiųsti pa- bes lietuvių, pakviestų į 
i galbos, bet net gi siun- į priverstiną tarnybą, kraš- 
čiant normaliu keliu suda- j to reikalai visiškai apleis- 
romos neįmanomos sąly- ti. Rašte pažymima, kad 

i gos, imant du kartu dau- apie 100,000 lietuvių esą 
išgabenta darbams į Vo
kietiją ir kad Lietuva vis- 
tiek jokios autonomijos, 
jokių lengvatų nejaučian
ti.

gos, imant du kartu dau
giau už persiuntimą, negu 
patys daiktai kaštuoja, j 
Kriminalistai turi būti nu-į 
bausti, nežiūrint kokios 
tautos jie būtų ir neteisy
bė turi būti atitaisyta.

į 
j

?
i

PATENKINTAS SAVIM

— Mielasis, sako nuovados 
viršininkas policininkui, — kad 
tamsta nebūtum toks girtuoklis, 
gautum paaukštinimą.
— E. pone viršininke, man ne

reikia paaukštinimo — įsigėręs 
visada jaučiuosi panašus į poną 
viršininką.

Kaip Gyvena Lietuviai 
D. Britanijoj

PIENO PRODUKTŲ 
DAUGIAU YRA

Šeštadieni Lenktynines

THE GOVERNOR’S
$5000 Pridėta

Nežiūrint, kad karo laiku 
Naujoje Anglijoje yra trūku
mas darbininkų, bet pieno pro
dukcija stovi labai aukštai. 
Kaip normaliais laikais, pavasa
rio mėnesiuose pieno produkci
ja buvo pakilusi aukštai ir pa-i 
siekusi 1942 m. aukščiausios 
produkcijos laipsnį.

Iš tos priežasties pieno parda
vėjams kiekis yra padidintas. 
Tas reiškia, kad mes turėsime 
daugiau pieno, bet taipgi sūrio, 
pasukų ir kitokių dalykų, kurie 

i rreminomi ič r.ionz%a Sk'l.

(LKFSB) “Išeivių Drau
gas” rašo, kad D. Britani
jos vyriausybė faktinai 
pripažįsta visas diplomato 
teises Lietuvos ministe- 
riui B. K. Balučiui. Su mi- 
nisteriu darbuojasi jo pir-'yra gaminami iš pieno.

HANDICAP

Daily Doublc
Closes 2:15

PRADŽIA
1-mos Lėkt. 2:30

8-tos Lenkt. 6.00

Švenčių
Lenktynes 

Geg. 30 
TOMASELLO 
HANDICAP 

S5000 Pridėta

r-5
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DARBININKAS
(THE WORKER)

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

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

•AINT JO8EPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Cntered m second-clasa matter Sept. 12. 1915 at the post office at Boston 

Masa. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for maillng at special rate of postage provided for ln Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
8UBSCRIPTION RATES:

Oomestlc yearly___________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly_____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams __________ $4.00
Vieną kart savaitėje metams. .. $2.00
Užsieny metams  .............  $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
$66 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

of Lithuania subseųuently ab- 
andoned their ideal of national 
independence and voluntarily 
sub.mittcd to a foreign rule, 
either Russian or German, is 
not based on facts, misleading 
and inimical to the interests of 
the United Nations; and, final
ly be it

į RESOLVED, That this Con- j 
, ference demands, in the name 
of justice, that Lithuania, at j 
the conclusion of this war, be 
resored as an independent 
Statė, in accordance with the 
princlpks proclaimed in the 
Atlantic Charter.

Rezoliucija Lietuvos Žmo
nių šelpimo Reikalu

Lietusių Draugijų atstovai iš 
Vakarinės Pennsylvanijos, su
sirinkę į konferenciją Lietuvių 
Piliečių svetainėje, 1723 Jane 
St., S. S. Pittsburgh, Pa., 1944 

“* į 14 d., pripažįsta, 
kad Lietuvos žmonėms, kurie 
kenčia žiaurioje vokiečių oku
pacijoje, reikia teikti visokerio
pą pagelbą jų pastangose at
gauti laisvę nepriklausomoje 
demokratinėje respublikoje.

Konferencija pasižada tam 
ir raginti prie 

lietu-

I

I

Ir Lietuvius

y j V <11
▼ w

■L ...<

— Anglų katalikų laik
raštis “The Tablet” įsidė
jo puikų straipsnį: "The 
Baltic Statės”. Čia doku
mentuotai aprašo sovietų 
ir vokiečių okupacijas 
Baltijos valstybėse, pabrė
žia SSSR tarptautinius 
pasižadėjimus Lietuvos 
atžvilgiu ir iškelia stiprius 
įrodymus už Baltijos vals
tybių nepriklausomybę.

1

Pabrėžiamas Karinių Žinių
Abi kariaujančios pusės — Ašis ir Alijantai — ko-! 

voja medžiaginiais ginklais ir propaganda. KanuolėsJ 
šautuvai, durklai, oro ir marių laivai žudo priešo ka
rius ir daužo jo tvirtoves, bazes, karo reikmenų dirb
tuves, sankrovas, susisiekimo būdus ir tt. Rodos, tų 
priemonių užtektų karui laimėti. Bet ne. Greta šio eina 
ir kitas, dvasinis karas, žodžio ir spaudos karas, pro
paganda bei žinių skleidimu vadinamas. Kam gali at
rodyti, kad šis “popierinis” karas nesvarbus. Plepalais i 
priešo nenugalėsi. Labai klysta, kas taip mano, nes 
tikrenybėje tai propaganda labai svarbus ginklas. Jis. 
nustato pasaulio nuomonę bei palankumą vienai ar ki
tai pusei. Nuo propagandos daug kas priklauso. Ji pa
kelia namų fronto ūpą. Dėlto propagandos vadovybė 
užtyli ar užglosto savo pralaimėjimus ir išpučia laimė
jimus. Gi su priešo laimėjimais ar pralaimėjimais el
giasi advemai: laimėjimus mažybina, pralaimėjimus 
iškelia. Propaganda stengiasi nustatyti neutralių ša
lių nuotaiką, tikslu patraukti juos į savo stovyklą. Pro
paganda nepamiršta ir pavergtųjų tautų. Čia ypatin
gai pasižymi rusų bolševikų propaganda, į kurią pa
kinkoma tos srovės spauda, kuri parodo palankumo 
komunistinei tvarkai. Ir taip pažingsniui propaganda Resolution of War Pledge

For the War Effort
The Western Pennsylvania 

Lithuanian Conference of the

Kariai telefonistai, Saidor’e, Naujoj Gvinėjoj įtaisė 
telefono susisiekimo liniją sulig moderniškiausių me
todų. Savo rezidencijoj jie atrodo linksmi ir patenkinti.

I
tikslui dirbti 
darbo visus sąmoningus 
vius, kuriems rūpi brangi mūsų 
gimtojo krašto ateitis, ir pasi
žada moraliniai ir materialiniai. . .. _ . . _

II

bą, kurioje yra susivienijusios 
; visos mūsų demokratines sro- 
I vės.

Washingtonas Ir Jo Žmones
remti Amerikos Lietuvių Tary- buvo “į^as j0 šalies”.Į

(LKFSB) “Przewodnik 
Katolicki” ilgokame strai
psnyje pažymi, kad Prū
suose, kaip, pavyzdžiui, 
Gumbynės apskrityje, gy
ventojų dauguma yra lie
tuviai; net ir kitose Ryti
nių Prūsų dalyse esą ne
mažai lietuvių ir, kuriant 
naują Europos santvarką, 
į tai turi būti atsižvelgta.
— “Gwiazda Polarna” pa
vaizduoja skirtingas lietu
vių ir lenkų nuomones į
kaikuriuos istorijos klau-į ApSdUOOS Svarbumas 
simus, pavyzdžiui, apie Jo- ’
gailos laikus.

— Ukrainiečių laikraštis karo tarnybos vyrų iš įvai- 
paduodamas rių karo frontų pagal Ka-

Timeless Lith- riuomenės ratinį atostogų 
7 iškelia neteisingą planą. Karo Informacijos 

Įstaiga praneša, kad tarp 
civilių bus paaktyvinta 
propaganda karinių žinių 
apsaugos svarbos suprati
mo.

Tuo pat metu karo pajė
gos seks savo paties poli
tiką, instruktuojant ka
rius kaslink karinių infor
macijų, prieš jiems grįž
tant į namus kaip praneša 

ir_______  ...___, __ ___ „ Komitetas, sudarytas iš
Į nai, jie turi dirbti pavojin- Kariuomenės, Laivyno, F. 
gose, dažnai lėktuvų bom- B. I., OWI ir kitų suinte- 
barduojamose vietose. i]
— “Ukrainian Weekly”; Civilio 

viename straipsnyje, į 
dinėdamas, 
ukrainiečiai yra dvi skir- informaciją jis girdėjo per 

Įtingos tautos ir prisimin- radiją, skaitė laikraščiuo- 
| damas praeitį, palankiai se ar žurnaluose. Jeigu
atsiliepia apie Lietuvą, taip, reiškia, toji informa- 
Mes jau žinome, kad USA ei ja yra visuomenės nuo- 

. ukrainiečiai kiek anksčiau savybe ir ją galima karto
davo spaudoje prisiminę a- ti- Tačiau, jeigu girdėjo tą 
pie praeityje turėtą ben- informacija nuo ko nors 
drą lietuvių - gudų -ukrai- kito, neturėtų tos žinios 
niečių valstybę, pavadino kartoti, nežiūrint kaip ne- 
tą laikotarpį auksiniu.
— “The Evening Bulle

tin” pranešė, kad korp. St. 
| B. Žukauskas yra japonų 
'nelaisvėje, o keturi kiti jo 
broliai įstojo į USA ka
riuomenę.
— “The Common Cause” 

įsidėjo tėv. Dr. K. Matu
laičio straipsnį “Modern 
Lithuania”. Čia išsamiai, 
panaudojant statistinius 
duomenis, aprašoma lietu
vių katalikų kultūriniai 

i laimėjimai spaudoje, lie
tuvių bažnytinės provinci
jos išaugimas, santykiai 
su kaimynais ir tt. Straip 
snis labai vertingas.<<l

I |

“Svobcda”, 
apžvalgą 
uania”, 
bolševikų elgesį Lietuvos 
atžvilgiu.
— “Gwiazda Polarna” pa
brėžia svarbumą lenkams 
arčiau bendradarbiauti su 
ukrainiečiais ir lietuviais.
— “Jednosc” rašo apie 

atkaklų lietuvių priešini
mąsi prieš vokiečių pa
stangas daugiau Lietuvos 
darbininkų siųsti į ginklų 
pramonės vietas, kur, daž-

!

Belaukiant sugrįžimo

Jurgio Washingtono po-• pavadino jį arogantu, sa- 
puliariškiausias vardas Į kydarni, kad jis visai ne

simpatingas žmonėms. 
Nuo savo vyrų jis reikala
vo aštriausios disciplinos 
ir reikalavo, kad visi tin
kamai gerbtų jo rangą, 
kaipo generolą, ir jį kaip 
prezidentą, jis taip darė, 
suprasdamas, kad buvo- 

sada buvo eilinių žmonių i me maža tauta ir demo-

Balandžio 30 d. minėjo- 
' me 155-tą sukaktį Wa- 
shingtone pirmos inaugu
racijos Federalėj svetainėj 
New Yorke. Per visą gy
venimą jis niekada neuž
miršo savo žmonių. Jis vi-

kovoja už savo pozicijas žmonių mintyse. Kas įdo
miausia, kad sumedžiagėję marksistai priduoda dide-; 
liausią svarbą žodžio ir spaudos propagandai. Tuomi 
jie sumuša materializmo teoriją, nes dvasiniam žo
džio ginklui pripažįsta beveik didesnę pajėgą, negu 
kanuolėms bei šautuvams. Tai suprantama, nes šau
tuvai patys nešaudo. Žmogaus ranka juos tvarko ir 
žmogaus akis taikinį susiranda. Tad visų pirmiausia 
tenka skaitytis su dvasios nuotaika ne tik daugelio 
milijonų karių, bet ir skaitlingesnių milijonų tų žmo
nių, kurie padirba ginklų, karo reikmenų, kurie prista
to lėšų ir maisto. Tad ne tik milžinišką kovojančių mi- j 
nią, bet ir ištisas tautas ir pagaliau visą pasaulį valdo 
*— propaganda. Šiandien ji pasiekia net tamsiausius! 
Azijos, Afrikos ir Australijos kampus.

Gerai, jei ta visagalinti propaganda yra su mumis, 
bet jeigu ji prieš mus? Jeigu ji siekia ne tik kad užčiū-Į 
čiuoti - užliuliuoti mūsų budrumą, bet tiesiog mus pa
neigia, pašiepia, iškoneveikia, terorizuoja, užginčyja 
mums laisvės ir tautybės teisių ir stačiai mus stumia' 
į budelid nagus? Kas tada daryti? Tuomet — griež
čiausia kova už būklę, už gyvybę. Kad ir smaugiamas, 
šauk, kol dar krūtinėj yra balsas. Lietuviškai, angliš
kai — kaip moki. Propaganda prieš propagandą. Tie
sa prieš melą. Užkietėjęs pardavikas, žinoma, nepa
klausys, bet atsiras tokių, kurie paklausys ir užtars. 
Sąžinė ir teisingumo pojūtis žmonėse tebegyvuoja. 
Žinoma, tiesos propaganda, pastatyta prieš melo pro
pagandą, atsiduria pavojuje. Melas atkaklus ir negai
lestingas. Jis tiesą ne tik užrėks ir mėgįs užčiaupti, ijeals 
bet ir persekios, nesustodamas net prieš kruvinas Anied nations; therefore, be it tuvių Tarybos tikslus 
priemones. Bet nukenteti už tiesą juk tai ir nuopelnas dvoat Areno 
ir didvyristė. K.I

OCVVICL MUVU ^X1XX1X  ̂ AAACIZjU. u*, tu, aa tAVAAiv/

dūly elected representatives of geriausias draugas. Žmo- kratijai reikalinga autori->
patriotic fraternal, < 
cultural organizations of Ame- 
ricans of Lithuanian ancestry 
meeting at the Lithuanian Citi
zens’ Society Hali at 1723 Jane 
St., S. S. Pittsburgh, Pa., on

c1^1ca nės, kurie jį pažino, visada teto ir tvarkos.
pasakojo įdomias pasakas Kada Washingtonui pri 
apie jį.

Viena biedna moteris, 
išvykus į armijos stovyklą

May 14, 1944, after due delibe- Cambridge, ieškojo savo
| ration and consultation enacted ■ 
. the following resolution:

WHEREAS, Our country is 
engaged in a deadly strugle for 
the preservation of its indep
endence and determined to win 
this war and by defeating its 

j enemies once and for all erad- 
■ icate and abolish aggression 
I from the world; and

WHEREAS, The Americans 
j of Lithuanian descent of West- 
em Pennsylvania have already 
purchased war bonds for over a 
million dollars, and 

i cease to purchase, 
doing their utmost 
the victory for the 

į of the

will not 
and are 

to hasten 
aims and

Vakarinės Pennsylvanijos Lietuvių heiP 
Konferencijos Priimtos Rezoliucijos

Resolution on the Right of Lithuania 
Lithuania to be Free and 

Independent Statė
WHEREAS, the people of i

Lithuania. in 1920. Chose their freedom of rel«ion and Prote€-| 
representatives by a free. seoret tion of the r!ghLs °f natlo“al 

and universal vote in a demo- 
cratically conducted election to 
the Constituent Assembly, 
whose function it was to decide

i 
the fate of the country and to 
write its constitution;

WHEREAS, this democrati- 
cally elected Constituent As-; 
sembly of Lithuania, on May 15.I 
1920, unanimously proclaimed! 
that Lithuania is restored as an į 
independent and sovereign' 
Statė, to be organized on a de
mocratic basis: and

VVHEREAS. the said Consti
tuent Assembly, in the funda
mentai law of the country. 
guaranteed to all the citizens of

full eąuallity of 
rights and granted them free
dom of speech and press. free
dom of assembly and coalition, i

tion of the rights of natioiial 
minorities; therefore, be it

RESOLVED. That this Con
ference of Lithuanian organiza
tions of Western Pennsylvania 
convened on May 14, 1944, at 

i Lithuanian Citizens’ Hali, 1723 
Jane St., S. S. Pittsburgh, Pa., 
statės that the people of Lith
uania expressed their determi- 
nation to be free and indepen- 
dent of any foreign domination, 
and to live under o democratic 
form of government, which is 
best suited to the cultural and 
economic development of a na
tion; and. be it

RESOLVED. That any at- 
temps to show that the people

resuotų agentūrų atstovų.
» asmens kriteri- 

įro- jus, Komiteto nariai pa- 
kad rusai ir brėžia, turėtų būti šis: ar

sėjo keliauti, jis visada 
apsistojo viešoj užeigoj, 
jis niekad nepriėmė drau- 
igų pakvietimų, nors jų ir 
jdaug turėjo. Vieną kartą 
j jis aplankė Haverhill, 
;Mass. Girdėjo vaikutį ver
kiant ir pasiuntė sekreto
rių sužinoti kame priežas
tis. Pasirodė, kad mažutis 
verkė todėl, kad nematė 
“Generolą Washingtoną”. į 

Jis pakvietė vaiką į vieš
butį. Žiūrėdamas į Wa- 
shington, vaikutis pasakė 
— “bet aš maniau, kad bu
vai labai didelis vyras”. 
Jis manė, kad garsus vy
ras turėjo būti milžinas.

Kada Prezidentas rengė
si apleisti tą vietą, senu
kas pribėgo prie jo ir sušu
ko “Generolai, Generolai, 
ar manęs nepažysti?” Wa- 
shingtonas senelį vardu 
pasveikino ir kalbėjo, ne
paisydamas vargingos iš

vaizdos ir kada atsisveiki
no paliko aukso jo rankoj: 
senas kareivis rado auksą 

Įtik kada prezidentas jau• v r J blaivumo, pripažįstaišvažiavo. ., , , v*-, ,! Valley Forge. Washing- ellę le,‘kų Polltlkos k 
I tonas pagreitino pastaty-' 
. mą kareivių stovyklos siū-

-- —...--- ------- - -------- , lydamas dovanas už grei-
žmonėms šelpti ir už įsteigimą čiausią ir geriausią darbą. 
Amerikos Lietuvių Informacijų Jo kareiviai visada ji ger- 
Centro, kuris šiomis dienomis bė ir mylėjo. FLIS.
pradėjo veikti New Yorke. In-j ________________
formacijų Centrui vesti paskir- KAI PAVASARIO 
tuosius žmones mes žinome RYTELI 

į kaip tikrus demokratijos ir 
, žmonių teisių gynėjus ir paža
dame jiems savo pilniausią ko
operaciją.

3. Kartu mes apeliuojame į 
visas Vakarinės Pennsylvanijos 
lietuvių kolonijas, kad jos kuo-' 
greičiausiai, kur galima. įsteig
tų Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius, o kur iš praktiško at
žvilgio tatai neįmanoma, kad vi-!

vyro. Generolas Washing-; J 
tonas, raitas, matydamas' 
biedną žmoną sustojo, už
klausė ko ji norėjo, ir tada 
suvedė ją su savo vyru.

Bet su laiku, žmonės už
miršo šį žmoniškumą ir

I

Rezoliucija Amerikos Lie
tuvių Tarybos Tikslų ir 

Veikimo Klausimu
Vakarinės Pennsylvanijos lie

tuvių draugijų atstovai, susirin
kę į Amerikos Lietuvių Tary
bos šauktą mūsų srities konfe
renciją. gegužės 14 d., 1944 me
tais, Lietuvių Piliečių svetainė
je, Pittsburgh, Pa., išklausę

American and pranešimo apie Amerikos Lie- 
ir dar

buotę, pasisakė sekamai:
1. Mes pripažįstame, kad A- 

merikos Lietuvių Taryba šiuo 
metu yra tikroji lietuvių tau
tos troškimų reiškėją ir kaipo 
tokią pasižadame remti visomis 
savo jėgomis.

2. Mes ypatingai sveikiname 
Amerikos Lietuvių Tarybą už 
įsteigimą bendro fondo nuo ka
ro nukentėjusiems Lietuvos

RESOLVED, That we, the 
Lithuanian Americans, pledge 
ourselves to do our utmost to 

» our country’s war effort; 
and, be it further

RESOLVED, That through- 
out our Statė of Pennsylvania 
the Lithuanian American orga- 
nize blood bank donors for the 
Red Cross; and, be it further 

i RESOLVED, 

l ference decides 
committee whose duty it shall 
be to encourage every Lithua
nian to devote himself to the 
duty as a patriotic and loyal 
American to spend every ounce 
of energy to the war effort to 
see that the ąuota allotment be 
fullfilled; and, be it further

RESOLVED, That the Pitts
burgh and Westem Pennsylva
nia Lithuanian - American loyal 
organizations should work un
der the jurisdiction and guid- 
ance of this committee; and, be 
it finally

RESOLVED, That this c om
ini ttee shall from time to time^os lietuviškos draugijos prisi- 
give reports and otherwise dėtų prie Pittsburghe’ įsteigto 
work in harmony with the Lith- Amerikos Lietuvių Tarbos sky- 
uanian American Council.

that this Con- 
to establish a

riaus.

Kai pavasario rytelį
Saulutė tekėjo,
Pabalėliu, takužėliu (2)
Mergužėlė ėjo.

Mergužėlė ėjo.
Ąsotėlį nešė.
Pasitikęs ją bernelis (2j 
Atsigerti prašė.

—Mergužėle mano.
Žalia rūtytėle,
Prašau duoti atsigerti (2l 
Šalto vandenėlio.

— Bernužėli mano.
Kam mane išjuoki.
Tu nenori gerti — (2) 
Norai šie kitoki.

svarbi, nieko bendro su 
karu neturinti, ar visiems 
pažįstama ji atrodytų.

Apie 250 vietinių apsau
gos komitetų veikia išvien 
su vietinėmis civilinėmis, 

I auklėjimo ir darbo grupė
mis, kad išplėtus šį perser
gėjimą kuo plačiau. Be to, 

■ šioji programa yra ypatin- 
igai platinama per karių 
organizacijas ir keliavimo 
bei susisiekimo agentūro
mis, su kuriomis grįžta 
kariai be abejo pirmiausia 
susidurs.

Tiek Kariuomenė, tiek 
Laivynas turi išdirbę savo 
apsaugos programas.

Tygodnik Polski” įsi-J Laivynas daugiau ar ma- 
dėjo rimtą straipsnį: “Dėl žiau nuolatos auklėjo ka- 
nesutarimo šaltinių”, ku- rius ant savo laivų. Gi Ka
riame svarsto lietuvių-len- 

’ kų nesutarimo priežastis.
Autorius parodo daug 

i visą 
eilę lenkų politikos klaidų, 
parodo supratimą lietuviš
ko nusistatymo, norėtų,' 
kad kaimyniškieji santy-, prieš pat jam išvykstant į 
kiai pagerėtų. namus. O.VV.I.

I

riuomenū daro tai dviem 
atvejais: pirma — prieš 
kariui apleidžiant karo 
lauką, ir antra — padeng
ei visus pirmojo trūkumus 
—kariui atvykus į šį kraš
tą į priėmimo centrus,

Didžioji kanuolė vežama pagalba tanko.
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HARTFORD, CONN.
Gegužės 21. įvyko LDS 6 kuo

pos susirinkimas. Be kitų reika
lų. gyvai svarstyta Conn. Lietu
vių šaukiamas suvažiavimas 28 
d. šio mėnesio Waterbury. Ct. 
Išrinkta 2 atstovai: Juozas Leo- 
naitis ir Stasys šrupšas. Gali 
būti visos draugijos tuo susirū
pins. nes kun. J. Kripas iš sa
kyklos. ragino visus tuo susi
rūpinti. Ponia Balčiūnienė ir 
S. šrupšas išrinkti į parapijos 
pikniko komisiją. Rap.

taip įspūdingam prirengimui 
priklauso didelis nuopelnas vie
tos klebonui kun. K. Paulio- 
niui. kuris pats visu kuom rūpi
nosi.

C. BROOKLYN. N. Y.
SODALIEČIŲ KONFEREN

CIJA

MIRĖ — Gegužės 17 d., o pa
laidotas geg. 22. Jonas Sabukai-: 
tis. 63 m. amžiaus. Kilęs iš Pa
jevonio par. Vilkaviškio ap. Iš
kilmingai palaidotas su trejo
mis šv. mišiomis ir vargoninin
kų giedojimu, kuris žmonėms 
labai patiko. Velionis paliko nu- į 
liūdime žmoną, tris dukteris ir j 
sūnų. Palaidotas Šv. Jono ka-j 
puošė. Velionio noras buvo iš
pildytas. Jis dar gyvas būda-į 
mas. bet jau sirgdamas, prašė.' 
kad nepirktų, jam mirus, gėlių.į 
Taip ir buvo padaryta. Už jo vė
lę įvairiose bažnyčiose buvo už
prašyta daug šv. mišių. Taip iri 
pridera geram katalikui. Velio- j 
nį į amžinastį aprūpino net du' 
kartu kun. Paulionis.

Velionio šeimai- liūdesio va-j 
landoje reiškiama užuojauta, o 
jo vėlei — amžinos ramybės!

je. Ši skaudi žinia perbloškė 
motinėlę kuri šiuo tarpu randa
si gydytojo priežiūroj. Bet vis 
dar turėjo viltį gal kur nors 
atsiras, bet jau susilaukė oficia- 
lio pranešimo, kad jos sūnelis 
žuvo laivo nelaimėje. Visa vil
tis dingo ir dabar tik liūdesys 
apgaubė visą šeimyną. Cpl. 
James Navickas vos tik 19 me
tų amžiaus; buvo geras jauni
kaitis ir priklausė prie Šv. 
Brendens parapijos, kurioje la
bai aktyviai darbavosi jaunimo 
tarpe: buvo atsižymėjęs šokė
jas ir ne kartą mūsų parapijos 
parengimą paįvairino. A. a. 
James Navickas yra pirmutinis 
lietuvis jaunuolis iš mūsų kolo
nijos paguldęs savo gyvybę už 
demokratiją ir laisvę visų tau
tų.

Šioj skaudžioj liūdesio valan- tarybos narys, šiais metais rin- 
doje visi parapijiečiai draugai 
ir pažįstami reiškia p-niai Onai 
Navickienei, sūnui Danieliui ir 

gilią užuojautą.
Lai gerasis Dievas sustiprina 
visus, o a. a. Cpl. James vėlei 
lai suteikia amžiną atilsį Dan
gaus karalijoj.

JĘ

NEW BRITAIN. CONN.

r

k
4
L—
p. Adomas Kvederas,

New Britain (Conn.) miesto

visai šeimai

kimuose laimėjo aldermano vie
tą. Jis yra Gintaro klubo narys 
ir uolus veikėjas katalikiškame 
veikime iš jaunesniosios kartos.

p. Kvederas rūpestingai glo
boja ir užlaiko savo seną moti
ną. Geriausių sėkmių p. Ado
mai. Darbuokis Dievo garbei ir 
tautiečių naudai!

VATERBURY, CONN
DĖMESIUI

LDS 5 kuopos užprašytos

Pereitą sekmadienį įvyko se
niai skelbta ir laukta New 
Yorko - New Jersey lietuvių pa
rapijų Sodaliečių konferencija, 
kuri visapusiškai gražiai ir iš
kilmingai pavyko. Tikiuosi, kad 
apie ją bus spaudoj plačiau pa
rašyta dalyvavusių toj konfe
rencijoj. Buvo keletas atvykę
net iš Hartford. Conn. Pasibai-' 
gus konferencijai svetainėj. į- 
spūdingas apvainikavimas įvy-' 
ko Marijos statulos bažnyčioje. ‘ 
Ilga procesija, apie 250 ^sudarė
gražų vaizdą. Daugybę gyvų mišios, už jos narius. įvyks 28 į 
gelių sudėjo prie Marijos statu- d. gegužės mėn.. 8 vai. rytą, Šv. 
los. Atatinkamą pamokslą pa- Juozapo parap. bažnyčioje, 
sakė kun. Raila iš Philadelphi- 
jos: primindamas, kad ir Lie
tuvoj mergelės turėjo ir turi vai. po pietų, paprastoje vietoje. I 
didelį pamaldumą prie Marijos. J. TotiZas, rašt.
Jos puošia Marijos Altorius ar-' ---------------------
ba paveikslą savo kambary su-i Gegužės 21 d. įvyko Šv. Juo- 
skintomis pačių išaugintomis iš zapo lietuvių parapijos vaiku- 
savo darželio gėlėmis ir gieda čių pirma Komunija. Altorius 
kas vakarą Pan. švenčiausios buvo skoningai papuoštas. Vai- 
litaniją. j kelių veiduose matėsi didelis

Šios gražios iškilmės buvo džiaugsmas. Laimingi tie vai- 
filmuojamos p. Motuzo, tad kur kučiai. kurių tėveliai juos lei

džia į katalikišką mokyklą. 
Antrą valandą po pietų buvo į- 
rašyti į škaplierius ir rožan
čius.

Tą pačią dieną įvyko bankie- 
Marianapolio Kolegijos 

Toastmasteriu buvo 
kun. J. J. Valantiejus.

Kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks tą pačią dieną pirmą

ramą išpildė Marianapolio Stu
dentų grupė, vadovaujant Bro
liui Baniui.

Studentų grupė padainavo 
gražių liaudies dainelių, ku
riomis publika buvo labai suža
vėta. Kitą dalį programos iš-' 
pildė pp. Stulginskų šeima, bū-j 

, tent. trys seserys ir brolis, vad. ’ 
į p. Jadvygai. Kalbas pasakė- 
' kun. B. Gauronskas ir kiti. II- 
: giausią kalbą pasakė kun. Dr. 
, Andriuška. Dėkoju Waterbu- 
riečiams už paramą Kolegijai.

Koresp.

Sudėsiu Dainę

Gautas laiškas iš Italijos nuo 
mūsų parapijos gero veikėjo ir 
kario Cpl. Jono Matulaičio, ku
riame praneša, kad šiuo tarpu 
randasi ligoninėje ir serga plau
čių uždegimu. Visi pažystami 
draugai ir giminės apgailestau
ja ir savo maldose prašo Dievo 
greitu laiku pasveikti.

PADĖKOS ŽODIS

PADĖKA

tik bus rodomi šie paveikslai, 
nepraleiskit progos jų nepama
tę. Pamatysit naują ir puošnų 
Aušros Vartų altorių.

Po -bažnytinių iškilmių buvo
suruošta nemokamai visoms de- tas 
legatėms ir viešnioms skani va- naudai, 

kleb.karienė, kurios metu buvo pa
sakyta kalbų, ši konferencija Vyriausia bankieto šeimininkė 
yra antra iš eilės. Pernai buvo buvo p. mokytoja Jadvyga 
Maspethe. šios konferencijos Stulginskaitė. Muzikalę prog-

Didžioji kanuolč sustatoma iš dalių.

su-Maž}rčiai šuniukai dėkoja didžiajam margiui už 
teiktą kraujo dovanojimą dėl jų gyvybės sustiprinimo. 
Margis lyg gėdinasi, kad mažieji teikia jam padėką.

Sudėsiu dainą vargams tramdyti 
Iš savo žodžių, iš paprastų,

Kad skrist pasaulin skausmų ardyti, 
Kad pas varguosius kelią rastų.

Įkvėpsiu dainai perkūnų galią 
Užžiebti jausmo žaibų gijas,

Kad susprogdintų kas širdį gelia, 
Kad bertų laimė nors žarijas.

Aš jai įpinsiu ramybės gėlę,
Kad rast paguodą vargo širdis,

Kad ją nešiotų kaip baltą vėlę 
Ligi laimužės saulė nušvis.

Ją išdabinsiu vilties žvaigždutėms, 
O karūnuosiu — džiaugsmo žiedais,

Kad nešt ramumą senoms motutėms 
Ir tiems, ką kausto širdis ledais.

Sudėsiu dainą vargų tėvynėj
Iš švelnių žodžių, iš paprastų,

Taip noras kyla jaunoj krūtinėj, 
Kad ji žmonėse tikslą rastų.

Labai dėkojame p. Magdale
nai Karinauskienei už suruoštą 
parengimą. 56 Alder St.. Water-> 
būry. Conn., ir visiems jos sve
čiams už dosnias aukas, kurių 
iš viso gauta S105.00.

Šia proga aukojo: Magdalena 
Karinauskien. Justina Versec- 
kienė, Ona Anušauskienė, Ona 
Kačergienė, Kazimiera 1 
rauskienė, Ona Vitkauskienė, 
Juozas ir Magdalena Mažukai- 
čiai, Domicėlė Mantvilienė, Bar
bora Juodaitė. Marijona Urbo
navičienė. Marė Saldukaitienė, 
Anielė Vasiliauskienė. Ona Ali- 
škevičienė. Ieva Smolskienė, Ve
ronika Žukauskienė, Ona Deli- 
nikienė, Leokadija Vasiliaus- 

i kienė. Barbora šiupinienė, A- 
I nielė Stadalnikienė, Petronėlė 
! Vaitkienė, Marija Klimašaus- 
į kienė, Stasė Balnienė, Anielė
Skrebutynienė, Marijona Kun- I 
caitienė, Salomėja Brazienė. j

■ Marija Kašėtaitė, Agota Ivaš
kevičienė, Katarina Zdanienė, 
Monika Jučiuvienė, Uršulė Stat- 
kevičienė, Stasė Stasiūnienė, 
Jonas Gailius. Teklė Smolskie
nė. Magdalena Valiukevičienė, 
Izabelė Orantienė, Agota Sere-. 
dinskienė. Aleksandra Aleksis, Į 
Ona Urbonienė, Petronėlė Jur
gaitienė. Ona Baizdevičienė,| 
Dubauskienė, Elena Norkienė. ■ 
Elžbieta Gelgotienė, Monika Į

' Daugėlienė, Agota Saukienė, 
j Uršulė Žilinskienė, Ona Bar-
■ kauskienė. Anielė Janušaitienė, 
t Elžbieta Satkūnienė, Valerija 
< Vitkauskienė, Marija Vicikaus-
■ kienė, Elena Stuckienė, Elzbie
ta Vyturienė, Ona Juozapavi-J 
čienė, Teofilė Janušauskienė, O-' 
na Šmotienė, Ona Janavičienė, 
Marcelė Paulukonienė. Veroni
ka Krizevičienė, Barbora Gurk- 
lienė, Elena Ližauskienė, Juo
zefina Kalinauskienė, Domicėlė pagalba. Taipgi tapo priimtos

Steponaitienė, Ieva Kintienė. O- į ir įrašytos į šią garbingą drau- 
na Sterbaitienė. Petras Joku- gijelę 7 naujos narės, 
bauskas. Dominikas Matas, Ona 
Lapinskienė. Marijona Dovy- 
daitienė. Juozefina Venželienė, 
Petronėlė Raulinaitienė, Salo-' 
mėja Strikulienė, Marijona Ur
bonavičienė. Paulina Jonikienė, 
Joana Bukauskienė, Anastazija 
Daugskurdienė. Matilda Beke-: 
kienė. Elena Ulevičienė, Mari
jona Balnienė ir Anielė Kanap 
kienė.

Tai die
nai pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. Al. J. Zanavičius iš Brid- 
geport, Conn.

Šio mėnesio maldose prisime
name visus mūsų geradarius ir 
jų reikalus pavedame ypatingai 
Dangaus Karalienės globai.

2V. Pr. Švč. P. Marijos Seserys.

NEW HAYEN, CONN.
Motinos Diena gražiai pami

nėta mūsų kolonijoj. Per sumą 
“in corpore’’ prie šv. Komuni
jos ėjo Šv. Onos draugija. Mo
terų Sąjungos kuopa, Marijos 
Vaikelių draugija ir Šv. Kazi
miero parapijos choro nariai ir 
narės. Taipgi galima pasakyti, 
kad visi parapijiečiai prisiarti
no prie Dievo Stalo ir savo 
maldas siuntė prie Dangiškos, 
Motinos Marijos aukaudami už 
savo gyvas bei mirusias moti
nėles.

Prie Moterų Sąjungos 33-čios 
kuopos dar prisirašė 3 darbš
čios naujos narės: Alena Case. 
Ona Alf, Connie Rutledge. Svei
kinam visas ir džiaugiamės, kad 
mūsų kuopa paūgėjo jau 6 nau
jomis narėmis.

Reiškiu nuoširdžią padėką 
Dvasios vadam. Seselėm, gimi
nėms. draugams ir draugėms už 
man parodytą palankumą, už
uojautą dėl mano nelaimės. 

. Nors dar nesu visai sveika, bet 
jaučiu daug geriau. Gal neužil
go galėsiu su visais bendrai vėl 
darbuotis.

M.

BRIDGEPORT, CONN

Pagerbimui šios parapijos 
motinėlių Šv. Kazimiero parapi
jos choras ir Marijos Vaikelių 
draugijėlė suruošė bendrus pus
ryčius tuojau po sumos, kur da
lyvavo gražus skaičius motinė- t

i lių ir tėvelių ir parapijiečių. 
Klebonas kun. E. Gradeckas 
sukalbėjo maldą ir pasakė gra
žią sveikinimo kalbą motinė
lėms. Taipgi angliškai apie 

. motinos reikšmę ir jos pasi- 
į šventimą kalbėjo įspūdingai vi
karas kun. Pariedna; taipgi 
pasakė kalbas M. Jokubaitė ir

i S. Tamulienė.
i

Klebonas kvietė šios kolonijos 
moteris bei motinas susispiesti 

, į Kareivių Motinų draugiją.
Kvietimas priimtas ir tuojau 

Į išrinkta valdyba, kurią sudaro 
sekančios: pirm. S. Tamulienė, 
pagelb. M. Taragauskienė, rašt. 
O. Norkunaitė, ižd. A. Baltru- 
šienė.

Širdinga padėka priklauso 
Marijos Vaikelių draugijai ir 
parapijos chorui už surengimą 
pusryčių.

3 vai. po pietų Marijos Vai 
kelių draugijėlės narės apvaini 
kavo Panelės Švenčiausios Sta
tulą. Šios ceremonijos buvo 
įspūdingos ir gražios. P-lė Al
dona Zimkiūtė apvainikavo Pa
nelės Švč. stovylą su palydovių

Ačiū kun. J. Matučiui ir Se
sutėms už lankymą ligoninėje 
ir namuose; ačiū sesėms Sąjun- 
gietėms už lankymą ir dovanė
les: ačiū Šv. Rožančiaus drau
gijos narėms už sveikinimus ir 
dovanas bei maldas; ačiū Treti
ninkų kuopeliai už šv. mišias

Ateinantį sekmadienį kelių ir maldas; L. Legiono 4-to pos- 
draugijų ir parapijos choro at
stovai su su choro pirmininku 
V. Boleika vyksta į VVaterbury, 
į Connecticut Lietuvių Konfe
renciją.

Sekmadienį, gegužės 23, 3-čią 
vai. po pietų, parapijos Soda
liečių bus didi procesija, tai 
vainikavimas P. Švč. Visos pa
rapijos mergaitės labai stro
piai rengiasi prie to.

Į Katalikų moterų draugiją 
įsirašė suvirs šimtas moterų ir 
mergaičių. Gražiai pasidarbavo, 
kad tik sutraukti naujų narių 
mūsų parapijoj šios panelės: — 
Aldona Einoraitė, ir pagelbėjo 
Ona Radvilaitė. Tikrai abi esa
te vertos gražios padėkos už šį 
darbą. O.

I > 
ii
ii
i

Remlt šios šalies apsigynimų!
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

to pagelbininkėms; LRKMS 
Conn. apskričiui; ačiū už lanky
mą ir dovanėles pp. A. M. Ar- 
man ir jų dukrelei Francis, pp.* 
V P. šimkam, K. J. Žaizdiaus- 
kam, A. O. Valinčiam, V. M. 
Marteckam, J. E. Kuliam, K. 
A. Steponaičiam ir mano krikš
to dukrelei Julytei. Ypatingai 
ačiū p. O. Radzevičienei ir ma
no seselei Onytei ir jos dukre- 
liai Petronei, kurios mane lankė 

i ir gelbėjo darbu namuose bei 
j prižiūrėjo mane ligoje. Taigi 
man buvo lengviau ir kentėti 
turint tokią pagalbą ir užuo
jautą. Lai gerasis Dievas vi
siems ir visoms šimteriopai at
lygina. ir prašau Jo man svei
katos, kad aš galėčiau jums rei
kale pagelbėti.

Jums visiems-visoms dėkinga, 
B. Mičiūnienė.

Antras skaudus smūgis palie
tė Onos Navickienės namus. 
Prieš mėnesį laiko mirtis ats
kyrė mylimą vyrą ir šeimos 
gerą tėvą James Navicką; ir 
štai nepraėjo kelios savaitės 
kaip gavo pranešimą iš Karo 
departamento, kad jauniausias 
sūnus James yra dingęs mūšy-

Ši panelė pranešė per V-Mail, kad Anzio karo fron
te, kur buvo sudraskytas pastatas ir tik ant jo sienos 
palikęs jos sveika fotografija. Dėlto ji buvo išrinkta— 
“Miss Beachhead of 1944.“
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41. Kalba Popiežiavimo Metų Sukaktuvėse

5

Kovo 3 d., 1940 m.
Kada pasaulio valstybės sukilime, kaip jūros ban

gos daužosi viena prieš kitą, kada žemė dreba nuo ka- 
nuolių trenksmo, kada jūros prasižioja ir prarija žmo
nes ir turtus, kada padangėse audros, mirtingesnė 
kaip viesulos, baimė sudrebina žmonių širdis, kas 
Mums belieka, Brangieji sūnūs, jei Mes neatsigrįšime
į Dievą Švenčiausiame Altoriaus Sakramente, pasaulioi 
Nugalėtoją, amžių Karaliaus, Kuris valdo žaibus ir 
vėjus, Kuris savo Rankoje laiko karalių ir valdovų ■ 
širdis, pakreipdamas jas pagal Savo valią?

O Jėzau, Karalių Karaliau, Viešpačių Viešpatie, 
prieš Kurį, prie Tavo pirmojo Vietininko karsto, uolos 
Tavo įsteigtosios Bažnyčios žmonių išganymui, Mes 
meldžiamės už visus Tavo žmones, lai Tavo meilės ka
ralystė užviešpatauja žmonių širdyse... Nužengk nuo 
kalno, kaip padarei naktyje po duonų padauginimo; 
vaikščiok virš vandenų, sulaikyk vėjus, nutildyk aud
ras, suramink Savo mokinius blaškomame laive, paša
link tamsumas ir vesk mus į taikos uostą. Duok žmo- ] 
nėms suprasti, kad Tu esi pasaulio šviesa ir jie turi į1 
sugrįžti prie Tavęs. Lai jie padeda karo ginklus prie ■ 
Tavo kojų. Lai žmonės sugrįžę prie Tavęs užmiršta vi
sus nesutikimus ir, teisingume ir meilėje sugrąžina : 
taiką pasauliui. !

I

Kalba Rumunijos Kunigams
Kovo 4 d., 1940 m.

Kada jūsų gražioji Dunojaus upė prasideda iš 
Nėra miškų ir pasiekia, išvargus nuo tūkstančio mylių 
kelionės, derlingus laukus, išliedama turtus žemei, 
miestams ir aliejaus laukams, dangui ir žemei ji duo
da taikos viziją. Taika! Tame žodyje glūdi geriausi 
linkėjimai, kuriuos Mes šiandien jums teikiame; bet 
dabartinėse aplinkybėse, kada pasaulis yra sukrėstas 
karo nelaimių, Mūsų linkėjimas turi ypatingą reikšmę. 
Mes mąstome apie trejopą taikos reikšmę. Mes linkė- 
jame jums širdies taikos, kuri visuomet bus su jumis, 
jei jūs būsite artimoje vienybėje su Kristumi. Mes lin- 
kėjame jūsų tautai vidujinės taikos, atsimindami, kad 
Katalikų socialinis mokslas, katalikiškos pažiūros į 
šeimą, Katalikiškas meilės įstatymas, bus visuomet 
galingiausias įrankis numalšinti civilinius nesutari
mus, pašalinti priešingumus tarp turtuolių ir betur
čių, tarp darbdavių ir darbininkų ir įvairių tautų, ku
rios esą valstybės žemėje. Galutinai, Mes linkėjame 
jums išorinės taikos, prašydami Dievo, kad Jis apsau
gotų jūsų tautą nuo karo nelaimių ir padėtų jums tęs
ti gailestingumo darbus tarp tų, kurie tiek daug nu
kentėjo dabartiniame kare.

Kalba Kardinolų Kolegijai 
Kovo 12 d., 1940 m.

Praėjo metai, kuriuose buvo daug medžiaginių ir 
dvasinių permainų... metai per kuriuos išorinis ir vi
dujinis Europos stovis pasikeitė. Politiniai, ekonomi
niai ir dvasiniai perversmai prasidėjo, kurių pasek
mių žmogaus protas neišgali permatyti, bet jų svar
ba turi susirūpinti visi, kurie esą pašaukti Kristaus 
tiesos karalystę skelbti, kada visa žmonija yra sukrės
ta iš pat pagrindų.

Šiuo metu, kada visi žmogiški spėliojimai atrodo 
klaidingi, kada visi žmogiški įrankiai pasirodo be ver
tės, tikinčiųjų akys nukrypsta į Dangų iš kur tik te
galima laukti išganymo. Šiame pasaulyje, kuriame 
Mes matome žmones klaidžiojant tamsybėje, puolant 
vienas prieš kitą ir sukrintant, Bažnyčia žygiuoja pir
myn, aukštai laikydama Kristaus švyturį. Kristus yra 
Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, nes be kelio niekas negali 
atsiekti tikslo; be Tiesos negalima apšviesti protų, be 
gyvybės nėra valios nei jėgos dirbti. Tiesa nušviečia 
kelią ir gyvenimą, ta tiesa, kuri yra teisingumo papė
dė, tas teisingumas, kuris yra taikos pagrindas.

Taip, taika, pagrįsta Dievo pažinimu ir Mūsų Vieš
paties Jėzaus Kristaus, Kuris yra Kelias, Tiesa ir Gy
venimas, yra Mūsų širdies didžiausias troškimas. Tai
ka Mus skatina mylėti visus žmones, kurie esą arti prie 
Mūsų ar toli, tuos, kurie yra Mums ištikimi ir tuos, 
kurie yra nuo Mūsų atsiskyrę, tuos, kurie gyvena tai
koje ir tuos, kurie kovoja, nes visiems Mes norime tar
nauti Kristaus tiesoje ir meilėje. Nuo šio kalno Mes 
mąstome apie varginamą pasaulį. Jei iš Dievo malo
nės taika čia yra, tai žinome, kad už Alpsų kalnų, už 
jūrų ir vandenynų.yra tik vėjai ir audros, ir lygiai re
ligija ir žmonija šaukiasi taikos. Mūsų Viltis ir pasiti
kėjimas yra Dievuje, Kuris Savo Rankose laiko žmo
nių širdis ir žemės, oro ir jūrų audras. Jūs Garbingieji 
Broliai ir Brangieji Sūnūs, kurie esate Mūsų patarė
jais, pagelbėkitė Mums savo maldomis ir susirūpini
mu, kad būdami dalininkais Mūsų sielvartų ir erškė
čių, būtumėte taip pat Mūsų džiaugsmų dalininkais, 
savo paguodai ir garbei.

Po bombardiravimo Tarawa, Gilbert salyne japonų bazių šis vienas iš 
22 apdraskytų sugrįžusių bomberių yra taisomas.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Lietuvis Pašto Vi*ši**inku

Shenandoah, Pa. —Balandžio' 
17 d. Shenandoah pašto virši
ninku tapo paskirtas lietuvis 
Ben J. Lukas (Lukošiūnas). Jis 
yra Shenandoah gimęs ir augęs. 
Palyginamai jis yra dar jaunas, 
apie 45 m. amžiaus. Jis per pa
staruosius 6 metus ėjo Justice 
of the Peace pareigas. Pirmojo 
pasaulinio karo veteranas ir na
rys mūsų miestelio Amerikos 
legionierių. Turi tris 
Dr. A. J. Lukas — 
gyvena Shenandoah. Kitas bro
lis medicinos gydytojas Dr. J. 
A. Lukas, gyvena New York, o 
trečias brolis Stasys Lukas, gy
vena Philadelphia, ir yra Cramp 
Ship Yords formanu.

Sipulskis, Juozas Karpavičius, 
ir Vincas Kalinauskas.

brolius: 
dentistas,

Kraujo Vajus
Pereitą savaitę Shenandoah 

Raudonojo Kryžiaus skyrius tu
rėjo kraujo vajų. Vajus pasise
kė. 96 lietuviai davė kraujo. 
Būrys lietuvių moterų, vado
vaujant Marijonai Metkauckie- 
nei, dvi dienas dirbo teikiant 
kraujo davėjams lončius ir ki
tus patarnavimus. Raudonojo 
Kryžiaus skyriaus viršininkai 
lietuvių moterų patarnavimu 
buvo labai patenkinti.

Motinos Diena
Mūsų bažnyčioje Motinos 

Diena yra labai iškilmingai ap
vaikščiojama. Tūkstančiai žmo- Į 
nių ėjo prie šventos Komunijos.i 
Žmonės buvo raginami melstis 
už savo motinas gimdytojas, 
gyvas ir mirusias.

Sodaliečių draugija bendrai j 
ėjo prie šventos Komunijos ir 
po mišių suruošė savo motinų 
pagarbai pusryčius bažnyčios 
svetainėje.

Vakare, po pamaldų, mokyk
los vaikučiai, vadovaujant se
selėms Kazimierietėms surengė 
motinų pagerbimui labai gražų 
ir jaudinantį vakarėlį su gra
žia programa. Pažymėtina, kad 
vakarėlis buvo be jokios įžan
gos.

Karo Tarnyboje
Shenandoah lietuvių karo tar

nyboje yra virš 700 jaunuolių. 
Mūsų bažnyčios prieangyje yra 
įstatytas garbės sąrašas. Karo 
frontuose žuvo 8. Jais yra: Al
bertas Kasparas. Juozas Bal-
tuskevičius, Edvvardas Derringe departmento leidimą lietuvių 
(Derinčius), Juozas Vitkaus
kas, Stanis Ogrodnykas. Petras Lietuvai.

lietybės ir kitais panašiais rei
kalais.

3. Kun. Dr. P. Gečys. Refera
tas — Steigiamasis Seimas. 
Kun. Dr. Gečys savo kalboje 
paaiškino, kad šis buvo pirma
sis visoj to žodžio prasmėj de
mokratinis susirinkimas Lietu
voje. Jis davė visiems Lietuvos 
žmonėmis lygias teises, neišski
riant nei vieno.

Iš susirinkusių buvo keli pa- 
i klausimai į kuriuos kun. Dr. 
•Gečys atsakė.
j 4- Povilas Dargis. Referatas— 
j Spaudos Atgavimas. Kalboje 
. pabrėžta ypatingi įvykiai Lietu- 
1 vos spaudos istorijoje, knygne
šių vargai ir t. t., ir galutinai 
atgavimas spaudos 1904 metais.

5. Kalba Pat Fagan, narys 
War Manpoieer Commission. 
Jo kalba buvo trumpa, apie 
Lietuvos teises atgauti savo ne
priklausomybę. Jis giria lietu
vius ir visas kitas tautines gru
pes už puikų kooperavimą su 
Amerikos valstybe visuose rei- 
kaluose.

Pastabos '
Pereitą sekmadienį mūsų mie

ste lankėsi garbingi svečiai. 
Pennsylvanijos Universiteto 
profesorius Alfred Senn su 
žmona svečiavosi pas kun. J. A. 
Karalių. Gėrėjosi mūsų gražia 
bažnyčia. Pereitą savaitę She
nandoah svečiavosi ir Lietuvos 
atstovybės, VVashington, D. C., 
patarėjas p. Juozas Kajeckas.

Komunistai ar komunistuo
janti — Naravas, Kuzmickas, 
Motuzą, Čižauckas ir kiti rinko 
neva Lietuvai drabužius, rengė 
pramogas, nors yra labai abe
jotina ar jie turėjo Valstybės

vardu rinkti drabužius neva

Vakarines Pennsylvanijos Lietuvių 
Draugijų Atstovų Konferencija

Konferencija Įvyko Gegužės 14 d., Lietuvių Piliečių 
Svetainė je, South Side, Pittsburgh, Pa.

PROTOKOLAS

(3) Dirbti, kad dabartinio ka
ro pergalė įvykdytų Atlanto 
Čarterio dėsnius ir ypatingai 
žiūrėti, kad jie būtų pritaikinti 
Lietuvai, atsteigiant jos nepri- 

i klausomybę istoriniai - etnogra
finėse sienose, su reikalingomis 
geografinėmis ir ekonominėmis 
pataisomis.

(4) Teikti moralinę ir me
džiaginę pagelbą Lietuvos žmo
nėms jų kovoje dėl laisvės ir 
šelpti pabėgusius nuo priespau
dos ar ištremtus jos piliečius.

(5) Informuoti visuomenę a- 
pie Lietuvą ir ginti ją nuo prie
šų prasimanymų bei šmeižtų ir 
taip toliau.

Baigdamas primena, kad rei
kia kiek galima remti Amerikos 
Lietuvių Informacijų Centrą, 
kurio uždavinys yra informuoti 

. plačiąją Amerikos visuomenę ir 

. valdžios pareigūnus apie lietu- 

. vius ir jų pastangas pagelbėti 
Amerikai laimėti karą, apie jų 

; nuopelnus kultūrinėje srityje, 
. apie jų gyvenimą šiame krašte 

ir apie Lietuvos žmonių aspira- 
. cijas.

9. B. Pivariūnienč skaito laiš
kus, linkėjimus ir rezoliucijas. 
Yra laiškas iš ALT Centro Chi- 
cagoje, linkėjimai nuo red. S. 
Gabaliausko ir $10 auka nuo 
Lietuvių Pašelpinės Draugijas 
iš McKees Rocks, Pa. Vienbal
siai priimama eilė rezoliucijų.

10. Pirmininkui paprašius au
kų ALIC palaikymui, delegatai 
sudėjo $56.35. Aukojo sekamai:

Po $5: Kun. Dr. P. Gečys, V. 
Količienė, P. Pivaronas, J. Šiau- 
lis.

J .Rogers — $3.
Po $2: F. Rodgers, V. Rupei

kas, S .Bakanas, A. Paleckis.
Po $1: Wm. Waina, Anna 

Malokis, B. Pivarūnas, A. Gu
tauskas. R. Paplauskas, J. Vai- 
šis, J. Dargis. E. šiurmaitienė. 
K. Vaišvienė. A. Vengrienė, 
Mrs. Mičiulis, P. Bardzilauskas, 
J. Virbickas, U. Rimkevičius, 
S. Kimutis, Z. Gudukas, A. Ski- 
mas, M.. Povilaitis, J. Shimkus, 
P. Marmokas, G. Parčauskaš, 
?. Dargis, A. Vainorius. J. V. 
Stilson.

(11). Nominacijų komisijos 
vardu S. Bakanui rekomenduo
jant, konferencija išrinko seka
mus asmenis į pastovią ALT 
’ittsburgho skyriaus valdybą: 

J. B. Tamkevičius, Jonas Grėb- 
liūnas, A. Paleckis, A. Gabaliau- 
skienė, Juozas Shimkus, Ona 
Naujeliūtė, Povilas Dargis, V. 
J. Količienė, S. Bakanas. Petras 
Pivariūnas, Juozas Virbickas ir 
Florus Radčius.

Povilas Dargis, varde prezi
diumo pareikšdamas padėką vi
siems delegatams, konferenciją 
uždarė 7 vai. vakare.

Prezidiumas:
A. Paleckis, J. Virbickas, 

P. Dargis. 
Sekretoriatas:

S. Bakanas, O. Naujeliūtė.

PHILADELPHIA, PA.
Gegužės 13 d. vakare. Lietu

vių muzikalinėje svetainėje į- 
vyko gražus meno vakaras. 
Meno programą išpildė Bostono 
Lietuvių Jaunamečių Šokėjų 
grupė, p. Onos Ivaškienės vado
vybėje.

Dalyvavo ne tiek žmonių, kiek 
tikėtasi. Gali būti todėl, kad 
šeštadienio vakaras — biznie
riai yra užimti. Kita — tai lie
tus kiek sutrukdė, o trečia —r 
įžanga buvo truputį “per ma
ža’’.

Lietuvių buvo iš visų trijų 
parapijų. M.N.P.

Maž daug šiuo laiku, prieš 30 
metų į šią šalį atvyko viengen
tis Kostantas Racevičius. Šiais 
metais sueina 30 metų sukak
tis nuo jo atvykimo Amerikon.

Konstantas Racevičius yra 
vienas iš tų kilniųjų Lietuvos 
sūnų, kurie nors yra iš bajorų 
kilmės, tačiau jie visuomet bu
vo ir yra ištikimi mūsų tėvynei 
Lietuvai ir lietuvybei.

O apie jo žmoną, ponią Aleną 
(Timinskaitę) Racevičienę. tai 
drąsiai galima pasakyti, kad ji 
yra brangusis perlas, kurios li
kimas buvo tas. kad ji netapo 
panaudota žmonijos papuošalu. 
Kadangi ji turėjo ir iš dalies 
dabar tebeturi gražų, žavėjantį 
ir malonų balsą. Tik vien rei
kėjo ji meniškai išlavinti, išto
bulinti. tai ji būtų buvusi pui
kiausia artistė — dainininkė, 
tikroji pažiba mūsų tautos. Net 
ir dabar, nors pagyvenusi mo
teriškė, kada yra gerame ūpe, 
ji užtraukia kokią nors dainelę, 
tai yra ko ir pasiklausyti.

Iš artimesniųjų Racevičių gi
minių čia gyvena Juozas ir Sta
nislova Šimkevičiai ir Adomas 
ir Melanija Rupšiai. Ponia Rup
šienė yra tikra p. Racevičiaus 
sesuo.

Abiejų, p. ir p-nios Racevičių 
gimtadieniai pripuola šį mėnesį. 
Linkiu jiems geriausios kloties.

Racevičių Bičiulis.

6. B. Pivariūnienč. Referatas 
— Remti Ameriką Karo Perga
lei. Ragina lietuvius kiek gali
ma pirkti karo bonus, pirkti 
juos kur nori, bet kad tik užre
gistruotų, kad jie yra lietuvių 
perkami. Šios apylinkės lietu
viai jau turi virš §1,500,000 
vertės bonų savo kreditui, jau . 
yra pakrikštiję bomberį lietu
vių vardu ir tuojau pakrikštys 
ambulance plane.

7. V. J. Količienė. Referatas— 
Lietuvos Žmonių Šelpimas. Ra
gina kad, spauda daugiau gintų 
Lietuvos šelpimo reikalus nuo 
tų, kurie Pittsburghe įsikūru
sios Lietuvos šelpimo organiza
cijos darbuotės nesupranta ir 
šmeižia; kad žmonės kiek galė
dami remtų ir aukotų šiai orga
nizacijai, kad žmonės dabar 
taupytų pinigus nelaukiant ka
ro pabaigos, ir kad lietuvių lai
kraščiai netalpintų laiškų, kurie 
kenktų šiai organizacijai. Taip
gi priminė, kad kas turi nerei
kalingų rūbų ar nori duoti auką 
šiai organizacijai, gali priduoti 
savo dovanas katram nors lie
tuvių klubui. Netrukus bus pas
kirta tam tikra vieta sunešti vi
sas aukas.

8. Juozas Stilsonas. Referatas 
— Amerikos Lietuvių Tarybos 
Tikslai ir Darbuote. Aiškina:

(1) Amerikos Lietuvių Tary
bos tikslas yra jungti visas A- 
merikos lietuvių demokratines 
jėgas bendram darbui, palaiky 
mui ir skleidimui demokratybės 
dėsnių lietuvių tarpe; ginti ir 
saugoti Jungtinių Amerikos 
Valstybių nepriklausomybę, 
garbę ir demokratinę santvar
ką: remti ir palaikyti visų tau
tų. didelių ir mažų lygias tei
ses į laisvę ir nepriklausomą 
valstybinį gyvenimą: kovoti už 
pagrindines žmogaus asmens 
teises.

(2) Skatinti Amerikos lietu
vius remti Jungtinių Valstybių

I karo pastangas, siekiant pilnu
tėlės pergalės prieš totalitari- 
I nius agresorius ir pastovios tai-

Panelė Adelė Smailytė, vieti
nio SLRKA 20 tos kuopos raš
tininkė. rengiasi pirmą birželio 
visam mėnesiui išvykti atosto
goms į saulėtą 
bę.

Linkime jai 
nės ir malonių
sustiprėjus sveikatoje 
tarp mūsų darbuotis. Jurgictis.

Floridos valsty-

laimingos kelio- 
atostogų, ir kad 

grįžtų

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

FRESH WINDS, wrm 
NO TEMPERATURE 
CHANGE-no changa, 

• ith.r, in th. argant 

need for used kitchan

24konferencijoj atstovaujama 
Pittsburgho ir apylinkės lietu
vių draugijos, kurios išrinko 78 

i delegatus: taipgi dalyvauja ke- 
ituri Tarybos valdybos nariai. I _ „ ...

I

Prieš atidarymą konferenci
jos, vadovaujant muzikui K.
Baziui, sugiedota Amerikos ir
Lietuvos himnai. 3:30 vai. po; .T L, (Delegatų sąraso netalpina- pietų konferenciją atidarė J. B. I

, ... ,______i__ ime'-

Išklausius mandatų komisijos 
raportą, siūloma dienos tvarkos 
prezidiuman: Povilas Dargis, 
Juozas Virbickas ir 
Paleckis; sekretoriais — S. Ba- 
kanas ir Ona Naujeliūtė: nomi
nacijų komisijon — kun. Jur
gutis, S. Bakanas ir J. Virbic
kas; rezoliucijų komisijon — 
kun. P. Lunskis, B. Pivariūnie- 
nė ir V. J. Količienė.

Konferencija patvirtina visas 
rekomenduojamas komisijas. 
Prezidiumas užima vietas, 

į 2. Pirmutinė kalbėtoja buvo 
Mrs. Green. narė American 
Service Institute. Ji supažindi
no susirinkusius su šios įstaigos kos, pagrįstos teisingumo, de- 
darbuote ir paaiškino, kad į šią 

kienė. Iš raporto pasirodė, kad įstaigą galima

Tamkevičius, ALT Pittsburgho į 
skyriaus pirmininkas, pasaky- Į 
damas įžangos žodį bei paaiš
kindamas. kad konferencija yra 
sušaukta paminėjimui 24 metų 
sukakties Lietuvos Steigiamojo 
Seimo ir 40 metų nuo spaudos 
atgavimo. Paskui pranešė, kad 
konferencijos rengimo komisija 
yra numačiusi šiuos asmenis 
patikrinimui delegatų mandatų: 
Jack Ncrris, E. Šiurmaitienė ir. 
Adelė Gabaliauskienė. Komisi-! 
jai darant delegatų sąrašą, pa
kviesta S. Bakanas plačiau nu
šviesti šios konferencijos užda
vinius.

Adolfas

i

i

Klausimai Apsvarstymui
1. Ką Katalikų Tikėjimas duoda žmonių gyvenimui?
2. Kuo turi būti pagrįsta pasaulio taika?
3. Ar bus galimas tautų sugyvenimas, jei žmonės ne-1 portas. kurį davė A. Gabaliaus-

sugrįš prie Dievo? ,

1. Sekė mandatų komisijos ra-
mokratybės ir laisvės pagrin 

•kreiptis su pi dais.

Ligoninės laive šie trys sužeistieji kariai pasirodo 
sukruvintus drabužius, kai buvo susitikę su japonais 
ir turėję kirstis asmuo su asmeniu ligi priešas palinko.
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I
PRANEŠIMAS

HORWOOD, MASS.I

Moterų Sąjungos Mass.. 
ir N. H. Apskričio 
važiavimas įvyks 
4 d..
vių parapi

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

Me. 
svarbus su- 

birželio-J une 
1944 m., Šv. Jurgio Lietu- 
- —;ijos bažnytinėje sve

tainėje. 26 St. James Avė.. 
Nuruood. Mass.

Sesijos prasidės 1 vai. po pie
tų. Kviečiame kuopų atstoves 
stengtis pribūti paskirtu laiku. 
Kuopos kviečiamas pagaminti 
naudingų įnešimų ir juos įduoti 
atstovėms atvežti suvažiavi
mam

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
Mass.. Me. ir N. H. Apskričio 
Valdyba —

Pirm. — O. Sidabrienė,
Rašt. — .4. \Vaskcll.

savo tėvelius. Uniformą užsi
vilks ir reikalingas instrukcijas 
gaus Hartford. Conn. Išvyksta 
birželio 8 dieną.

Sekmadienį, gegužės 21 d., 
kun. Jonas Padvaiskas laikė su
mą ir sakė pamokslus šv. Pran
ciškaus parapijos bažnyčioje.

.4 ušrelč.

LAWRENCE, MASS. I

Al-Moterystės luoman įstojo 
dona Gumauskaitė ir John Mor- 
reil. Taipgi. Valerija Barkaus- 
kaitė su Thomas Hardacre. Sa
kramentą suteikė mūsų klebo
nas. kun. P. M. Juras, šventų 
mišių aukoje.

Michael Jabour ir Virginia 
Vaikšnoras susilaukė dukrelės 
ir pakrikštijo Maria Blanche.

Taipgi Francis Murphy ir E- 
milija Šimonytė susilaukė duk
relės. kuriai vardas duota Ka- 
therine Virginia.

Sekmadienį, birželio 4 d., pa
rapijos svetainėje įvyks Mote
rų Sąjungos Mass.. Me. ir N. H. 
apskričio suvažiavimas. Prasi
dės 1 vai. po pietų. Visos atsto
vės kviečiamos laiku ’ atvykti. 
Norwoodietės rūpinasi viešnias 
atstoves maloniai priimti ir pa
vaišinti. Tam darbui išrinkta 
komisija: pp. I. Tvaskienė. O. 
Červokienė. O. Glebauskienė. O. 
Navickienė ir A. V. Kneižienė.

Iš kitų miestų važiuojant į 
Norvoodą. reikia važiuoti iki 
Forest Hill. o ten įsėsti į Nor- 
wood — East Walpole autobu
są. kuris atveš į So. Norwoodą 
prie St. James Avė., kur yra 
lietuvių par. bažnyčia ir sve
tainė. Automobiliais kelias 
Ii būti visoms žinomas.

i

ga-

Atvažiavusios į Park 
Boston. eikite Boylston St. iki

Sq., 
iki 

VVashington St. ir ten požemvj 
gausite traukinį į Forest Hill.

Kai paverčiamas į geležies laužą orlaivis tai jis sudeginamas, kad at
skyrus geležies dalis nuo medžio bei gumos. Štai Aeronca Aircraft kom
panijos darbininkės atlieka deginimo darbą su liepsnasviedžių pagalba. 
Toji kompanija operuoja Middletown, O. I

gegužės 23 d. Reiškiame užuo
jautą.

Darbininkų radio koncerte, 
pereitą sekmadienį, dalyvavo 
nemažas būrys lietuvių ir sve
timtaučių. Koncerto programa 
visiems patiko. Kaikurie sako: 
“Verkėme, juokėmės ir plojo
me.”

i .»

CAMBRIDGE, MASS
Sekmadienį, gegužės 21 d. pp. 

J. A. Bačinskų sūnus. Edmun
das minėjo savo 14-jį gimtadie
nį. Šia proga, tėveliai' surengė 
jam puikų surprizo bankietą.

ės" t

Šv. Pranciškaus parapijos 
choras koncertą nukėlė į birže
lio 11 d. Choristai, vadovaujant 
muz. Povilui Sakui, ruošiasi 
prie grašos programos.

Moterų draugijos metinės šv. 
mišios Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje įvyks gegužės 28 d.. 
8 vai. rytą. Visos narės susirin
kite į svetainę kiek ankščiau, iš 
kur visos bendrai eis į bažny
čią.

Vaikučių Pirmoji Komunija 
įvyks 
school" 
landis.

Sekminėse. “Sunday 
vadovauja kun. J. Ska-

Tą patį rytą įvyks parapijos 
vaikučių Pirmoji Komunija.

Kun. Jonas Padvaiskas. buvęs 
vikaru šv. Kazimiero parapijo
je. Worcester. Mass.. kurioj va
dovauja klebonas kun. A. Pet
raitis. įstojo į kariuomenę ka- 
kelionu. ir vieši Lawrence pas

Jau kiek laiko kaip serga p. 
Medveskienė. gyv. Lenox St. 
Linkime pasveikti.

t
Motinos švente

Daugiau negu 15 metų kaip 
antras gegužės mėn. sekmadie
nis mūsų parapijoj yra švenčia
mas su tuo didingumu kaip ki
tos Bažnyčios šventės. Kalėdų

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
"VYTI” leidžia Amerikos didžiau- , 

šia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

"VYTIS” eina kas mėnesį gražia. 
A. A. Ignotas Čepulis paveiksluotas ir deda įdomių straips- 

. .. nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.Antra Jien’, gegužes 23 d. iš . .. . ..° ° i “VYTY rasi žinių is viso pašau
to bažnyčios palaido- jiO.
tl'S Čepulis. Velionis “VYTIS” rašo apie Amerikos lie- 

•eno s i Pranu Lengviu, 8 N. tuvi" Jaunimo Judėjimą.
I "VYTI” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 

tačiau sutiko kaip “VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
"r išgyveno po vie- kviesti įžymiausi literatai.

AMERICAN 
RED CROSS

<r
C: 1h 'ir- Street. Nors ir nebuvo
:c gamintą.
’-ri bro’iai ___ _

• sto-u kartu arti 30 metų. "VYTY” rasite įdomių Pasįskaity
. a. C )u’:s sirguliavo apie 

keturius metus, tačiau niekas 
nepamanė, kad jam gresia mir
ties pavojus, štai penktadienį, Visi skaitykime “VYTI!” 
geg. 19 d. jis rastas be žado na-j 
muose. Veikiai buvo nugabentas 
į miesto ligoninę, kur ir mirė.

Velionis buvo malonaus būdo 
asmuo ,kurs nei vieno nė žodžiu 
nė darbu neužgavo. Palaidotas 
Holy Rcdeemer kapuose. Užbai- parapija neišpildo savo pasiža- 
gęs gyvenimo vargus, lai ilsisi dėjimus taip tobulai, taip sąži- 
Viešpaties ramybėje.

mų tinkamų seniems ir jauniems.
TAD, padarykime šūkį: “Tene'ie- 

ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neskaitytų "VYTIES”.

"VYTIES” kaina metams tik $2.00.

“VYTIS”
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

i
I
i

savo įvairio-spalviais rūbais ža
vėjo akis ne vieno, kurie atsi
lankė procesijos matyti.

Sodaliečių gegužės karalienė 
buvo Magdalena Budeiytė. Ji 
nepaprastai aiškiai ir įspūdin- 

■ rra i nfclzoito ai m olrfokuriame dalyvavo gražus būre- arba Velykų. Per tuos 15 metų »ai atskaitė pasiscentnno aktą 
lis svečių. Svečių tarpe daly va- įėjo į paprotį turėti bendrą Ko- j P° procesijos buvo laikoma šv. 
vo ir mūsų parapijos klebonas 
kun. P. J. Juškaitis, vikaras visas MOTINAS, gyvas ir miru-

, muniją. kad tinkamai atminti j valanda išprašymui Taikos pa 
šauliui. Laisvės Lietuvai ir ap

A. A. Antanas Budrevičius
Visai netikėtai mirė kitas se

nas šios kolonijos gyventojas, 
a. Antanas Budrevičius. Kri- 
negyvas sekmadienį, geg. 21 
palaidotas su trejomis mišio- 

ketvirtadienį. geg. 25 d.

ningai, kaip lietuvių parapija. 
Tai garbė lietuviams katali
kams. kurie klauso savo arki
vyskupo ir savo parapijos kuni
gų, kurie atjaučia našlaičių ir 
senelių reikalus.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas-

331 SmithSt.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

I

a. 
to 
d.
mis
Kun. Antanas Dubinskas giedo- 

prie didžiojo alto- 
ir ku-

jo mišias 
riaus. Kun. dr. Mendelis 
nigas iš Šv. Marijos Seminari
jos atnašavo mišias prie šoninių 
altorių.

Paliko dideliam nuliūdime 
brolį Vincą ir brolio dukterį. 
A. a. Budrevičius ir buvo nuly
dėtas į Holy Redeemer kapus. 
Juozas Kašinskas rūpinosi abie
jų laidotuvių tvarka. Reikšdami 
užuojautą mirusiųjų giminėms, 
už pačius mirusius tariame die
vobaimingąjį Amžiną Atilsį.

i ———
Arkivyskupo Labdarybės 

Vajus
Vajus sukelti S518.300 arki

vyskupijos labdarybės darbams 
prasidėjo geg. 14. Į savaitę lai
ko sukelta virš S120.000.

Mūsų parapija neatsilieka nuo 
savo pareigos, 
paaiškėjo, kad 
jau suaukavo 
riamos sumos.
vių pasižadėjimų nemėgsta da
ryti. bet savo užuojauta parodo 
pinigiška auka. nė viena

I

I <

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

A. M. uuonaicio. vinaiac . & j » _ _ ■

kun. A. Baltrušiūnas ir, svečias sias. Šį metą per mišias 8:30 v. saugos mūsų zariams, ypač mū-, 
! iš Chicago vyr. Įeit, karo kape- rytą ši šventės buvo minima su Parapijos jaunuoliams karė- 

„ tik“ ičkil-c. Didysis altorius'^’ šŽmet4 pirmą kartą procesi-, 
T buvo paskendęs gėlėse. Didysis j°J ėjo tris kunigai, 

bažnytinis choras didingai gie- ■ niišiaunais rūbais, 
dojo mišių metu, o Šv. Komuni- pan^os Palaiminimas 
jos laiku beveik visi, Jk
buvo bažnyčioje, ėjo prie Dievo *^r‘ stendelis per pamaldas tarė. 
Stalo. Šeštadienį prieš Motinos PaTn°k.->las nėra reikalin- 

į toks gražus 
viešas pasirodymas yra iškal
bingesnis įrodymas mūsų žmo- 

dr. Mendelis 'nių meūės ir ištikimybės dan- 
- giškai Motinai, negu jo žodžiai, 

kad birželio mėn. 3-čią sekma- tarė nuoširdų ačiū vi-
dienį bus gerbiami tėvai. Seimo- s*ems' kurie savo pasišventimu 
je abudu turi svarbią užduotį sute;K® t°kį džiaugsmą Marijai 
atlikti, abiem privalome prašyti danguje ir mums visiems kata- 
Dievo reikalingų malonių. At- kkams mūsų parapijoj, 
šventę Motinos Dieną lauksim 
dar TĖVŲ Dienos, sekmadienį 
birželio 18 d.

iš Chicago vyr. Įeit, karo kape- rytą ši šventės buvo minima su Sl* Parapijos jaunuoliams karė- 
lionas kun. H. Kalenda, kuris , tikra iškilme. 1

išiuo tarpu lanko Harvardo U- 
niversitetą. Jaunuolis E. Bačin
skas. yra pasižymėjęs jaunuolis 
mūsų parapijos skautų tarpe, 
kaipo veiklus ir sumanus skau
tas.

i

pasipuošę
Po šv. va- 

Švč. Sa
jos laiku beveik visi, kurie tik ^ramentu buvo su asista. Kun.

I

Gegužės 19 d. staiga mirė pp. 
adv. Sykes švogeris Gillespie. 
gyv. Allston. Mass. Palaidotas

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — B Gailifinienė,
8 Wir>field St.. So. Boston. Mass. 

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

Fin Rašt. — B. Cunienė.
29 o»?id st.. W Rorburv. Mass. 

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

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 

antra antradienj mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E 
Seventh St.. So Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nrntnknh} r*ftt*ri1nk>

I 
f

I 
I

•V. JONO EV. BL. PASALPIN68

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tr» 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesi* 
2 vai po pietų Parapijos salė 
40? E 7tb So

It f f f f J\
MUSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

1

g

i

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.

MT|WASHINGTpNi J

430 IIOADWAY • SOUTH BOSTON

Gimtadienio proga, jaunuolis 
E. Bačinskas susilaukė daug 
sveikinimų ir dovanėlių: jo 
taipgi nepamiršo ir jo draugai 
skautai, kurie irgi mažumoje 
dalyvavo bankiete. pp. Bačins- 
kai yra vietiniai Cambridžiaus 
biznieriai lietuvių tarpe ir nuo
širdūs katalikiškos akcijos rė
mėjai. šia proga ir mes'linkime 
jaunuoliui E. Bačinskui su
laukti dar daug - daug panašiai 
linksmų gimtadienių.

šventę net keturi kunigai klau- g35’ kad žmonių 
sė išpažinčių nuo 3 vai. po pie
tų iki 10 vai. naktį.

Klebonas kun.
sveikindamas Motinas, pranešė,

I

Sekmadienį, gegužės 21 d. į- 
vykusiame Darbininkų Radio 
koncerte. Bostone. Jordan Hali, 
Cambridžiaus lietuviai gražiai 
pasirodė skaitlingu dalyvavi
mu. Cambridžiečiai džiaugiasi, 
kad koncertas labai sėkmingai; 
pavyko ir kalba, kad negelėsią 
ilgai pamiršti malonių įspūdžių; 
iš gražaus koncerto.

f — - — .

Šiomis dienomis karys J. 
Mockevičius paaukštintas tekni- 
kos viršylos laipsniu. Sveikina
me karį J. Mockevičių ir linki
me jam atsiekti dar aukštesnį 
laipsnį.

pas 
jau-

Gegužės 19 20 ir 21 dd. 
kun. P. J. Juškaitį lankėsi 
nas karo kapelionas, vyr. leite
nantas kun. H. Kalenda, kuris 
atsiųstas iš Chicagos tęsti mok
slus Harvardo Universitete, i 
Kapelionas H. Kalenda, svečia- 
vimosi proga, kartu su kun. P. 
J. Juškaičiu dalyvavo ir Darbi
ninkų Radio koncerte. Jis kon
certu buvęs sužavėtas.

Procesija Dangiškai 
Motinai Pagerbti

Motinos Dienoje ryte buvo 
biamos žemiškas motinos, o 4 
vai. po pietų susirinko visos pa
rapijos draugijos, kad viešai 
atiduoti tinkamą garbę Marijai, 
Jėzaus - Dievo - Žmogaus ir mū
sų visų dangiškai Motinai. Nors 
virš 400 jaunuolių randasi karo 
tarnyboje, kurių didžiuma pri
klausė švč. Vardo dr-jon, visgi 
geras būrys vyrų matėsi proce
sijos eisenoje. Šį metą pirmą 
kartą moteris ir mergaitės vir
šijo vyrus, bet visiems supran- 
itama priežastis. Kaip Sodalie- 
tės taip Altoriaus ir Rožančiaus; 
dr-jos narės, baltai pasipuošu-1 
sios. ir mokyklos vaikučiai su

Pirmam raporte 
mūsų žmones

i
40 G jiems ski-j 
Dauguma lietu-

. i

Juozas Kasinskas
Ine. į >

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktj i'

602 Washington Blvd. Į!
BALTIMORE 30, Md. i! 

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokių reikalų <)

KUO GIEŽESNIS • • •

Pirkite 
daugiau 

Karo Bonų 
negu jūs 

išgalit

TUO GERESNIS!

se iškėlė bankietą, kuriame da
lyvavo jų tėveliai ir giminės. 
įBankiete taipgi dalyvavo pp.
A. M. Zaveckai iš Cambridge. 
nes p. Rokatenzienė yra pp. Za- 
veckų dukrelė. Sveikiname pp. 
Rokatenzus ir linkime jiems 
laimingos ateities. A.D.

Sekmadienį, gegužės 21 d. pp. 
J. O. Rokatenzai. gyv. Woburne, 
minėjo savo trijų metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Šia pro
ga p^. Rokatenzai savo namuo-

SHARON, MASS
Šiomis dienomis adv. P. Sykes, 

gyv. N. Main St., paskirtas to 
miestelio advokatu - patarėju.

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

DAKTARAI

Jakimavičių

Šv. Petro parapijaĮ

Šou 4476

/tv/■/ >\ /av/>,>> / >. į />v/AwaVz'aV/'dfc

.Būsimas tėvas Antoninas M. 
Jurgelaitis, O. P., jau siuntinė
ja kvietimus j savo šventinimus 
j kunigus, kurie įvyks birž. 7 d., 
vvominikonų Nekalto Prasidėji-

ir
iš

Tel. ŠOU 2712

Dr.J.C.Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybe — Akių. Vidurių ligų, 

Ausų, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius

Vai. nuo 2—4 ir 7—8
534 Broadway

So. Boston, Mass.

mo koplyčioje, Washingtone, D. 
C., ir į primicijas, kurios įvyks 
tėviškėje — Šv. Petro parapi
jos bažnyčioje, So. Boston, 
Mass., birž. 11 d., 10:45 vai. r.

Primicijų apeigas seks Dievo 
Kūno šventės metinė procesija.

1

Antros primicijos, mūsų baž- 
j nyčioje, įvyks būsimo Tėvo Pra
no Jakamavičiaus, S. J., birže
lio 25 d', H vai. ryte. Pranas 
Jakimavičius kaip ir Antoninas 

j Jurgelaitis buvo mūsų parapi
joje darbuotojais jaunimo tar-joje darbuotojais
pe.' 

Kartu su kun.
kunigas Jumon- 
Jamaica Plain,

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

I šventinsis
;tas, S. J.,
i Mass.

Tuomet
turės 27 vyrus išėjusius į kuni
gus. Maldingai lauksime primi- 

’cijų.

j Kartais yra lietuvių norinčių 
i priimti kūdikį į augintinius, 
į Mažytis būsimas augintinis da- I
bar randasi. Kas nori apie jį 
sužinoti, gali kreiptis “Darbi
ninko” ofise.

Lt. Edward Egloff, of Astoria, L. I., explains the vvorkings of a Sperry 
Bali Turret of a B-17 Bomber to Elayne Hume. Used household fat is an 
essential ingredient for munitions to fire the guns in the turret.

Dėkoja Už Kalendorius
Darbininko” kalendo- y 
pareiškė norą, kad ir

j Tel. ŠOU 2805

Dr J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODO

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
Se. Boston, Mass.

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

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

Tėvas Pranas 
J., Maldos A- 
Direktorius ir

administratorius.

Nuoširdžiai Dėkojame
Pereitą sekmadienį, gegužės 

21 d., Jordan Hali, Bostone, 
Darbininkų radio koncertas bu
vo sėkmingas. Koncerto prog
ramos dalyviai — art. 
Kaskas ir jos pianistas.
Ludwig Juht ir jo pianistė tik
rai artistiškai išpildė progra
mą.

Anna 
art.

Gale šio mėnesio atvažiuoja
i So. Bostonan
i Aukštikalnis, S.I
į paštalavimo Dr.
i “Žvaigždės”
: Čia jis laikys savo tėvelių Jubi- 
• liejaus šv. mišias geg. 30 d., pa- 
■ gelbės vietiniams kunigams 
bažnytiniame darbe, ir darbuo

kis “Žvaigždės” reikalais.

J. Repšius, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Geg. 31 d., 9 vai. ryte, bus at
našaujamos šv. , mišios — ne
pertraukiamoje eilėje — už Lie
tuvą. Pamokslą sakys svečias 
kunigas. Šias šv. mišias užpra
šė So. Bostono veikėjas p. S. 
Mockus. Kviečiami yra visi 
melstis.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Metiniai pirmenybės kvoti
mai (Scholarship Examination) 
bernaičiams baigiantiems aš
tuntą skyrių įvyks Boston Col- 
lege High School 
Harrison Avė., birž. 
4 gaus mokslą visai 
gaus pusę nuolaidų.

patalpose,
4 d. Pirmi

dykai, 10

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian FumitureCo.
r

movers — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326-328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A. INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

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

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

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

i

!
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GREITASir PUIKUS 
PATARNAVIMAS

Naujame Elegantiškame 
Grožio Žavėjančiame 
CASPER BEAUTY 

SALONE
SPECIALIAI

Dėl 
PERMANENT WAVE 

ir 
PLAUKU DAŽYMO

| 

t R

738 E. Broadway So. Boston 27, Mass.
Tel. ŠOU 4645

Atidaryta nuo 8:30 vai. ryto rki 6 vai. vakare.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY 

BOND DAYSekantieji asmenys gavę “] 
rių yra juomi labai patenkinti, pareiškė norą, -------
kitais metais norėtų panašų kalendorių gauti. Savo 
nuoširdumą įrodymui prisiuntė kalendoriaus fondan 
sekamai:
Marijona Eirošius, Roslindale, Mass. 
K. Dvylienė, Hartford, Conn................
Anthony Vaugas, Dayton, Ohio..........
Vincent Kandrotas, Cambridge, Mass. 
B. Kavaliauskas, Chicago, III................
K. Perekslis, Orange, Mass.................
Ig. Margelis, Rochester, N. Y................
M. Kardokienė, So. Boston, Mass.........
Julian Pocius, Simsbury, Conn............
I. Jocas, So. Boston, Mass....................
Mrs. Mary Shilling, Detroit, Mich........
K. Pakstis, Brighton, Mass................
Mrs. Nellie Adomonis, Phila., Pa.........
Rev. Supsinskas, Sugar Notch, Pa.....
John Java, Mineville, N. Y...................
Antanas Avižinis, Centerdale, R. I.....
Gudaitienė, Hyde Park, Mass...............
R. Ainormis, Lowell, Mass...................
A. Bačinskienė, Cambridge, Mass........
Adolf Kovaliauskas, Norwood, Mass. 
Elzb. Leščinskienė, So. Boston, Mass. 
Mrs. K. Shaltonis, Sioux City, Iowa ... 
P. Samsonienė, Brockton, Mass...........
A. Zvalionienė, Westfield, Mass...........
John Karoty, New Britain, Conn........
Mary Sinkevich, S. Lawrence, Mass. ... 
John Rudaitis, Mechanicville, N. Y. 
Apalonija Burokas, Cambridge, Mass.
K. Nevronis, So. Boston, Mass............
Mrs. M. Kavalauskas, Detroit, Mich. ...
L. Markunienė, Detroit, 12, Mich........
p. Venis, So. Boston, Mass..................
Mrs. M. Bratėnas, So. Boston, Mass. .. 
VI. Mickevičius, So. Boston, Mass.......
C. Kalanta, Bayonne, N. Y.................
Grasilda Sankienė, Brockton, Mass. ... 
V. Liutkin, So. Easton, Mass..............
O. Naujokaitienė, So. Boston, Mass. .. 
Jadvyga Kavaliauskienė ....................
J. Tamasauskas, Schenectady, N. Y. .. 
Joseph Bu ja, Lowell, Mass..................
Wm. Kičas, Westfield, Mass. ............
Vincas Širka, So. Boston, Mass..........
Ant. Sudentas, Burlington, Mass.......
Mr. & Mrs. Morta Bendzevičienė, S. Boston, Mass. 
Ant. Samsonas, Norwood, Mass.............................
Mr. Bauba, Lawrence, Mass.......................... ........
Mrs. Cvilikas, Norwocd, Mass................................
Blanče Sykes, So. Boston, Mass...............................
J. Guzevičius, Mattapan, Mass.........................’.....
J. Sataitis, Baltimore, Md......................................
E. Liuolienė, Montello, Mass...................................
Juoz. Ardeckis, Waterbury, Conn...........................
Jonas Kazakauskas, Waterbury, Conn.................
M. Kardokienė, Dorchester, Mass...........................
T. Janukiavičius, Hartford, Conn...........................
K. Mekuska, Canada ............................................

O’Leary kiekvieną tautą trum-įB. Machenas, Hartford, Conn................................
pai apibudino ir įteikė Ameri
kos vėliavą. Lietuvą atstovavo 
O. Ivaškienė, o Estoniją Aman
da Juht (Darb. Radio koncertoI 
virtuozo žmona). Vėliau tos 
tautų atstovės, Am. vėliavas ne
šinos, sulipo į tam tikslui pas
tatytą “pergalės bokštą” (vic
tory tower), o grupės sustojo

I apačioje apie bokštą. Vaizdas 
buvo įspūdingas. Žmonių, šio 
programo žiūrėti buvo susirin-

] kę apie 40,000.

Lietuviai Gražiai Pasirodė

Radio koncerto vadovybė nuo
širdžiai dėkoja vietiniam klebo
nui kun. P. Virmauskiui ir vi
siems dvasiškiams už nuošir
džią paramą; dėkojame Gerb. 
dvasiškiams, profesionalams, i 
biznieriams, draugijoms, klu
bams ir geraširdžiams darbi
ninkams už įsirašymą Garbės 
Globėjais, Globėjais ir Rėmė
jais, davusiems užtikrinimą, 
kad koncertas finansiniai pa
vyktų: dėkojame kun. Dr. K. 
Urbonavičiui, kun. Dr. J. Vaš
kui, J. Kumpai, Garbės pirmi
ninkam. pirm. adv. Jonui J. 
Grigalui, sekr. p. Felicijai Gren- 
delytei, publikacijos pirm. Jonui 
Romanui, ir bendrai visiems ko
miteto nariams 
sunkų darbą, 
šiant; 
kietų platintojams-joms. 
tingai pp. Felicijai Grendelytei, 
Feliksui Zaleckui, Bronei Cū- 
nienei. A. Daukantui, J. J. Ro
manui. O. Ivaškienei. varg. Ani
cetui Šlapeliui, Balch Pharma- 
cy - Norwood. J. Glineckiui, V. 
Valatkai. T. Mitchell, S. Griga- 
navičiui, “Darbininko” adminis
tracijos štabui, ypač A. Pel- 
džiui, Onai Pazniokaitei, A. 
Liolienei. K. Namaksienei, J. 
Verseckui, kun. P. Jurui, J. Ar
lauskui, M. Bartkevičienei, es
tų ir latvių verkėjams ir ben- 
drai visiems kitiems, kurie pa-; 
gelbėjo iš anksto išplatinti ti
kietus; dėkojame visiems ir vi-’ 
soms dirbusiems svetainėje, y-1 
patingai p. B. Cunienei, kuri 

I labai sumaniai ir tvarkingai 
^pravedė tikietų pardavinėjimą.

Neįmanoma
i vardinti, 
į darbo prisidėjo.
dintiems taip pat nuoširdžiai 
dėkojame už Jūsų darbą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
ir visoms, kurie atvyko į radio 
koncertą iš visos Naujos Angli
jos valstybių, būtent, Massa
chusetts. Maine, New Hamp- 
shire, Rhode Island ir Connec- 
ticut. Tai buvo rinktinė publika. 

Nors koncerto pajamos ir iš
laidos dar nėra galutinai suves
tos, bet jau galima pareikšti, 
kad liks nemažas pelnas Darbi
ninkų radio programos išlaiky
mui. Šis koncertas yra aiškus 
įrodymas, kad dirbant vieningai

Naujos Anglijos Lietuvių 
Konferencija

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos iniciatyva yra suda-

vyko keli susirinkimai. Buvo 
numatyta diena konferencijai 

1— birželio 11, bet vėliau paaiš
kėjo, kad tą dieną nebus gali- 

, ma. Todėl komiteto valdyba ta
rėsi su vietiniu kleb. kun. P.

i Virmauskiui ir kitais dėl laiko 
konferencijai.

Pirm. adv. Jonas J. Grigalus 
atsišaukia į visas draugijas,

] klubus ir kuopas išrinkti atsto
vus, bet ne birželio 11 d., kaip 
buvo rašyta laiškuose ir skelb
ta spaudoje, o vėlesniam laikui, 
kuris bus paskelbtas vėliau.

Geg. 21 d., vakare, Hatch Me- 
morial Shell, Esplanade, Bosto
no miestas buvo suruošęs įspū
dingą “I Am An American” 
dienos minėjimo programą. Ten 
dalyvavo Jung. Valstybių' ka
riuomenės, Laivyno. Marine 
Corps, Coast Guard daliniai, 
Bostono miesto ir valstybės į- 
staigos ir įvairio s organizaci
jos. Jų tarpe, ant gražiai at
spausdintų programų pažymėta 
ir Lithuanian Folk Dance 
Group. Iš tautinių grupių lietu- 

’Įviai bene buvo skaitlingiausi.

už nuoširdų ir 
koncertą ruo- i 

dėkojame koncerto ti- j 
ypa-j

Apie 18 berniukų ir mergaičių 
savo tautiniais kostiumais gra
žiai puošė estradą.

Kalbėjo: programos vedėjas 
Frank Flanagan, gubernato
riaus atstovas, miesto mayoras 
M. J. Tobin, U. S. Im. & Nat. 
Com. E. J. Shaughnessy iš Wa- 
shingtono. Koncertinę progra
mos dalį išpildė garsioji Trapp 
šeimyna, diriguojant kun. 
Franz Wasner.

Prieš pabaigą buvo šaukiama 
estradon įvairių tautų atstovės 
(savo tautos kostiumuose). Vi- 

I so jų buvo 29. Dr. Daniel J.

visus - visas į- 
kurie prie to kilnaus 

bet ir neįvar-

i

Rap.

LANKĖSI
Antradienį, lankėsi karys L. 

j Drusinskas, kuris užsienyje iš
buvo virš dviejų metų. Jam pri- 
sėję grumtis 
sako, kad ir 
būdavo labai 
“Darbininką” 
perskaityti, 
gaudavęs reguliariai.

su japonais. Jis 
po sunkių kovų, 
malonu pasiimti 
ir jį nuodugniai 

Jis “Darbininką

I
t

Paremkime Mūsų Jaunimą
Naujosios Anglijos Lietuvos 

Vyčių apskritis ruošia šaunius 
šokius birželio 17 d. vakare. Li- 
berty Mutual svetainėje, Bos
ton. Tai bus metiniai šokiai. Į- 
žanga visiems prieinama.

Karo tarnyboje esantiems į- 
žanda dykai. Tikietus galima 
nusipirkti iš anksto pas komi
teto narius. A.E.L.

galima ir didesnius darbus sek- 
’ mingai atlikti.

Antanas F. Knaisys,
Radio Programos Vedėjas.

Agota Marculinas, Waterbury, Conn........
Al. Rusienė, Dorchester, Mass..................
Wangelevičius, Brockton, Mass................
A. Jakutis, Methuen, Mass.........................
Anna Pilitauskienė, Chicago, III. .............
A. Sliokaitis, Cleveland, 4, Ohio ............
S. Juccienė, Vandergrift, Pa......................
Agnės Remencius, Whitaker, Pa...............
Katrina Tvarijonienė, Manchester, Conn. 
K. Mažeika, Worcester, Mass..............
J. Zakarauskas, New Haven, Conn.....
J. Petkauskas, So. Boston, Mass. ......
Mrs. Anna Bennis, Cleveland, Ohio ... 
Anna Andrulionis, Phila., Pa...............
Juoz. Survila, Cambridge, Mass.........
Mrs. C. Verseckas, Waterbury, Conn.
K. Tribulauskaitė, N. Abington, Mass.
D. Banulis, Terryville, Conn.............
M. Petravičienė, So. Boston, Mass. . 
A. Samolis, Brooklyn, N. Y...............
Mrs. M. Mikšis, Chicago, III...............
A. Savičiūnas, Roslindale, Mass. .....
M. Matulis, Torrington, Conn...........
Petronė Shirmont ...........................
P. Jančienė, Lavvrence, Mass. 
I. Buinevičius, Gilbertville, Mass. .
B. Silkienė, Waterbury, Conn...........
Frank Young, Phila., Pa...................
John Zink, Lawrence, Mass..............
Mag. Kierutė, Northampton, Mass. .. 
A. Masaitis, Westfield, Mass...........
Mrs. A. Vaitonis, Rochester, N. Y. .. 
Peter Keru lis, VVorcester, 4, Mass. 
T. Yankauskas, So. Boston, Mass. .. 
V. Yatkiavičius, Maynard, Mass.......
Kaz. Vagonis, Elizabeth, N. J...........
P. Ulčinskas, \Varehouse PI., Conn. 
Jonas Sakavičius. Lavvrence, Mass. 
Anna Butrim, Rochester, N. Y..........
E. Gorman, So. Boston, Mass...........

(
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Didžiausias nugalėtojas 
tas, kurs nugali pats save.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA nedidelė far- 

mutė, susidedanti iš 17-18 ake- 
rių žemės. Yra gražus pušiniu- 
kas, prie pat upės — (Tounton 
River), namas 8 kambarių, su 

1 visais įrengimais, steam heat ir 
tt, 2 karų garažius, didelė bar- 
nė dėl 1R karvių. Yra vištinin- 

1.00'kai: sodas labai gražus, 63 
Žemė dirba

ma prieina prie dviejų didelių 
kelių. Kadangi likau našlė ir 
sūnūs pašaukti į kariuomenę, 
tai už tai ir parduodu. Nuo mū
sų namų yra visai arti 3 moky
klos. Į High school veža busai 
dykai. Atsišaukite pas savinin
kę Mrs. Ona Navakauskienė, 
Plymouth St.. No. Middleboro, 
Mass. (26-2-9)

I
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REIKALINGA MERGINA
• Dirbti Real Estate ofise, pa
geidaujama, kad mokėtų lietu
vių kalbą. Darbas nuolatinis. 
Kreipkitės pas A. J. Kupstis, 
332 W. Broadway, So. Boston.

(26-1)

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, 8av.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

GRABORIAI

S-BarasevičiusirSūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

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

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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* KRISTAUS VYNUOGYNE *
<

Marija, globok mūsų krašta!Mūsų Amžių Kankinys

Veda: Kun. K. Jenkus Jį

Atsiuntimas Šv. Dvasios
Sekminės yra labai svarbi Bažnyčios šventė. Sek

minės pareiškia, kaip Kristus išpildė Savo prižadėjimą 
atsiųsti Ramintoją, Gaivintoją, Tieses Dvasią, Trečią-; 
jį švenčiausios Trejybės Asmenį. Ir- šventoji Dvasia 
apsigyveno Bažnyčioje ir tikinčiuose. Tokiu būdu Die-; 
vas uždėjo antspaudą prie tikėjimo sankrovos, pakeitė : 
Išganytojo sekėjus, bailius žmonelius padarė drąsiais 
Apaštalais, išaiškino jiems Dieviškojo Apreiškimo už-j 
slėptą reikšmę, ir išsiuntė juos į visą pasaulį skelbti i 
Krikščionybę kiekvienam sutvėrimui.

— Pas Jėzulį į dangų, — sušuko vaikai.
— Ne, nežinau, — atsakiau rimtai: — juk jūs dar ne

krikštyti. Tik kas krikštytas, gali ten nueiti.
Visi juokiasi rudi veidai staiga surimtėjo net nu

liūdo. O mažasis Svalinger sukiojos po suolą, lyg deg
damas. Nuo šios pamokos prašėm drauge mielą Jėzulį, 
kad jis kuomet nors pas save į gražų dangų nuvestų.

Neseniai klausiau savo indukus:
— Kokia kalba žmonės kalbėjo prieš Didįjį Tvaną?
— Tarnui, tarnui (indų kalba), — skambėjo įtikinąs 

atsakymas.
Vieną gražią dieną aplankė vaikus daug keliavęs 

senas misijonierius tėvas Gruter. Savo gerumu pa
traukė visų vaikų širdis. Netrukus po to mano negriu
kai išmoko: Tėve mūsų...

— Kas gi yra danguje Tėvas, —pasiteiravau.
— Tėvas Gruter, — atsakė vaikai.

(Bus daugiau)
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Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

Iš Afrikos Sodo
Banditų Žiaurumas - Kankinio 

Kentėjimai

(Pranciškonė pasakoja)

Tėve, pašauk motinėlę!
Kartais atsiranda ir juodame būrys “nusidėjė

lių". Toks buvo Abafana. devynmetis negriukas. Apsi
vogė. Dabar turėjo ruošdamasis prie pirmos Komuni
jos per išpažintį tėvui pasisakyti. Verkdamas atšliau
žė prie motinėlės kojų ir prašė padėti jam prisirengti 
prie Atgailos Sakramento. Niekas taip nesuspaudė jo 
širdies, kaip padaryta vagystė.

Drebėdamas, lyg drebulės lapas, kitą rytą stovė
jo jis prie klausyklos. Atsiklaupė — anei žodžio.

Na. Abafana. — klausia malonus misijonierius, — 
tu man neturi ko pasakyti?ar

— Baba (tėve), pašauk motinėlę: ji tau pasakys, — 
t---- :-------------_ Pamatė tėvas, kad

(Tęsinys)
II

greit atsakė berniukas ir nutilo. Pamatė tėvas, kad 
su juo nėra ko veikti, pamojo motinėlę, kuri prižiūrė
jo mažą pulkelį. Kai tik Abafana ją pamatė, ir garsiai 
sušuko:

— Motinėle aš jam negaliu pasakyti, kad vogiau.
Eaigės. Jis savo kaltes išpažino. Atgailojančiai 

širdžiai nukrito sunkiausia našta. Atsiduso negriukas, 
ir išpažintis ėjo gerai.

Negrų mokykloje
Nuo KaJėdų mokiau 52 mažus indėnų vaikus ir 

mergaites. Tai širdingi vaikai! Visi dar pagonai. Nė 
vienas nepažįsta gero, tikrojo Dievulio, tik į 
savo bjaurius dievukus. Kad galėčiau jiems vaizdžiai . .... . . .„ >
apie Jėzuli papasakoti, per tikvbos pamoką atsinešiau urL nuo sa (į1_°..aPsl^V1?_’i 
gražu Jėzaus prakarteles paveikslą. Tylį vis didejan- 
čiemis akimis ilgai, ilgai įsižiūrinėjo. Klausiau:

— Na. vaikai, kas čia yra?
— Geras Jėzulis, motinėle, — suriko visi kaip vienas.: 

Paskui bučiavo, prie širdies spaudė ir vaikiškai džiau-' 
gės.

Keletą savaičių vėliau mokydama paklausiau:
— Kur einam numirę?

laiko leis tau grįžti namon. 
Nesirūpink. Apsišluostyk 
savo akeles ir pamiegok 
valandėlę”.

“Shen Fu, aš bijau, kad 
tavęs nenužudytų.”

“Kokia kvaila mintis”, 
juokėsi kunigėlis. “Žino
ma, kad neužmuš. Jie ma
ne palaikys kiek laiko, kol 
jiems atsibos laukti išpir
kimo ir tada mane parsiųs 

, namon”.
į Kunigas Gerardas buvo 
dėkingas už Prano mielą 
susirūpinimą, nes žinojo,

f

Kunigas Gerardas Dono- Pranas bus Pa?al‘
van gimė 1898. Nužudy
tas — 1938.

Nusišypsojęs, kun. Ge-1 
rardas pasidavė neišven- iJ 
giamam pajuokimui, ir pa
sikeitė su nudėvėtomis ir 
suplyšusioms kelnėmis.

“Svetimtautis maža kuo

Kai debesys tamsūs apniaukia tėvynę 
Ir tenka sūnums pakelt vargo naštą — 
Sušunka Tave, Motinėl, prisiminę:

Marija, globok mūsų kraštą!
Kai spaudžia, ir kūno, ir dvasios nelaimės, 
Viltis išsigelbėti nesykį, rods, gęsta — 
Kur dingti, ko šauktis išvargintiems baimės?

Marija, globok mūsų kraštą! 
Jaunuomenę gražią, šalies mūs tvirtovę, 
Kur sėmės galybės iš Šventojo Rašto, 
Kai krečia laisvosios minties negerovė —

Marija, globok mūsų kraštą! 
Šeimos sutikimą—tautos ramstį tvirtą, 
Tiek amžių senelių palaimintai neštą, 
Kai norima keisti divorsu pagirtu —

Marija, globok mūsų kraštą!
Marija, mums Kristus tegu viešpatauja — 
Karalius, Valdovas nuo krašto lig krašto! 
Te beria malonių visiems pilna sauja —

Marija, globok mūsų kraštą! M. D.

Milijono Verta

“Dvasia daro kūną tur
tingą”. Šekspyras.

Gražus yra kūnas iš pa
žiūros, net renkamos “gro
žio karalienės”, tačiau tik
rą gražumą sudaro ne iš
viršinė žmogaus išvaizda, 
bet jo dvasia, siela.

Sakoma, kad veidas yra 
sielos veidrodis. Tai reiš
kia, kad kūno grožis pa
reina nuo sielos grožio ar
ba, kaip sako Šekspyras, 
“dvasia daro kūną 
ga”.

Kas nesirūpina 
i kas nepageidauja
Visi, be mažu išimčių. Bet 
daugelis nežino ir nesu
pranta, kad tikrą grožį, 
tikrus turtus duoda žmo
gaus dvasia.

Proto liga sergąs yra ne-

>

i 
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turtin-

grožiu, 
turtų ?

Kristaus mokslas išaukština pažemintas moteris 
pagonių kraštuose.

I

ba ir paguoda tuose sun- • 
kiuose varguose, kuriuos 
jiems reikės pergyventi.

Vakaro metu, saulė, kuri 
; popiet buvo labai rami- 
jnanti, jau nusileido, oras 

?ri pasidarė šaltas ir jie 
džiaugėsi vėl pradėję ke
lionę, nors ir buvo labai 

f,ė pavargę.
Plėšikai keliavo kelioli- 

ką mylių per įvairius miš
kelius. Jie kažkaip nujau
tė, kad buvo policijos se
kami. Po trijų dienų kelio
nės kunigėlio kojos buvo 
taip sutinusios, jog jam 
reikėjo duoti kitus batus 
guminiais padais.

Spalių 16-tą dieną, po 
vienuolikos vakarų kelio
nės, jie pasiekė apleistą 
užeigą, kurios tik stogas 
beliko. Tai buvo kelionės 
galas, nes plėšikai džiau
gėsi ją pasiekę.

“Dabar vaikas turi grįž
ti”, tarė vadovas, “ir pra
nešti viršininkams, kad 
mes reikalaujame pinigų”.

Pranas, išbalęs, pažiūrė
jo į kun. Gerardą. Tačiau 
kunigėlis tik nusišypsojo 
ir Pranas pamatė, kad šis 
nuosprendis jam nebuvo 
netikėtas. Iš tikrųjų, per 
visas sunkenybes, Pranas 
matė iš kunigo pasielgi
mo, jog jis supranta visą 
dalyką. Kunigėlis niekuo
met nesiskundė ir nepaisė 
šalčio bei vargo. Jis buvo 
visai pasidavęs Dievo va
liai. Tik viename dalyke 
jis nepasidavė, būtent, už
sispyrime, kad nė jokiu 
būdu jie negaus pinigų jo 
išlaisvinimui.

“Štai svetimtauti,” sakė 
Svang šan kunigui Gerar
dui, “aš parašau raščiuką,

Pas vieną kleboną atėjo 
jaunikaitis- pasitarti vedy
bų reikalu. Jis prašė pa
tarti, ar rinktis į gyveni
mo drauges tą mergaitę, 
kuri neturi pasogos? 
Klebonas paėmė pieštuką 
ir ant švaraus popierio pa-

v •

tarė vienas plėšikas, stebė-i 
damas iš kunigo parody
tos geraširdystės kenčiant 
tokią skriaudą. “Štai jam 
švarkas, kuriuo gali apsi
vilkti,” jie jam metė visai 
ploną švarką. Jie apvilko 
kunigą ir pataisė švarką 
po pančiais, kurie buvo 
atliuosuoti, bet nenuimti.

“Ir dabar truputį pamie
gokite,” vadas įsakė, ir vi
si atsigulė uždegtose vie
tose ant kalnelio, kur sau
lė juos šildė. Jie pasiklojo 
sausų šiaudu patalą, kad 
būtų minkščiau gulėti. 
Pranas, kurio pančiai bu
vo nuimti su griežtu per- 
sDėjimu nepabėgti, patai
sė kun. Gerardui guolį ir 
atsigulė šalę kunigo.

Neužilgo gili tyla apėmė 
kalnelį ir kun. Gerardas 
mėgino pagalvoti apie sa
vo padėtį. Tada sausa žo
lė pakrutėjo. Pranas pri
slinko prie kunigo ir pa
guldė savo galvą ant kuni
go peties ir sudrebėjo, 
verkdamas tykiai, bet 
skaudžiai.

“Shen Fu, tai labai baisi 
nelaimė,” jis murmėjo. 
“Labai baisi.”

“Va, va, vaikeli, tai keis
tas mažo misijonieriaus 
pasielgimas,” kunigas ji 
maloniai guodė. “Reikia 
būti drąsiam. Bet, nėra kc 
bijotis neš jie už'trumpo liudyjanti, jog šis vaikas

i

yra mano ir tavo pasiųs
tas. Aš tavęs prašiau pasi
rašyti.”

“Gerai, nieko blogo ta- nulį, 
me,” atsakė dvasiškis, turi 
“mielu noru pasirašysiu”, j 
Taipogi ir antras raščiu
kas buvo paruoštas, tuo 
pačiu reikalu, prašąs pen
kių dešimtų tūkstančių 
dolerių Mančiūkos pini
gais. Kun. Gerardas matė, 
jog šis buvo siunčiamas 
Čing Juan provincijos gu
bernatoriui.

“Sudiev, Shen Fu,” atsi
sveikino Pranas.

“Sudiev, i 
simatysime, Pranai,” tarė 
kun. Gerardas, ir jo malo
ni šypsena nušvito po jo 
ilgos barzdos. “Pasakyk 
Prelatui Lane ir kitiems,' 
kad jie perdaug nesirūpin
tų manim. Aš už trumpo 
laiko sugrįšiu. Būk drąsus 
jaunuolis, Pranai. Atsi
mink, kad ir tu būsi kuni
gas”. Į

“Taip Shen Fu, aš visuo
met turėsiu tai mintyje. 
Sudiev, Shen Fu”, ir vai
kas skubiai užsisuko, kad 
kun. Gerardas nepamaty
tų jo ašarų, jog jis neįvyk- 
dino jo prižadą būti drą
siu. Paėjęs truputį, jis at
sigrįžo dar kartą ir iš tolo 
ranka pamojo galutinai 
atsisveikindamas.

“Sudiev, Shen Fu.”
Ir jis išgirdo kunigo Ge

rardo silpną balsą iš tolo, 
“Sudiev, Pranai.”

i (Bus daugiau)
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rašė nulį. “Bet ji moka:
gražiai dainuoti!” Gyvai ; laimingas. Niekas jam nie- 
atsiliepė jaunikaitis. Kle- Į nereiškia, ir nieko jis 
bonas parašė antrą nulį. į nepatraukia 
“O kaip ji graži!” .
atsirado trečias nulis. “Ji 
moka net piešti”. Klebo
nas parašė ketvirtą nulį. 
Jaunikaičiui i 
kad jo mylimoji turinti 

: aukšto laipsnio diplomą,Į 
klebonas pridėjo dar vieną

“Ir kiek pažinčių ji 
su žymiais žmonė

mis!” Ant popierio jau pa
sidarė šešių nulių eilė. 
“Pagaliau, kunige, ji yra 
labai gera katalikė”, tarė

l savo kūno 
!” Ant lapo gražumu. Ką žmogui reiš-

• kia turtai, jei siela yra ne- 
Į graži, aistrų užgulta!

Doras, taurus esti žmo- 
pareiškus gus tada, kada ji valdo ne 

• aistros, bet dvasia.
Tad išvada aiški: reikia 

’! pirmiausia rūpintis savo 
dvasios reikalais, o pas
kum tik kūno.

Kaipgi neturtinga ir ap
leista yra moderniškoji 
siela, kada kūno kultūra 
pavergė mūsų amžių, ka

jaunikaitis. Tada klebo- i sportas yra dievinamas, 
nas iš nulių kairės prirašė tarsi kūnas būtu amžinas! 
vieną ir pasakė: “Imk ją, į Klystama, kultūra klesti 
sūnau: ii verta vieno mili-'ne kūno mankštomis, bet

ir

sūnau: ji verta vieno mili
jono.”

“Jei kas myli teisybę, jos pa
stangos padaro didžių dorybių:i_ r_______

ir^ neužilgo pa- nes jį mop() blaivumo. ir gudru
mo, ir teisybės, ir stiprybės, da
lykų, už kuriuos nėra žmonėms 
nieko naudingesnio gyvenime.” 

Išm. 8,7.

ne kūno mankštomis, bet 
dvasios jėga ir darbu.

Boksininkai rimtam ir 
sveikai galvojančiam žmo
gui nėra verti tos pagar
bos ir tų turtų, kuriuos jie 
įgyja kumščiucdamiesi.

Grįžkime prie dvasios 
kultūros, tada ir įgysime 
tikrus turtus!

“P. G.”

Chemiškai išbandomi Penicillin vaistai.




