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Dėl trukumo popierio 8 
puslapiams, šis “Darbinin
ko” numeris suvėluotas ir 
išleistas tik 4 puslapių. 
Kaip tik gausime popierio 
8 puslapiams, “Darbinin
kas” vėl išeis, kaip papras
tai, 8 puslapių.

Raudonasis Kryžius 
Pradėjo Vajų

VOL. XXX — No. 17. TEL. SOUth Boston 2680 TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

Gali Vėl Kilti Angliakasių Streikas
VVashington, D. C. —Šio

mis dienomis United Mine 
Workers pirmininkas John 

i L. Lewis pranešė Darbo 
I departmentui, Karo Dar- 
!bų Tarybai ir Darbo San
tykių Tarybai, kad gali į- 

f

kad angliakasių reikalavi
mai yra teisingi, nes šiais 
laikais, pragyvenimo išlai
doms pakilus, angliakasiai 
turi gauti daugiau, nes jie 
niekad negavo perdaug už 
savo sunkų darbą. Tačiau 
karo laiku reikėtų susilai
kyti nuo streikų ir steng
tis išreikalauti sau teisin
go atlyginimo ir sąlygų 
panaudojant visas priemo
nes valdžios įstaigose.

Kovo 1 d. Amerikos Rau- vyktl angliakasių streikas 
donasis Kryžius pradėjo su kas7k11* komPani'. 
metinį vajų. Užsibrėžta| Jom,.s netartų ir nepa- 
surinkti -$200,000,000. i atrašytų naujos sutarties.

Mes nuoširdžiai pataria-j ^aiP žinoma, Pa8al, 
me visiems aukoti Raudo-!Smlth ‘ Connaly įstatymų 
„.km Krvžini nas^l |unlJ°S> kurl« darbininkai

■ruošiasi skelbti streiką,) 
! turi 30 dienų prieš praneš- i 
Įti apie tokį ruošimąsi. Su-: 
iprantama, jeigu susitartų,! 
į tai streikas būtų išveng-i 
[tas.
j Minkštųjų anglių kasėjų’ 
i sutartis su kompanijomisi 
į baigiasi kovo 31 d. š. m., o 
(kietųjų anglių kasėjų su 
i kompanijomis suta r t i s 
baigiasi balandžio 30 d. 
Jeigu iki to laiko nesusi- 

j tartų, tai Darbo Santykių 
j Taryba gali paskelbti ang
liakasių balsavimus ar jie! 
nori streikuoti, ar ne.

Sakoma, kad John L. 
(Lewis, United Mine Wor- 
| kers of America pirminin- 
Ikas, yra paruošęs reikala
vimą, kad minkštųjų ang- 

;lių kasėjams pakeltų algas 
i nuo $1.15 iki $1.50 į dieną. 
[ Derybos prasidėjo kovo 
Ji d.

Pagrindiniai reikalavi
mai yra šie:

Atlyginti pilną kainą 
vietoj dviejų trečdalių už 
tą laiką, kurį darbininkai 
praleidžia eidami ar va- „ , „
žiuodami iš vienos darbo ultimatumą, kad jis atsi-j 
vietos į kitą.

Mokėti premium 10 cen
tų už antrąjį šiftą ir 15 
centų į valandą už trečiąjį. 

Už atostogas mokėti

najam Kryžiui pagal išga-Į 
lės, nes jis tikrai atliekai 
labdaringą darbą karo iri 
naminiuose frontuose.

Atsistatydino Rumunijos 
Ministeriai

Maldos Už Lietuvą 
Katedroje

LAIC praneša, kad vasa-; 
rio 18 dieną Šv. Patriko' 
Katedroje, New Yorke, į-! 
vyko pamaldos už Lietuvą.

New York Times paduo
da, kad tose pamaldose da
lyvavo daugiau kaip 3,000 
lietuvių iš New Yorko, 
New Jersey ir Connecti- 
cut.

Pamaldose dalyvavo J. E. 
arkivyskupas Spellman. 
Pamokslą pasakė kun. 
John La Farge, S. J., kata
likų žurnalo “America” re
daktorius. Jis pareiškė, 
kad šiandien Lietuva per
gyvena tamsiausias valan
das savo istorijoj. Prelatas 
Joseph F. Flannelly pa
reiškė, kad Amerikos lie
tuviai yra ištikimi Dievui 
ir Tėvynei.

Mirė Generolas Watson
Praneša, kad Jung. Vals

tybių generolas Edward 
M. Watson, prez. Roosevel
to karinis sekretorius ir 
asmeninis draugas, staiga! $100 vietoj $50.00. 
mirė grįždamas su prezi
dentu karo laivu.

Gen. Watson buvo 61 
metų amžiaus.

Nepatenkinti Leidimu Ko
munistams Tapti 

Karininkais

į

Į Suprasta, kad bus iškel- 
ita ir daugiau reikalavimų.

Plačioji 
geidauja, 
susitartų su unija, nes 
streikas 
darbams ir taip gi civiliam 
gyvenimui. Neabejojame,

• ■■■■ —■ -- ■ —■ -

visuomenė pa- 
kad kompanijos

pakenktų karo

VVashington, D. C. —Šio
mis dienomis Karo De- 
partmentas pareiškė, kad 
priklausymas komunistų 
partijai nesudaro kliūties 
tapti J. V. karininku, ne
bent rodoma didesnė išti
kimybė partijai, negu 
Jung. Valstybėms.

Kongresas sudarė komi
siją iš penkių asmenų, ku
rie tirs tą Karo Depart- 
mento nutarimą. .

Karo Apdrauda Pratęsiama 
Metams

I

Karo Nuostolių Kor-į 
kad ka-

Washington, D. C., kovo 
1 
poracija praneša, 
ro nuostolių apdrauda, ku
ri buvo galioje iki vasario 
28 d., 1945, automačiai 
pratęsiama dar vieniems 
metams.

BONDS 
Kitp Bombs 

Falling!

PENKTADIENIS (Friday) KOVAS (March) 2 D., 1945 M.

Į Šv. Kazimiera

Amerikiečiai paėmė la
bai daug vokiečių į nelais
vę. Sakoma, kad per pora 
dienų pateko 11,000 vokie
čių į nelaisvę.

Amerikiečių lėktuvai vis, 
dar bombarduoja Muen- 
chen - Gladbach miestus.

Paryžius, kovo 1 — Jung.! 
Valstybių ir Kanadiečių 
armijos suspaudė vokie
čius taip, kad jų armijos 
persikėlė į rytinę Rhine 
upės dalį.

Amerikiečiai ir kanadie-i 
čiai dabar kaujasi su prie
šu — vokiečiais kalnuose
ir miškuose, kurie yra pas- Londonas Laukia Prezidento 
kutinę Cologne miesto ap
sauga.

Neabejojama, kad ame-1 
rikiečiai ir 
greit užims Cologne mies-, Rooseveltas yra pasižadė
tą. kuris yra industrijos jęs šių metų pavasarį apsi- 
miestas ir svarbus punk-i lankyti Londone. Taipgi li
tas vokiečiams. Cologne kiši, kad ir sovietų Rusijos 
miestas turįs 768.000 gy- premieras Stalinas priims 
ventojų.

Roosevelto
Londonas, kovo 1 — Pra-

kanadiečiai nešama, kad prezidentas

Londonas, kovo 1 —Mas
kvos radio praneša, kad 
Rumunijos ministrų kabi
netas, kurio premieru bu
vo Nicolas Radescu, atsi
statydino. Rumunijos ka
ralius Mikolas tuojau pra
dėjo pasitarimus, kad su
daryti naują ministrų ka
binetą.

Kaip žinoma, Rumunijos 
ministrų kabinetą smar
kiai kritikavo Rusijos vai- 
dzia.

Pirmesnieji pranešimai 
iš Maskvos minėjo, kad 
Rusijos vice - komisaras 
Andrei Višinsky atvyko į 
Bucharestą, Rumunijos 
sostinę, studijuoti Rumu
nijos padėtį. Pažymėtina, 
kad vėliausiais įvykiais 
Rumunijoj yra labai susi
domėjus Maskva.

Rumunijoj yra įvykę i 
riaušės. Tautinis Demo
kratų frontas, kurį sudaro 
kairieji, yra įteikę karaliui

Rašo kun. kleb. Juozas se. Tėvukas gyvena pas brolį
~ vis

rengiuos pas save paimti, bet 
trukdė sunki kelionė karo laike.
Broliai Stanislovas ir Boleslo- Joseph Goebbels, vokiečių škina japonų pasipriešini- 
vas gyvena atskirai, žemę pasi- propagandos ministras J mą Mandalay apylinkėje, 
dalinę. Lenkauskai turi žentą kalbėdamas apie liūdną Priešas — japonai paneša 
ant augytinės priėmę. Arlauskai padėtį, pareiškė, kad “mes didelius nuostolius, 
senukai. Lenkevičienė ir Paznė- 
kienė - Voverienė Liudvisia gv-

I

vena. Emiliutė Buienė daug me
tų sirgus šiek tiek pasveiko. 
Dabar nežinau, kaip jai svei- 
kuoias. Marcelė ištekėio už vy
ro. Vyras agronomas. Turi duk
rytę.

Teta Bujenė. Maikos žmona.
žudo ir vi- kartu su saVo vYru- sūnum Jonu
labai nori- ir dukr>te Oūmpija buvo nužū- įtikėjimą,

dvti, namai sudegvti.gyvenimo.; ~ •
Voveris Stasys. Simono Vove

rio, kurs Amerikoj brolis kartu 
su sūnum Juozu taip pat nužu
dyti. nukankinti. Piktadariai 
nežinomi.

j..’ Jesevičienė Marijona mirus.
{ Mirusius gimines paveskite 
Dievo gailestingumui. Atsimin
kite juos savo maldose.•T- i J

j Baigiu rašyti. Su pilna ilgesio 
širdimi skrendu pas Jumis.

j Pasilieku karštai sveikinda
mas Tave teta, dėdę. Praną ir 
Joną, Juzutę su jos vyru An
driejum ir vaikais. Bronių Vo
verį su jo šeima ir kitus. Linkiu 
nuo Dievo viso gero. Laukiu nuo Corregidore, 
Jūsų žinios.

Kun. Juozas Voveris,
Musninkų klebonas, vas įplaukė į Manilos uos

tą.
Pranešimas sako, kad 

suskaityta 4.215 priešo la
vonų. kurie žuvo Corregi- 
dore. Priešo, karo jėgos 
fanatiškai kovojo. .T?nonai 

‘turėjo beveik dvigubai tiek atostogoms.

Šaukiam į prieglaudą tavo daugalę, 
Patrone! Lengvink verksmingą mum dalią! 
Priešų apžioti, kryželiais prispausti 
Meldžiame, teikis mus, vargšus, priglausti!
O, karalaiti lietuviško kraujo, 
Savo vientaučių globk likusią gaują!
Teikis pa$ Dievą sunkiame taip karte 
Raudančius brolius maloniai užtarti.
Skaudūs dygliai mum krūtinę vis remia: 
Ašarų musų permirkusi žemė;

Keliam akis vis rasotas į dangų.
Nes užtaisytoją regim ten brangų.
Patrone šventas, stebuklais garsingas, 
Kurs mūsų bočiam buvai maloningas, 
Skaudžią Apvaizdos kreipei nuo jų rykštę, — 
Glausk gi į širdį ir kartą šiandykštę!

Margalis

LAIŠKAS IS LIETUVOS- 
UKMERGĖS

statydintų. Galimas daly- . TZ ~ .kas kad raudonieji siekia Voverls P- Steponui Kasė- savo sūnų Stamslov,. Dabar 
nuversti Rumunijos vai- tai. Montello. Mass. «

I džią ir į jos vietą pastaty- ar ezul ns UI’ 
Įti “tarybinę” valdžią, kuri; Mano Brangieji,
| pataikautų sovietų Rusi-! Daug prabėg0 dienų mums

. laukiant tos laimingos valan-Kaipjauyra paaiškėję,: dos kurioj mes galėsime rašyti 
laiškus savo brangiems asme
nims. Šiandien rašau Jums tu
rėdamas viltį, kad šis mano laiš
kas pasieks Jumis.

Per penkerių metų laiką 
I daug kas pasikeitė. Daug mes 
■ pergyvenome įvairių pavojų. 
Daug kartų mirčiai žiūrėjome į 
akis. Du kartu pro mus praėjo 

I karo audra. O karas 
sa naikina. Mes visi 
me taikos, ramaus 
Mes meldžiamės ir Dievo prašo
me, kad Jis karo rykštę nuo mū
sų atimtų.

: Jums bus įdomu išgirsti kas 
pas mus dedasi. Labai norėsite 

i sužinoti apie gimines. Kas gy
vas? O kas sveikas?

Pirmiausia pranešu apie save. 
Dabar gyvenu vienam miestely
je — Musninkuose. Esu šios pa
rapijos klebonas. Parapija turi 
3400 gyventojų. Bažnyčia mūri-1 
nė, graži. Jau metai laiko kaip 
klebonauju. Anksčiau penketą 
metų buvau vikaru Žaslių para
pijoje. Dabar gyvenimas nėra 

Į lengvas. Karas daug ką apnai
kino. Bet džiaugiamės, kad dar 
turime duonos. .

Kai antrą kartą pro mus pra
ėjo frontas, tai nedaug turiu 1944 m. rugsėjo mėn. 19 d.

i Musninkai.

Kaip jau yra paaiškėję, 
sovietų Rusija turi savo a- 
gentų visose šalyse, kurie 
kelia nerimą, kad tik nesu-! 
sidarytų vyriausybės, ku
rios savarankiškai valdytų 
šalis išlaisvintas iš nacių

Pasirašė Lend-Lease Su 
Prancūzija

militariams reikalams ir 
kurie su jais rišasi. Jung. 
Valstybių nusiteikimas y 
ra pirmiausia laimėti karą.

■ VVashington, D. C., kovo
11 — Jung. Valstybių vals
tybės departmentas pasi
rašė lend-lease sutartį su 
Prancūzija, pagal kurią 

'Jung. Valstybės pasižadė
jo teikti Prancūzijai mili- 
tarinę pagalbą, o po karo 
duoti $2,575,000,000 Pran-; 
cūzijos nemilitariniamsj 
reikalams, būtent, atsista
tymui.

Lend-lease sutartį pasi-.tent, Escolar ir Shark žu- 
rašė valstybės departmen- vo. 
te..

Sovietų Rusija taip pat 
prašo Jung. Valstybių pa
galbos, būtent, $6,000,000,- 
000 paskolos atsistatymui, j 
Sovietų Rusijos prašymas į 

i paskolos yra svarstomas, j 
bet suprantama, kad toji | 
paskola nebus duota kol j 
nepasibaigs karas. Rusijai 
ir kitos šalis dabar gauna! 
paskolos — lend-lease tik ninku.

Žuvo Du Jung. Valstybių 
Submarinai

VVashington, D. C., kovo 
1 — Praneša, kad du Jung. 

į Valstybių submarinai, bū-

Mažiausia 55c. Į Valandą

Washington, D. C., kovo 
1 — Karo Darbo Tarybos 
patvarkymu, darbininkai 
turi gauti mažiausia 55 į Žinių apie namus, apie gimines, 
centus į valandą. Apskai- Tur būt jau anksčiau žinote. Mano adresas: 
čiuojama, kad šis naujas kad 
patvarkymas palies ma- šventai krikščioniškai gyvenus' 
žiausia 4 milijonus darbi- Į atidavė savo vėlę — dūšią Die-1

>vui. Ji palaidota Smalių kapinė-į

mūsų mainytė Monika; Kun. kleb. Juozui Voveriui 
Musninkai, p. 

Ukmergės aps.
Lithuania

I

kvietimą ir atvyks.

Grįžo Prezidentas Rooseveltas
VVashington. D. C., kovo geriau mirsime, negu pasi 

1 — Prezidentas Roosevel- duosime”, 
tas grįžo į Baltuosius Rū
mus vakar. Jis yra pilnai 
patenkintas tuo. kas at
siekta Krymo konferenci
joj. nes. sako, padarytas 
sėkmingas žygis į taiką. 
Prezidentas pilnai užgiria 
Jaltos konferencijos pla
nus. Tačiau ne viską, kas 
buvo sutarta gali skelbti 
viešai.

■ Ketvirtadienį, kovo 1 d. 
prezidentas Rooseveltas 
kalbėjo Senate apie Jaltos kiečiams dabar pasiduoti, 
konferenciją, karą ir tai- negu kariauti.
kos planus. ----------------

Iš visko aišku, kad pa
tys vokiečiai supranta, jog 
nėra vilties laimėti karą.

Vokietijos naciai nukir
to duonos ir riebalų porci
jas pusiau, o cukraus ir 
sūrio visai negali gauti. 
Galimas dalykas, kad grei
tu laiku Vokietijoje bus 
dar didesnis trūkumas. 
Kaip žinoma, pilvas pir
miausia sukelia revoliuci
ją. Taigi ar negeriau vo-

i 
I

Mirsime, Bet Nepasi
duosime

Britai Laimi Mandalay

Calcutta, India, kovo 1—
----------- i Britų imperijos tankų ir

Londonas, kovo 1 — Dr. artilerijos karo jėgos triu-

CHURCHILL GAVO PARLA
MENTO PRITARIMĄ 

LENKIJOS KLAUSIMU
Londonas, kovo 1 — An-ltiko su premiero Churchiii 

glijos premieras Churchil!I nusistatymu Len k i j o s 
gavo pilną parlamento na į klausimu.

kada 396 bal
sais prieš 25 užgyrė Kry
mo konferencijos nutari
mus. Svarbiausias klausi
mas buvo Lenkija. Angli
jos parlamentas pilnai su-

“Jokiam žmogui nevalia 
būti tik vardu savo tėvy- 

inės sūnumi, o mums lietu- 
viams ypač... —

Šatrijos Ragana.

Jung. Valstybių Prekybinis Laivas 
Įplaukė j Manilos Uostą

Manila, kovo 1 — Ameri-,kareivių, kaip amerikie- 
kiečių karo jėgos, kaip 
praneša gen. Douglas Mc-į 
Arthur, “beveik užbaigė” 
sunaikinti japonų jėgas!

kur buvo
6,000 kareivių, ir pirmasis 
Amerikos prekybinis lai

čiai.

Užmušė 10 Lėktuvo Katas
trofoj Italijoj

Roma, kovo 1 — Prane
šama, kad karo lėktuvui 

j pasikėlus iš aerodromo va
sario 19 d. įvyko nelaimė. 
Toje katastrofoje žuvo 10 
asmenų, iš kurių buvo trys 
amerikiečiai kariai.

Tuo lėktuvu vyko kariai
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Japonų fotografas, kuris prisitraukęs internuotų 
amerikiečių paveikslų, šalia kelio at Santo Tomas, juos 
pardavinėja. Japonai leisdavo internuotus fotografuo-

v

i fRAUDONIEJI UŽĖMĖ NEUS-
TETTIN GELEŽINKELIO

JUNGINĮ

šio karo ir pažadėjo siekti 
sutarties, kuri garantuotų 
saugumą taikos metu.

So- armija pasivarė pirmyn 
vietų Rusijos raudonoji Pomeranijoj ir užėmė ge- 
  ležinkelių junginį Neuste- 
Jis gelbėjo, kuomet jie šaukėsi ^tin mieste. Rusai grasina 
Jo pagalbos, taip ir šiais laikais vokiečiams atkirtimu Dan- 
Lietuvos i 
nuo galiūnų užtarymo, bet nuo 
Dievo išmintingos ir gailestin- 
C , ~
dar tą* vakarą šauktis į Aušros verždami link Baltijos. 
Vartų P-lę Švč. i 
mingą Lietuvą ir jos kenčian
čius žmones. Puota užbaigta 
sukalbėjimu maldos už žuvusius 
karius.
Sekmadienis, Vasario 18 d.

Iškilmingas bažnytinis Lietu
vos Šventės minėjimas įvyko 
sekmadienį. Mišios H vai. ryte 
buvo su asista. Kun. Antanas 
Dubinskas buvo celebrantas, 
kun. dr. Mendelis ir kun. Ay- 
cock iš šv. Marijos Seminari
jos jam pagelbėjo. Kun. Anta
nas Dubinskas pasakė gražų iš
kilmei pritaikintą pamokslą. 
Gavėniai esant, nebuvo gėlių 
ant altoriaus, tačiau Sesutė 
Zakristijone iš įvairiaspalvių 
lempelių sudarė gražią Lietu
vos vėliavą. Bažnytinis choras 

, tikrai didingai giedojo per mi- 
: šias. Žmonių buvo daug, bet 
Į stačių stovint nesimatė. Tokiu 
tad atmintinu būdu minėta 27- 
ta Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktis. Duok, Dieve, kad atei
nančiais metais susilauktume 
linksmesnių žinių ir džiaugs
mingesnių sukaktuvių.

i 

Į

Londonas, kovo 1 Iš

Francui ja—Italija Atnau
jina Santykius

Paryžius, kovo 1 
prancūzų oficialių šaltinių
sužinome, kad Prancūzijos 
dabartinė valdžia bando 
atsteigti normalius diplo
matinius santykius su Ita
lija.

Tačiau Prancūzijos ats
tovas Italijai nesiskaitys 
ambasadorium.

oppVTTMER A TOS Ka!N-~
h netami-
n savaitėje metams
metams ...........  S5.OC
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Keista Sąjunga
Nuostabius laikus mums tenka gyventi. Tarp ki

tų keistenybių pažymėtina, kad 1600 protestantų dva
siškių pasiuntė Prezidentui Rooseveltui prašymą neį
sileisti į taikos konferenciją nė jokių dvasinio luomo 
delegatų, nežiūrint, kokio jie bebūtų tikėjimo. Vadi
nasi, “krikščioniškų” sektų vadai paneigia krikščioniš
ką bei šiaip jau religinę reprezentuotę tokiam svar
biam dalyke kaip pokarinis pasaulio sutvarkymas. 
Koksai būtų tikslas tokios priešreliginės propagandos? 
Kai kurie laikraščių kolumnistai, jų tarpe Sokolsky, iš 
New York Sun, mano, kad čia siekiama pastoti keliai 

atikanui. Mat, plačiai yra žinomos Popiežiaus Pijaus j 
XII pastangos įvykdyti taiką teisingumo ir krikščio-i 
niškos meilės pagrindais. Ar gi protestantų dvasiškiai 
būtų tam priešingi? Gerai, pastoviai taikai jie be abe
jo nebūtų priešingi, bet jiems be galo būtų nemalonu, 
kad tokia taika įvyktų šv. Tėvui tarpininkaujant. Ver
čiau tegu tautos grįžta į diktatorių vergovę, verčiau 
tepasikarto ja trečias pasaulinis karas, by tik neduoti! 

atikanui giliuoti. Jie mato čia pavojų katalikybei įsi
vyrauti. Tad gi reikia pasinaudoti gera proga ir su
joti katalikų tikėjimui skaudų smūgį... Tam tikslui

- nesidrovi eiti į talką bedieviškam komunizmui.
Tiem dviem sėbram ateina į pagalbą dar trečias 

vertingas talkininkas — pravoslavija, kuri taip pat 
puola Vatikaną tuo pačiu laiku, kai protestantų mi- 
nisteriai siunčia Prezidentui nekrikščionišką prašymą 
ir kuomet bedieviški Sovietų laikraščiai atakuoja kil
nias Popiežiaus pastangas teisingai ir pastoyiai taikai 
sudaryti. Toks nuostabus tų atakų supuolimas aiškiai 
parodo, kad čia veikiama sutartinai, viską diriguojant 
Maskvos vyriausybei.

Nelaiminga Rusijos cerkvė. Nuo Petro I carai ją 
pavergė — jie pasiskelbė vyriausia rusų cerkvės galva. 
Po 1917 m. revoliucijos, cerkvė lyg pasijuto nusikra- 
’iusi pasauliečio valdovo ir buvo pradėjusi laisvai veik-. 
ti, bet užgrobusieji valdžią bolševikai užsimojo visiškai! 
ją panaikinti. Persekiojimai tęsėsi iki pat dabartinio 
karo. Bet karo metu sovietijoje Įvyko kažkokia nesu- 
vantama atmaina. Ji turėjo būti labai reikšminga ir1 
pavojinga, kad bolševikai liovėsi varę viešą prieštiky-i 
binę propagandą, atidarė cerkves viešoms pamaldoms! 
karui laimėti, ir dėl tų paviršutinių reiškinių brukte i 
bruka visam pasauliui žinią, kad Rusijoj grąžinta tikę-! 
iimo laisvė. Kas nors kiek žino bedievišką komunistų 
jsistatymą (o kas jo nežino?), tas nė per plauką tai 
‘■’isvei” netiki. Tai tik laikinis manievras ir gudrios

Ts pasaulio katalikams prisivilioti. Bet ar šiaip, 
or taip, pravoslavija vėl pakėlė galvą ir po senovei ka
talikybę atakuoja, bolševikams ir protestantams pri
tariant. Keista sąjunga: — pravoslavija. protestantiz
mas ir — profesinė bedievybė. Kelintą Sovietų “respu
bliką” ta naujoji sąjunga sudarys?

ateitis priklauso ne cįg0 srities.
ii įi'rtortrmn nilf) _ _ , v.__  .! Maskvos pranešimas sa

gos Apvaizdos, jis kvietė visus ko, kad raudonieji, besi- 
’ link Baltijos,

rt} i atkirsti Dancigą, už- 
Imušė 3,000 vokiečių ir pa- 
i sivarė pirmyn nuo 5 iki 6 
mylių pirmyn Dancigo sri- 
tyj “lenkų koridoryj” ir 
šiaurrytinėj Pomeranijoj.

Apart tų, kurie buvo už
mušti, raudonieji dar paė
mė į nelaisvę 600 vokiečių 
ir išlaisvino 1,500 rusų, 
kuriuos vokiečiai buvo pa
ėmę į nelaisvę. Raudonieji 
užėmė dar 50 apgyventų 
vietų.

I

Tt

Amerikiečiai laimi lwo 
Saloj

Guam, kovo 1 — Ameri
kiečiai jau užėmė-daugiau 
kaip puse Iwo salos, kuri 
randasi apie 750 mylių 
nuo Japonijos sostinės To
kio, Pacifike.

Amerikiečiai pasiekė 
trečią tos salos aerodromą.

Sūnaus Palaidūno Sugrįžimas

f ♦ I

Jung. Valstybės Garantuoja 
Amerikoms Saugumą

Mexico City, kovo 1 — 
Inter - Amerikiečių konfe 
rencijoj Jung. Valstybių 
atstovai užtikrino visoms 
Amerikų valstybėms pa
galbą prieš agresiją laike

Amerikiečiai įsiveržė Į
PakwanSalį

Tokio radio skelbia, kad 
Amerikos karo jėgos įsi
veržė į Palawan salą, Phili- 
ppinuose. Tačiau alijantai 
kol kas šių žinių nepatvir
tino.

Lietuvos Šventė
Penktadienį, vasario 16 d. bu

vo liūdna mūsų tautai, mūsų 
žmonėms, tačiau, kaip žydai 
Babiiionijos vergijoj, mes nega
lime užmiršti nei Lietuvos, nei 
jos kankinių žmonių. Tad vas. 
16 d. šv. Alfonso bažnyčioje, 8 
vai. ryte buvo atnašautos šv. 
mišios už išlaisvinimą Lietu
vos.

Mokyklos vaikučiai giedojo 
per tas mišias begalo gražiai ir 
graudžiai, tarytum atjausdami 
skaudų likimą savo viengenčių 
pavergtoj Lietuvoj, šios mišios 
buvo užprašytos lietuviškų 
draugijų Tarybos.

karo pirmininkas Antanas Mi- 
ceika, taipgi ponia Nellie Miller 
(Miliauskienė), 5 karių motina 
ir pirm, karių Motinų Dr-jos.

Vakaro Puota
Tą patį vakarą Lietuvių sve

tainėje, Hollins St., įvyko Ne
priklausomybės Minėjimo puo
ta. Vice-konsulas gerb. Stašins
kas atstovavo ministerį pulk. 
Povilą Žadeikį, kurs buvo už- 

(imtas reikalais VVashingtone.
• Puotoje dalyvavo Maryland 

K. Valstybės Gubernatorius O’Co-
nor. jo sekretorius gerb. p. 

; Bourbon, pirmininkas Md. Val-
• stybės “I am an American” die-

Vakaro Apeigos
Puota buvo pradėta su įneši-l 

mu Amerikos, Lietuvos ir Ma- 
rylando vėliavų per Legiono na
rius. Sugrota Amerikos ir Lie
tuvos himnai. Pirm. Antanas; 
Miceika kviečia kun. dr. Mende-! 
lį sukalbėti maldą už mūsų ka-į 
rius ir prieš valgį. Po vadovybei 
ponios Elžbietos Kučauskienės 
nors ir penktadienį, valgiai taip 
gardžiai pagaminti, žuvys taip 
gardžiai iškeptos, kad nei vie-Į 
nas nepasigenda vištienas, nei! 
kalakutienos. Apie 500 svečiui 
salėje. Karių Motinos užima y-Į 
patingą garbės stalą. Patarna-I 
vimas kuopuikiausias. Didžiau-; 
šiam viešbutyje nebūtų galima! 
gauti nei gardesnių valgių, nei! 
geresnio patarnavimo.

Juozas Kasinskas
. Ine.

Laidotu vi ą 
Direktorius

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

Llmosinai dėl visokių reika>g 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
e

Grafton Avė., Islingtcn Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham 1SQ^R

*

KARO METO TRANSU VAŽIUOTOJŲ ĮSITIKINIMAS
PUBLIKAI:

Bušai ir gatvekariai yra perpildyti, kaip niekad pirmiau, čia yra 
krizis. Kada daugiau vyrų, padangų ir gąsdino išeina karan, da
bartiniu laiku sunku tinkamai viską aptarnauti. Kiekvieną dieną 
kamšatis didėja, nes daugelis automobilių eina j laužą. Tiktai su 
J ŪSU ko-operacija vietinės susisiekimo Įmonės su busais ir ka
rais gali atlikti darbą. Kada jums yra BŪTINAS reikalas važiuo
ti. lai būva jūsų įsitikinimas: —

1. NEVAŽIUOKITE KAMŠATIES VALANDOMIS, išimant i 
darbą ir iš darbo.

2. TURĖK ATATINKAMĄ SUMĄ PINIGŲ UŽMOKĖTI Tl- 
KIETĄ. Tas sutaupys laiką.

NEUŽSIKIMŠKITE PRIE DURŲ — PASISLINKITE TO
LIAU. Tas pagreitins susisiekimą ir palengvins kaimynui.

VAŽIUOKITE DAŽNIAU TRAUKINĖLIAIS VIETOJE 
BUŠŲ , jei tik turite galimybės.

PAGALVOK PRIEŠ VAŽIUOSIANT DARBO VALANDO
MIS. Tuomet busai ir gatvekariai galės padaryti daugiau 
tripų dėl darbininkų.

EIK PĖSČIAS, jei galima — jei netolimas kelias.

7. PALEISK AUTOMOBILIUS DARBAN. Tas palengvins bu- 
sams. ir gatvekariams.

Kalbos
Svarbiausią vakaro kalbą pa

sakė didžiai gerb. Vytautas j 
Stašinskas. Išneštos rezoliuci
jos, kurias perskaitė dr. Zelvis, 
kurios vienbalsiai visų dalyvių 
buvo priimtos. Kaip visuomet, 
taip ir penktadienį vakare pa
sakė jausmingą ir karštą kalbą 
adv. Nadas Rastenis. Paul 
Burke kvietė visus lietuvius da
lyvauti “I am an American” 
dienos minėjime gegužės mėn. 
Ponia Miliauskienė ragino visus 
visaširdžiai remti Raudonojo 
Kryžiaus vajų, kurs prasidės 
kovo mėn. Vakaro gal gražiau
sią ir įspūdingiausią kalbą pa
sakė gubernatorius O’Conor, 
kurioje jisai išreiškė Md. Vals
tybės dėkingumą už vietinių 
lietuvių kontribuciją valstybės 
pažangai ir pats būdamas uolus 
katalikas, gilaus tikėjimo žmo 
gus, jis susirinkusiems priminė, 

gali vyruoti, 
teisingas Dievas 
galutinai TIESA 

melagystę ir ne
ragino lietuvius 

Dievo 
išlaisvinimui 
Mendelis ug- 
priminė vi- 
nesimaino ir

nos, Paul Burke; iš vietinių lie
tuvių prie kalbėtojų stalo ma
tėsi Md. Būto atstovas Nadas 
Rastenis, adv. Tomas Grajaus
kas. gydytojas dr. Adalbertas 

i Zehvis, Juozas Kasinskas, Vaie- 
Strazdaus-

kai. kun. dr. Mendelis, šv. Al- 
svajones, ar tu fonso parapijos klebonas, ir va- 
Manosios yra--------------------------------

ANDRĖ GIDE — ("N. R.")
Artūrui Fontainui

Tęsinys
PASIKALBĖJIMAS SU

JAUNESNIUOJU
BROLIU

Šalia palaidūno kamba
rio yra kitas erdvus kam- tokios, kokios jos pačios atsakai, kaip aš niekados

išaiškinsi.
I — Tai jos labai subty- 
lios? Jei tu man jas papa
sakotum, 
čiau.

— O savo
pasirenki?

aš pasisteng- ri jonas ir Antanas

barys, plikomis sienomis, nori būti, ir laisvesnės už 
Palaidūnas su lempa ran- mane. Ką tu čia veiksi? 
koje prieina prie lovos, kur Kam man trukdai miego- 
ilsisi jo jaunesnysis brolis, 
nusigrįžęs veidu į sieną.
Jis pradeda kalbėti tyliu 
balsu, kad jo nepažadintų.
jeigu miega.
— Aš norėčiau su tavim 

pasikalbėti, broli.
— Kas tau kliudo?
— Aš maniau, kad 

miegie.
— Sapnuoti galima u- 

miegant.
— Tu svajojai; apie

gi’
— Ar tau svarbu’ Jei aš glosto 

nesuprantu savo svajonių, kaktą, 
manau, kad tu man jų ne- — Tu man taip šiurkščiai

i
ti?

— Tu nemiegi, ir aš noriu 
su tavim tyliai pasikalbėti.
— Ką tu man turi pasa

kyti ?
— Nieko, jei tu pradedi 

tokiu tonu.
— Tai sudiev.
Palaidūnas eina prie du

rų, bet pastato ant žemės 
lempą, kuri dabar silpnai 
teapšviečia kambarį, pas- 

ką kui, grįžęs, sėdasi ant lo
vos krašto ir tamsoje ilgai 

nusigrįžusiu vaiko

t U

ne-

neatsakinėjau tavo bro
liui. Tačiau aš taip pat pro
testavau prieš jį.

Užsispyręs vaikas stai
ga atsigrįžta.
— Sakyk, ar brolis tave 

atsiuntė?
— Ne. mažyti; ne jis, bet 

mūsų motina.
— A! Tu pats nebūtum 

atėjęs.
— Bet vis dėlto aš ateinu 

kaip draugas.
Pusiau atsikėlęs lovoje, 

vaikas atidžiai žiūri į pa-j 
laidūną.
— Kaip galėtų būti mano 

draugas kas nors iš mūsiš
kių?

(Bus daugiau)

kad jėga laikinai 
bet kaip yra 
daiiguje. tai 
turi pergalėti

•

teisybę. Jis
melstis į Dievą, prašyti 
pagalbos veikiam 
Lietuvos. Kun. dr.
ningais žodžiais 
sieros, kad Dievas
kaip žydams Sename Įstatyme

Pagaliau, nereikia tikėtis didelių parankamų. To dabar negalima 
jvygdinti. Bet šis paprastas Įsitikinimas daug padės mums pa
tiems!
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Penktadienis, Kovo 2, 1945 m. BARBTNTNKAS

10 vai. ryte, giedamos šv. mi
šios vyčių kuopos intencijai. 
Jaunimo bendra Šv. Komunija.

3

f f 1

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

GDRDRZ7 LIETUVIU 
KOLONIJOSE J

savuosius, p. Jono mamytė p. pirm. Leonurd Anderson, 
Perekšlienė ir ištekėjusi sesu- garet McCarthy vice-pirm., Tė
tė gyvena St. James Avė.

Linkime p. Jonui Perekšliui Curley — raštininke, 
malonių atostogų!

Mar

resė Halliden — ižd., Cath arine
t

AMERICAN 
RED CROSS

REKOLEKCIJOS. Metinės
rekolekcijos prieš Šv. Kazimiero baiga,
šventę prasidėjo kovo 1 d., 9 vai 
ryte. Jos taikomos jaunimui, 
bet pageidaujama, kad visa pa
rapija jomis pasinaudotų. Re
kolekcijų pamokslus sakys ry
tais - vakarais misionierius Tė
vas Justinas, OFM.

į Pamokslus per 9 vai. mišias 
ir 10 vai. sakys Tėvas Justinas 
Vaškys.

2:15 vai. p. p., bus laikomos 
Gavėnios pamaldos — giedami 
Graudūs Verksmai.

3 vai. p. p., bus kalba ir rodo
mi judami paveikslai apie Rau- 

ŠVENTĖS TŠKT-LMĖS. Sek- donojo Kryžiaus vajų, bažnyti- 
madienį, kovo 4 d., Šv. Petro pa- “ėję salėje, W. 5th St. 
rapija minės Lietuvos Karalai
čio Šv. Kazimiero šventę:

9 vai. ryte bus giedamos Šv. 
mišios Šv. Kazimiero L.R.K. 
draugijos intencijai.

LAWREMCE, MASS.
Alena Savičienė, kuri priklau

sė ir darbavosi bent keliose 
draugijose, išvažiavo pas savo 
vyrą į Texas. Neteko sužinoti galint jį paremti, 
ar grįš ir kada grįš.

Taipgi kelioms dienoms atos
togų sugrįžo iš karo tarnybos 
karys J. Petraitis, buvęs siuvė
jas, pas savo tėvelį, sesutę ir 
brolį. Karo tarnybon grįš, ro
dos, kovo 5 d.

DAKTARAI

3:15 vai. p. p., įvyks progra
ma Šv. Kazimiero dieną pa- 

' gerbti ir kun. Dr. Kazimierą 
Urbonavičių.

Ant kolektorių stalelio rasite 
J. E. Arkivyskupo Cushing Ve
lykų sveikinimo kortelę savo 
kareiviams.

Sekmadienį, vasario 25 d., po “
Ča pamaldų Legion of Mary turėjo 

apskričio pamaldas ir susirinki
mą šv. Pranciškaus parapijos 
bažnytinėje svetainėje. Šv. 
Pranciškaus parapijos “legijo- 
nieriams” vadovauja kun. F. 
Kenstavičius.

fondo, priėmimui ir pagerbimui 
mūsų karių, grįžtančių į namus 
po karo.

Šiuo alumniečių e parengimu 
turėtų visi susidomėti ir kiek 

nes šis i
alumniečių užsimojimas yra la-j 

'bai kilnus ir, tikrai, mūsų visų 
pareiga yra suteikti alumnie-; 
čiams šiame parengime pilniau
sią paramą. Tad penktadienio 
vakare, kovo 9 d., 8 vai. būkime 
visi parapijos svetainėje.

I
I

I

Karys Jonas Kulišauskas, ku
ris buvo sužeistas Pacifike lai
ke kautynių su japonais, rašo, 
kad gal jam teks grįžti į Jung. 
Valstybes.

Išrinkus valdytą, įvyko dova
nų traukimas $500, kurie buvo 
padalinti į 20 dovanų. Du lietu- 

jviai laimėjo dovanas. Pelnas 
! paskirtas parapijos kareivių 
i naudai.

Karys Antanas Kereilis, gyv. 
Water St., po 3 metų sugrįžo iš 
Pacifiko praleisti atostogas. A- 
tostogų metu jis apsivedė. 
Jungtuvės įvyko Šv. Roko lie
tuvių par. bažnyčioj, Brocktone.—

Šiomis dienomis p. Genovaitėj 
F. Cofsky (Čižiūtė),

i Concord Avė., nuvyko
gyv- 88 
pas savo

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Penktadienį po pamaldų, va
kare, bus susirinkimai Maldos 
Apaštalavimo ir Šv. Vincento 
Pauliečio labdaringos draugi
jos.

Per Gavėnią Vincentiečiai lai- 
i kys susirinkimus penktadie- 
jniais.

radio konteste. Trys teisė
jai, kurie yra žinomi ra
dio ratelyj, išspręs, kurie 
išlaikė bandymą. Išlaiku- 
sieji gaus dviejų metų ra
dio mokslą dykai Leland 
Powers School.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Marijona Marcinkevičienė 
pasidavė operacijai ligoninėje 
Brookline.

Choristai, vadovaujant varg. 
p. P. Sakui, entuziastingai ruo-į 
šiasi prie “Minstrel” su šokiais. į 
kuris įvyks gegužės 5 d.. Švč. t 
Marijos svetainėje. Aušrelė.

CAMBRIDGE, MASS.

Cambridge Moterų S-gos 22! mylimąjį korporalą Vincą F. 
kp. yra susirūpinus: įrengimu Overką iš Stoughton, 
mūsų parapijos kariams “Gar
bės Vėliavą”. Šiame darbe rū
pinasi kps. pirm. p. E. Dainie
nė, p. A. Ambrozaitienė ir E. 
Daukantienė. Tikrai jau laikas 
mūsų parapijoje turėti karių 
garbei vėliavą, ir taipgi bus 
gražiau, kad prie karių garbės 
sąrašo bus ir jų garbei jiems 
skirta vėliava. Sąjungietės taip
gi rengiasi prie parengimo tuoj

Velykų. Laukiame. A.

Mass. į 
Texas valstybę, kur jis yra karo 
tarnyboje ir ten katalikų bažny
čioje priėmė Mot. Sakramentą. 
P-lė Genovaitė F. Cofsky—O- 
verkienė buvo veikli sodalietė.

Karys Steponas La Porte, gyv. 
170 Lincoln St., apdovanotas 
Silver Battle žvaigžde už pasi
žymėjimus didesniose kautynė
se su priešu. Dabar jis randasi 
kur nors Italijoj.

MALDOS SAVAITĖ

I

po D.

REIKALINGA pardavinėtoja 
bekarniai (kepyklai). Gera ai- 
ga, geros valandos. Apylinkėje 
Jamaica Plain. ARN 2887 — 
9 iki 12 vai. ryte. f3—2)

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD 

OPTOMETRISTAI 

447 Broadvvay 
So. Boston, Mass.

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

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

Leonas ir Uršulė Švagždžiai 
paaukavo S10.00 vienuolyno 
taisymams. Ačiū.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Komiteto Susirinkimas

į TeL TROwbridge 6330

J. Repsbis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Vasario 23 d. mirė Steponas 
Kirklys. Velionis vasario 27 d., 
iš N. P. bažnyčios palaidotas 
Šv. Mykolo kapuose. Nuliūdime 
likosi žmona Emilija, sūnus ir 
duktė. Velionio šeimai nuliūdi
mo valandoje reiškiame užuo
jautą. Simpatišką patarnavimą 
suteikė graboriai A. Owirka ir 
sūnus.

1 ———————

šeštadienį, vasario 24 d. iš

N0RV00D, MASS

SUNKIAI SERGA
Trečiadienį, vasario 28 

Norwoodo ligoninėje padarė o- 
peraciją p. J. Vilkišiui, gyv. 18 
St. Joseph Avė.

Pasimelskime. kad Dievas sti
printų p. Vilkišių, kad jis, per
gyvenęs operaciją, pasveiktų.

d..

Kovo 4 d. Nekalto Prasidėji
mo par. bažnyčioje Tėvas Dona- 
van. Oblitas. pradės maldos sa
vaitę. Tikimės, kad žmonės pa
sinaudos Dievo malonėmis šiuo 
gavėnios metu. Pamaldos įvyks 
rytais 6 vai. ir vakarais 7:45 v.

NASHUA, N. H.

i

Sekmadienį, vasario 25 d.. 3 
vai. po pietų, Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnyčioje įvyko mi
sijų užbaiga. Tėvas misijonie
rius, Pr. Aukštikalnis, S. J., 
džiaugėsi, kad žmonės gausiai 
dalyvavo misijose ir naudojosi 
Dievo malonėmis.

STOUGHTON, MASS
Vasario 25 d. p. Marijona 

Poškienė gavo telegramą iš Ka
ro Departmento, kad jos sūnus 
Zigmanas Poškus žuvo 
fronte Prancūzijoj sausio 
š. m.

T. Sgt. Zignanas Poškus

IŠ LDS 65 KUOPOS VEIKIMO

kuriame išklausyta į- tolimo Pacifiko karo laukų at-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
i---------------------------------------------------------------------

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Vasario 21 d., lietuvių svetai
nėje įvyko Bostono Lietuvių 
Komiteto Dėl Lietuvos Nepri
klausomybės Komiteto susirin- 

■ kimas,
vairūs raportai ir pasidžiaugta 
dideliu pasisekimu, minint Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo sukaktį.

Išsikalbėjus, paaiškėjo, kad 
valstybes gubernatoriaus dekla
racijos paskelbimu rūpinosi Ko
miteto pirmininkas adv. Jonas 
Grigalus ir taip gi prisidėjo Dr. 
P. Jakmauh (Jakimavičius). 
Adv. Jonas Grigalus paruošė 
rezoliuciją Lietuvos reikalu, ją 
įteikė Mass. valstybės guberna
toriui Maurice J. Tobin ir su juo 

j asmeniai kalbėjosi. Dr. Povilas 
i Jakmauh taip pat buvęs nuėjęs 
i pas gubernatorių Maurice J. To- 
' bin ir jo prašęs paskelbti Lietu- 
I

vyko pas tėvelius p.p. Gerdvai- 
nius jų sūnus viršyta M. Gerd- 
vainis 21 dienai atostogų. Ka
rys M. Gerdvainis dalyvavęs N. 
Gvinėjoj, Guam, Marshall ir 
kituose mūšiuose. Buvo sužeis
tas, -bet jau pasveikęs ir jaučia
si gerai. Linkime kariui M. 
Gerdvainiui linksmai praleisti 
atostogas.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway

South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

vos Nepriklausomybės 
šioje valstybėje.

Svarbiausia, kad Gubernato
rius Maurice J. Tobin prokla
mavo Lietuvos Respublikos die
ną. Todėl susirinkimas nutarė 
pasiųsti Gub. Maurice J. Tobin 
padėkos laišką ne tik už paskel
bimą, bet ir už jo pasakytą kal
bą Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį minint, vasario 11 d., 
So. Bostone.

dieną

REIKALINGA šeimininkė dėl 
2 vaikų — 7 ir 10 metų. Tėvai 
biznieriai. Galima gyventi sy
kiu. Vasaras praleisite prie jū
ros. Pageidaujama reference. 
ARN 2887. (3-2)

REIKALINGA dirbti ant ūkės 
vedęs vyras. Reikia prižiūrėti 
vištos, pieninė ir kiti dalykai. 
Duodame gerą 5-kių kambarių 
namą. Geriausia proga. Rašyki
te M. Seide, 4 Hawthorne Rd., 
Brookline, Mass. arba telefo- 
nuokite BEAcon 4086.

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

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

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

2S8 West Broadway,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

Pereitame susirinkime nutar
ta ruošti kortavimo vakarėlį 
kuopos naudai. Komisijoj yra 
pp. Ona Skirkevičienė ir Izabe
lė Tamulionienė. Taipgi nutarta 
minėti LDS organizacijos glo
bėjo Šv. Juozapo šventę. (LDS 

'Globėjo Šv. Juozapo šventė 
į švenčiama trečiame sekmadienį 

Saxa" po Velykų. Red.). Palošti korta
vimo vakarėlį parapijos naudai.

karo
25 d.

Misija, užsibaigė pamokslai noriai_ karo larnybon

ir tuojau jįaporįą išdavė komisijos narės Į
Šv. Tėvo palaiminimu, krikšto i 
atnaujinimu, Švč. Sakramento 
paiaiminimu ir kryžiaus bučia
vimu.

Tėvas Aukštikalnis. S. J., la
bai iškalbingai skeibė Dievo žo
dį. Katalikai yra dėkingi už 
naudingus pamokinimus ir su
tvirtinimą tikėjime, ir prašo 
Dievulio misijonieriui stiprios 
sveikatos.

Teko patirti, kad Cambridge 
besidarbuodamas Tėvas A. Kra
sauskas, katalikiškos spaudos 
platinimo savaitėje, turėjo ge
ras pasekmes. Jis netik dauge
liui užrašė laikraščius “Darbi
ninką” ir “Varpelį”, bet taip 
pat ir anglų kalba laikraščius, 
k. t. “Pilot”, “The Massenger” 
ir kitus.

I

Kovo 9 d.. 8 vai. vakare, para
pijos svetainėje įvyksta “Penny 
Sale” vakaras, kurį rengia mū
sų parapijos alumnai. Šis pa
rengimas yra iš pirmųjų, kurį 
alumniečiai rengia sukėlimui

i

I

sausio mėn. 1941 m.
buvo išsiųstas į Hawaii pirm, * ’ _ ~. , i— Uršule Grausliene ir T. Ki-negu japonai užpuolė Pearl Har- . ......,sieliene. Parapijai davė peino bor. Vėliau išvežtas i Afriką.' . ____ __ . .
Dalyvavo kautynėse Tunisijoj, 
Sicilijoj, Naples, Anzio ir Pran
cūzijoj.

i

- f

Vasario 22 d. (VVashingtono 
gimtadienyj). Šv. Jurgio lietu
vių par. bažnyčioje, 6 vai. va
kare įvyko jungtuvės. Moterys
tės Sakramentą priėmė adv. 
James Curran su p. Alena Cofs
ky (čižiūte), gyv. 
Liudininkais buvo 
Curran ir Angelė Rukštelytė. 
Laike jungtuvių bažnyčioje so
lo giedojo p. V. Baltaduonytė.

Jaunavedžiai, praleidę atosto
gas Kaifedoj, apsigyvena Wa- 
shington St. (savo name).

Adv. James Curran yra įžy-i 
mus veikėjas, Norwoodo Karo į 
Bonų Komiteto pirmininkas. Jis Į 
yra kalbėjęs ir Lietuvių Darbi-j 
ninku Radio programoje, ypač! 
daug kartų ir labai nuoširdžiai; 
yra kalbėjęs apie lietuvius Šv. 
Jurgio lietuvių par. svetainėje,, 
N. Karo Bonų Komiteto susi-: 
rinkimuose.

Sveikiname jaunavedžius ir 
linkime malonaus vedybinio 
gyvenimo!

į

I 

t

Vasario 25 d. Nekalto Prasi-j 
dėjimo par. dramos skyrius,! 
kunigų vadovybėje, suvaidino! 
komediją “Nieko Nenusineši”, j 
miesto salėje. Dalyvavo apie’ 
750 žmonių ir praleido linksmą 
valandą.
Pelnas paskirtas parapijos nau
dai.

virš $50. Kuopos nariai — nut» 
rašt. p. Agnietė Gaidienė ir M. 
Kasparavičius, kurie sirgo, jau 
pasveiko. Drūkelvs.

Radio Talentų Audicija

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai teis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944 

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

:i

i

Austin St. i 
pp. John

N. P. klubo susirinkimas į- 
vyko ir jame išrinkta valdyba:

Leland Powers Radio 
studijos, Bostone, skelbia 
radio talentų audiciją 
(klausymą) nuo kovo 21 
iki kovo 24. Jauni asme
nys, kurie yra interesuoti 
radio karjera ir nori dau
giau išsilavinti toje srity
je, kviečiami dalyvauti

W. J. Chisholm |
GRA8ORIUS

“Asmeniškas Patamavima<'

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Lonfl 

Distance 
Moving

336 - 328 W. Broadway
So. Boston, Mass.

1_______________________________ _________________

Baigiant susirinkimą, susi
rinkusiems pageidaujant, p. A. 
F. Kneižys referavo apie Ameri
kos Lietuvių Tarybos suvažiavi
mą, VVashington, D. C., vasario 
15, 16 ir 17 dd. ir nuveiktus 
darbus, būtent, lankymąsi J. V. 
valstybės departmente, pas se
natorius ir kongresmenus Lie
tuvos nepriklausomybės reika
lu.

Džiugu, kad So. Bostono lie
tuviai turėjo gerą komitetą tau
tos šventės minėjimą suruošti > siackų, gyv. Chapel St. 
ir kad vieningo veikimo vaisiai į Major Dr. Jurgis Warren yra 
buvo geri. Toliau dirbkime ir į vedęs ir auklėja vieną dukrelę, 
tobulėkime ! ftop. I Paviešėjęs kelias dienas, grįžo

--------------------- 1 karo tarnybon.
o ■ *■ ■ —

Pelenų dienoje buvo sugrįžęs 
praleisti kelias dienas Major Dr. 
Jurgis Warren (Versiackast. 
sūnus pp. Jurgio ir Uršulės Ver-

Yakavonis Užbaigė i 
Jūrininko Kurse?

Patarnavimas kuogeriausias.

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

DIAMOND CAFE

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

I

į Šiomis dienomis sugrįžo, ro-
I dos. mėnesiui atostogų p. Jonas

Šiomis dienomis jūrininkas-Perekšlis iš Pacifiko, kuris ten 
Vincas J. Jakavonis, sūnus pp.įdirba karo darbus. Jo žmonelė 
Tarno ir Petronės Jakavonių, j ponia Julė (Kaziulytė) gyvena 
gyv. 194 Athens St.. užbaigė Į kartu su savo mamyte ir pato- 
jūrininko kursą ir gavo Chief via pp. Naujokaičiais. Pleasant 
Mate Seamean rangą. Sveikina- St. Todėl 
me!

p. Jonui Perekšliui 
tikrai buvo malonu sugrįžti pas

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

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

L, im iZVi III? ltmTTI
Xa0PERATIVE ŠANKI

5
8

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKC 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537j

■

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3980

1

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2809
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Paminėjimas Vasario 14-tos! Graž^.ai
< i Ynpron/teS

WatertaiyfConn.
Sekmadienį, vas. 18 — Tūks-

.•.čiai lietuvių, šie miesto ir a- 
i'Vinkės. minėjo 2” metų Lietu
vos Nepriklausomybes paskel- 
b:ino sukaktį.

Diena buvo graži. Skaisti sau
lutė gausiai bėrė savo sidabri- 

indulius. Šv. Juozapo lie 
auditorijoj susi^in 
netik

taipgi pasisakė 
nepriklausom}

I

X 

š

i pašoko mažametės 
mergytes p-lė Marciuškaitė ir 

1 p-lė Žalnieravičiūtė.
Po koncertinės nrogram 

lies, svečuis kalbėtojas 
Matas Zujus labi:vaizdži. 

pavergtos 
dėti ir Aru.

škiiDC mom 
ncev:Čius. OMC. 
ų kalba rėžoj i 
vienbalsiai pr

la-
p-nas 

i V •-> 1. Kai-
et u v<>.-

ui bėrė savo
us sp.nduli

1 ui V 1U 2. 11). 
kę lietuviai, 
rio 16. bet 
grąžinimą 
Lietuvai.

Apie 3 vai. 
lika sustojo 
kleb. kun. J. 
kalbėjo maldą už Lie' 
laisvę 
to. pa 
pozitoriui A. 
jant. sudainavo Amerikos, 
tuvos himnus ir keletą 
kų dainų pritaikintų 
nai.

Dr. P. Vileišis. ALT 
prakalbų vedėjas, 
eilės šiuos kalbėtojus: 
V. Laukaitį iš Baltimore. ponią1 “7^7 ir Terebeizienė.
Devėnienę. vietinę, ir prof. Dr. Į mįšias Motinos dienoj
K. Pakštą iš New York. Kalbė-1 ,įgeg. 13 d.

Susirinkimas baigtas malda 
visus žuvusius kareivius.

Aguona.

minėjo vasa-
už

!>( S

po pietų visa pub- 
ir vadovaujant

J. Valantiejui su- 
tuvą ir jos 

zūuvusius kovotojus. Po 
>arap. choristą grupė, kom-

Aleksiui vadovai:
Lie- 

lietuviš- 
tai die-
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> .-k. i

kuri
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mu.
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z»o t n
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Y*l kalanis

Kazimieras. Dovanos bus su-' 
teiktos Kiekvienam stalui ir pnejj-'t 
to visi bus maloniai pavaišinti. 
Įžanga 35 centai asmeniui.

Gavėnios metas yra atgailos 
ir pasiaukavimo metas, šia pro
ga mūsų klebonas kun. Ed. Gra- 
deckas ruošia

pra.- 
k<»\‘o IS d. lietuvių

■;ovo 1 s ,j. ,ki kovo 
ilsijos anglų ka!ba.

toga visiems, 
..vi .kai bei angliška 
-v.i Įspūdingų pamoks 
p r, okiniraų. Misijoms 

i'aUas. Pasi
laksi geras

:s gera pro- 
\’<‘ly1!’°

nti su savo 
pasinaudoki*

šv. misijas, ku
rio- prasidės kovo 11 d. ir baig- 

kalba
25 d.. 
Taigi 
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BROOKLYN, N. Y.
\ . 29 1
k imas įvyko 

mokyklos svetainėj.
res skaitlingai 
būta malda už 
pramoga davė 
Kuopa aukoja 
dėl gėlių Velvkoms.I

pirm, ir

perstatė is vaįjavįmą Apsiėmė šios: K. Da- 
teisėją maxjen£, -p Kubilienė, E. Strei- 

. Už-

Mt

s si:

gerai žinomas 
VuiKčj&S, 3,Lsi~ 
biznį — fotc- 
studiją, 555 
nuo lietuvių 

prie miesto, 
esant,

j i ar.liliiS.
erų Są-gos 29 kp. menesi- rnūi-ų parapijas 
sirinkimas ivvko vasario'darė savo naują 

N3-'g-alijų traukimo 
atsilankė. Alkai-į Statė St.. netoli 
Lietuvą. Įvykusi; bažnyčios, ir arti 
gražaus pelne. Į Taigi lietuviai, reikalui 

$15.00 bažnyčiai i kreipkitės pas savo tautietį Jo
ną Tumulį, kuris kiekvienam 

nes jo stu • į

DABAR LAIKAS PASIPUOŠTI

4

ti ‘‘Pasaulio Sodalicijos Dieną”, įsuotinis Šv. Roko
antrą

> i

Delegates išrinko į N. Y. ir maloniai patarnaus,
N. J. apskričio Mot. Są-gos su- dija įrengta su modemiškiau-' 
važiavimą. Apsiėmė šios: K. Da-s*oms šviesomis bei patogu-:

Devėnienę. vietinę, ir prof. Dr. į
K. Pakštą iš 
tojai buvo gerai prisirengę. Jų 
patri jotinės, ugningos kalbos* 
publikai patiko, ypatingai prof. 
K. Pakšto kalbėtojo. Nežiūrint, 
kad programa tęsėsi 3 vai., pu
blika užsilaikė rainiai. Priimta 
rezoliucija Lietuvos išlaisvinimo 
reikalu, kurią perskaitė anglų 
kalba teis. V. 
surinkta Si50.00.

Nors dabar Lietuva neturi 
laisvės, jos žemė svetimų kojų 
trempiama, jos vaikai žudomi, 
vienok jos geri sūnūs ir dukte
rys jos neišsižada. Kelia savo 
balsą prieš galiūnus pasaulio ir,karo metu Raudonojo Kryžiaus 
reikalauja grąžinti Lietuva- slaugės ir darbininkai dalyvau-

t -.-‘t 11-.-;? iki turės ja karo frontuose ir teikia mū-
isų kareiviams pagelbą.

Taigi mes, lietuviai neatsili- 
kim nuo kitų tautų neprisidėję 

Lietuvos Nepriklausomybės aukomis dėl šio taip naudingo 
‘tikslo. Žinau, kad dauguma pri- 
I duoda savo aukas dirbtuvėse, 
kuriose dirba, bet. kurie gali, 
priduokite savo aukas per A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus— 
Lietuvaičių skyrių, kuris gra- 

mūsų pa- 
poniai O- 
mes pri

zo SKyr.ų. 
us mums. 
.išlenk, m 

Kryžiui 
pakėlus

už

HEW HAVEN, CONH.
Kovo 1 d., prasideda Ameri-

Laukaitis. Aukų kos Raudonojo Kryžiaus vajus 
į bei aukų rinkimas. Kviečiami 
visi.

Kur tik ištinka nelaimė, mes 
visuomet žinome, kad Raudono- 

j jo Kryžiaus darbininkai pirmie
ji pribūna į pagelbą; ir dabar

grąžinti
iiusvę! Lietuva nežus 
tokių sūnų bei dukterų!

J. Totilas.

Minėjimas
r/:nghainton. -V. F. — Vasario 

25 dieną. ALT pastangomis bu- 
v.i surengtas bendras Lietuvos 
repri klausomybės minėjimas.

zrama susidėjo iš koncer
tinės dalies ir kalbų.

Minėjimą pradedant. Šv. Juo
zą;-.; parapijos choras, vadovau
jamas p-nios M. Žalnieravitie- 
nė.- padainavo Amerikos ir Lie
tuvos himnus. Tas pat choras 

įdainavo sekančias liau- 
iai.nas — “Kur Nemunas ir 

i". “Kai ateis pavasarė- 
š mergytė kaij» rožytė", 
aai . Gyvenk: juoK.s 
:" ir “Merginų bėdos".
E. Krencevičius. OMC.. 
apie tautiškumą ir reli

gingumą Lietuvos reikaluose.
l’-lč 

solo i 
jonu.

d;.r
die.
Da:

ir rnyic 
K ti n.

k a 1 be j ■■ •

D. Laskauskaitė dainavo 
' pati akompanavo akordi 
Publikai labai patiko, bu

vo iškviečiama antru kartu. Dar
solo dainavo p-lė P. Jaškauskai- 
tė. kuriai akompanavo vargoni
ninkė p-nia M. Žalnieravitienė.

— ** I
mais. Sveikinam Joną ir Stasę' 
Tamulius ir linkime geriausių; 
sėkmių.
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Žiemos metu yra geriausia pasipuošti elegantiškais, vėliausios mados kaili
niais, pasirinktais iš didžiausias Amerikoje krautuvės — I. J. Fox. Joje rasite pla- 
čiausį pasirinkimą moteriškų kailinių ir prieinamiausiomls kainomis ir sąlygomis.

I. J. Fox krautuvėje galite pirkti kailinius su labai mažu įmokėjimu, o balansą 
mokėti lengvais mėnesiniais išsimokėjimals.

SENUS KALINIUS IŠMAINOME J NAUJUS ir duodame už juos gerą nuolai
dą ant naujų. Taigi, kodėl neatvažiuoti į I. J. Fox krautuvę ir prisimieruoti? Atė
jusios i krautuvę, visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų šios firmos atstovas 
p. Bernarda:; Kuraitis, kuris yra kailinių expertas ir žinovas. Jis primieruos ir pa
rink.- tokius kailinius, kurie tiks Jūsų skoniui ir figūrai. Per jį pirkdamos kaili
nius mausite dar 10 nuošimčių nuolaidos.

Naujosios Anglijos ponias ir paneles atsilankyti pas mus!

< •
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411 WA$HINGTON street.
BOSTON, MASS.

I MUSU SODALIETĖSl

KASDIENES MONOTONIJOS 
NUGALĖJIMAS

suda- 
paau- 
Sopu-

kuri bus gegužės mėn. 
sekmadienį.

Gavėnios metu nutarta 
ryti dvasinę puokštę ir ją 
koti Didįjį Penktadienį 
lingajai Motinai.

l “Švenčiausios
; lis išreiškė pageidavimą, 
I visos
• Lord, S. J.,
į medalikėiius ne
i mos mėnesinės 
, bet ir visuose 
rinkimuose bei 

. . ųgražu>
minti ir su didesniu uolu-1 . . ,. . .
mu semtis jėgų iš Amžinų
jų Šaltinių kilniam savo 
pareigų ėjimui.

P. Kavaliauskaitė.1?
M i mas darosi dar ryškesnis• LfiWĮ£S PASLAPTIS j‘ 

Joms diena iš dienos tenka ----------- ’
susidurti SU ta paprasta Apdengė snaigės pilkąją žemę.

Kiekvieno žmogaus gy-Į 
Kareivių Motinų draugija la-:venimo yra eilė pilkų iri 

bai gražiai darbuojas ir veikia, monotoniškų dienų, kurias 
Tik apgailestauja, kad ne visos: retkarčiais pajv a i r i n a 
motinos supranta svarbą šios skausmo ir džiaugsmo va- 
draugijos ir neįsirašo į ją. Jei i landėlės. Pažiūrėjus į kas- 
visos šios kolonijos motinos su- Į dieninį mergaitės ar mo- 
sispiestų į šią draugiją, tai būtų terš gyvenimą, tas pilku- — • — w « a
galima daug kas nuveikti.

pilkumą nudažo gražiomis 
varsomis. Gavėnios metu! 
ypač pravartu tai prisi- •

kjArneru i m v susidurti su ta paprasta «{««««MA5P Lln, L l.f N. Y. į gyvenimo praktika, su tais Šerkšna aptraukė medžių šakas. Į
_______ smulkiais ir nieko savyje Sieloj tuštumas, vargai pasenę, j

Vasario 7 d. mirė Ona Jonavi- 
čienė - Brusokienė (Žemaitytė), 
gyv. 59-23 — 71st Si. Velionė 
kilus iš Trusų kaimo. Pilviškių 
parapijos. Šioje šalyje pragyve
no apie 50 metų, ir visą laiką 
gyveno Brooklyne.

Paliko dideliame 
dvi dukteris, marčią 
nes ir Adelę Kyžis.

Laidotuvės įvyko šeštadienį, 
vasario 10 d. iš Karalienės An
gelų par. bažnyčios šv. Jono 
kapuose. Už velionės vėlę atna
šauta trejos šv. mišios. Prie 

mišias 
Aleksiū-

nuliūdime 
Mrs. Bar-

mišios. 
didžiojo altoriaus šv. 
atnašavo kleb. kun. J.

asistuojant kun. Kartavi
J

prc.

Kas ją pripildys, kas ją supras? i

V.SlS,.

.'iui ir kun. Masaičiui.
ninių altorių šv. mišias atnaša
vo kun. K. Pauionis ir ir kitas 
kunigas, kurio pavardės man 
neteko sužinoti. Bažnyčioje var
gonais grojo ir gražiai giedojo, 
dėka muzikui Dulkei, kurio pa- 
K 
n

Prie šo-

parapijos 
mergaičių Sodalicijos susirinki
mas. Susirinkimas buvo trum
pas, bet labai sėkmingas, nes 
pradedant šiuo susirinkimu 
veiksime pagal Tėvo Lord, S. J., 
planą. Visi susirinkime svars
tomi dalykai buvo valdybos iš 

i anksto gerai paruošti, todėl jų 
svarstymas truko maždaug pus- 
jvalandį. Visoms mergaitėms y- 
į pač patiko naujųjų komisijų 
■ pranešimai, kuriuos ir Tėv. Nor- 
: butas labai gerai įvertino, nes 
tikrai pradėtas gražus darbas.

i

Panelės” būre- 
kad 

sodalietės. pagal Tėvo 
norą, nešiotų savo 

vien tik eida- 
Šv. Komunijos, 
sodaliečių susi- 
pramogose.

kad mėnesiniai 
susirinkimai būtų pradedami ir 

i baigiami trumpomis giesmėmis. 
< “švenčiausios Panelės” būrelis j į nutarė raginti visas sodalietės 
įsivesti šį gražų paprotį.

Tokiame darbingame susirin-l
‘kime dalyvavo: p.p-lės Adomai-; 18 dieną. Jame aktyviai dąlyya- 
tytė, Juškaitytė, Matulytė, j
Staupaitė, švagždytė, Tautkiū- i neles Adomaitytė, Ykasalaitė, 
tė ir Worobow.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas šv. Roko 
parapijoje įvyko vasario mėn.

įvo ir šodalietės. būtent'— pa-

j Lanevičiūtė, Matulytė, Norkiū- 
!tė ir Tamošauskaitė rinko au
kas. Ona Norkiūtė.

patrauklaus neturinčiais. _. _ . .
namų ruošos darbais. Josi
dieną užpildo vienodas ir'Aplinkui vieši jau pilkos miglos, 
nevisai lengvas darbas, ’ ^er J35 keliauti yra sunku, 
kuriuo visi pasinaudoja, į Tačiau danguje žvaigždutės 
bet už kurį niekas nedėko- šviečia.
ja. Palaikymas namų tvar- Maloniai kviečia į ten jos mus. 
kos ir švaros, valgių gami- ’ 

įnimas, drabužių sau ir na-|TamsioJ bažnyčioj pnepat aito- 
imiškiams parūpinimas ir 'riaus
■jų priežiūra yra beveik ne- ■ Viena lemputė spinkso tiktai.
} išvengiama pareiga kiek- Rausvoj šviesoj kažką ji slepia,
! vienai šeimos moteriai ar Kažką slaptingo, kažką kilnaus, 
i mergaitei.

Šiene? ■'
kalau a 
dvasi č ' 
k o ji ir. ). 
gaitei. !■ 
nių, iš r. ų 
tos jėg'-. i 
dieniški . s 
ją prie g;
mo, ni; u) ui 
reigų a. id 
būti kitiem: 
naštos ier.gY 
mintoja, ji g< 
nių ir nusisk 
niu, gyvu \ 
kryžiumi kitiems.

Norint apsisaugoti nuo į- 
vairių dvasinių krizių, rei
kia ieškoti priemonių joms, 
nugalėti. Pagrindinių ir 

priemonių

vietimu pagelbėjo šeši vargo--
ininkai.
Tariame nuoširdų ačiū kleb. 

kon. Juozui Aleksiūnui už gra
žias pamaldas ir visiems daly
vavusiems kunigams. Ačiū mu
zikui Dulkei ir visiems dalyva
vusiems vargonininkams: ačiū 
šv. Rožančiaus draugijos na
rėms už patarnavimą laidotuvė- 

ačiū p. Lauri- nepamainomų

fe.1

Raudonojo Kryžiaus Karo 
Fondas

Kovo menuo yra Raudo-

‘TIKYBINIŲ TIESŲ” 
KOMISIJA

“Tikybinių Tiesų” komisijos! 
pirmas susirinkimas įvyko va-l 
sario mėn. 5 d., taip pat vienuo-Į 
lyne. “Avė Maria” aidais buvo1 
pradėtas naujo ratelio veikimas, i

Pradžioje Sės. M. Annunciata no jo Kryžiaus mėnuo, 
paskaitė ir paaiškino keletą Kovo mėnesį Raudonasis 
puslapių iš “Sodalist Parlia- Kryžius turi sukelti fondą 
mentarion”. Šios knygelės au- $200,000,000.

,torius yra kun. Lord, S. J., pa-! Šįmet vajus bus vienas 
gal kurio planą šį mūsų nauja iš svarbiausių. Kada kar- 

. komisija yra suorganizuota. dai bus užmiršti, Raudo- 
i Toliau vyko diskusijos apie nasis Kryžius visvien vi- 
visuotinius ir dalinius atlaidus.
Svarstymų pagrindu buvo ima
mi oficialus Sodalicijos nuosta
tas — “Sodality Rules”. Klau
simas buvo nagrinėjamas a- 
biem kalbom — lietuvių ir ang- siliks ligoninėse per ilgą 
ių. laiką. Reikalaus pagelbos

I Mums, sodalietėms, atlaidai ir Raudonojo Kryžiaus pa
turėtų būti ypatingai įdomu, tarnavimas tiems vyrams 
nes mes turime tiek daug progų turės būti pratęstas.
jų įsigyti. Susirinkimo dalyvės Ir veteranai grįždami 
nustebo, sužinojusios jų gausu
mą. Kadangi reta kuri sodalie- 
tė tikrai žino, kada ir kaip gali
ma atlaidų įsigyti, komisija nu
tarė pasiūlyti visuotiniame so- 
daiicijos susirinkime, kad kas* 
mėnesį būtų paskelbiama, ko-i 

, kiais atlaidais ateinantį mene-Į
' sį galima pasinaudoti.
Į Komisija svarstė ir Sės. M. idautų.

j| Reikės šelpti karo nabė-

i
Į

I
I

. Tai čia tas laimės simbolis šven
tas,

Tai čia ta džiaugsmo jūra gili. I 
' • čia kiekvienas semkimės peno 
Kd siela liktų soti, kilni...

Rugiagėlė.

BROCKTON. MASS.

siems žmonėms tarnaus.
Nors paskutinis šūvis 

bus iššautas, bet mūsų ko
vojantieji vyrai taip grei
tai nesugrįš. Kaikurie pa-

oje.

ra-. yra šv. Kazimiero.
' j • -s g! ob ė jo švent ė.;
akair.ai bus atžymė-
1. su ura Ltia šv. m;-

pasveikinimui
visų K ■ 'irmerų. šv. Onos drau-{ 
g:.;a rengia linksmą kortavimo! 
pramogą narės Onos Kvaratic-'1 ■ _
jienės rezidencijoj. 72 Church’
St.. Hamden. Conn. Rengėjosjse. Nuoširdžiai ačiū p. Lauri- nepamainomų priemonių 
kviečia visus ir visas atsilan-] naitienei už jos gerą širdį laike mums duoda religija. MŪ- 
kyti ir maloniai laiką praleisti, i jjgos už patarnavitną. kuri sir- sų gyvenime religija nega-

i

Šv. Roko Parapijos 
Sodalietės

GRAŽI PRADŽIA
šv. Roko parapijos sodaliečių 

sausio mėn. susirinkime buvo 
suorganizuotos dvi naujos ko
misijos. būtent: ‘Švenčiausios 
Panelės” ir “Tikybinių Tiesų”. 
Nors dar labai neseniai jos įsi
steigė. bet abi grupės iš pat 
pirmųjų dienų rado didelį gy
vumą ir veiklumą.

KILNŪS IR PRAKTIŠKI 
SUMANYMAI

Ir veteranai
prie civilio gyvenimo rei
kalaus ypatingos pagal
bos. Sunku bus jiems pri
sitaikinti prie naujų aplin
kybių. prie visokių naujų 
gamybų, ir pan.

Gerovė mūsų uniformuo
tų vyrų šeimynų turi būti 

Reikės šelpti karo pabė-

“Švenčiausios Panelės" būre- Felicijos laišką apie sodaliečių
Pagerbkime visus Kazimierus ir gO apie metus laiko. Taipgi ačiū Ii būti tartum kokia negy- lio pirmas susirinkimas įvyko skyrių “Darbininke”. Buvo nu-i gelius ir našlaičius — Rau- 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy visiems, Kurie kuo nors prisi-jva, bedvasė forma, SU ku- naujame vienuolyne, š. m. vasa- tarta šį tikrai reikalingą skyrių • donasis Kryžius kaip tik^%xxxxxxxxxxxxxxxxx%xxxxxxxxxxxx%%xx%xxxxxxxxxxx%%x;%>

t

I

NEW BRITAIN. CONN
Kardok

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ.. IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais. 
Patarnavimas malonus ir mandagus.

Visus nuoširdžiai kviečia 
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

J dėjo ir dalyvavo šermenyse ir ria retkarčiais turime su- 
J laidotuvėse. Ačiū laidotuvių di- sidurti. Jeigu ’?/

rio men.
i

1 d. Susirinkimas buvo
l visais lai- pradėtas giesme — Avė Maria.

J rektoriui Garšvai už gražų pa- kais religija buvo ir ture jo, Kadangi dar nebuvo išrinkta ' 
būti laikoma žmogaus gy- komisijos pirmininkė, šiam pir- 

a. Oną Jonavi- ’ venimo pagrindu, tai ypa-: majam susirinkimui vadovavo

jos pirmininke susirinkimas iš
rinko p-lę Leną Matulytę.

Šiame susirinkme buvo svars
toma ir diskutuojama jėzuito 
Tėvo Romey knygelė “Our Day. 
W»th Mary”.
’ IŠ ankstd buvo susirūpinta if 
tariamasi, kaip geriau paminė-

I
tarnavimą.

Palaidojus a.
čienę - Brusokienę (Žemaitytę) tingai šiais pasaulinės SU- Sesuo M. Annunciata. 
ir sugrįžus iš kapų, lydėtojai irutės ir dvasinės krizės 
nuvyko į nurodytą vietą, kur laikais religinis gyvenimas 
turėjo skanius pietus. Taip baig- turi būti praktiškas ir gi
tas motinėlės ir seslės palydėji- Jus.
mas. Lai būna amžina ramybė 7 
a. a. Onos vėlei.

Nuliūdęs
Brolis žemaitis. J džiaugsmo

Nuoširdžiai atliekamos 
religinės praktikos, teikia 
gyvenimui prasmės ir 

i ir kasdienos

palaikyti ir reguliariai siųsti ži- prisiruošęs teikti tą pašal- 
nių apie sodalicijos veikimą. :pą karo išteriotame pa- 
Brocktone šiuo reikalu rūpinsis šaulyje.
“Tikybinių Tiesų Komisija”. į Ir apart tų visų karo dar- 

šiame susirinkime dalyvavo: bų, Raud. Kryžius turi tęs- 
p.p-lės: Ykasalaitė, Laucevičiū-į ti savo patarnavimus na- 
tė, Lukoševičiūtė, Norkiūtė, Ta-: mie — j----- =
mošauskaitė,
Treinavičiūtė. Komisijos pirmi
ninke buvo išrinkta 6. Norkiū- 
tC. » | •
’■

__ j — pagelbėti nelai-
Tamulevičiūtė Ir' mėms užpuolus, mokinti ir 

Įlavinti namų slauges, duo
ti slaugių pagelbininkių 
kursus ir kitps veikimus.

SU AŠ"

r P
GERAI

Vasario mėn. 14 d. įvyko vi-

ti , Nors šautuvai nutilę, bet
pagalba žmonėms“ visados 
bus reikalinga.


