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Šiomis dienomis Jung. 
Valstybių Karo Depart- 
mentas paskelbė, kad už
imant Iwo Jima salą už
mušta 4,189 vyrai, sužeis
ta 15,308, dingo 441 — vi
so 19,938 Amerikos vyrai.

Pati Iwo Jima sala nėra 
tiek verta, bet karo stra
teginiais sumetimais yra 
verta, nes ji randasi tik 
apie 750 mylių nuo Japo
nijos. Neužėmus tų, kad ir 
mažų salų, negalima pri
eiti prie pačios Japonijos.

Kun. P. Vaičiūnas Paskirtas 
j Littleton

Komunistų politinė or
ganizacija paskyrė ir pa-; 
siuntė $5,000 1______
Willkie Memorial Fondui 
paminklo statybai. Bet 
Wendell Willkie Memorial 
Fondo komitetas komunis
tų aukos nepriėmė. Prie
žastis — nenori suteršti 
Wendell Willkie gero var
do komunistų auka.

Dabar komunistai bai
siai pyksta ir nervuojasi, 
kad jiems nepavyko įsi
brukti su savo raudona 
propaganda į Willkie fon
dą. Komunistų fiureris 
bando įrodinėti, kad Wen- 
dell Willkie buvęs komu
nistų šalininkas. Tačiau 
visiems yra žinoma, kad 
Wendell Willkie su komu
nistais niekad nesėdėjo 
tame pačiame vežime.

Manchester, N. H. —šio
mis dienomis jaunas ku
nigas Paulinas Vaičiūnas, 
kuris buvo įšventintas 
vasario 24 d. ir pirmas iš
kilmingas šv. mišias atna
šavo kovo 4 d. (Šv. Kazi
miero šventėje) ,paskirtas 
vikaru į St. Rose of Lima 
(kitataučiu) parapiją, Lit
tleton. N. H.

Turime pažymėti, kad 
i Manchester diecezijoj yra 

Wendelftik viena lietuviV parapija.

i

Amerikiečiai išvalo užimtą vokiečių kaimą nuo nepatikimų asmenų. 
Vaizdas parodo ant galvų rankas belaikančius vokiečių karius paimtus į 
nelaisvę ir moteris išvedančias iš griuvėsių vietos.

būtent, Nashua, N. H., ku
ri yra Tėvų La Salettiečių 
vadovybėje.

Kun. Paulinas Vaičiūnas 
gimės ir pradinius moks- - 
lūs baigęs Manchesteryj, i 
kur gyvena jo tėveliai ir 
sesutė. Naujoji darbuotės ' 
vieta yra garsiųjų kalnų 
— White Mountains srity-i Ketvirtadienį, kovo 22. 
je. d., kun. P. M. Juras, LDS

Linkime jaunam kunigui Centro ir Bostono Provin- 
Paulinui Vaičiūnui geriau- ei jos Kunigų Vienybės 
šių sėkmių sielų ganytoja- pirmininkas, važiuodamas 
vimo darbe!

Vokiečiai Šaudysią Pabėgu* 
šių Kareivių Šeimas

Londonas, kovo 22 —
Praneša, ]

Pamaldos Už Lietuvą Katedroje
j Kitą savaitę išeistik vie-

DĖMESIUI

nijoje kovo 16 d. vakare, nas “Darbininko” nume- 
Ketvirtadienio vakare, i rįs, būtent, antradienio, 

kovo 22 d. įvyko veikėjų Tai vį raštus nu. 
ir vadų susirinkimas kle- ® _ ...
bonijoje, So. Bostone. A- meri Prašome siųsti jau 
pie tai parašysime kitame dabar, kad gautume prieš 
“Darbininko” numeryj.

į Šv. Jono Seminariją,
Brighton, dėstyti lietuvių 
kalbą seminarijos lietu- •

1 M i lankėsi AMERIKIEČIAI U2EMĖ ILOILODarbininke ir pranese, 
kad Bostono Provincijos

šeštadienį, kovo 24.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

_ . •• Kunigų Vienybės susirin-! Manila,
j Praneša, kad Vokietijonkįme, kuris įvyko kovo 20 Valstybių 
inacių valdžia išleido kele- d Marianapolyj, -='"

Popiežius Pijus XII Paskyrė
Penkius Naujus Vyskupus

VVashington, D. C. — A- galima nustatyti ir užtik- 
paštališkas Delegatas ga- rinti darbininkams meti- 
vo žinią iš Vatikano kovo nes algas įvairiose pramo- 
16 dieną, kad Jo Šventeny
bė Popiežius Pijus XII pa
skyrė penkius naujus vys
kupus Jung. Valstybėse.

Mylasos titularį vysku
pą ir militarį delegatą 
John F. O’Hara paskyrė 
Buffalo vyskupu.

Prelatą John King Mus- 
sio, Cincinnati Arkidiece- 
zijos kanclerį, paskyrė 
Steubenville, Ohio naujos 
diecezijos vyskupu.

Kun. Vincentą S. Wa- William Green. 
terš, Richmond diecezijos manymui pritaria ir kata- 
vice officialis, paskyrė, darbininkų vadai. 
Raleigh vyskupu.

Prelatą Edward J. Hun- 
keler, Omaha diecezijos 
generalį vikarą, paskyrė 
Grand Island vyskupu. !

Prelatą Dr. Francis J. 
Schenk, St. Paul arkidie-, 
cezijos generalį vikarą, 
paskyrė Crookston vysku-i 
pu.

Manila, kovo 22 — Jung.isu šiuo kovo mėnesiu, 
i keturiašdešim-j Nuoširdžiai patariame A- 

nutarta toji pėkstininkų divizija merikos lietuviams gau-

t

Į tą griežtų dekretų, ku- ruo§tį iškilmingas pamal- užėmė Iloilo, Pąnay sosti-jsiai aukoti Raudonajam 
•riais draudžia duoti karei- - ’ ’

Šiomis dienomis “Darbi
ninko” skaitytoja gavo 
laišką iš Kauno, rašytą 
rugsėjo 6 d., 1944 m.

Rašo:
“Štai aš esu gyva ir sveika, j 

Po didžiausios karo audros 
džiaugiuos, kad vėl galiu tau 
rašyti.

“Aš apie save neturiu ką ra
šyti. Jei viską aprašyčiau ką 
per šiuos metus pergyvenau, 
tai būtų ne laiškas, bet knyga.

“Dabar aš gyvenu su mamy-j 
te. Iki liepos 28 gyvenom visi 1 
kartu. Karo audrai praėjus, ne-j

das Šv. Kryžiaus Katedro- viams atsotogas, nes gavę je B<>stone 
atostogas nebegrįžta į ka- pamaldas ruošti suma- 
ro tarnybą. nymą iškėlė kun. P. Vir-

Sakoma, kad pagal iš- mauskas, Šv. Petro lietu- 
leistus dekretus bus šau- vių parapijos klebonas, 
domos pabėgusių iš karo ALRK Federacijos apskri- 
tarnybos kareivių šeimy- čio susirinkime, 
nos.

nę, kur yra svarbus uostas Kryžiui ne tik savo dole- 
ir prieplauka. Japonų pa- rius^ bet ir kraujo, kuris 
sipriešinimas buvo visiš- reikalingas išgelbėti 
kai sutriuškintas.

Amerikiečiai
kurie įsiveržė į Iloilo mies- į

I
mū- 

sų jaunuolių gyvybes karo 
kareiviai, ‘ frontuose.

kuris į- 
vyko tos parapijos klebo-

Amerikos Spauda Plačiai Rase Apie 
Lietuvos Nepriklausomybes 

Minėjimus
New York — (LAIC) —į Tokios antraštės, 

Iš daugybės gaunamų an- “The Lithuanians in

to gatves, rado, kad 70 Art. Rapolas Juška Religi- 
! nuošimtis to miesto yra . Vai L U Dai;|,:a: sunaikintas gaisrų. Iloilo j Veikale rlllkldl
'miestas turėjo apie 90,000 Užsirekomendavomiestas turėjo apie 90,000 
gyventojų. Miestą sunai
kinę patys japonai, tačiau 
uosto nesuspėjo sunaikin
ti.

Praneša, kad amerikie-

New York — Kovo 19-20 
dd. Muzikos Centre, diri
gento Stokowski vadovy

bėje, išpildytas religinis

kaip 
U. S.

zine kur dingo Bronius, Marytė, j gjų kalba laikraščių ir jų Ask for Big Three Plan”, 
Miliutė ir vaikai. Jei greit su-!iškarpų aiškiai rodo, kad Lithuanians Ask U. S.

I Amerikoje anglų spauda1 Help Free Baltic From 
! labai plačiai paminėjo va- Russia” ir tt. mirgėte mir

gėjo. Dauguma laikraščių 
paskelbė vasario 16 d. Wa- 
shingtone ALT spaudai 
skirtą komunikatą.

Pažymėtina, kad šiais gausiai paremti Amerikos 
metais buvo paskelbtos Raudonąjį Kryžių, 
net septynios “Republic of 
Lithuania Day”.

žinosiu, parašysiu.”
Kur dingo Bronius. Mi

liutė ir vaikai? Lai patys 
skaitytojai padaro sau iš
vadas. • Visiems yra žino
ma, kad tuo laiku vokie
čiai jau buvo išvyti. Taip 
rašo ir laiške: “Karo aud
rai praėjus.” Vadinasi, jie 
dingo bolševikų siautėji
mo metu.

Šv. Roko Par. Baskettall 
Ratelis Laimėjo 29 Prieš 22

Somerville High School, 
kovo 20 dieną, Šv. Roko 
par. lietuviai žaidė basket
ball prieš Our Lady of 
Presentation iš Bfrighton. 
Buvo apie tūkstantis žmo
nių • _______________
Bet visvien lietuviai lai-! 
mėjo. Todėl vėl turės pro
gą žaisti penktadienį. Tą 
diena žaidimas prasidės 
9 vai. vakare.

Jei pasisektų lietuviams 
vėl laimėti — turės ir šeš
tadienį žaisti ir laimėtojai

labai plačiai paminėjo va- ; 
Į sario 16 — Lietuvos nepri
klausomybės minėjimus 
lietuvių kolonijose. Dau
gelis laikraščių talpino ne 
tik žinias, bet kalbėtojų 
kalbas, dalimis ir ištisai, 
ir rezoliucijas talpino. 
Kaikurių laikraščių re
daktoriai parašė ir įtalpi- ’ 
no redakcijinius straips-! 
nius anie Lietuvą, jos bai
sią nelaimę ir kančias, y-1 

ipatingai tie laikraščiai su! 
'kuriais įtakingi lietuviai 
turi pažintis, kaip tai She- 
nandoah, Pa., dienraštis 
“Herald”, dėka kun. J. Ka
raliaus, Lietuvių Kunigų 
Vienybės pirmininko, įta-

nės ir industrijos įstaigo
se.

Tai labai svarbus ir gir
tinas sumanymas. Jeigu 
darbininkams būtų užtik
rintos metinės algos, tai 
būtų galima išvengti strei
kų, nedarbo ir kitokių ne
susipratimų.

Apie metines algas dar
bininkams jau seniai yra 
kalbėjęs Amerikos Darbo 
Federacijos pirmininkas 

Šiam su

Senatas Ištirs Maisto 
Stokos Priežastis

VVashington, D. C. —
Šiomis dienomis Jung. 

| Valstybių Senatas vien- 
' balsiai nutarė ištirti visas 

maisto stokos priežastis, 
i Tyrinėjimo komitetui pa
skyrė $5,000.

Senato komitetas kvies 
liudininkus, kurie bus 
smulkmeniškai išklausi
nėti, kad galėtų atitinka
mai ištirti ir išspręsti ne 
tiktai mėsos ir riebalų sto- 

Rooseveltas įsaltė kąs priežastis, bet taip pat 
Patariamajai Karo Mobili- drabužių, avalinės, auto- 
zacijos Komisijai ištirti ir mobilių, padangų, kurių 
paruošti planą, kaip būtų stoka.

Prezidentas Įsakė Paruošti 
Metinių Algų Darbininkams 

Planą
Washington, D. C. 

Prez.

Vokiečiai Pasiduoda Tūkstan 
čiais Palatinate-Vokietijoj

Paryžius, kovo 22 — Di
džioji amerikiečių perga-

čiai laimi Luzon ir Minda-j^eikala,s Bacho .‘‘Š^ ^ato lė Palatinate (kitaip vadi- 
, IPqQ112 Ssin VP1K21H 1SD1I-nao salose. Šio veikalo išpil-i Pasija”.

įdymui reikėjo geros or-
I kestros,
j įžymių solistų.

Solistai buvo penki, tarp pirmyn nuo 7 iki 12 mylių 
j kurių buvo ir mūsų tautie- pro pakrikusius vokiečius 

_______ I tis, įžymusis bosas, Rapo- įr
Washington, D. C.— Ko-'las Juška. Jis labai gerai miestą.

vo 20 d. prez. Rooseveltas ■ užsirekomendavo savo sti- džiausios chemikalų išdir-
> šalies j priu balsu. Apie mūsų ar- bystės. Amerikiečiai ne

prašydamas , tista labai palankiai atsi- sulaikomi. Jie jau veržiasi 
4" 1 A 1T ZS O 1 : . r. . J 1 — 4- : • v . « •

Prez. Rooseveltas Ragino 
Remti Amerikos Raudonąjį 

Kryžių

didelio choro ir

narnąs Rheinpfalz arba 
Rheinbayernj jau beveik 
užbaigta. Amerikos tre
čioji armija pasistūmė

ir įėjo į Ludwigshafen 
, kuriame yra di-

S vėl atsišaukė į šios šalies j priu balsu. Apie mūsų ar- bvstės. 
'gyVentOjUS, nraRvriamos tieto lohai nolanlziai otei- _

Amerikos Raudonojo, 
Kryžiaus vajus baigiasi:

Vokiečių Vyskupas Atnašavo 
Šv. Mišias Už Žuvusius 

Amerikiečius

I

Cologne, Vokietija—Ra-Į merikos karo kapelionai, 
dio praneša, kad Cologne kariai ir kareiviai. Vokie- 

straipsnį, kuriame aiškiai um ^našavo šv. mišias už vavo ir vokiečių choras 
išdėsto kaip Maskva su- įuvusįus karo frontuose 
laužius sutartis Lietuvą |Amerikos karius šv. Kat-

— nematėme lietuviu. ; ’ 5 s ,Iaįkra.štls *tal™ ? • vyskupas Wilhelm Stock-!čių kunigai taip pat daly-

okupavo, pravedė klastin-; 
gus balsavimus ir kokia 
yra Lietuvos ateitis.

giedojo.

1,500,000 Nacių 
Nelaisvėje

būtų Bostono diecezijos 
čampijonai.

Brocktono laikraštis pla
čiai ir prielankiai rašo a- 
pie lietuvius sportininkus, šaujamos šv. mišios kas- 20 d. šių metų alijantai

Valio lietuviai! Į čampi- dien. į paėmė 1,500.000 nacių į
Pamaldose dalyvavo A- nelaisvę.

Londonas Anglijos
Grigg 

karo

rinos bažnyčioje.
Paprastai tokios pamal

dos įvyksta Cologne gra
žioje ir istorinėje katedro
je, bet dėl bombų sužalo
jimo dabar to negali dary-jkaro sekretorius 
ti. Tačiau ir dabar kated- paskelbė, kad nuo 
ros zakristijoje yra atna- pradžios 1939 m. iki kovo

jonatą! Raporteris.

landas Jung. Valstybių 
dvi armijos paėmė nuo 
30,000 iki 45,000 vokiečių į 
nelaisvę. Taipgi amerikie
čiai sunaikino labai daug 
vokiečių motorinių veži
mų, geležinkelio vežimų, 
lokomotyvų, tankų ir ki- 

I tokių karo pabūklų.
i Vokiečiai tūkstančiais 
pasiduoda alijantams.

Jeigu taip alijantų karo 
jėgos galės eiti ir toliau, 

Į tai su Vokieti ja kąrąs gali 
' užsibaigti labai greit.

liepė anglų spaudos kriti- j Neustadt miestą, 
kai.

Sveikiname!
Art. Rapolas Juška ge

gužės 20 d. dainuos Lietu
vių Darbininkų Radio 
koncerte, Jordan HalD 
Bostone. Taigi mes turė
sime vėl progą gėrėtis jo 
gražiu ir artistiniu balsu. 
Šį kartą art. Juška dai
nuos kartu su mūsų gar- valandą nuo 1:30 iki 2:30 vai. po pietų.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 ki- 
locycles ir klausytis lietuviškos radio programos iš 
WESX, Salėm.

Lietuvių Darbininkų Radio programos koncertas 
įvyks sekmadienį, gegužės-May 20 d., 3:30 vai. po pie
tų. Jordan Hali, Bostone. Programą išpildyti jau pa
sižadėjo mūsų įžymiausieji artistai: Anna Kaskas, 
Metropolitan Operos žvaigždė, koncertuojanti visuose 
Jung. Valstybių didesniuose miestuose, Rapolas Juš
ka, įžymus dainininkas, kuris taip pat koncertuoja di
desniuose miestuose, ir pasižymėjęs trio — smuiką, 
cello ir pianu, vadovaujant įžymiai lietuvaitei smuiki
ninkei, p. Albinai Antanavičiūtei.

Radio programos ir koncerto tikietų reikalais 
prašome kreiptis adresu:

DARBININKŲ RADIO
366 W. Broadwav. So. Boston 27. Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449

siąja artiste Anna Kaskas.

Raudonieji Apsupa Dancigą

Londonas, kovo 22 —Ru- 
. sijos raudonoji armija yra 
tik dvi ir pusė mylių nuo 
jūros pakraščio tarp Dan
cigo ir Gdynia. Baigia ap
supti Dancigą. Rusai ap
supę Dancigą, padalins 
vokiečius, kurie gina Dan
cigą ir Gdynia, į dvi dalis.

Rytinėje Prūsijoje rau
donieji taip pat laimi. Ka
raliaučiaus piet-vakarinė- 
je srityje stipriai spaudžia 
vokiečius.

Per pastarąsias 48 va-

WESX-1230 Kilocydes, Salėm
Lietuvių Darbininkų Radio Programa — 1:30 iki 2:30

šeštadienį, kovo 24 d. vėl turėsime progą klau
sytis Lietuvių Darbininkų radio programos per visą

i



Per.Ktadienis, Kovo 23 d., 1945

Drabužių Rinkimo Vajus

Ruošiami Memorandumai Apie Lietuvę

tautos, kurios tenai turės ,ir baigsis 30 d. Drabužiai , • -- clr iv'ct iv įCHOiinti1

Ii

I Collection Committee, ku- 
iris yra užsimojęs surinkti 
11503100,000 svarų drabu- 

tai užtarti josios įžiu, batų ir patalinių. Šis 
galėtų tiktai tosios pasidės balandžio 1

•= 2
į

įvairios žinios
w____________ _ ___

| San Francisco Vyks Lietuvių 
Delegacija

VVashington, D. C. —The 
President s VVar Relief 
Control Board atsišaukė 
į daugiau kaip 80 įvairių 

■ tautų šalpos agentūras, 
kad jos susilaikytų nuo

Svarbu, kad nebūtu pa- drabužių rinkimo per ko- 
neigti Lietuvos interesai vo- balandžio ir gegužes 
kokiais nors nutarimais, mėnesius, ir ragina visas 
kuriuos konferencija gali Pas.tat’g^,s su?UI)Žtl.t SU| 
šitais punktais priimti, bnited National Clothing 
Kadangi Lietuva, kaip ne- Collection Committee, ku- 
utrali valstybė, savo iga-|rLs„-"a HŠlm°jęs sT“ktl; 
lietimų konferencijoje ne
turės, 
teises

Amerikos Lietuvių Ta- 1 
ryba jau seniai pradėjo 
svarstyti, ar būtų galima 
kokiu nors būdu sustip
rinti Lietuvos išlaisvinimo 
reikalą San Francisco 
konferencijoje, kuri susi
rinks ateinančio mėnesio 
25 d. steigti pasaulio tai
kos organizaciją. Buvo ne 
tiktai apsikeista nuomo
nėmis savo tarpe, bet ir balsą, 
pasitarta su įtakingais A- 
merikos politikoje žmonė
mis, su palankiais lietu
viams Kongreso nariais ir 
Europos klausimų eksper
tais; buvo susižinota su 
kitų Baltijos tautų veikė
jais ir su kai kuriomis A- 
merikos visuomenės orga
nizacijomis, kurios ren-1 
giasi deleguoti savo įgalio
tinius į San Francisco.

Diskusijos ir susirašinė
jimai dar tebeina, ir visas 
tos konferencijos dalykas 
turės būti atidžiai seka
mas iki pat galo, nes patys 
jos kvietėjai dar nėra pa
darę galutinų planų. Jeigu 
jų sumanymuose įvyktų 
kokių stambių pakeitimų, 
tai ir mūsų akcija turėtų 
atitinkamu būdu pasikeis
ti. Bet iš tų informacijų, 
kokias Amerikos Lietuinų 
Tarybai pasisekė iki šiol 
gauti, paaiškėjo šie daly
kai:

San Francisco konferen
cija atskirų tautų likimo 
nespręs, taigi ir Lietuvos 
ateities klausimas nebus 
įtrauktas į jos dienotvar-1 
kę. Bet netiesioginiu būdu gai paruoštą memorandu- rio būtų nauda Lietuvai ir 
Lietuvos padėtis gali tenai _
būti artimai paliesta, 
sprendžiant šiuos punk
tus: a) sričių susitvarky
mas saugumo tikslais, pa
saulio organizacijos rė
muose, — kadangi Lietuva 
yra Baltijos srities (re- 
gion) dalis; b) santykiai 
tarpe didžiųjų ir mažųjų 
tautų — ir kaip pastarą
sias apsaugoti nuo jų ga
lingųjų kaimynų “Įtakos".

Jų atstovus todėl i ^,s P^Jįrstj^ ir išdalinti' 
reikia painformuoti ir pa
sistengti gauti jų koopera- 
vimą.

Yra dar vienas svarbus 
dalykas, kurį tam tikros 
idėjinės grupės bandys 
pravesti konferencijoje, 

I siūlydamos pa p i 1 d y t i 
Dumbarton Oaks projek
tą: jos reikalaus, kad būtų 
įdėtas į pasaulio organi- 

Izacijos statutą posmas a- 
pie “Žmogaus teisių ir pa
grindinių laisvių apsaugo
jimą”. Lietuvių žodis ši
tuo klausimu turėtų irgi j 
būti tartas 
coje, kad 
dalyviai žinotų, jogei tie.!Kar? saiyse, Kurios ne- 
kurie stoja už nepriklau-] Pas^e^^amos. UNRRA, (2) 
somos Lietuvos atstaty-i šalyse, kurių valdžios ne-i 
mą, savo troškimuose va-!no^ gauti drabužių per į 
dovaujasi laisvės, žmonis- lUNRRA, arba (u) šalyse, 
klimo ir demokratybės i-ikurlU valdžios neapima 
dealais. * ikaikurių žmonių, o jiems.

Visais šitais tikslais A- i SaH pristatyti savanorės < 
merikos Lietuvių Taryba!a£enturos- 
nutarė: Lietuvių Bendras Šalpos

1. Pasiųsti Į San Francis-'Fondas kooperuoja su 
co Lietuvių Delegaciją,iUnited National Clothing 

.drauge su kitomis tauty-]Collection Committee iri
bėmis; j bendrai visi lietuviai.

2. Pagam i nti rūpesti n- j----------------------------------

I

i
I

Sj|

LIETUVIAI KARININKAI
Surinko — Izabelle Baltramaitienė.

I

dėl 125,000,000 žmonių, 
nukentėjusių nuo karo iš
laisvintuose kraštuose.

Didelė dalis drabužių bus 
išdalinta per United Na- 
tions Relief ir Rehabilita- 
tion Administration, kuri 
užmegs ryšius su nuterio- 
tais kraštais, kai tų kraštų 
valdžios atsikreips į ją ir 
prašys pagalbos. Kita da
lis surinktų drabužių bus 
paskirstyta tarp tų sava
norių šalpos agentūrų, ku
rios yra įregistruotos Pre- 

* - • į sident’s War Relief Con-
San Francis- itr°l Board ir rūpinasi šel- 

konferencijos^Pimu nukentėjusiųjų nuo 
jogei tie. i karo (1) šalyse, kurios ne-

Kariai, Vokietijos fronte, linksmi gavę po dešimts 
laiškų nuo savųjų. /
ANNA KASKAS KONCERTAI

t

Kovo 12 dieną Metropo
litan Operos dainininkė A. 
Kaskas išvažiavo ilges
niam laikui su koncertais. 
Ji dainuos Montanos, Ida- 
ho, Washingtono, Orego
no, Nevados, Californijos, 
Arizonos, New Mexico ir 
Oklahomos valstybėse.

Į New Yorką grįš gegu-i 
žės 5 d. |

Gegužės 20 d. A. Kaskas 
dainuos Bostone drauge su 
R. Juška. To pat mėnesio 
12 d. ji koncertuos su To
ronto simfoniniu orkestru 
Kanadoj, gegužės 13 d., 
New Britain, Conn. ir 27 d. 
— White Plains, N. Y.

Darbas yra gražiausia 
vyro ypatybė. T. Toth.

I

J. V. 1,400 Bombanešių Sprog 
dino -Vokietijos Lėktuvų Bazes

mą, išdėstant dabartinę jos žmonėms.
Lietuvos padėti ir jos “by-; Amerikos Lietuvių Taryba 
lą”; Vykdomasis Komitetas

3. Sudaryti kontaktas su: Leonardas šimutis, prez. 
asmenimis ir grupėmis, 
kurių bendradarbiavimas 
ir parama šituose reika
luose gali būti naudingi.

Šitiems sumanymams 
besivystant, lietuvių vi
suomenė bus informuoja
ma. Mūsų nusistatymas y- 

’ ra atlikti rimtą žygį, iš ku-

Dr. P. Grigaitis, sekr. 
M. Vaidyla, ižd. 

1945 m. kovo 15 d.
I
I

Pranešimai Iš Karo Frontų

Londonas, kovo 22 — 
Jung. Valstybių 1,400 
bombanešių puolė dviem 
atvejais Vokietijos aero
dromus. Jie taipgi bom
bardavo vokiečių tankų 
dirbtuvę Plauen. Nušovė] 
12 vokiečių lėktuvų ir 43' 
jų sunaikino.

Anglijos lakūnai numetė 
vienuolikos - tonų bombas 
ant Weser tilto, Bremene. 
(Taipgi Britų lakūnai bom
bardavo Vokietijos gesta
po centrą Kopenhagoje, 

'Danijoj, ir jį padegė.

Į

J. Vaitkus (Philadelphia, Pa.) 
50.00.

Be to, laikraštininkai irgi iš
tiesė pagalbos ranką, įdėdami 
savo skaitytojams mūsų atsi
šaukimą.

Visiems šitiems pirmtakiams 
tariame gilų ačiū, drauge pasi
tikime. jog visa lietuviškoji vi
suomenė stos mus remti toje 
mergaitėms bendrabučio ir ko
plyčios didinimo statyboje.

Nuoširdžiai Jums dėkingos, 
Švento Kazimiero Seserys.

IV*

įvyksta ^Šiandien

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

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

KAINA — $3.50

Kreipkitės su užsakymu:

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

I

l

Šiomis dienomis Jung. Valsty
bių Karo Departmentas prane
ša. kad karo fronte sužeistas 
lietuvis karys. Juozas Stankus, 
kurio tėveliai gyv. Haverhill. 
Mass.; Sgt. Jonas Kraunelis. 
kurio žmona gyvena VVorcester. 
Mass.; karys Kristopas Lekas, 
kurio tėvas gyv.' VVorcester. 
Mass.: Laivyne tarnavęs, už
muštas karo fronte aviatorius 
Albertas K. Kališauskas, kurio 
tėvai gyvena Brockton, Mass.

Sąjungiečių Suvažiavimas

Lenkijos Valdžia Panaikino 
Tautinę Tarybą

Londonas, kovo 22

(Tęsinys)
Lieut. Albert Gumuliauskas, U. S. A., iš Chicago, III., 

1944 m. rugpi. mėn., pranešta, kad jis dingęs Eu
ropos fronte, vėliau, spalių mėn. pranešta, kad yra 
patekęs vokiečių nelaisvėn.

Lieut. Gussen, A. A. F., iš Cicero, III., 1944 m. buvo a- 
viacijos instruktorius.

Lieut. Peter Gustaitis, U. S. A., iš Brooklyn, N. Y., gy
dytojas.

Capt. Anthony C. Guzauskas, U. S. A., iš Aurora, UI., 
gydytojas, 1944 m. buvo Olandijos Rytų Indijoje.

Lieut. Col. B. Leonard Jakaitis, U. S. A., iš Chicago, III.,
1943 m. buvo Fort Leonard Wood, Mo. (Lietuvių 
Žinios, 1943 m. VI. 18 d. klaidingai jį paskelbė 
Lieut. Generolu.).

Lieut. Adolph Jakštys, U. S. A., iš Elizabeth, N. J. 
Lieut. Stasys Jakubs, U. S. N., iš Chicago, III., dantų 

gydytojas.
Lieut. Joseph J. Janis, U. S. N., iš New Britain, Conn., 

dantų gydytojas.
Capt. Pranas Jankauskas, U. S. A., iš Philadelphia, Pa., 

inžinierius.
Lieut. Daniel Jankeliūnas, U.S.N., iš New Milford, N. J. 
Lieut. Jonas Jankus-Jankauskas, U. S. N., iš So. Bos

ton, Mass., lakūnas.
Lieut. Al. Janulis, A. A. F., iš Chicago, III., 1944 m. bu

vo Texas valstybėje.
Lieut. Ronaldas Janušonis, A. A. F., iš So. Boston, 

Mass., 1944 m. žuvo lėktuvo nelaimėje Ohio vals
tybėje.

Lieut. Col. Alexander Javois (Jovaišas), U. S. A., iš 
Chicago, III., gydytojas, 1944 m. pradžioje buvo 
Camp Joseph J. Robinson.

Lieut. Kazimieras K. Jenkus, U. S. A., iš So. Boston, 
Mass., Kapelionas.

Capt. Edmund W. Jenušaitis, U. S. A., iš Waterbury, 
Conn., 1943 m. buvo Company Commander Fort 
Benning, Ga.

Lieut. Jerome C. Jočis, U. S. A., iš Indiana Harbor, Ind.,
1944 m. sužeistas karo fronte.

Lieut. Veronica Juodžiukynas, WAC, iš Corridon, Mo. 
Ensign Elizabeth Jurgaitis, Navy Nurse Corps., iš 

Philadelphia, Pa.
Lieut. Kazimieras Jurgaitis, U. S. N., iš Racine, Wis., 

1944 m. buvo sužeistas karo veiksmuose Pacifike.
Lieut. Pranas Jurgaitis, U. S. A., iš Philadelphia, Pa., 

po dviejų metų karo frontuose 1944 m. grįžo į J. 
A. V.

Lieut. Julia M. Jurgel, Army Nurse Corps, iš So. Grove- 
land, Mass., 1943 m. buvo Šiaurės Afrikoj.

Lieut. Justin, U. S. A., iš Mt. Carmel, Pa., gydytojas. 
Lieut. Alex T. Kačiusis, A. A. F., iš Chicago, III., B-17 

bombonešio co-pilot, 1944 m. buvo Anglijoje.
Capt. J. W. Kadzewick, U. S. A., iš Chicago, III., gydy

tojas.
Lieut. Albin Kairiūkštis, U. S. A., iš Newark, N. J., 

1944 m. buvo Prancūzijoje.
Lieut. Alfonse Kairiūkštis, U. S. A., iš Newark, N. J. 
Lieut. A. Kairys, U. S. N., iš Brooklyn, N. Y., dantų 

gydytojas.
Lieut. Kakštys, U. S. A., iš Elizabeth, N. J.
Lieut. Walter W. Kales (Kalašinskas), A. A. F., iš Bin- 

ghamton, N. Y., lakūnas.
Lieut. Frank Joseph Kalinauski, U. S. M. C., iš Chica

go, III., 1944 m. žuvo lėktuvo nelaimėje prie Jack- 
sonville, Fla.

Lieut. Andrew Kalis, U. S. N., iš Detroit, Mich., inži
nierius.

Svarbus Pranešimas
Motery Sąjungos Conn.

Apskričio Kuopoms

Pranešu visų kuopų bei valdy- 
Ibų žiniai, kad Moterų Sąjungos 
Conn. apskričio svarbus pusme-

— tinis ir priešseiminis suvažiavi- 
Lenkijos valdžia panaiki- mas įvyks sekmadienį, balan- 
no savo karo parlamentą džio - April 29 d., 
— Tautinę Tarybą, ir pla
nuoja sudaryti naują.

(Bus daugiau)

I
OPA Nustatė Kainas Dra

bužiams, Baldams

šv. Juozapo 
parapijos svetainėje, John St., 
Waterbury, Conn. Pradžia 1 va
landą po pietų.

Šis suvažiavimas yra labai 
! svarbus, nes reikia svarstyti ir 
! užgirti konstitucijos pašalpos 
išmokėjimo būdą, ruoštis prie 

kuris turi į-

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS

Moterų Sąjungos, Mass., 
Me. ir New Hampshire ap
skričio metinis suvažiavi
mas įvyks balandžio 15-tą 
dieną, 1945 m., Šv. Kazi
miero parapijos salėje, 
Providence gatvė, Worces- 
ter, Mass. Pradžia — pir- 

' mą valandą po pietų.
Šis suvažiavimas bus 

i svarbus. Apskričio reika- 
į lai bus svarstomi, kuopų 
raportai išduoti ir apskri
čio valdybos rinkimai.

Visos kuopos prašomos 
siųsti kuodaugiausia at
stovių.

Mass., Me. ir N. H.
Pirm. Ona Sidabrienė 

Rašt. A. M. VVackell.

Washington, D. C., kovo būsiančio seimo, 
22 OPA įšaldė * visas | vykti šį metą; taipgi šiame su- 
drabužių ir baldų kainas. Į važi&vime bus išdalintos dova- 
Tai padaryta, kad sulaiky-. nos kuopoms, kurios daugiau- 
ti kainų kilimą ir tuo pa.-jsiaį prirašė naujų narių prie 
čiu apsaugoti pardavėjų j kuopos per 1944 metus. Atsi

žvelgiant į šiuos svarbius rei
kalus, kviečiu visas kuopas 

'skaitlingai atstovių prisiųsti į 
suvažiavimą, ir pagaminti nau
dingų įnešimų, kaip apskričio, 
taip ir visos organizacijos labui.

Atstovės vykdamos į suva
žiavimą neužmirškit atsivežti 

■savo narystės ženklelius, kurie 
būna suvažiavimuose vartoja
mi.

M. Jokubaitč,
; Mot. Są-gos Conn. Apskr. Rašt.

I

interesus.

PIRMATAKIAI

ne-

Vilią Joseph Maric mergai
tėms mokyklos ir koplyčios di- 

I dinimui savo fondu atsiliepė jau 
keletą geraširdžių.

Štai iš eilės jų sąrašas: 
Aukotojas (prašęs vardo 

skelbti) — $1.000.00
Kun. A. Pulokas (Lincoln. 

Nebraska, telegramų prisiuntė 
Amžino Rėmėjo fondą.
Kun. Dr. L. J. Mendelis 300.00. 
P. Jurioniai (Brockton, Mass.) 
40.00: P. Staniškiai (Philadel
phia. Pa.) — 20.00; A. Petraus
kas (Shenandoah. Pa.)— 10.00; ti.

Nelaimingų nusižudėlių 
pavyzdžiai parodo, kad 
kartais reikia daugiau 
drąsos gyventi, negu mir- 

T. Toth.

Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas 

odos viršelis; papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms į Švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk:

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

“Darbininko” Administracija,
Siunčiu $............. ir prašau prisiųsti ..........  knyga (s)

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:
Vardas ir Pavardė ...................................................................
Gatvė ....................................................... ......... . ................. .

į| Miestas ir Valstija ..................... -......... -...........................—
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Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

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

8AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Kntered u second-elass matter SepL 12, 1915 at the poet offlce at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provlded for ln Section 1103 

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

Domestic yearly____________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Forelgn yearly  ________ $5.00
Forelgn once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama_________
Vieną kart savaitėje metama_
Užsieny metama ._........... .........
Užsieny 1 kart sa-tėj metama
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$4.00
$2.00
$5.00
$2.50

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Trumpiausias Ir Reikšmingiau 
sias Straipsnis

Nepaisant, kad konfe- reikšmingi? Ne. 
rencijos darbotvarkė dar 
nėra paskelbta

t

Pusė Šimto Metų, Kai Pasi* 
rodė Maironio "Pavasario 

Balsai"

ALT visuomet laikėsi 
nėra paskelbta, esamoji;nusistatymo, kad pasau- 

: medžiaga ir ALT turimos Į lio saugumo pertvarkymas 
informacijos leidžia susi- ‘ -----

! daryti pakankamą vaizdą 
kas dėl numatomų konfe
rencijos darbų.

Konferencija yra šaukia
ma svarstyti 

j tarptautinę t
Įganizaciją, išeinant
Dumi

i nų.
j Neabejotina, kad bus pa-j ALT sekė su priderama a- 
liesta ir “senos” Tautų Są- tvda ir rimtumu. Konkreti 

! jungos Įpėdinystė. Tai ir čiai, ir tai keliomis progo- 
' viskas. j mis. ALT pasisakė prieš

Jokie konkretūs ir speci-į “didžiųjų” savinimasį būti 
finiai pokarinės Europos savo bylos teisėju, prieš 

teisine diskrimin a c i j ą į 
Aukščiausioje Taryboje' 
tarp “mažųjų* ir “didžių-Į 
jų”, ir t. t.

ALT reikalavo įtraukti į' 
naująjį tarptautinį čarterį 
“žmogaus teisėms ir pa-|’„*2dėti'prie San FraLčis~ 
gnndinems laisvėms ap
saugoti” specialų paragra
fą.

Darniai su ankščiau tuo 
reikalu pareikštu nusista-

turi būti pradėtas nuo pa
grindinių bendrojo tarp
tautinės saugumo organi
zacijos metmenų nustaty
mo. Tiek metodo, tiek pro- 

po-karinę1 cedūros požiūriu, toksai 
saugumo or-į kelias Am. Lietuvių Tary-, 
išeinant iš bai visuomet atrodė vie-bai visuomet atrodė vic- 

rton Oaks metme- nintėliai galimas.
Dumbarton Oaks darbus

Vienas amerikietis parašė vienam laikraščiui
(Boston Traveler) šitokį straipsnį: ----—

“Žiūrint, kas tai padaro. Į struktūros klausimai San
“Kai vokiečiai užgrobė Lenkijos dalį, pakelta Francisco, atrodo, nebus 

riksmas, kad tai grobonystė ir despotizmas. Kai Rusi- svarstomi. Vadinasi, tokie 
ja, savo ruožtu, užėmė visą Lenkiją, tai vadinama de-; klausimai kaip sienų nu- 
mokratija. Kas ir iš ko juokus čia krečia? įstatymas, ar bet kieno

C. Brown”, i nors suverenumo atstaty- 
Iš tiesų, ar kuriam skaitytojui teko matyti trum- mas t- v^so nebus 

pesnį ir turiningesnį straipsnį? Iš viso, įskaitant ant-.^ieciam^ 
raštę ir parašą, čia yra tik 35 žodžiai, bet tokie reikš-’ Ar ^as reiškia, kad San 
mingi, kad vienu užsimojimu sugriauna tūkstančius— Francisco konferencijos 
šimtus tūkstančių — propagandinių straipsnių ir bro-' darbaį mums Amerikos 
šiūrų, siekiančių padaryti juodą baltu ir demokratijos į ^etuv^ams> iš viso nėra 
skraiste uždengti didžiausį tarptautinį smurtą — pa
vergimą ne tik Lenkijos, bet ir Pabaltės kraštų ir dar 
kitų Europos valstybių. Kaip tai žmonės greit pamirš
ta visai netolimos praeities įvykius. Tik prisiminkime* 
šituos faktus.

1939 m. vokiečiai puolė Lenkiją. Jau buvo bebai- 
gią ją užimti, kaip štai Rusija šoko iš užpakalio ir pa-

visoj

“Pa
rinki-

1895 metais pirmu kartu 
buvo Tilžėje išspausdinta 
knyga, kuri yra viena iš 
pačių svarbiausių 
lietuvių literatūroj.

Buvo tai Maironio 
vasario balsai”, eilių
nys, kurį galima laikyti 
mėgstamiausiu lietuvių 
tautos veikalu. Bent treč
dalis “Pavasario balsų” ei
lėraščių buvo ir tebėra dai
nuojami po visą Lietuvą.

Maironio poezija turėjo 
didelę reikšmę visam lietu
vių tautos atgimimui. Jo 
dainos kėlė žmonių dvasią, 
pasiryžimą kovoti ir rodė 
šviesesnio rytojaus viltį. 
Už tai Maironis buvo vadi
namas tautos poetu ir at-

Naujausias Laivyno kruiseris laivas, pavadintas gimstančios Lietuvos pra- 
North Dakota, nuleidžiamas į jūreles, Camden, N. J., našu, 
statybos kieme.

fe'/-

tymu, ALT ir šį kartą ne
vengs konstruktyviu būdu

Pirmieji “Pavasario bal
sai”, išleisti paties auto
riaus pinigais, turėjo apie 

i 40 eilėraščių. Iš viso jų iš
ėjo, rodos, šeši leidimai, 
kurių paskutinysis pasiro
dė pernai Lietuvoje. Su lai
ku “Pavasario balsų” eilių 
skaičius beveik trigubai 

• padidėjo.
Tais pat 1895 metais iš

ėjo ir antras svarbus Mai
ronio veikalas — poema 
“Tarp skausmų į garbę”, 
kuri vėliau buvo pertaisy
ta į “Jaunąją Lietuvą”.

VAKARAS BASUOSE
Kaip nauja, reta ir slaptinga: 
Kalnai, kalneliai ir ugnis.
Pro rūką senas miestas dingo, 
Jauti: su vėlėm gyveni.

i

i Kariai, vaidilos ir valdovai
• Užtvindė kalnus ir daubas. 
Kurin karan, į kokią kovą,

I Kurie vadai jumis išves?
. Sustingo gretos, minios, marios.

co darbų.
Kaip tik šiuo metu, bai

giama ruošti nauji tuo rei
kalu memorandumai.

Vienas jų bus įsakmiai 
pritaikintas San Francisco 
konferencijos darbotvar
kei, kitas — apims Nepri
klausomą Lietuvą liečian- Į jokią kovą jie nebeis, 
Čius klausimus. Abu me- Pabaigę pergalę ir karą 
morandumai, savo laiku, Darbais ir žygiais įstabiais, 
bus paskelbti mūsų visuo- XT ... - „f w. . . v Naujos dienos budrus lietuvi,menes žiniai. _ . a , , ...I Dabar tavų darbų eile.

I Kalbant apie dabartinę, Tau kelt, statyt, kas amžiais 
. Lietuves žmonių būklę, l griuvę, 

kaimyninius kraštus — Lenkiją, Rumuniją, Bulgarių ALT u išleisti iš akių;™ gimęs žengti, nugalėt! 
: ją. Vengriją ir galutinai įsibrauja įj>aėią Vokietiją.įto fakto> kad metu kai į.

vairiose vietose tolydžiui 
renkasi tarptautinės kon- Centro buvo išleista ir pla- 

> visuome- 
Appeal” ir

t

Į bei tokie civilizuotų šalių protestai nieko nereiškia. 
Ničevo.

Tačiau 1941 m. padėtis griežtai keičiasi, 
puola savo talkininką ir sėbrą — Staliną, 
pernelyg sekasi. Nesulaikomai žygiuoja pirmyn. Bėda. 
Būtinai reikia vokiečius sulaikyti. Rusija šaukiasi pa- 

dėjoJ'ją^pribaigti^Pigus'išdaviki'škaėpu'oiTias/sovie- 
tai tuomet ėjo iš vien su Hitleriu, ir abu talkininku 
užsitraukė ant savęs griežtą pasaulio pasmerkimą, gi

Hitleris 
Hitleriui

kad aprūpina raudonąją armiją ne tik karo reikmeni
mis, bet ir drabužiais ir maistu. Rusai atsigriebia. Iš- 

Stalini*dar ir paniek^ nepuolė jaJ pZrbTokštą" Len- ®tumia užpuolikus iš savo sienų ir jų pėdomis slenka į į u“ta“s

Tėvų Pranciškonų 1945 
Metų Misijos

kiją ir dar gi iš užnugario. Tokiems “didvyriams” ne
paduodama rankos.

Tais pačiais 1939 m. rusai “įsiprašė” (su revolve
rio pagalba) į tris Pabaltės valstybes su savo neper- 
daug skaitlingais garnizonais. Tai buvo aiški pabai
gos pradžia, bet pasaulis susilaikė nuo galutinio nuo
sprendžio, nes sovietų garnizonai kol kas užsilaikė ra
miai ir nesikišo į svetimus reikalus. Pasaulis laukė, 
kas bus toliau. Ir vėl gruodžio mėnesy 1939 m. Sovie
tai puolė Suomiją. “50 prieš vieną — kokia gėda!” — 
riktelėjo civilizacija. Bet bolševikai turi kietą žievę. 
Gėda jiems “ni počiom” — tik menkniekis. “Nas ruga- 
jut, no my vynesiom” — mus kolioja, bet mes tai pa- cenzūros, žmonija žino, kad visame pasauly vyksta 
kelsim. Tai paties Stalino žodžiai. į kažkokia neįmanomai keista tarptautinė drūtmela-

Pagaliau, 1940 m. milžiniškos rusų armijos jau gystė. Net toks politikoj neįgudęs, bet sveiką protą tu- 
atvirai puolė Pabaltės kraštus ir pradėjo juos skubo- rįs amerikietis tą visą painiavą aiškiai permato ir sta
tai sovietinti. Tas žodis virto žmonijos pabaisa. “So- to tiesioginį klausimą: 
vietinimas” reiškia pilną užgrobtų kraštų likviduotę. Tenka jam atsakyt — taip pat klausimu: ar didžiūnai 
Iš visų pusių pasigirdo griežčiausių protestų prieš to- iš žmonijos tyčiojasi, ar patys save juokais pastato? 
kią brutališką Rusijos politiką. Bet Sovietų vyriausy-l K.

1 Viskas būtų ko puikiausia, bet... raudonieji tik raudo- i 
nai elgtis temoka. Visus užimtus kraštus jie tuč tuo- ‘ 
jau “sovietina” bei komunistina. Tą savo poelgį kiek 
įmanydami slepia. Užimtųjų kraštų sienas tampriai 
uždaro. Bet žinios tarsi vanduo pro visur prasisunkia. 
Pagaliau Alijantai turi savo žvalgybas ir ko puikiau
siai žino, kokios rūšies demokratiją bolševikai įgyven

ai dina. O bet gi nesiliauja teigę, kad sovietų vyriausybė 
visame kame su Alijantais bendradarbiauja.

Deja, pasaulis nesiduoda įtikinamas. Nežiūrint

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

1.

Puota Pilėnuose
Svečiai triukšmingai nusikvatojo. Bezic

kas pažvelgė į Eugeniją, bet toji nesijuokė.
— Nemaža vargo su juo turėdavom baliuose 

ir susirinkimuose. Vieną kartą panelės griež
tai atsisakė su juo dalyvauti, tai išsivedėm 
jį į smuklę. Ir, žinote, jis visai nesuprato, 
koks čia dalykas, tik siurbė alų kaip ištroškęs 
uodas. O sermėgos nenusivilko!

Ir vėl visi nusikvatojo. Eugenija vis tylėjo. 
Kad Bezickas nors kiek susivoktų psicho

logijoj, tai žinotų, jog artimo pašiepimas ne- 
visada jį pažemina merginų akyse. Kaip tik 
priešingai, labai dažnai padaro jį įdomų. Be
zickas nebuvo psichologas. Jis to nežinojo.

Eugenija išėjo, nedavusi savo jausmų su
prasti. Bezickas linksmai kvatojo, laimingai 
nežinodamas, kad padarė pirmą žingsnį į — 
pralaimėjimą.

Niekinti lietuvius ir kiti svečiai jam pa
dėjo. Bernackis, kurio visi giminės vadinosi 
Bernaičiais, labai atkakliai puolė lietuvius in
teligentus.
— Žmogus iš protėvių gimęs lenku-bajoru, 

dabar privalai lenktis prieš mužikų vaikus. 
Sako, jie mokyti. Gal būt, bet kokia jų kilmė? 
Tėvai šakėmis mėšlus krapšto, o vaikai jau 
nori ponauti. Tai laikai atėjo! Iš tiesų, kar
tais net delnai niežti tuos litvomanus apkul

Detroit, Mich. — šv. Antano 
parapijoje, kovo 19—25 d. — 
Tėvas Juvenalis Liauba. O.F.M.

Detroit, Mich. — Šv. Jurgio
l parapijoje, kovo 26 d. — balan-

— • ‘ a a . lūžio 1 d. — Tėvas Justinasmi, tremiami ir niekinami.į Supplement to the Ap- Vaškys OFM 
Lietuvos žmonėms gelbėti' peal”.
ALT akcija buvo pradėta; Vadinasi, tiek Amerikos 
pereitų metų vasarą, kai valdžios sluogsniai, tiek 
tik buvo gauti pirmi pra
nešimai iš sovietų okupuo
jamos Lietuvos.

Visuomenė gerai atsime
na, kad kaip tik tuo reika- muota.
lu, su atitinkamais memo
randumais buvo pasiųstos gius, sąrišyje su San Fran- 
net kelios specialės dele- cisco konferencija, visuo-; 
gacijos į Washingtoną.

Lygiagreta Informacijos] papildomai.

K. Z-ka—“A.”

ferencijos, Lietuvos žmo-jčiai po Amerikos 
nėsbe atodairos, yra žudo-nę paskleista “/

! 
i 

kas čia iš ko juokus krečia?:
I

ti. Kaip gaila, kad jau nėr baudžiavos!
Kaukelis, kurs visai nevykusiai persikrikš

tijo į Kovkelį, taip pat visu smarkumu užtū
pė ant lietuvių inteligentų, ypač nevedusiųjų. 
Tai suprantama, nes pats buvo senbernis.
— Dar viskas būtų niekis, — karščiavosi 

Kovkelis, — jei tie litvomanai vieni sau kaip 
meškos gyventų. Pasentų, išmirtų ir viskas 
būtų po senovei. Bet dabar jie užsimanė ves
ti pačias ir dar kokias! Mūsų panaites lenkes! 
Tai pretenzijos! Jeigu nenori viengungiais 
stipti, tegu sau veda lietuvaites - tarnaites, 
drįžais sijonais ir klumpėmis, bet nuo mūsų 
panaičių jiems šiukštu! Ne, ponai! Mes nesi
jaučiame kas esą. Permaža mumyse didvy
rių kraujo. Neleiskim teršti mūsų tautos! 
Neduokim litvomanams mūsų panaičių!

Kaukelis taip užsidegė, kad vos neužmynė 
ant kojos staiga įėjusiai Eugenijai. Buvo jau 
kiek įkaušęs, visas paraudęs ir nuo susijau
dinimo taip keistai atrodė, kad Eugenija 
šyptelėjo. Kaukelis manė, kad ji jam dėkinga 
už apgynimą panaičių nuo litvomanų. Kymiu 
atsidūsėjimu jis parodė, kad supranta jos 
jausmus. Pamatęs Eugeniją, Bezickas reikš
mingu mostu davė visiems suprasti, kad no
ri kalbėti. Jo veido išraišką tarte tarė, kad jis 
geriausiai apgins paneles nuo mužikiškų lit
vomanų pasikėsinimų.

—Ką aš girdžiu, ką aš girdžiu! Ir jūs rimtai 
sakote, kad taip yra? Vadinasi, litvomanai 
nori vesti lenkų paneles? Juk tai baisenybė!
— Tai faktas, tamsta, faktas! — karščiavosi 

Kaukelis.
Bezickas pamojo jam nutilti ir paprašė 

Eugenijos atsisėsti. Mergina buvo pailsusi, 
be to, šnekos kryptis pradėjo ją įdominti. Ji

pati Amerikos visuomenė 
apie Lietuvos žmonių var
gus buvo pakankamai ir 
dokumentuotai painfor-

Apie tolesnius ALT žy-

menė bus painformuota
LAIC.

atsisėdo.
— Pas mus, Lenkijoj, — kalbėjo Bezickas,— 

yra tarp žmonių prietaras, šventas prietaras: 
jei smulkesnė bajoraitė išteka už mužiko, tai 
angelai danguje verkia. Koks kilnus luomų 
susipratimas! Ir tai Lenkijoj, kur bajorai ir 
mužikai vartoja tą pačią kalbą ir kur netur
tingi smulkūs šlėktelės išoriniai nieku nuo 
chlopų nesiskiria. Gi čia, Lietuvoj, juk tarp 
pono ir mužiko yra neišmatuojamas skirtu
mas. Bajorai čia stovi aukštai, kaip kitados 
kunigaikščiai, jie apsišvietę,, vartoja kultū
ringą lenkų kalbą: — gi kaimietis, rodos, tik 
tam sutvertas, kad avėtų vyžas ir paskui žag
rę sekiotų. Ir tik įsivaizdavus, kad tokios ba
jorų dukterys — kilnios, skaisčios Lietuvos 
dukrelės — tekėtų už mužikų vaikų! Ne, tai 
negalima!
— Bet tamsta užmiršti, kad jie jau nebe 

mužikai, o inteligentai, — netikėtai atsiliepė 
Eugenija.

Visi sukruto. Panelė užtaria litvomanus! 
Net pačiam Bezickui, rodos, kas užrišo burną, 
bet tik vienam momentui. Akies mirksnyje 
jis atoko ir toliau kalbėjo:

— Panelė sakai, kad jie inteligentai. Sutin
ku. Jie turi išlavintas smegenis, moka savo 
dalyką — ir gi sutinku. Bet tarp smegenų iš
lavinimo ir tikrosios kultūros yra begalinis 
skirtumas. Ir kaimietis savo šakoje išsilavi
nęs. Jo srity mes esame tik mulkiai. Be to, 
kaimietis turi savo protą ir dar gi visai svei
ką. Juk gerą protą mes ir vadiname chlopo 
smegenimis. Bet jis neturi kultūros. Atves- 
kime čia į mūsų draugiją išmintingiausią ir 
geriausią kaimietį, tai tuoj pamatysime, kad 
jis, tarsi, nuo Marso nukritęs. Ir mes pastebė

Toronto, Ont. — Lietuvių pa
rapijoje. balandžio 4—8 d. —- 
Tėvas Justinas Vaškys. OFM.

FRANCISCAN FATHERS, 
Mount St. Francis, 

Greene, Maine.
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sime, ir jisai susipras, kad mūsų draugija 
jam netinka. Matau, kad tamsta nori man 
pertarti, jog kaimietis ir jo inteligentas sū
nus tai du skirtingi žmonės. Taip, kaimiečio 
inteligentas sūnus skiriasi nuo savo tėvo, bet 
taip gi skiriasi ir nuo mūs. Tai visai savotiš
kas tipas. Mokslo jis turi, bet jo kultūra ne
toli jį nuo tėvo atskyrė.
— Nesuprantu, iš tiesų, kaip mokytas žmo

gus neturėtų kultūros? Juk patsai mokslas 
žmogų sukultūrina, — tarė Eugenija.
— Drįstu tamstai prieštarauti, nors man be 

galo nesmagu būti skirtingos su tamsta nuo
monės, — karštai pareiškė Bezickas.
— Nuomonių skirtingumas kartais suveda į 

draugingumą, — diplomatingai pastebėjo 
Eugenija.
— Na, jei taip, tai drąsiai jas išdėstysiu, — 

atsakė Bezickas. — Tamsta pati tai žinai, ką 
aš noriu pasakyti, tik gal dėmesio į tai neat
kreipei. Kultūrą aš suprantu ne vien tik sme
genų išsilavinimą, bet drauge ir dvasios kil
numą, tradicijas, išauklėjimą, o, pagaliau, ir 
kūno sudėjimą. Paimkime tokį daiktą, kaip 
žmogaus ranka, na. kad ir tamstos — čia Be
zickas norėjo paimti Eugenijos ranką, bet to
ji ją atitraukė — arba ir maniškė. — tęsė 
kiek sumišęs Bezickas; — drįstu teigti, kad 
mano ranka kultūringa, nes mano protėviai 
skaitosi bajorais nuo Narsiojo Boleslovo lai
kų. Taigi, paimkime kultūringo žmogaus ran
ką ir palyginkime ją jau ne su kaimiečio, bet 
su jo inteligento sūnaus ranka. Litvomano - 
inteligento ranka būtinai stora, stambi, o gal 
ir pūslėta, nes jie parvažiavę atostogų sun
kiai dirba — paprotys, mat, neatleidžia. Kul
tūringo žmogaus ranka visai kitoniška. Už-
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Kun. Dr. K. Urbonavičiaus 
Knygos - "Vytis Ir Erelis'' 
Rėmėjų Skaičius Didėja

r DARBININKAS

i

Sunkus ir kruopštus rašy
tojo darbas atneša jam at
lyginimą ir tai dvasinį, ta
da, kaip tas veikalas pasie
kia visuomenės įvertinimą. 
Šiuo atveju įvertinimas pa
sireiškia veikalo finansinia 
parama, kad jis pasklistų 
kuoplačiausiai. Gerosios 
spaudos visuomet stokuoja, 
o ypač, kuri liečia lietuvių

tautos reikalus. Štai kun. Dr. K. Urbonavičius ir pa-. 
ruošė knygą — ‘‘Vytis ir Erelis”, kuri nurodo lietuvių 
tautos šunvotes - skaudulius, kurie griovė tautinį su
sipratimą ir tai tais laikais, kada tauta keliasi lais
vam gyvenimui. Šios knygos tikslas, supažindinti lie
tuvišką visuomenę su lietuvio kaimiečio nuoširdžiu 
patriotiškumu; su Lietuvoje sulenkėjusio bajoro tuš
čiavidure politika: su lietuvių savanorių kovomis dėl' 
atstatymo laisvos ir nepriklausomos Lietuvos.

Ir štai giliai vertindami autoriaus darbingumą ir Į 
atėjo daug tos knygos išleidimo rėmėjų. Vėliausiai į 
knygos “Vytis ir Erel^” garbės rėmėjus, rėmėjus ir 
prenumeratorius įstojo šie asmens:
M. Kerbelis, Amsterdam, N. Y............................  10.00
Elzb. Pukienė, Chicago, III. ...............................  10.00
Mrs. P. Miller, Auburn, Me.................................. 10.00
Juozas Vizynis, Londanderry, N. H. .................  10.00'
Feliksas Simanavičius, So. Boston, Mass.............. 10.00
Jonas Skudris, Maplewood, N. J. .......................... 10.00
St. Valašinas, Brooklyn, N. Y..............................  5.00
George Klimas, Pattsville, Pa............................... 5.00
M. A. Ciunytė, Chestnut fiill, Mass........................ 5.00 j
Mrs. Kast. Ignatavičienė, So. Boston, Mass...........5.00
Petras Jokubauskas, Waterbury, Conn................  5.00
Jonas Breiva, VVaterbury, Conn........................... 5.00
Jonas ir Veronika Kereišiai, W. Bridgewater, .... 5.00 
Mykolina Ilkevičiūtė, So. Boston, Mass........
Kun. Dr. J. Starkus, Elizabeth, N. J..............
J. Grigas, Stoughton, Mass..........................
P. G. Bender, Detroit, Mich..........................
Petras Bukotas, So. Boston, Mass...............
Vincas Romazas, Planstville, Conn...............
Mrs. M. Marcinkevičienė, Manchester, Conn. 
M. Karinauskienė, VVaterbury, Conn...........
Mr. J. Lokis, VVaterbury, Conn. ...................
S. Kibartas, Phila., Pa...................................
Mrs. J. Adomaitis. Brockton, Mass..............
M. Varžinskienė, Dorchester, Mass..............
Mrs. Anna Jankauskas, IVaterbury, Conn. ... 
E. Laužikaitė, Phila., Pa...............................

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Garbės Rėmėjams,, 
Rėmėjams ir Prenumeratoriams, prisidėjusiems prie'. 
Kun. Dr. K. Urbonavičiaus knvgos “VYTIS IR ERE-i 
LIS” išleidimo. “DARBININKO” Adm.
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Kad atminti mūsų jaunuoliusVelykų Sveikinimai
Mylimieji 1

Garbė Jėzui Kristui' Sveiki 
sulaukę Didžiosios Savaitės ir. 
artėjančios garbingos Velykų! 
Šventės. Iš anksto norime vi
siems palinkėti džiaugsmingą 
Aleliuja. Lai kėlusis Kristus ra
mina liūdinčius, džiugina ver
kiančius ir visiems teikia savo 
ramybę. Lai veikiai prašvinta 
rytas kuomet visas pasaulis ga
lės džiaugtis Taika ir jos vai
siais; kuomet mūsų sūnūs vėl 
galės draug su mumis namie 
švęsti šią šventę.

Norime pranešti, kad rytoj 
atvyksta Tėvas Misijonierius, 
Jėzuitas kun. Kidykas. Jis bus 
su mumis visą savaitę: klausys 
išpažinčių kasdieną; sakys pa
mokslus ketvirtadienį po La
mentacijų ir Velykų dieną. 
Kviečiame visus ruoštis prie 
garbingos šventės, atliekant ge
rą išpažintį ir dalyvaujant Di
džiosios Savaitės apeigose. Pa
maldos rytais bus laikomos 8 v., 
o vakaraus prasidės 7:30 vai. 
Velykų rytą Prisikėlimas ir šv. 
mišios 6 vai. 1

NELEISK TAVOJ

RAUDONAJAM
NUPULTI!

*

Reikalas būtinas! <

PIRM NEGU BUS

PERVĖLU!

šia pasižadeji

^S^rely yours,

PbrnPhl-Hpe Ketchua
GenenU Ch.lraea
RM Cre“ ’*•-*- •'» C„..„

Boston

BOSTON 9. HASSACHUSFTTS
TelrpSaat UBm 2}»0

For the con-

Pleaae

and aeke

Duok dabar... Duok daugiau ‘O

Nuspręsk dabar, kiek sulik išgalės gali 
duoti. Pridedamieji doleriai būtinai 
reikalingi. Įrašyk į šią pasižadėjimo 
kortelę ir atnešk, ar atsiųsk į ofisus se
kančių bankų:

Boeton Safe Depoait and Truat Company 
Day Truat Company 

Fiduciary Truat Company 
The Firat National Bank of Boston 

The Merchanta National Bank of Boston • 
The National Rockland Bank of Boston 
The National Shawmut Bank of Boston 

The New England Truat Company 
Pilgrim Trust Company 

The Second National Bank of Boston 
Statė Street Trust Company 

United Statės Trust Company 
Webster and Atlas National Bank of Boston

ARBA
Pašta pasiųsk savo auką tiesiog į Red Cross War 
Fund Headąuarters, 101 Milk Street, Boston, 9. 
PASTABA: Jeigu Jūs norite, galite perduoti per 
telephoną savo pasižadėjimus išvardytus kortelėj 
Raudonajam Kryžiui — LIBerty 2380.
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joną ir galima matyti kas rytą 
šv. mišiose. Taip greitas, kad 
mūsų jaunesnioji karta nespėtų 
jam eiti. Girdėjau Sakevičių sa
kant, kad jis savo gyvenime dar 
nėra sunkiai sirgęs, nei buvęs 
pas gydytoją. Sveikiname ir 
lindime ilgiausių metų.

Mazurevičienė nuo Herkimer 
St. gavo žinią, kad jos antras 
sūnus Vincas sužeistas kare, 
Pacifiko salose. Sūnus Mykolas 
ankščiau sužeistas Vokietijoj, 
jau pasveiko, vėl grįžo į karą.

Antano ir Zofijos Mandravic- 
kų sūnus Bernardas randasi li
goninėje Anglijoj. Sveiksta. Ar 
tik šrapnelis nesužeidė kur gal
vos? Bernardo mamytė neap
leidžia nė vienų pamaldų. Karš
tai meldžiasi, kad sūnelis grįžtų 
gyvas.

Vladas Kupriunas vieši pas 
savo tėvelius ištarnavęs Pacifi
ko salose virš dviejų metų. Jo 
brolis Leonas randasi Anglijoj. 
Rašo kun. dr. Mendeliui gan 
dažnai.

ir mergaites karėj, nuo V elykų 'suaukota tik $4,000.00, ir tą su- Valanda Pergalei ir Taikai iš- zas Kašinskas rūpinosi laidotu- 
•' mą suaukavo mažiau negu šim- prašyti.

tas asmenų. Tad, mylimieji, ku-: Pirmadienį ir antradienį išpa- 
rie dar neprisidėjote, skubėkit žintis bus klausomos į 
prisidėti, nes kad Fondas prade- dieną. įtinąs Mandravickas, brolis An-
tų veikti reikalinga surinkti Trečiadienį, šeši kunigai klau- tano ir Jono Mandravickų ir V. 
$10.000.00. Apsidrauskit save sys išpažintis nuo 3-6 vv. po Lukšienės. Baltimorės lietuviai 
po mirčiai. Giminės gali užmirš- pietų; nuo 8-9 v. vak. Lamenta- stebėjosi, kad toks ištikimas 
ti. bet Dievas jūsų aukos, jūsų cijos 7:30 vai. vakare. ‘ ••
gero darbo neužmirš.

Mylimieji, tariame nuoširdų bus dalinama kas 15 minučių nesužinota, 
ačiū už jūsų gerumą ir duosnu-įnuo 7 vai. ryte, 

imą praeityje. Prašome tos pa ; Šv. Valanda angliškai 5;30 v. 
čios paramos ir ateityje. Iš sa-' Lamentacijos ir pamokslas lie- 
vo pusės mes stengsimės jums.

i atsilyginti malda ir nuolatiniu
5 patarnavimu.

Jūsų tarnai Kristuje, 
Kun. dr. L. J. Mendelis 

Kun. Antanas J. Dubinskas. 
i Verbų Sekmadienis. 1945.

• j pirmadienio iki balandžio 10 d.' 
;„ibus atnašaujama NOVENA 

į MIŠIŲ už jų intencijas. Tai bus 
'mūsų Velykų dovana tiems, ku- 
■ rių nėra mūsų tarpe per šias 
Velykas. Turime nusiskųsti, kad 

I nors jau kelius kartus prašėme 
! priduoti mūsų parapijos karių 
antrašus, tačiau iki šiam laikui 
iš 500 jaunuolių karo tarnyboje 
tegavom tik 200 antrašų. Dar 
kartą raginame visus atnešti 
arba atsiusti į kleboniją savo 
mylimųjų antrašus, kad galėtu
me bent karts nuo karto jiems 
pasiųsti pasveikinimo ir pa
guodos žodelį.

Kun. Povilas Dyer. Tėvų Sul- 
picijonų šv. Marijos Seminari
jos iždininkas, prašo .pranešti, 
kad NOVENA MIŠIŲ bus atna
šaujama nuo bai. 15 d. iki bai. 
23 d. už intencijas visų auka
vusių šv. Juozapo KLIERIKŲ 
FONDUI, kurs yra renkamas 
pagerbti a. a. kun. Juozapo Lię- 

. turniko atmintį. Gaila ir skau
giu, kad iki šiam laikui Fondan

I
i

Didžiosios Savaitės 
Tvarka

Verbų Sekmadienį, šventini
mas verbų ir mišios 11 vai. ryte. 
Kryžiaus Kelias ir Stebuklingo 
Mėdalikėlio Novenos pamaldos 
4 vai. po pietų. 8 vai. vakare šv.

vių tvarka.
Pereitą savaitę iš šv. Petro

per visą bažnyčios palaidotas a. a. Jus-1 ■ .

I lietuvis buvo palaidotas iš sve-
Ketvirtadienį. šv. Komunija timtaučių bažnyčios. Priežastis

’tuviškai 7:30
Penktadienį, ryto pamaldos 8 

vai. Kryžiaus Kelias 1:10, 3:15, 
5:40 ir 7:30 v.

Šeštadienį, Apeigos 7 vai. Mi
šios 8 vai. Išpažintis 3-6, ir 8-9 
vv. Kompleta 7:30 vv. Velykų 
rytą. Prisikėlimo apeigos ir šv. 
mišios 6 vai. ryte.

Nuotrupos
Trečiadienį kovo 21 d. iš Šv. 

Alfonso- bažnyčios palaidotas 
Juozas Bajoras. Kun. dr. Men
delis atnašavo šv. mišias. Juo- ja

v.v.

taip meningai ,taip akį patrau
kiantieji, kad atsilankantieji šv. 
Alfonso bažnyčion turėtų tikrai 
kuo pasidžiaugti.

Kun. dr. Mendelis pereitą tre
čiadienį per šv. Valandą viešai 
dėkojo Sesutėms ir mokyklos 
vaikučiams už jų ištikimybę. 
Per visą gavėnią kas trečiadie
nį visi aukštesnieji skyriai daly
vavo būryje Graudų Verksmų 
pamaldose ir gražiai giedojo. 
Kun. dr. Mendelis pasakė: “Jei 
nė vaikučiai, tai mūsų bažnyčia 
būtų buvusi nebylė”.

Sveikiname Juozą Vasiliaus
ką sulaukusį 80 metų amžiaus. 
Niekas nepamanytų, kad p. Va
siliauskas turėtų tiek metų, 
kuomet p. Vasiliauskas galima 
matyti bažnyčioje dalyvaujant 
beveik visose lietuviškose pa-

Mišios 8 vai. Į „ , .. -.l Padaryta sunki operacija Onai 
Bružinskienei Maryland Gene-

• ral ligoninėje penktadienį, kovo 
116 d. Ligonė gera katalikė pra
šo pasimelsti, kad pasveiktų.

Antanas Kcidošius grįžo Mer- 
cy ligoninėn. Jam padaryta ope
racija keli mėnesiai atgal. Bu
vo parėjęs namon, bet skausmai 
buvo taip dideli, kad vėl turėjo 
&rlžti. j maldose. Linkime p. Vasiliaus-

Antanas Ivoška. mūsų zakris-.^yj sulaukti 100 metų. Reika- 
tiionas. netekęs savo geriausio, linga mums asmenų, kurie pa- 
padėjėjo, a. a. Jono Letkausko laiko ir gerbia mūsų senąja 
rūpinasi, kad šį metą, kaip 
kitais metais, mūsų Repozitori-

ir Viešpaties Kapas būtų metų bai. mėn? Tą'seną"parapL

Senukas Antanas Sakevičius 
minės 60 metų Amerikoje šių
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Saliamonas, Dovido gar
bingas sūnus ir žydų kara
lius, buvo išmintingiausias 
vyras, kuriam iš kitų pa
sauliečių vargiai kas pri
lygo. Didžiulį savo palocių, 
šalia majestotingo mald- 
namio, kurį Jeruzalėje pa
statė Dievo garbei, jis tur
tino brangintinomis rete
nybėmis, kurias gaudavo 
ar supirkinėdavo iš pasau
lio visų kraštų.

Iš kitų nuostabių ir bran
gintinų retenybių, galin
gas karalius Saliamonas 
neįvertino kita ko taip la
bai, kaip vieną emeraldinį 
indą, kurs buvo neįkainuo-' kad teisingas žmogus ne- 
jama jam brangenybė ir'.turi bijotis mirties, bet 
pasauly jo nebūtų atstojęs džiaugsmingai turėtų ją 
nė jokis kitas turtas. A- sutikti.
not senovės mokytų žino- Greitai ėjo mėnesiai ir 
vų tikrinimo, tame inde metai, o karalius Saliamo- 
tilpo magiškas vanduo. Ir nas> nors įr buvo išmintin- 
sekant anų laikų padavi-!gas valdovas, bet su laiku 
mus, sakomas vanduo tu-į įr jįs paįs atitolo nuo Die- 
rėjo gyvybės eliksirą arba|vo Pasaulio tuštybė pada- 
gyvenimo atnaujinimą. To į rė jį išpuikusiu ir nepai- 
vandens^ tik vienas lašas gančiu jo protėvių tikėji- 
mirštančiam grąžintų gy- m0 to vįso pasekmės pa- 
vybę ir sveikatą. O vien’baigoje buvo ta> kad jis> 
pavilginimas, senatvę at-jįas garsingas išminčius, 
naujintų į jaunystę, o nu-^aįp buVo nugrimzdęs, jog 
lindusioms širdims duotų išdrįso aukoti net stabmel-

monas atsisakė duoti net 
mažiausio lašelio gyvybę ir 
sveikatą grąžinančio van
dens.

Galingo valdovo atsaky
mai būdavo visada išmin
tingi. Tai visa prisidėjo 
prie jo nepaprastos išmin
ties išgarsinimo. Jis įgavo 
garsiojo išminčiaus vardą. 
Ir taip, jei ligonis nusikal
tėlis maldavo jį, kad duotų 
magiško vandens lašelį, 

; valdovas atsakydavo, kad 
nuodėmingas gyvenimas 
neturėtų būti ilginamas. O 
jei ateidavo ligonis geras 

' žmogus, jis atsakydavo, 
’ ’ • • • --

PADANGE VILIOJAI
į padangę kilsiu — lėksiu, 
Su jaunyste — su žiedais, 
Pluoštais juoką, laimę žiebsiu 
Ir pamilsiu ne juokais.

Su drugeliais lenktyniuosiu, 
Su bitutėms — su uodais. 
Meilės himnus jiems dainuosiu, 
Beskrajodams erdvynais.

Su kalnų ereliais kausiuos, 
Su laisvaisiais vanagais. 
Ir skrisiu j šviesias dausas, 
Nes kovoju ne nagais.

Ten gėlelių prisiskynus, 
Pinsiu margus vainikus, 
Jais gražiai pasidabinus, 
Lėksiu per visus vargus.

T. —
i

MYLIMAJAI

v •

Greitai ėjo menesiai ir
Tu — obelų žiedai mažyčiai, 
Tu — ramunėlė nuo ežios. 
Tavęs į saulę nemainyčiau, 
Tavęs kaip vasara gražios.

Sv. Kazimiero Parapija

Trys marinai Iwo Jima saloj, seka japonų karių ju
dėjimą ir duoda signalą saviškiai artilerijai pliekti tam 
tikra linkme į priešo pozicijas.

Praeis ruduo, žiema prakiūtins, 
Paskui darželiai vėl ims vyst... 
O tu žydėsi vis, sesute, 
Baltais žiedais žydėsi vis.

Atsigrįšk, Viešpatie

džiaugsmą ir ramybę.
Ir tą brangintiną eme

raldinį indą karalius Sa
liamonas laikė slaptoje daugiau buvo 
vietoje, kuri tebuvo žino-!prie žemiškojo gyvenimo 
ma jo ištikimiausiam tar- j ir atsidavęs pasaulio gar
niu, vieninteliam, kuriam'bei ir kūno smagumams, 
pasitikėjo, kad jis niekam Pagaliau atėjo laikas, 
kitam neišduosiąs tos pa- kad karalius Saliamonas

džių dievams. Dvasiškas 
gyvenimas jam neberūpė
jo. Ir kuo senyn ėjo, tuo 

prisirišęs

Myliu ir vasarą ir saulę, 
Ir mariom tolstančias bures. 
Tik nieko, kito šiam pasauly 
Jau nemylėsiu kaip tavęs...

Vyt. Ččsna—“A-is

slapties.
Iš arti ir iš tolo įvairaus savo Kūrėją. Giltinės šal- 

luomo žmonės ėjo galingą r tos rankos jį pagriebė ledi- 
valdovą prašyti gyvybės i niame nutirpime. Ir galas 
ir gyvenimo vandens tik artinosi. Tačiau, karalius 
vieno mažo lašo duoti. Pa- Saliamonas tik juokavo iš 
liegę dėl senatvės ir su-j to viso. Jis nesibijojo. Ir 
menkę ligoniai nuoširdžiai dėl ko jis turėjo baimėtis? 
maldavo karalių Saliamo- • Argi jis neturėjo brangin- 
ną, kad jis pasigailėtų jų ir 
duotų to brangintino van-' 
dens. Kai kurie ligoniai' 
buvo atnešti, gulintieji ant 
mirtino patalo, ir padėti1; 
ties jo sostu. Tačiau, vis
kas veltui! Karalius Salia-

turėjo neužilgo stoti prieš

tino gyvybę grąžinančio ir 
gyvenimą atnaujinančio 
vandens?

Ir tuojau jis pašaukė 
prie savo lovos ištikimiau
sią tarną, kuriam į ausį ty
lomis tarė, kad atneštų

Antrašas

Vardas

VILLA JOSEPH MARIE 
Holland Road, Newtown, Pa. 

Naujos Koplyčios Statybai Auka
Savo auką skiriu žemiau paženklintu tikslu. (Prašome 

ženklelį “x” į langutį šitaip (xl).

□
□
□
□

Aukoju įrengimui grotelių, lango, altoriaus ir duodu $ 
Amžino Rėmėjo auka—S100 ar daugiau. (Aukoju S
Rėmėjo auka—$25.00 ar daugiau. (Aukoju S 

Geradario auka — Kiek galima. (Aukoju S

Aukas galima siųsti ir paštu.

P-nia Fred Martini iš New Yorko, myluoja zoologi
jos darže jauniklį “pet”. Ji yra to daržo vedėjo žmona.

gyvenimo eliksirą iš slap
tos vietos. Tarnas, būda
mas klusnus savo valdo
vui, skubiai bėgo į slaptą 
vietą, nes patyrė, matyda
mas, kad karaliaus Salia
mono akys jau silpnėjo, o 
jo kvėpavimas buvo silp
nas ir visas buvo išbalęs.

Kai tarnas sugrįžo, iš
minčius karalius Saliamo
nas drebančiomis ranko
mis pagriebė emeraldinį 
indą. Nuo pagalvių jis net 
pašoko. Jo akys staiga nu
švito žėrinčia šviesa. Ir ne
užilgo, jo manymu, svei
kata vėl sugrįš, jaunystė 
bus atnaujinta, ir jis pats 
jausis tikrai laimingas.

Karalius Saliamonas žai
bo greitumu atidarė gyvy
bės ir gyvenimo indą. Ta
čiau, staiga išėjo graudus 
klyksmas iš jo lūpų. Su di
deliu vaitojimu jis atkrito 
į minkštus pagalvius. In
das buvo tuščias! Bran
gintinas vanduo išsauso 
iki paskutinio lašo. Nevar
tojamas per ilgus metus, 
jis pamažėlį, bet tikrai iš- 
oravo ir ištuštėjo.

Pirm mirsiant, karalius 
Saliamonas realizavo, prie 
ko jį privedė palaidus gy
venimas smagumuose ir 
linksmybėse. “Tuštybė ant 
tuštybių”, garsiai jis 
šaukė, ir visa yra tuštybė, 
“išskyrus tarnauti ir my
lėti tavo Dievą”.

Karaliaus Saliamono in
do istorija daug ko mus 
mokina. Kai dėl savimylos 
atsisakome dalintis su mū
sų artimu tomis gėrybė
mis, kurias Dievas mums 
davė, mes save labiau nu- 
skriaudžiame, ne kaip sa
vo artimą. Taigi, gerai at
siminkime, kad tikroji lai
mė ateina iš nuoširdaus 
davimo savo artimui, o ne 
iš gavimo ar ėmimo iš ki
tų. Jei turime ką nors 
brangintino ir jį labai įver
tiname, kaip karalius Sa
liamonas darė su emeral- 
diniu indu ir jo įtalpa, ne
slėpkime, bet širdingai da
linkimės su savo artimu. 
Kitaip tas gėris ištuštės, ir 
mes patys turėsime be nie
ko palikti.

A. M-tis (“S. K. A. A”)

Viešpatie, šiandien Tavo Veidas liūdnesnis kaip ant kryžiaus. 
Jau vinys ne tik Rankose, Kojose, bet Kūne visame! 
Ir iš skausmo, iš sopulio, jau esi nuo mūs užsigrįžęs.
Ak Viešpatie! Neapleisk, mus! Šiame žemės klane tamsiame.
Atsigrįšk, Viešpatie, atsigrįškie Veideliu dieviškuoju. 
Numirsiu be Tavo žvilgsnelio kaip lapas miršta rudenį! 
Apsupk, mane — už visus, — visų kančių apsiaustu sunkiuoju, 
Tik neuždaryk sielų, į amžinos pražūties šulinį.
Atsigrįšk, Dieve, vabalėlis menkas meldžia, prašo, verkia. 
Didžiųjų balsas gal pergreit pro Tavo skausmą nuaidėjo?!
Bet štai, smulkutė dulkė po Tavo kryžium maldoje lenkias; 
Ištaisyk pasaulį, Viešpatie, nes pertoli jis nuėjo.

Nueidamas įkirčiavo Tau milijardus naujų kirčių. 
Tavo paniekai konstitucijas išrėžė baisiais peiliais! 
O Viešpatie! Mes kalti! Bet lai visi, visi atsiverčiam. 
Ir Tavęs permaldavimui — suklaupia žemėj eilių eilės.
Ar tuomet, Viešpatie, atsigrįši jei visa žemė šauksis? 
Bijau, bijau sprendimo tiktai prašau pasigailėjimo!
Lai Tavo šventa Rankelė iš visų, visų vinių trauksis, 
Ir tiesis virš mūsų galvų Dievišku susimylėjimu.

To ženklui, mano Viešpatie, mesk bent žvilgsnelį saldų, mielą. 
Juk Tu esi gražiausias Kūrėjau, už visą meną!
Tavo Veidu blyksi brilijantai už mūs nemarią sielą. 
Iš tų šventų Bruožų visi menų menai daile srovena.

Tad, atsigrįšk Viešpatie, atsigrįšk. Veideliu maloniuoju. 
Numirsiu be Tavo žvilgsnelio kaip lapai miršta rudenį!
Aprėdyk, mus visus Tavo meilės rūbeliu Dieviškuoju, 
Ir uždaryk, šį karo klaną, šį baisų kraujo šulinį.

Marija Aukštaitė.1

Ilgesys

Kai vakaro miglų šešėliai žemėj supas
Ir lauko gėlės meldžiasi tyliai,
— O, Dieve, kaip gražu pasauly, — šnabžda tavo 
Ir kas su žiedu pasimelst neleis? [lūpos,
Su ilgesiu ir nerimu širdy ir sieloj
Ir tu ir aš išeisime gyvenimo ieškot — 
Palaukiu nulinguos balti gegužiai,
O mes vistiek ieškosim ir ilgėsimės kažko.
Ir vasaros laukų margam žydėjime, 
Ir paslaptingam marių ūžesy — 
Maža, mažytė mūsų žemė, 
Nes Tu tik vienas, Dieve, ilgesys esi.
Tyli, tyli giesmė, malda bežodė 
Tyliam tylėjime toli nuklys.
Kaip gera čia Tavęs ilgėtis ir numirti — 
Tiktai Tu vienas, Dieve, tai suprast gali...

A.

Draugijų Valdybų Adresai

Šv. Kazimiero parapijoj kilo 
sumanymas, būtent, įtaisyti pa
minklą atminčiai jaunuolių, tar
naujančių Dėdei Šamui.

Tam tikslui buvo sušauktas, 
susirinkimas 18 d. kovo, bažny
tinėje salėje. Dalyvavo skaitlin
gas būrys parapijiečių.

Nužiūrėta ir paskirta vieta 
bažnyčios šventoriaus kampe 
prie Providence ir Waverly 
gatvių. Tam tikslui reikia su
kelti fondą, nes gražus pamink
las atsieis nemažai.

Tačiau pasitikint Worcesterio 
lietuvių patrijotiškumui ir dos
numui, tas darbas jau pradėtas. 
Gražiai pradžiai ruošiamas di
dingas koncertas 29 d. balan
džio VVorcester auditoriumo 
mažesnioje svetainėje, kurio 
programą išpildys įžymūs artis
tai, gerai žinomi plačioje visuo
menėje, būtent, p-lė Suzana 

į Griškaitė ir art. Rapolas Juška. 
I Akompanuos Carl Lamson. 
i Koncerto bilietų kaina tik 1.00 
i ir 20 c. valdžios taksų.

Prašoma ir raginama visus 
įsigyti bilietus ir užtikrinti sau 
vietą.

Bilietų galima gauti pas val
dybą, narius ir komisijų na
rius; taipgi klebonijoj, 41 Pro
vidence St., vargonininko J. K. 
Žemaičio ofise, 38 Providence 
St.; krautuvėse — Antanas 
Kundrotą, 40 Providence St.; 
Walta Dilonis, 82 Harrison St.; 
Jonas V. Bačinskas, 344 Mill- 
bury St. ir Jonas Patinskas, 37 
Barciey St.

Gražią pradžią padarė L. Ū. 
Klubas paskirdamas S100.00 pa
minklo fondui. Kviečiamas vi
sos kitos dr-jos ir kuopos prisi- 

I dėti aukomis.
Taipgi labai pageidaujama 

j visuomenė tapti patronais, kas 
j paaukavo $5.00 ar daugiau taps 
I patronais ir gaus 1 bilietą dy- 
i kai.
r '

I
| Chicago, III. — Visų Šventų 

■ parap., kovo 19 — 25 d., T. Jo- 
i nas Kidykas, S. J.

Baltimore, Md. — Šv. Alfonso 
j parap., kovo 26 — Bai. 1 d., T.
Jonas Kidykas, S. J.

Pittsburgh, Pa. — Dangun I- 
žengimo parap., bai. 8 — 15 d.; 
T. Pranas Aukštikalnis. S. J.

Pittsburgh, Pa. — šv. Vincen
to parap., bai. 8 — 10 d., T. Jo
nas Kidykas, S. J.

West Lynu, Mass. —
Širdies parap., bai. 15 - 
T. Antanas Mešlis, S. J.

Nashua, N. H. — šv. Kazimie
ro parap., bai. 22 — 29 d., 
Pranas Aukštikalnis, S. J.

I

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS »VC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vlce-Pirmininkė — B. GallidnlenS,

8 Winfield St.. So. Boston. Mass.
Prot. Rast. — Ona Ivaškienė,

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

29 Gouid St., W. Roxbury, Masa
Tel. Parkway—1864-W.

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

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

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:39 vat
vakare. Parapijos salėje. 492 E. ■ Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Seventh SL. So. Boston, Mass. «ą sekmadienį kiekvieno mėnesio

Visais draugijos reikalais kreipkitės 2 vai. po pietų. Parapijos salė; 
pas protokolų raštini n 1 492 E. >th SL, So. Boston, Mass

•V. JONO EV. BL. PASALPINĖ8 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vlce-Plrminlnkas — Pranas Tulei kis
702 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

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

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

Į Iždininkas—Stasys K. Griganavičius
699 E. Seventh St., So. Boston. Ma3s 

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

Tėvų Jėzuitu Misijos

Tam nepaprastam dideliam 
darbui valdybą sudaro šie as
menys :

Pirm. adv. Antanas Mileris;
i

vice-pirm. — prof. Kastantas 
Pauliukonis, Magdalena Dilio- 
nienė, ir M. Bruožis: rašt. Teo
filė Aukštikalnytė ir Ona Luko- 
ševičiūtė; ižd. Antanas Kondro- 
ta; ižd. glob. — Veronika Lut- 
kienė ir Petronėlė Bačinskienė. 
Spaudos komisija — T. Aukšti
kalnytė, Ona Lukosevičiūtė, O- 
na M. Sidabrienė ir Ieva Jurge- 
lionytė. Tvarkdaris — Kazys 
Kirminas. Patarimų komisija— 
klebonas kun. Augustinas Pet
raitis, kun. Jonas J. Bakanas, 
kun. Bronius Mažukna, varg. p. 
J. K. Žemaitis, A. K. Milus, M. 
A. Miser, M. E. Jurgelionienė. 
P. A. Šipas, J. V. Bačinskas, O. 
V. Stalulonienė, S. Mancevičius, 
E. C. Paulauskienė, M. M. Ščiu- 
kienė, A. Kuzmickas. M. T. Jur
gelionis, A. M. Roglienė, S. P. 
Pyragas. Rap.

♦
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Kovo 20, 1945
Lietuvos Pranciškonų 

Šv. Antano Vienuolyne 
Mount St. Francis

Greene, Maine
Prasideda

ŠV. ANTANO GARBEI 
Iškilmingos 13-kos 

Antradienių Pamaldos, 
kurios baigsis birželio 4-12 
ŠV. ANTANO NOVENA 
Už visus Šv. Antano pamaldų 

ir novenos dalyvius, už visus 
Pranciškonų Fundatorius ir Rė
mėjus. kas antradienį 7:30 vai. 
bus laikomos Šv. Mišios; vaka
re 7 vai. iškilmingos pamaldos 
su švenč. Sakramento palaimi
nimu. Pamaldų metu bus skai
tomos dalyvių prisiųstos inten-

Į ei jos ir karių vardai. Pranciš- 
I konai melsis už juos visus.

Kviečiame Visus 
šv. Antano Mylėtojus

Jungtis su Pranciškonais mal
doje, Šv. Komunijoje ir Šv. Mi
šiose, kad per Šv. Antano užtaa- 

rymą išprašius iš Dievo:
Laimingo Sugrįžimo Mūsų 

Kariams!
Taikos Kenčiančiam 

Pasauliui!
La išveš Ir Nepriklausomy

bės Mūsų Tėvynei 
Lietuvai!

Iki Kovo - March 20 dienos 
prašome prisiųsti savo ypatin
gas intencijas sekančiu adresu: 
FRANCISCAN FATHERS 

Mount St. Francis 
Greene, Maine.

Didžiausias pasaulyje transportinis lėktuvas. Tai 
Vultee orlaivis, kuris gali vesti 204 pasažierių ir 15,000 
svarų bagažo pastos siuntinių. Jį varo šeši motorai, 
kurie pagamina 353 automobiliams lygią jėgą. Orlai
vis turi 182 pėdas ilgio.



Penktadienis. Kovo 23 d . 1945

saro

Juo-
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GZRDUZT LIETUVIU 
KOLONIJOSE

Prakalbos Lietuvos Reikalu
Kalbės Įžymūs Kalbėtojai

HaverhiU, Mass. — Sekma
dienį. kovo 25 dieną. 2 vai. po 
p.erų. Gedimino Klubo salėje į- 
vyks svarbias prakalbos Lietu
vos nepriklausomybės sukaktį 
paminėti. Prakalbas ruošia Lie
tuvių Katalikų Veikim Cent
ras.

Kalbės vietinės parapijas kle
bonas kun. Frederick J. Mul- 
rev. kun. Jonas Žuromskis. tik 
ką grįžusi iš karo lauko — Ita
lijos leitenante slaugė p. Julė 
Jurgel - Jurgelevičiūtė ir “Dar
bininko" redaktorius p. A. F. 
Kneižvs.

Visi vietiniai ir iš apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti 
šiose prakalbose. Išgirsite daug 
įdomių žinių iš karo fronto, ci
vilio gyvenimo ir iš pavergtos 
Lietuvos ir lietuvių pastangas 
pagelbėti Lietuvai atgauti 
priklausomybę ir laisvę.

ne-

PROVIDENCE, R. I.

ją įteikė klebonui, 
mas ar yra moteris, 
telegrama adresuota, 
viešai pranešė ir 
tuojau atsišaukė.

buvusiems 
telegramos

atsiklausda- 
kuriai ši 
Klebonas 

moteriškė
Bet klebonui 

ir arčiau buvusiems buvo su
prantama telegramos turinys. 
Moteris ir gi suprato ir tuojau 
pradėjo verkti. Tai buvo p. Ale
na Marcevičienė. gyv. 51 Had- 
ley St. Jos vienatinis sūnus. Vy
tautas Marcevičius žuvo 
fronte. Vokietijoj, kovo 9 d. p. 
A. Marcevičienės vyras 
zas prieš karą išvyko į Lietuvą 
apsigyventi. Jis planavo ir savo’ 
šeimą, būtent, žmoną ir sūnų 
atsiimti. Prasidėjo karas ir jo 
planai tapo sugriauti.

Visi suprantame motinos, p.! 
Alenos Marcevičienės širdies 
skausmą, ir visi jai užjaučia
me. Lai Dievas stiprina p. Ale
ną Marcevičienę sveikatoje. Nei 
Dievas, nei geraširdžiai žmonės 

neapleis.jos
S'

LAVRENCE, MASS

Čia matote p-nios Onos Ivaškienės, Bostono Lietuvių Jaunamečių Tautiškų Šokių 
Grupės bernaičius, kurie pasipuošę lietuviškais - tautiškais rūbais, sekmadienį, balan
džio 8 d., 3 vai. p.p., Municipal Building salėje, So. Bostone, išpildys meno programą, o 
balandžio 15d., 3 vai. p. p. toji pati Jaunamečių grupė atvyks į Brocktoną ir Šv. Roko par. 
salėje išpildys vakaro programą. Brocktone parengimas "Darbininko” naudai.

CAMBRIDGE, MASS
t 
I

PADĖKA
Kovo 11 d.. įvykusiame 

rengime So. Bostone, kur mūsų 
mokyklos vaikučiai ir alumnai 
vaidino veikalą "Mūsų Ameri
ka”. nugabenti vaikučius į Bos
toną, mums talkon automobi
liais atėjo sekanti asmenys, ku-

Prancūzijos karo veiksmuose.' 
Linkime jam greit pasveikti.

I—

liams už gražų ir pavyzdingą 
išauklėjimą ir triūsą, siekiant 
kunigystes mokslą, savo sesu
tei už maldas ir visokeriopą pa
galbą ir patarnavimą. Taipgi 
dėkojo broliams kunigams už 
patarnavimą, patarimus, daly
vavimą jo pirmose šv. mišiose 
ir bankiete. Dėkojo giminėms ;r 
bendrai visiems už sveikinimus, 
linkėjimus ir dovanėles, ir ža
dėjo visų nepamiršti savo mal
dose.

Primiciantui kun. Paulinui 
Vaičiūnui kalbant lietuviškai, 
pastebėta, kad lietuviai svečiai 
buvo labai sujaudinti ir ištrau
kė džiaugsmo ašaras, kad štai 
mes turime iš savo tarpo sielų 
ganytoją.

Puota užbaigta malda, kuriai 
vadovavo kun. J. Joyal.

Dalyviai skirstėsi gražiausioj 
nuotaikoj. Lietuviai ir kitatau
čiai asmeniui sveikino primi
ciantą. jo tėvelius ir sesutę, pa- 
reikšdami savo džiaugsmą 
nuoširdžiausius linkėjimus.

Tai buvo istorinis įvykis 
j tik Manchesteriečiams. bet 
visos N. Hampshire lietuviams, 
nes tai pirmas lietuvis kunigas 
įšventintas ir stoja Dievo tar
nybon. Sveikiname! Rup.

ir

ne
ir

tė iš Providence. Didžiulė Ka
tedra buvo perpildyta žmonė
mis, lietuviais ir kitataučiais. 
Katedros kolektoriai pastebėjo, 
kad jie seniai matę tiek daug 
žmonių.

Primicijanto kun. Paulino tė
veliams ir sesutei buvo neapsa
komai didelis džiaugsmas 
imti šv. Komuniją iš savo 
naus ir brolio rankų.

Po iškilmingų šv. mišių, 
micianto tėveliai suruošė

■ nius pietus Knights of Colum- 
' bus svetainėje, kur dalyvavo 
! pakviesti giminės ir artimieji 
į svečiai. Dalyvavo apie 150 sve- 
j čių ir viešnių. Prie garbės stalo, 
! apart primicianto tėvelių ir se
nutės sėdėjo svečiai kunigai.

Toastmasteriu buvo Tėvas Do
mininkonas. kun. žvirblis. Mal-

Šeši Karo Tarnyboje
Cranston, R. /. — Kaip žino

ma. pp. J. Gudečauskų. gyv. 20 
Beacon St.. “Darbininko” skai
tytojų yra šeši sūnūs karo tar
nyboje. būtent, Henry. Juozas. 
Edvardas. Antanas. Vladas ir 
Pranas.

Nedaug yra tokių šeimų, ku
rios turėtų šešius karo tarny
boje. Tėveliai džiaugiasi ir dė
koja Dievui, kad kol kas visi y- 
ra sveiki ir gyvi. Apie pp. Gu 
dečauskų šeimą jau buvo 
čiau rašyta “Darbininke”.

MONTELLO, MASSPenktadienį, kovo 16 d. vaka
re pas kleb. kun. P. Virmauską 

! įvyko pasitarimai Federacijos 
seimelio reikalais. Dalyvavo ap
skričio dvasios vadas kun. J. 
Vaitekūnas ir kiti. Pasitari
muose kun. Virmauskas iškėlė 
sumanymą ruošti pamaldas už 
Lietuvą ir milžinišką masinį mi
tingą. Gražus kun. Virmausko 
pasiūlymas priimtas, ir jam pa
vesta sudaryti komitetą. Taipgi 
pageidauta, kad seimelyje šis 
klausimas būtų plačiau apsvars
tytas.

ir p.. -----------------
; šiomis dienomis, p.p. Gendvi- 

žinią iš 
Karo Departmento. kad jų sū- 

i nūs viršyla A. Gendvilis karo 
veiksmuose sunkiai sužeistas, 
Europoje. Mūsų užuojauta p.p.

Į Gendviliam.

I

pa-

pri- 
sū-

Daug metų tarnavęs dženito- riems ir reiškiame širdingiausią 
rium šv. Pranciškaus parapijoj, Į padėką, būtent:

Sekmadienį, kovo 18 d..
Kazimiero parapijos svetainėje 
įvyko Lietuvos nepriklausomy- 

mi-.
Susirinkimą pradėjo'

... . .. , v . rium šv. Pranciškaus parapijoj, i padėką, būtent: p.p. Jakučiui,
.senelis Juozas Janulis, apie 80iSamaliui. Bingiel, Janiūnui, 
metų amžiaus, aprūpintas visais i Malinauskui. Owirkai. Benoit. 

Sakramentais mirė kovo 14 d. ir Spinetti. Rudack. Jurgeliunie- 
; iškilmingai palaidotas kovo 17. Į nei ir p-lei Jankauskaitei. Taip- 

Tą pačią dieną palaidota, mi- igi širdingiausiai dėkojame Bos- 
rus Lowellyj. a. a. Marijona Pi-; toniškiams. ypatingai 
lipienė.

No. Andover gyvenusi 
Slipkauskienė mirė kovo 
ir palaidota kovo 21 d. 
Pranciškaus parapijos bažny- 

.... , . įčios.p. \. btaseviciui. sūdai- į
liaudies

I
I

pri- 
šau-

bės paskelbimo sukakties 
nėjimas.
vietinis
kūnas turininga kalbele ir pa
kvietė visą publiką, vadovau
jant varg. p. V. Stasevičiui. su
giedoti Lietuvos himną.

Gražias ir turiningas kalbas 
pasakė adv. A. O. Shallna. Lie
tuvos garbės konsulas, ir p. A. 
F. Kneižvs. "Darbininko" re
daktorius. Padaryta aukų rink
liava Lietuvos reikalams.

p. I. Lašaitė, akompanuojant *
varg.
navo porą lietuviškų 
dainelių.

Kleb. kun. J. Vaitekūnas, už
baigdamas programą, ragino 
visus lietuvius .vieningai veikti, 
kad mūsų šalis laimėtų pergalę 
ir kad po šio karo Lietuva at- . . ,

, . ... Statvbos Fondo komisija, ko-gautų laisve ir. nepnklausomv- - , . _. , _
* vo 18 d., bažnytinėje svetainėje slą pasakė 

turėjo merginoms ir moterims 
pramogėlę su programa. Nors 

pa- nedaug buvo susirinkusių, bet 
atnešė telegramą ir pelno padarė apie S20.

LIŪDNA ŽINIA
Pasibaigus prakalboms, 

siuntinys

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai Ieis- 
kite mums išegzaminuoti akis ir 
[ 'Vaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER. MASS
275 Mam St.. Webster. Mass.

pla

R.ožė
18 d., 
iš Šv.

i

kun. Dr.'
j K. Urbonavičiui, p. Casper i~ p 
Guzevičiui. Už visų geras širdis 
ir malonų patarnavimą mes sa-jliai susilaukė liūdną 
vo

I 
Į

Ponai šešeikai (S’nays) gavo 
liūdną žinią, kad jų sūnus Al
bertas. kuris pirmiau karo fron
te buvo sužeistas, užmuštas Vo
kietijoje. Reiškiame užuojautą.

Albertas ir Rose Jane Miku
lis susilaukė dukters, kuri pa
krikštyta kovo 18 d. vardu Ma
ry Jean.

NORWOOD, MASS.

maldose atminsime jus. 
Jums dėkingos. 
Cambridge .V. .J. Seselės.

ALRK Federacijos skyriaus 
susirinkimas įvyks sekmadieni.1 
kovo 25 d., tuojau po sumos Šv. 
Jurgio lietuvių par. svetainėje. sukalbėjo Katedros rektorius 
Kviečiami visi draugijų atsto
vai dalyvauti.

Sekmadienį, kovo 18 d.. 8:30 
vai. šv. mišios buvo atnašauja
mos Šv. Juozapo vyrų draugi
jos intencijai. Nariai bendrai 
maršavo išklausyti šv. mišių ir 
dauguma jų priėmė šv. Komu
niją. Mišias atnašavo ir pamok- 

kun. A. Baltrušiū-
nas.

Antrą siuntinį surinktų rūbų 
dėl nukentėjusių nuo karo lie- 
tuvių, mūsų šv. Pranciškaus pa
rapija išsiuntė į Centrą New 
Yorkan 30 dėžių, kurios svėrė 

j 1155 svarus. Aušrelė.

Šiomis dienomis į Framing- 
ham karo ligoninę atgabentas 
karys S. Palaima. Šia proga jis 
buvo atsilankęs pas tėvelius. 
Karys S. Palaima karo veiks
muose sunkiai nukentėjęs. 
Prancūzijoje. sprogus minai, 
prie kurios jis labai arti buvo, 
jam sužalotas 
akis ir kojose 
lių. Ligoninėje 
ti metų laiko,
rikos. Italijos.

jungos 27 kuopos susirinkimas i 
parapijos svetainėje. Išrinkta į 

Šiomis dienomis dirbtuvėje sekančios Sąjungietės dalyvauti; 
sužeidė p. S. Tamkutonį. Po su- Mass., Me. ir N. H. Moterų Są- 
žeidimo sveiksta namuose, p. jungos apskričio suvažiavime. 
Tamkutonio dukrelė, p-lė S. kuris įvyks balandžio 15 d. š. 
Tamkutonytė daug darbuojasi m., Worcester. Mass., būtent, 
prie bažnyčios, platindama ka- pp. A. Novikienė. 
talikišką literatūrą. Linkime 
Tamkutoniui greit pasveikti.

A.

Nuo kovo 5 iki 18 dd. Šv. Ro
ko lietuvių parapijoj skelbė mi
sijas Tėvas Jonas Kidykas, S. J. 
Viena savaitė misijų buvo ski
riama moterims ir merginoms, 
o kita — vyrams ir vaikinams. 
Kaip moterys - merginos, taip 
vyrai - vaikinai gausiai lankėsi 
ir atydžiai klausėsi turiningų 
pamokslų ir naudojosi Dievo 
malonėmis.

Mes visi ir visos savo maldas 
skiriame, kad Dievas stiprintų 
misijonieriaus kun. J. Kidyko 
sveikatą, ir kad jis vėl kada su
grįžtų į Šv. Roko lietuvių para- 
piją-

Kun. J. Kidykas šeštadienį 
pirmą pamokslą pasakė apie 
katalikišką spaudą. Ragino vi
sus skaityti ir platinti katalikiš
ką spaudą, ypač laikraštį “Dar
bininką”.

veidas, išmušta 
daugybė šrapne- 
turėsiąs būti ar- 
Jis dalyvavo Af- 

Vokietijos ir

kun. E. Clark. Vėliau pasakyta 
daug gražių kalbelių. Kun. E.

Kovo 18 d. įvyko Moterų Są- Clark. Katedros rektorius, pa- 
jsakė ilgesnę kalbą, plačiai api
budindamas primicianto jau
nystės dienas, kada dar jis lan
kė pradinę ir aukštesnę mokyk
lą. nes jis buvo jo globoje. Kun. 
E. Clark pareiškė, kad jam yra 
didelė garbė, nes prieš dvide-' bininko 
šimt penkius metus jis primi-, 
ciantą įrašė į katalikų eiles, su- į 
teikdamas jam krikšto Sakra- ^•as- kuris įvyks balandžio 15 d., 
mentą. o šiandien jis turi garbę va^ P° pietU- Šv. Roko lietu- 
jį sveikinti kaipo kunigą. Kun. ■ VilJ Par- salėje, laikraščio 
E. Clark taipgi sveikino primi- ;* Darbininko naudai, pavyks, 
cianto tėvelius ir sesutę ir vi- '^a'P žinoma, programoje daly- 
sus Manchesterio lietuvius ka-'vaus bostono Lietuvių Jauna- 

savo mečių Šokėjų grupė.
jant p. Onai Ivaškienei.

a q Navickie-
p. nė. I. Tvaskienė, B. Adomaitie

nė. A. Lyons. A. V. Kneižienė.

■' pp. Petras ir Valerija Rakaus
kai, gyv. St. George St.. šiomis 

dienomis sugrįžo iš dienomis dalyvavo pp. Ivaškų, 
karys Antanas gyv. Worcester, Mass.. kūdikė

lio šermenyse ir laidotu\'ėse.—
; Pereitą sekmadienį kleb. kun. 
S. P. Kneižis dalyvavo 40 Va-

i landų atlaidų užbaigoje Šv. 
Petro lietuvių par. bažnyčioje.; 
So. Bostone.

Šiomis 
karo tarnybos 
Sakevičius pas savo žmonelę ir 
sūnelį, gyv. Lynn. ir savo ma
mytę. brolius ir seseris, gyv. 
Cambridge. šią savaitę grįžo 
atgal tarnybon.

Leit. Vincas Sakevičius yra 
dabar kur nors Anglijoj navi
gatorium.

I

I
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DABAR LAIKAS PASIPUOŠTI i
Žiemos metu yra geriausia pasipuošti elegantiškais, vėliausios mados kaili

niais. pasirinktais iš didžiausios Amerikoje krautuvės — I. J. Fox. Joje rasite pla
čiausi pasirinkimą moteriškų kailinių ir prieinamiausiomis. kainomis ir sąlygomis.

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

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

Kviečiame visas Naujosios Anglijos ponias ir paneles atsilankyti pas mus!

Jau ilgas laikas kaip serga p. 
J. Pauplys, siuvėjas, šiomis 
dienomis jaučiasi kiek geriau, 
bet dar nėra visai pasveikęs, p. 
J. Pauplys yra Šv. Vardo drau
gijos narys.

MANCHESTER, N. H.
Kovo 4 d., Šv. Kazimiero

šventėje, kun. Paulinas Vaičiū
nas atnašavo savo pirmas iškil
mingas šv. mišias Šv. Juozapo 
Katedroje. 9:15 vai., rvtą.

į&k 

micijantui
- --

Pri-
E.

LDS 2 kuopos valdyba turėjo 
šaukti ekstrą susirinkimą “Dar- 
............... ’ parengimo reikalu. 
LDS nariai ir rėmėjai platina 
^kietus. Tikimės, kad koncer-

talikus, sulaukusius iš 
tarpo kunigą. Jis yra pirmas 
lietuvis kunigas Manchester 
diecezijoj. Lietuviškai pasakė 
kalbeles kun. A. Kacevičius iš 
Providence. R. I. ir primicianto 
seminarijos draugas. Taipgi 
kalbėjo kun. S. Fecko ir kun. J. 
Joyal. Po to, primiciantas kun. 
Paulinas Vaičiūnas kalbėjo an
glų ir lietuvių kalba. Jis dėkojo 
Dievui už pašaukimą į Jo iš
rinktuosius kunigus, savo tėve-

vadovau-
J. J.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimo/*

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Oexter 1952

Namų: PI. 6286

I
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FC^VICTORY
BUY
V NIT r D
STATĖS

WAR
BONDS

AMD {

STAMPS 411 wASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

asistavo kun. 
igflClark, Katedros klebonas, dea- 

konu. kun. A. Kacevičius
i Providence sub-deakonu. 
kun. E. Knot iš Dover, N. 
primicianto mokslo draugas.

Į titinkamą pamokslą anglų ir 
■ lietuvių kalbomis pasakė pa- 
Įmokslus kun: Žvirblis, dominin- 
I konas iš Providence. R. I. Lai
ke šv. mišių giedojo Katedros 
didysis ir vaikų chorai. Laike 
cffertorium “Avė Maria" labai 
gražiai sugiedojo p. Ieva Lašai

iš
ir
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I
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I
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TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMA2INIM0 PLANAS

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
panaujinimo planas.mortgyčių

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.
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VIETINĖS ŽINIOS
A

ŽINUTES
METINIS PARENGIMAS. Šv.

Petro parapijoje yra įsidirbęs 
įprotis, Gavėnios metu, persta
tyti religišką scenos veikalą.
Dramos Ratelio ir parapijos 
jaunimo pasidarbavimu, Seserų 
mokytojų vadovybėje, bus pa
statytas tikybinio turinio vei
kalas “Skaistybės Perlas”, Ver
bų Sekmadieni, 3 v. p. p. bažny
tinėje salėje, W. 5th St. Pelnas sekmadienis yra pradžia 
nuo šio parengimo eis vienuoly
no taisymui.

Seserys, kunigai ir parapijie
čiai yra jaunimui dėkingi už 
ruošimą šio parengimo.

i ♦^♦♦^♦♦♦♦♦^♦♦*w*w*4«*w*w*w*w***Jw*«***4*w****w*w*4*Jw****w*^*<<*w*w*w****w*w*»**w*w*w*w*w*w*w** j damas apalpimo momentu.
t ....................."
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i Y. dalyvaus ir vietiniai talentai: Mrs. Olga Falcon-Bravis, Avalina
4^^ * u i , •   • , — • _ T Z —. — A A* - * - «1 4 1— -
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“DARBININKO” NAUDAI
*

ži, geležinėmis grotomis, 
langeliai. Pro pinučius 
dangus atrodė toks mėly
nas ir viliojantis, kad Onu
tė negalėjo akių atitrauk
ti. Ji žvilgsniais gaudė lai
svuosius paukščius ir 
jiems liūdnai kalbėjo:

— Paimkite jūs mane, 
paimkite su savim! Arba 
nors nuneškite žinią į ma
no mažus brangius name
lius.

( Bus daugiau).

♦5* ; liepė kinkyti arklį ir Onu-
*♦*; tę išvežė.
♦♦♦
X *w I
Y iYYY
Y v
♦i* ------ - .... v I

X teta pavedė jai sekti, iš 
X kur Leonas gauna laiškus.
X Na ir šis žygis Elenai pasi

sekė. Mykolas, pastebėjęs, 
kad laiško kišenėje nėra, iš 
karto suprato, kad niekas 
kitas kaip Elena šį drąsų 
darbą padarė. Veltui prašė 
atiduoti, grūmojo ir mal-

Y davo ir pagaliau nieko ne-
X pešęs turėjo pranešti Leo- bą, o negalite nueiti į krautuvę
X nui apie nemalonų įvykį, dirbti 
f — — ■ ■

Yl
YYYY
X
i!

YY
Y
Y❖ 
❖

__

£

♦♦♦ į Elena, gudri tetos tar
naitė, matydama, kad My
kolas, Leono tarnas, turi 
atsiųstą Leonui ružavą 
laišką, pasiryžo tą paslap
tingą laišką pavogti, nes

Meno VakarasVisi yra kviečiami atsilanky
ti į šį gražų Gavėnios metinį 
parengimą.

Vladas ir Ieva Brazauskai au
kavo 5.00, Šv. Juozapo dienoje, 
vienuolyno taisymui, prašyda
mi Šv. Juozapo globoti jų sūnus 
kareivius.

Taip pat po 5.00 aukavo šiam 
tikslui ponia Šarkienė ir p. Juo
zas Beleckas. ,

VERBŲ SEKMADIENIS. Šis
Di

džiosios Savaitės. Jis mini 
Kristaus iškilmingą Jeruzalėn 
įėjimą. Tą dieną yra daromos 
iškilmingos 
pamaldos, 
Kančia ir 
procesija.

Marijos 
iškeliama į 

j Šv. Petro par.
šios dienos pamaldos prasidės 
sekančiomis valandomis: 6:30, 
7:30. 8:30, 9:30 — su asista, 

■11:30.
Gavėnios pamaldos bus 2:15. 

i Gavėnios teatras 3 vai. p.p.

Rengia LDS 2-ra Kuopa,
SEKMADIENI,

Balandžio-April 15,1945
Šv. Roko Par. Salėje, Broekton, Mass. p. O. Ivaškienė

ĮVAIRŪS skelbimai
REIKALINGA “finisher” dėl 

Kingston Clothing C’ompany. 
Jai kurios moterys mokate dar-

DAKTARAI

Verbų šventinimo 
skaitoma Kristaus 
daroma bažnytinė

Programą išpildys pagarsėjusi P-nios Onos Ivaškienės Lietuvių 
Jaunamečių Tautiškų Šokių Grupė iš So. Boston, Mass. Taipgi

Šou 4476

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRI8TA3

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos ISskyrua 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

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

Apreiškimo šventė 
balandžio 9 d.

bažnyčioje,

Akstinaitė, smuikuos Lina Matulytė ir kiti.
Kviečiame visus Brocktoniečius ir apylinkės lietuvius daly

vauti. Savo atsilankymu nevien maloniai praleisite laiką, bet 
sykiu paremsite laikraštį "Darbininką”, kuris tarnauja Ameri
kos išeivijai per 30 metų.

Programa prasidės lygiai 3 vai. po pietų.
RENGĖJAI.

PASTABA: — Toji pati p-nios Onos Ivaškienės Šokėjų Grupė 
ruošia Meno Vakarų, Balandžio-April 8 d., Municipal Building, 
So. Bostone. Prašome lietuvių visuomenę šį vakarų paremti.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
- 278 HARVARO STREET
Kampas Inman arti Centrai Sq.

CAMBRIDGE, MASS. 
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Išvyko Į Washingtoną
Kovo 22 d. į mūsų šalies sos-! 

tinę, Washingtoną išvyko šios 
bostonietės: p.p. Gailienė, Moc-i 

įkienė, Stasiulienė, Zokienė, Na- 
I maksienė, Kasmauskienė ir p. ■ 
Jonas Kas-Kasmauskas. Jos iš
vyko dalyvauti delegacijoje į- 
teikimui peticijos prezidentui 
Rooseveltui, prašant jo pagal-, 
bos atsteigti Lietuvos aepri-'i 
klausomybę. Rop.

GIVE NOIM. 
GIVE MORE

KEEP YOUR
RED CROSS
J3THISSIDE

Baudžiauninkės Likimas
TeL S0U 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR.AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway 
Sa. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Išvyko I Colorado
(Tęsinys)

— Labanakt, dėkoju tau,
Kovo 19 d. išvyko j tolimą miela Onute, tarė jis švel-

kalnuotą Colorados valstybę p.
Lucija Zaikienė (Piliponytė) su nutė retai tegirdėjo pana
šavo dukrele. Tai dviejų parų §įUg žodžius, 
kelionė traukiniu. Išvyko pas didelė paguoda, ypatingai 
savo vyrą Leit. Dr. Joną Zaikį, šiuo atveju, kada gavo UUO 
kurs šiuo tarpu yra paskirtas senės tetos smarkų paba-

niai ir nusilenkdamas. O-j 

tat jai buvo
III

ligoninės rimą. Viską sutvarkiusi,

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
THE BROTHERS OF MERCY

Priimame jaunus vyrus nuo 16 iki 
40 metų amžiaus ir specialiai išlavi
name juos prižiūrėti ligonius. Jie už
siima specialiai gailestingais darbais 
Kristaus meilėje. •

Dėl platesnių informacijų kreipki
tės — Rev; Brother Novice-Master, 
49 Cottage St., Buffalo 1, N. Y.

prie kariuomenės 
Denver mieste. Tikisi 
apie porą mėnesių.

P-nia Zaikienė, su savo sesu-| jo> Dienos pergyvenimai 
tės vyru A. Skirium. pasekmin- į ypatingai Leono paskuti- 
gai vadovavo Ateitininkų drau- 
govės Tautinių šokių grupei 
Chicagoje, bet jos vyrui Dr. 
Zaikiui išvykus karo tarnybon 
ji atvyko ir apsigyveno pas jo 
tėvelius pp. Zaikius S. Bostone.

ten išbūti i nuėjo į savo kambarį, ta
čiau užmigti ilgai negalė- 

i,

A J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay 
South Boston, Mass. 

Office Tel. So. Boston 0948

Avė Maria Valanda

niai žodžiai vargino ją iki 
gilios nakties.
kad sena grapienė nori sa
vo tolimą giminaitę jam į- 
piršti ir jiedvi nuolat susi
rašinėja. Bet kokie šian
dieną ten laiškai iš šuniu-

| Grapienė, įbėgusi į jos 
kambarį, rado ją visą dre
bančią ir mirtinai išblyš- 

jkusią. Ji, žinoma, važiuoti 
i negalėjo, bet grapienę ir 
Leoną spyrė būtinai va- 

i žiuoti. Pradžioj grapienė 
! nenorėjo sutikti, bet pa
stebėjusi grįžtantį rausvu
mą ant pikto tetos veido, 

! nusileido jos norui.
Po seserėčios išvykimo 

teta, pasišaukusi Eleną, 
užrakino vieną Onutę 
kambary. Mergina žvalgė

je žinojo, i gi nustebusi ir negalėjo su- 
! prasti kokiu tikslu ją da
bar nukalino. Greit išgir
do gretimame kambary 
vyrišką balsą; atsidarė du
rys ir Elena pakvietė Onu-

— Prieš tris dienas, nak
tį iš antradienio į trečia
dienį, panelė tyliąi įėjai į 
ponios miegamąjį ir ją nu
kritusio bliūdo trenksmu 
pažadinai. Ponia tvirtina, 
kad tą naktį dingo jos bri- 
lijantai...
— Jėzau, 

riko Ona. 
naktį... prie 
jantai...
puolė ant žemės be sąmo
nės.

Komisaras, nenorėdamas 
leisti mergaitei daug verk

it! ir aimanuoti, pasinaudo-

Marija! — su-
Taip... taip... 
stalo... brili- 

tiek teištarusi

Panelė Elena, išgavusi 
laišką, nunešė į savo po
nios kambarį ir padėjusi 
ant stalo prispaudė mar
muriniu šuneliu.

I

Kitą dieną abi su ponia 
džiaugėsi dėl laimikio. Ta
čiau, koks buvo jų dviejų 
nustebimas, kada jokio 
laiško ant stalo neberado. 
Abi priėjo išvadų, kad O- 
na, norėdama prisigerinti 
Leonui, bus tą laišką jam 
nunešusi. Be to, Elena 
tvirtino, kad ši išlepusi 
vergė slapta karšta meile 
myli jaunąjį grapą. Nutar- 

i ta atkeršyti vargšei naš- 
! laitei, ir štai tam pasitaikė 
puiki proga. Ponia, nera
dusi brilijantų, o degdama 
neapykanta Onutei, pa
smerkė ją šia baisia vagys
te. Žinodama gi, kad jos 
seserėčia prisirišusi prie 
Onos, nuslėpė iš pradžių 
savo įtarimą, kad išvykus 
grapienei galėtų laisvai 
veikti. Užrakinę Onutę 
kambarėly, iškratė visus 
jos daiktus ir nieko neradę 
liepė policijai vežti ją į ka
lėjimą. Tas, kaip matom, 
ir padaryta.

Onutė, kadangi buvo 
jauna ir kukli, patalpinta 
atskiram kambarėly. Rū- 

’mai skendėjo nuolatiniuo
se dejavimuose, ašarose ir 

. piktžodžiavimuose. Drėg- 
‘ nose sienose spinksėjo ma-

ko iškrito ir kodėl Leonas tę prie ponios. Ona greit 
į juos taip žiūrėjo? į išbėgo.

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

Verbų sekmadienį, kovo 25 d., 
6:30 vai. vakare iš tinklinio ra
dio stočių bus transliuojama 
Verbų sekmadienio dramatizuo
ta programa. Iš Bostono bus 
transliuojama iš WMEX sto
ties.

» ir • •. > ♦ %
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j Pristatome Vyną, Alų ir Toniką
j 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, Tet ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
s.y ys.s.s \A.ky\x.ys.5.yyx.y\x.\.s.s\.5.\.>.y>j
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

Vos sumerkė išvargusias 
akis, staiga triukšmas te
tos kambaryje. Šokte pa
šokdama nubėgo pažiūrė
ti, kas įvyko ir didžiai nu
stebusi pamatė poną Leo
ną prie stalo.
— Ar tu čia, Ona?
Leonas pasislėpė už šir

mos, gi Ona snaudžiančiai 
tetai atsakė:

— Aš, ponia.
Jaunas grapas dėkingai 

pažvelgė į mergaitę ir ty- 
I liai atsitolino. Vėl viskas 
j nurimo.
į

$ ♦ ’i1

Jau visą valandą laukia1 
grapienė tetos, nes buvo 
susitarusios važiuoti į sve
čius. Bet štai įeina Elena 
ir praneša, kad jos ponia 
staiga susirgusi.

— Štai yra toji mergina, 
apie kurią tamstai sakiau.’ 
Prašau išpildyti savo pa
reigą, — tarė teta, rody
dama pirštu į nustebusią 
Onutę, o pati greit pasi
traukė.

— Jos šviesybei poniai 
pražuvo nuo stalo didžios 
vertės brilijantai... panelė 
esate įtariama šioje vagys
tėje — tarė policijos valdi
ninkas.

Onutė lyg pamišusi krai
pė galvą. Veidas visai 
kraujo neteko, o lūpos mė
lynos, tartum mirštančios
pasidarė. Ji sudėjus ran-; 
kas ant krūtinės, dreban
čiu balsu pakartojo jai ne
suprantamus žodžius.
— Kaip tai?., kas... brili- 

jantus?.. ;

Ė 
f

Fr

tai mes nuvežime į dar
bą ir į namus. Atsišaukite — 
Kingston Clothing Company, 
383 Albany St., Boston. Mass. 
ant 3-čių lubų arba pašaukite— 
C. Petrauską po 6 vai. vakare, 
GENeva 1208. (30)

North Woburn
Balandyj Išsirendavos
Merrimac'k St. apylinkėje, 6 

kambariai su bath, 2 karų ga- 
ražius, didelė banė. Didelis viš- 
tininkas, 5 lotai žemės. Visi im- 
provementai. Taipgi 8 ekstra 
lotai bus parduodami 25 d. ko- 

i vo mėn. nuo 2 iki 4 vai. vak Nr. 
10 Third Road. Vertingi pasiū
lymai nebus neigiami.

HOME EINDING SERVICE 
HUB 4780

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furnitūra Co. .
MOVERS — | 
Insured and i

Bonded
Local & Long 

Distance I 
Moving

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

GRABORIAI

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.258 Wesl Broadway,

Patarnavimas kuogeriausias.

Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

DIAMOND CAFE
I

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir NaktĮ

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮSOlf-R

i

i
i

i 
i 
i 
i
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WRITES HOAO

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK6 

Lietuvių Graborius ir 
Balsam uotojas

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 Balsamuotojal 

Patarnavimas dienų, ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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MARIANAPOLIS lietuviams, kad pasiekė tokį 
aukštą laipsnį. Sveikiname!

SCHENECTADY, N. Y
I Skaitant laikraštį “Darbinin
ką”, pastebėjome, kad daugelis 

; lietuvių kolonijų minėjo Lietu
vos nepriklausomybės sukakti. 
Neatsiliko nuo to ir mūsų lie

tuvių paranija. būtent, Šv. Kry
žiaus. kuri turi būti yra ma
žiausia.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS PHILADELPHIA, PA.

SiKr'.v.

Tarp Pirmųjų Ivvo Saloje
Marianapolio auklėtinis

šiomis dienomis pp. Kripačių. 
A. Bekerių ir Benesevičių šeimos 

Kirmilas atrašė laišką, kuriame gavo liūdnas žinias, kad jų su
sako, kad jis su pirmutiniais 
marinais D dienoje išlipo lwo 
saloje. Nors mūšiai ten buvo 
žiauriausi iš viso šio karo, bet 
lig laišką rašant jisai net su
žeistas nebuvo. Jis priklauso 
prie Sea-bees. Rašo, kad per 
pirmas tris dienas miego tega
vo vos keturias valandas.

nūs Vokietijos frontuose tapo 
užmušti. Reiškiame užuojautos!,—

Balandžio 8 d., parapijos sve-‘ 
tainėje įvyks LDS 5 kuopos 
kortavimo vakarėlis.

Koresponden tas.

Ugesniam laikui Marianapoly 
apsigyveno kun. J. Savukynas. 
MIC.. tikėdamasis sustiprinti 
savo sveikatą.

Marianapoiin buvo atvažiavęs 
karo kapelionas kun. Tomas 
Poška. Jis dalyvavo visuose di
džiuosiuose Pacifiko mūšiuose 
paskutiniu metu i 
atsiųstas į Ameriką sustiprėti, 
nes labai sumenko, visą laiką 
būdamas pirmojoj ugnyje.

Kovo 4 d. įvyko šv. Rožan
čiaus draugijos susirinkimas. 
Nutarta paaukoti Raudonajam 
Kryžiui 85.00. mūsų našlai
čiams $3.00. Lietuvos reika
lams $2.00. Padaryta kolekta 
Velykų gėlėms. Suaukota $20. 
Užprašyta šv. mišios su egzek
vijomis už a. a. Barboros Švie- 
žienės vėlę.

Kitas susirinkimas įvyks ba- 
ir dabar yra landžio 8 d., nes Velykų dienoj

nepatogu. Rašt. U.

WATERBURY. CONN. Šv.
Jei Nori Daugiau Žinoti, 
Skaityk “Darbininką”

Jei dar nesi “Darbininko” į 
skaitytojas, tai ateik į LDS 5 
kuopos susirinkimą ir užsira
šyk. Susirinkimas įvyks sek
madienį. kovo 25 d., pirmą vai.' 
po pietų, šv. Juozapo senos mo-Į 
kyklos kambary.

Nariai-rės. kurie esate skolin-i 
gi. ar neužsimokėję už 
ninką” už šiuos metus, 
užsimokėti šį mėnesį, 
ninko” kaina, LDS

šv. Kryžiaus parapijos para
pijiečiai, kleb. kun. A. Orvidui 
vadovaujant, suruošė minėjimą 
vasario 25 d. Kalbėjo kun. J. 
Bakšys iš Rochester, N. Y., 
“Amerikos” redaktorius p. J. 
B. Lauėka ir kleb. kun. A. Orvi- 
das. Pirmiausia įvyko pamaldos 
už Lietuvą, o 4 vai. po pietų 
prakalbos. Kaip pamaldose, 
taip ir prakalbose dalyvavo ne- ( 
mažai lietuvių. Kun. J. Bakšys 
ne tik pasakė gražią kalbą, bet 
jis atlaikė sumą ir pasakė pa
mokslą. kuriuo labai sujaudino 
žmones.

Įžangos į prakalbas nebuvo, 
i bet buvo pageidauta padaryti 
' rinkliavą. Kun. J. Bakšys apsi- 
i ėmė padaryti rinkliavą, ir tik- 
į rai nustebo, kad iš tiek žmonių 
surinkta $129.00 Lietuvos rei- 

; kalams. Kun. J. Bakšys paste
bėjo, kad žmonės aukavo ne 
dešimtukus, bet popierinius pi
nigus.

Šios kolonijos lietuviai džiau
giasi turėję progą minėti Lietu
vos nepriklausomybės sukaktį. 

! Parapijiečiai dėkingi savo kle
bonui kun. A. Orvidui ir sve
čiam kalbėtojams. Kaimynas.

Ruošia Šv.
Būtų ma-

THOMPSON VILLE, COHH

....

L*

koti Kristaus vynuogynui. 
Mokslo pagrindą pirmiausia į- 
gijo švento Juozapo parapijos 
mokykloje ir Saint Thomas 
High School, Scranton, Pa. Už
baigdamas High School, rudens 
metu, 1937 metais, įstojo į 
Scrantų universitetą, kur tęsė 
aukštesnį mokslą. Po dviejų 
metų studijavimo universitete, 
jaunas studentas, jausdamas 
pašaukimą, pradėjo kunigystės 
mokslą Mt. St. Mary’s semina
rijoje, Emmitsburg, Maryland. 
Būdamas seminarijoje ir po 
dviejų metų filosofijos, Vytau
tas apturėjo kolegijos laipsnį 
1941 metais. Tą patį metą pra
dėjo šv. teologijos studijavimą.

Šalę mokslo, kun. Vytautas 
nuo pat jaunų dienų, būdamas 

: studentu aukMesnėje mokyklo
je Scrantone, labai daug veikė

NEW BRITAIN. CONN.
ĮDOMŪS PAVEIKSLAI

Sekmadienį, kovo 25 d.,
Andriejaus par. salėje, 4 vai. 
po pietų bus parodyti įdomūs 
paveikslai, kurie buvo filmuoti 
pereitais metais iš Šv. . Pran
ciškaus gyvenimo. 
Pranciškaus brolija,
lonu matyti gausią publiką, ku
ri pamatytų religinio turinio 

: paveikslus, ypatingai jaunuo
menę.

I

“Darbi- 
prašome 
“Darbi-' 

nariams 
$3.00. ne neriams $4.00 į metus. 
Priklausyti prie LDS kuopos į- 
stojimo ir kitokių mokesčių nė
ra. “Darbininkas” išeina antra
dieniais ir penktadieniais, kas 
savaitę.

Visi savo atsilankymu parem- 
site gražius Brolijos darbus.

SKAUDŽIOS NELAIMĖS
Pereitą sekmadienį, kovo 18

i d., 7:30 vai. vakare, einant 
■skersai Stanley gatve, lėkda
mas automobilius pavojingai 
sužeidė Juozą Prabulį, gyv. 51 
Fairview St. Sužeistasis nuga
bentas į General ligoninę su 
policijos pagalba. Gydytojas ap
žiūrėjęs rado, kad abiejų kojų 

Kovo 9 d. kun. Agnelius Kra- kaulai nulaužti žemiau kelių ir 
sauskas. O.F.M., Šv. Juozapo 
lietuvių par. bažnyčioje apėjo 
stacijas ir pasaka pamokslą. Po 
pamaldų, svetainėje, pasakė 
kalbą apie Šventąją Žemę — taip vadinamą sukrėtimą. 
Palestiną ir Jeruzalę. Tai buvo kairioji pusė buvo suparaližuo- 
labai įdomi kalba.

Tą pačią dieną prasidėjo No- sveiksta, 
vena prie Šv. Juozapo, kurią 
vedė Marianapolio Kolegijos 
rektorius kun. Dr. J. Vaškas. 
MIC. Pasakė įspūdingas pa
mokslus apie Šv. Juozapą ir P. 
švč. Mariją. Novena baigėsi ko
vo 18 d.. 2 vai. po pietų Šv. Tė
vo ir švč. Sakramento palaimi-

J. Totilas, sekr.

“Darbininke” jau buvo rašy
ta. kad kovo 11 d. šios kolonijos 
lietuviai iškilmingai paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį. Programos vedėju buvo 
p. Juozas Makaravičius. Kalbė
jo kun. V. Puidokas iš West- 
field ir vietiniai — pp. J. F. Ma- 
koveckas ir K. Miglinas.

Visų Amerikos lietuvių viltis, 
kad mūsų šalies vyriausybė iš
laikys savo žodį, kad Atlanto 
Čarteris bus pritaikintas ir 
Lietuvai, ir ji po karo vėl bus 
laisva ir nepriklausoma.

Po prakalbų prie Bendro A- 
merikos Lietuvių Šalpos Fondo

sudaužyta. Automobilio sk>Tiaus Prirašė 20 narių.galva 
vairuotojas sulaikytas.

Pereitą savaitę p. M. Lukose-; 
vičienė, gyv. Henry St., gavo!

Visa į

J. F. M.

NEW HAVEN, CONN.

Vytauto P. Žemaičio 
įšventinimas Kunigu

SCRANTON, PA. — Šv. Juo-, 
zapo parapija, Scrantone, džiau-lSU jaunimu rąš-j

tininko ir vėliau pirmininko pa-j 
reigas Studentų ir Profesiona
lų kuopoje. Tuo pat kartu sąži
ningai atlikdavo raštininko dar
bą švento Vardo draugijoje. Il
gą laiką buvo didžiojo parapijos 
choro nariu. Nuvykęs į semina
riją, neužilgo užėmė vargoni
ninko pareigas ir prisidėjo prie 
nesuskaitomų kitų veikimų. Jo 
gražus būdas, kantrumas ir ki
ti asmeniški privalumai patrau
kė daugybę draugų ir prietelių.

Naujas primicijantas atlaikė 
savo pirmąsias iškilmingas šv. 
Mišias vasario 25-tą dieną, pu
sė po dešimt, Švento Juozapo 
parapijos bažnyčioje, Scranton, 
Pa. Pritaikintą pamokslą pasa
kė kun. dr. L. J. Mendelis, šv. 
Alfonso parapijos klebonas, 
Baltimore, Md.

giasi sulaukus savo tarpe nau
ją Kristaus darbininką, Vytau
tą Pranciškų Žemaitį. Vasario 
24-tą dieną, pusė po devynių 
ryte, diakonas Vytautas P. Že
maitis priėmė kunigystės sa
kramentą Šventos Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje, 
Wilkes-Barre. Pa. Į kunigus į- 
šventino Scrantų diecezijos vys
kupas, Jo Ekscelencija William 
J. Hafey, D. D.

Kunigas Vytautas P. Žemaitis 
yra sūnus Stanislovo ir Kle
mentinos Žemaičių, 1419 N. 
Main Avenue, Scranton, Pa. že
maičių šeimoje Vytautas yra 
vienintelis sūnus ir dvi dukte
rys — seselė Elžbieta, kuri pri
klauso Nukryžiuoto Jėzaus kon
gregacijai, Elmhurst, Pa., ir 
panelė Leokadija, kuri dirba 
valdišką darbą, Tobyhanna, Pa.

Kun. Vytautas yra gimęs ge
gužės 12-tą dieną, 1918 metais. 
Tėvelių katalikiškas auklėji
mas įbėrė Dievo sėklą jauno 
Vytauto jautrioje širdyje, kuris 
iš pat jaunystės troško pašiau-

I

i

to say anything more. This is 
what I fear. It is, of course. a 
complete deniai of the Atlantic 
Charter. and of *all principles of 
liberty. NO PEACE can lašt įf 
this is to be the manner of set- 

’tlement. We mušt work, edu- 
cate, agitate until every Ame- 
rican

SEKTINAS PAVYZDYS
Pastaruoju laiku vietos arki- 

Į diecezijos organe: “The Catho
lic Standard & Times” net dr 
kartu tilpo editorialai pavadin
ti: “What Ab</ut Lithuaniaf” 
Pirmas straipsnis buvo ne i>er 
ilgiausias, bet su 
minga, maldaujančia užbaiga, 
būtent: “God Keep Lithuania!” 
O antras, laidoje 23 d. vasario, 
buvo tiesiog milžiniškas, o ir 
savuoju turiniu labai puikus ir 
reikšmingas. Todėl klebonas 
jurgiečių, kun. dr. Vytautas 
Martusevičius, gerai supran
tantis didelę svarbą spaudos, o 
ypač gi nelietuviškos, kovoje 
už laisvę mūsų brangiausios tė
vynės, Lietuvos, sužinojęs kas 
yra autorių tų taip puikių 
straipsnių, ginančių mūsų rei
kalus, tą laikraštį ir adresą au. : reikalams užkariavo tokį įžymų 
torio tų straipsnių, prelato j plunksnos vytį, kokiu yra pre- 
vardo Havcks’o pridavė vietos'^atas Havvksas, kurs šįmet mini 
veikėjų sanbūrio sekretoriui, ‘ 
Krištopui Žemaičiui, patarda
mas tam prelatui vardu lietuvių 
padėkoti, ką, žinoma, pastara
sis ir padarė. O prel. Havvksas 
dėkodamas už padėkos laišką, iš . 
savo pusės atsiuntė tokio turi- į 
nio laišką:

d\

labai reikš-
i realizes this. 

God Bless You. 
Yours sincerely.

Edward Haicks.
Christopher Žemaitis, 

Secretary, United Lith
uanian Liberation Orgu- 
nization of Philadelphia. 
« K. Žemaitis tuoj malonėjo pa
dovanoti knygą: ‘Timeless Lith
uania’, pridavė dar ir kitos me- 

• džiagos apie Lietuvą.
Savaimi suprantama, kad taip 

kun. dr. Martusevičius, kaip ir 
! K. Žemaitis užsipelno didelio 

j. i pagyrimo už tai, kad Lietuvos

Mr.

l

25 metų sukaktį rašymo edito- 
rijalų į laikraštį: “The Catho- 

, lis Standard & Times”. K. V.

GARNIO ATSILANKYMAS

i

Saint Joan o į Are Rectory 
2025 East Atlantic Street

Philadelphia, Pen.isylvania.

March 3rd,
Dear Friend,

i Thank you so much for 
letter, which I appreciate 
much. The cruel injustice
is being done to the old Chris- 
tian civilization of Eastern 
Europe is something thatl 
rouses my deepest indignation ' 
and filis my heart with sym- i 

; phaty. If you can at any time'

1945

your 
very 
that

i

Vietinio įžymaus visuomeni
nio veikėjo, Kazio Žadeikos 
vienturtei, jaunąjai ir gražiąjai 
poniai Irenai Žadeikytei-Smitie- 
nei dienoje šv. Kazimiero — 
4-tą kovo. 1945 metų atsilankęs 
ilgakojis garnys, kaipo lauktu- 

( vių objektą, paliko jai gražų 
| sūnelį... kurio tėvo vardas yra: 
Zigmantas Smitas, o už jį vy
resnės sesutės — Enrijeta. Ir 
jie gyvena šiuo antrašu: 2619 
E. Ontario St., Phila., Pa. K. V.

Taigi mes, lietuviai, džiaugia- i give me exact and authenticj 
ės sulaukę darbštaus Kristaus'Particular of the condition of*

i

Boston Edison Company sako
...verdant kuomažiausiai vartokite 
vandens. Perdaug vandens berei
kalingai išnaudoja vitaminus.

Boston Edison Company

MUCH 0647^^2;mes sulaukę darbštaus Kristaus 
darbininko. Maldaujame Visa
galio Viešpaties, kad apdovano
tų šį mūsų jauną kunigą gau
singomis malonėmis ir kad su
teiktų jam stiprybės ir drąsu
mo gyventi pagal savo kilnaus 
pašaukimo idealus.•

Sveikiname kunigą Vytautą 
P. Žemaitį ir linkime jam kuo 
ilgiausių ir laimingiausių metų 

f Kristaus tarnyboje!

( Primicijantas ir visa pp. že
maičių šeima nuoširdžiai remia 
“Darbininką”. Scrantonietis.

i

•

Lithuania under the Reds I will 
write about in the Catholic 
Standard & Times and any 
other paper that I write for.

When I heard the President’s 
speech I was alarmed. There is 
to be no peace for Poland, Bul- 
garia, Roumania, the Baltic 
Provinces, Hungary and Yugo- 
Slovakia. In all these countries 
the matter will end with war. 
The only thing that is going to 
count is the way to handle Ger
many. There is to be no chance 
for any of the other countries

nyėioj. kur dalyvavo skaitlingai 
giminės pažįstami ir draugai 
bei draugės.

Motinėlei Onai Valiokevičie- 
nei, patėviui, broliams ir sesu
tei, močiutei ir diedukui ir ki
tiems giminėms šioj liūdesio va-į 
landoje reiškiame gilią užuojau
tą, Edvardo vėlei tegul gerasis 
Dievas suteikia amžiną ramybę 
danguje.Įvairios Žinios Iš Mūsų

Kolonijos
Praeitą savaitę motinėlė Ona

Tačiau sji Dievo pagalba' 
p. O. Krikščiūnienė.

gyv. Day St., sunkiai serga ir Valiokevičienė gavo pranešimą 
randasi General ligoninėje. Dvi iš Karo Departamento, kad jos 
savaitės atgal p. M. Dambraus- sūnus karys Edvardas P. Wil- 
kienė buvo sužeista automobi-, lis - Dvilis mirė sausio 27 d., 
lio, ir sveiksta namuose, p. Po- jnuo žaizdų .kurias gavo kauty- 
vilas Radzevičius (Ryz). buvęs įnėse prie Luzon, Philippinų sa- 
policininkas, o pastaraisiais lai-

' kais buvo parkų prižiūrėtojas, 
nimais. Į rimtai serga ir randasi savo na-

Sekmadienį. kovo 18 d. perluose.
visas šv. mišias pamokslus sa-l Meldžiamės ir linkime visiems 
kč Marianapolio Kolegijos pre- ligoniams su Dievo pagalba at- 
fektas kun. Kuprevičius. MIC. gauti sveikatą.
Tą dieną buvo antra kolekta i
Marianapolio Kolegijai.

ta.

Komp. A. Aleksis gavo laišką 
nuo savo sūnaus kapitono Nor
berto Aleksio, kad jis tapo pa
keltas majoru. Labai džiugu ne 
t.k jo tėveliui, bet ir visiems

5 / 
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' lose. Jis žuvo garbingai, eida
mas savo pareigas, gindamas 

' šios šalies laisvę ir savo bočių 
į šalį Lietuvą ir viso pasaulio 
laisvę. Velionis yra dalyvavęs 
kautynėse Guadalcanal, New 

j Georgia ir Solomons salose.
A. a. Edvardas buvo tik 22

Kovo 15 d. po ilgos ligos mirė metų amžiaus. Jis nesibijojo 
Steponas Kavaliauskas. Paliko priešų, buvo visados narsus, 
dideliame nuliūdime du sūnus, j kovojo ir mirė, kad mes ir visas 
marčias ir du anūkų, ir brolį.; pasaulis galėtų laisvai gyventi, 
Velionis buvo ilgametis LRKSA A. a. Edvardas buvo pavyzdin- 
109 kuopos narys. Lai ilsisi ra- gas jaunuolis mylėjo savo mo- 

Jmybėje! T. M.I tinėlę, patėvį, brolius ir sesutę.
TTTV Buvo mandagus ir padorus jau j nuolis. Edvardo brolis Juozas, 

r
:r
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NEW BRITAIN, CONN
Kardok

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ.. IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus.

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

;Tech. Sgt., kuris ištarnavo 31 
mėnesį Pacific’o karo fronte, 
Burmoje, Indijoj ir Kinijoj ir 
tapo sužeistas, šiuo tarpu gar
bingai atleistas iš karo tarny
bos. Taipgi trečias jaunesnis 
brolis Ernest randasi Indijoj su 
Oro laivynu. Taigi iš šios šei
mos trys sūnūs savo pareigas 
karo veiksmuose atliko bei at
lieka.

Už Edvardo vėlę atlaikytos šv. 
mišios Šv. Kazimiero par. baž-

Misijos, kurias vedė Tėvas ■ 
Geraldas, C. P. lietuvių kalba,' 
sėkmingai užsibaigė šeštadienio' 
vakare, kovo 17 d. Negalimai 
praleisti nepareiškus, kad šios) 
misijos buvo nepaprastos. Nors| 
mūsų parapija nėra labai skait-i 
linga, bet kiekvieną rytą ir va-! 
karą visi pasistengė pasinaudo
ti pamokinančiais pamokslais, 
kurie paliko gilaus jausmo ir 
atminties visiems klausytojams, 
rodosi ir pati gamta pritarė 
šioms šv. misijoms, nes oras bu
vo šiltas ir patogus. Šv. misijų 
metu kiekvieną vakarą buvo 
kalbamas rožančius už visus 
gyvus ir mirusius šios parapijos 
karius, kas suramino tėvelius ir 
gimines, kurių sūnūs, dukrelės 
tarnauja kariuomenėj. Tėvas 
Geraldas veda šv. misijas ir sa
ko pamokslus nuo sekmadienio 
kovo 18 d. lig kovo 24 d., anglų i 
kalba. Taigi, kurie negalėjot 
dalyvauti praeitą savaitę, pasi-j 
stengkite dalyvauti šią savaitę 
ir pasiklausyti pamokslų. Tėve-I 
liai paskatinkit savo sūnus ir' 
dukreles dalyvauti šiose misijo-' 
se.

Tėvui Geraldui linkima tvir-Į 
tos sveikatos ir Dievo palaimos, 
kad ilgus metelius galėtų dirbti 
Dievo garbei ir žmonijos sielų 
išganymui. M. į KMU-STON ELEVATED RAILW A Y


