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Maršalas Tito Buvęs 
Komunistų Agitatorius 
Jungtinėse Valstybėse

Boston Sunday Adverti- 
ser tilpo Howard Rush- 
more straipsnis iš Wash- 
ingtono, kuriame iškelia
ma sensacija, kad prieš 
tris metus Jugoslavijoje 
atsiradęs “Tito” Josif 
Broz Sovietų Rusijos re
miamas, ir greičiausiai, 
jos užsispyrimu Amerikos
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Šiomis dienomis sugrįžo, 
iš Pacifiko karo tarnybos Į 
Vincas Kudirka, Jr. Jis iš 
California vyksta lėktuvu 
į namus pas savo žmonelę 
ir tėvelius praleisti atosto
gas. Vinco Kudirkos žmo-
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ir Anglijos dabar pripa- nejė Genovaitė (Valat-
žintas Jugoslavijos milita- 
ris vadas, (reiškia fakti- 
nas tos šalies diktatorius) 
esąs ne kas kitas, kaip bu
vęs Amerikoje Komunistų 
partijos agitatorius Ru
dolph Baker. Jis Jungtinė
se Valstybėse įvažiavęs ne- 
legališkai 1925 m. ir daly
vavęs vadovavime “alka
nųjų” maršavimuose — 
(hunger marches) ir įvai
riose riaušėse, Detroite. 
Chicagoje ir Pittsburghe. 
Išbuvęs du metu komunis
tų vadu Pittsburghe, jis 
buvo paskirtas raudonųjų 
organizavimui Chicagoje, 
o vėliau panašioms parei
goms Detroite. Vėliau 
1933 m. šis Rudolph Baker 
tapęs išsiųstas į Lenino 
Institutą bolšev i k a m s, 
Maskvoje ir iš ten šion ša
lin nebegrįžo.

Tą visą mysteriją at
skleidęs dienraščiui N. Y. 
Journal American, vienas 
jugoslavas, buvęs Komu
nistų Internationalo agen
tas, artimas Stalino drau
gas, kurio priežiūroje šis 
Rudolph Baker veikęs ir jo 
rekomendavimu išsiųstas 
į Lenino Institutą. Nors 
dienraštis šio buvusio 
aukšto komunistų parei
gūno turi vardą ir adresą, 
bet jo saugumo dėlei nepa
skelbia. Statė Departmen- 
to oficiozai rodę jam Ba
keno pasporto atvaizdus ir 
vėliausius maršalo Tito at
vaizdus dėl palyginimo. 
“Nėra jokios abejonės, kad 
Rudolph Baker yra ‘mar
šalas Tito’ — pareiškė šis 
buvęs komunistų pareigū
nas. A.

!

kaitė) ir dukrelė Genovai
tė gyvena su savo tėveliais 
Rosiindale, Mass. Vinco 
tėveliai pp. Vincas ir Ana
stazija Kudirkai gyvena 
Norwood, Mass.

Vincas Kudirka, Jr. išbu
vo Pacifike apie 28 mėne
sius. Jis dar nėra matęs 
savo dukrelės, kuri dabar 
yra 20 mėnesių. Taigi po 
tokio ilgo nesimatymo bus 
malonu visiems susitikti. 
Linkime Vincui Kudirkai 
laimingai sugrįžti pas sa
vuosius.

Garsios industrijinės vokiečių Ruhr srities, Dusseldorf miestas, kuris 
skaudžiai subombarduotas laike Alijantų puolimo.

t pati lietuvių tauta, pati 
Lietuvos liaudis 1940 me-

i Bal. 4 d., kun. Pranciš
kus Juškaitis, Cambridge 
lietuvių par. klebonas pa
sidavė į Šv. Elzbietos ligo
ninę, Brighton, Mass. Jis 
pradėjo jaustis silpnas. 
Kelis kartus apalpo. Dak
tarai surado širdies užde
gimą. Ligonis bus priežiū
roje Dr. Casey, širdies spe
cialisto.

tais!”
Lietuvių tautos ateitį 

“išsprendė” ne lietuvių 
tauta, ne Lietuvos liaudis, 
bet saujalė lietuvių tautos 
išgamų su pagalba Lietu
vos priešų — sovietų Ru
sijos bolševikų, kurių klas
tingus balsavimus rėmė 
ginkluota raudonoji armi
ja.

Lietuviai Kariai Karo 
Frontuose

dienomis Karo 
pranešė.

ar sužeisti

Šiomis 
Departmentas 
kad Europos karo fron
tuose užmušti
šie lietuviai kariai: T. Sgt. 
Danielius V. Kirminas, sū
nus p. Antaninos Kirmi- 
nienės, gyv. Mendon St.. 
Worcester, Mass., užmuš
tas; Pfc. Alfonsas J. Baš- 
kis, p. L. A. Baškienės vy
ras, gyv. Worcester, Mass., 
sužeistas; Leit. Adolfas A. 
Janulis, vyras p. Izabelės 
Janulienės, gyv. Hardy St 
So. Boston, sužeistas.

Pacifiko karo srityje su
žeistas Pfc. Stasys J. Ku
lis, vyras p- Pranės J. Ku
lienės, gyv. Springfield, 
Mass.

Brookiyno lietuvių kvis- 
lingų laikraštis “L.” rašo:
“Kiek tai liečia lietuvių 

tautos ateiti, tai ji jau yra 
išspręsta — išsprendė ją

Kun. Juškaitis Ligoninėje
Melskimės, kad liga neį- 

sigalėtų ir nenusilpnintų 
mūsų gero ir uolaus kuni
go - visuomenininko.

Amerikiečiai Jau Valdo 
Okinawa Salos Šeštą Dalį

Naciai Suėmė Vengrų
Vyskupą

Lietuvių Maldos Diena Už 
Lietuvą Ir Teisingą Taiką

J. E. Arkivyskupas Richard J.
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Guam, bal. 5 — Jung. 
Valstybių karo jėgos jau 
užėmė maždaug šeštą dalį 
Okinawa salos.tši sala yral 
tik 325 mylios nuo Japoni
jos.

Japonai smarkiausiai gi- 
’na tą salą, nes amerikie-^ 
čiams ją užėmus bus daug 
lengviau pasiekti ir pačią 
Japoniją.

—... —

Roma, bal. 5 — Vengrų 
nacių organizacijos agen
tai suėmė katalikų vysku
pą Mindzenty iš Veszprem, 
Vengrijos, ir jį laiko kaipo 
užstatą.

Sakoma, kad kiti du ka
talikų prelatai, arkivysku
pas Juozas Groesz iš Ka- 

įlosza ir vyskupas Alizas 
iShvoy iš Szekesfehervar, 
> užmušti militariose ope
racijose.

Argentina Pasirašė 
Chapultepec Sutartį

Cushing, D. D., Pasakys Pamokslą Vatikano Laikraštis Atsišau-

Sekmadienį, balandžio-April 22 d., 4 vai. 
po pietų, Šv. Kryžiaus Katedroje, Bostone įvyks 
iškilmingos pamaldos už pavergtų Lietuvą ir 
teisingų taika pasauliui.

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

3. Pamokslas — J. E. arkivyskupas Richard J. Cush
ing, D. D.

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

Malda už Lietuvą ir teisingą taiką pasauliui — 
ba kun. P. M. Juras, Lietuvių Maldos Dienos 
miteto pirmininkas.

Šv. Dieve — gieda chorai ir

kia Nesunaikinti Viennos t

1.
2.

4.

5.

Ra-

Paryžius, bal. 5 — J. VJšinimo? Anglijos ir Ame- 
Trečiosios armijos trys 
šarvuotos divizijos, vado
vaujamos leit.-gen. George 
S. Patton’o, nuo Gotha ir 
Suhl traukia link Leipzig. 
Beliko tik 60 mylių, kad 
perkirsti Vokietiją į dvi 
dali toje srityj.

Britai užėmė Onabrueck 
ir veržiasi link Hanover.

i Alijantai laimi visuose 
j frontuose. Britai perėjo
■ Weser upę.

Nors vokiečiai ginasi, bet 
jau neparodo tokio organi
zuoto atsparumo, kokį pa
rodydavo pirmiau. Gali 
būti todėl, kad vokiečiai 
turi panešti didelius nuos
tolius. Štai per pastarąsias 
14 dienų Alijantai paėmė 
280,000 vokiečių į nelaisvę.

Apskaičiuojama, kad 
nuo kovo 21 d. vokiečiai 
prarado nemažiau kaip 
315,000 savo kareivių abie
jose Rhine upės pusėse.

rikos kariuomenės užima 
miestus ir randa tik sene
lius, moteris ir vaikus. Vo
kiečių kareiviai pūna tarp 
Volgos ir Vistūlos”... Jei 
vokiečių kareiviai pūna 
Rusijos žemėje, kodėl A- 
merikiečiai apsupo tarp 
120,000 ir 150,000 nacių 
kareivių Ruhr slėnyje? Jei 
rusai išžudė nacius prie 
Volgos, kodėl Amerikos ir 
Britanijos kariuomenės 
apsupa apie 90,000 nacių 
kareivių Olandijoje? Jei 
rusai išžudė nacius tarp 
Volgos ir Vistūlos, kodėl 
sovietų Rusijos armijos 
rytų fronte nepasivaro ar
čiau Berlyno? Jos sustojo 
prie Oder upės,
mylių nuo Berlyno, ir 
vi, jau tris mėnesius.

Niekas neginčija, 
rusai sumušė nacius,
rusai neturėtų ginčyti, kad 
be Amerikos tankų, lėktu
vų, šautuvų, kanuolių, tro- 
kų, maisto, rusai būtų bu
vę sutriuškinti. Ir dabar, 
Amerikos ir Britanijos la
kūnai ar nebombarduoja 
nacių vietų, kad prirengus 
rusams kelią? Alijantų la
kūnai atlieka ilgą kelionę, 
kad pagelbėjus rusams pa
sivaryti pirmyn, o rusai 
visą kreditą sau priskaito.

apie 30 
sto-

kad 
bet

Rusai Giriasi Laimėjimais

Maskva, bal. 5 — Sovie
tų Rusijos laikraštis 
“Pravda”, rašo, kad “ka
ras prieš vokiečius laimė
tas ne Nemuno ar Rhine 
upių, bet prie Volgos. Ko
dėl Amerikos kariuomenės 
nesutinka nacių pasiprie-

Mexico City, bal. 5 —Ar
gentinos valdžia oficialiai 
įstojo j Amerikų tautų šei
mą. pasirašydama taip va
dinamą Chapultepec su
tartį, kuri buvo sudaryta 
ir pasirašyta Inter-Ameri- 
kų Konferencijoj.

Jung. Valstybių valsty-
Vatikano Miestas, bal. 5

— Vatikano laikraštis ‘Os-Į 
iservatore Romano’ atsi-; bės departmentas pareiš- 
šaukia į karo vadovybes, kė, kad atšauks visus eko- 
kad išvengtų nuo sunaiki- nominius suvaržymus, ku- 
nimo istorinio Viennos!rie buvo padaryti prieš 
miesto. Argentiną.

AMERIKOS-RUSIJOS ARMIJOS 
SUSITIKSIĄ Į 10 DIENŲ

3000 AMERIKOS LĖKTUVŲ 
DAUŽĖ KIEL, HAMBURGĄ

Londonas, bal. 5 — Dau
giau kaip 3000 Amerikos 
lėktuvų paleido bombas į 
nacių povandeninių laivų 
bazes Kiel ir Hamburg.

Išdaužė aero d r o m u s 
šiaurės Vokietijoje.

Sovietų Kariuomenės Netoli 
Viennos, Austrijoje

Sakoma, kad mieste vyk
sta civilinis karas. Prane
šama, kad rusų dalys pa
siekė miesto pakraščius.

Angliakasiai Reikalauja 
Pakelti Algas

United Mine Workers u- 
nija, kuri atstovauja 72,- 
000 darbininkų, kurie dir
ba kietųjų anglių kasyk
lose, reikalauja pakelti al
gas 25 nuošimčiu ir mo- 
kvti “royalty” po 10c. už 
kiekvieną toną.

Londonas, bal. 5.—Sovie
tų Rusijos kariuomenės 
pasivarė 6 mylias link 
Austrijos sostinės Vien
nos.

kai- ________
Ko-i I J____

• muel Roseman, specialis 
visi i Prezidento Roosevelto pa

siuntinys, pareiškė, kad A- 
lijantų armijos iš vakarų 
pusės ir rusai iš rytų pu- 

jsės susitiks Vokietijoje į 
savaitę ar 10 dienų”.

Galimas dalykas, kad 
karas pasibaigs į savaitę 

j ar kitą: nacių kareiviai 
si žmonės. į tūkstančiais pasiduoda.
Art. Rapolas Juška apsiėmė vargonais pritarti, i 

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

Lietuvių Maldos Dienos Komitetas atsišaukia į vi-i 
sas lietuvių kolonijas, kad lietuviai iš anksto ruoštųsi i 
dalyvauti pamaldose. Pageidaujama, kad kiekvienoje 
parapijos bažnyčioje lietuviai padarytų giedojimo 
praktikas, kad Katedroje išeitų gražus giedojimas. 
Bendra visų giedojimo praktika įvyks sekmadieni, ba
landžio 22 d., 2:30 vai. po pietų. Šv. Petro lietuvių par.i 
bažnyčioje. So. Bostone.

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

6. Suplikacijos
žmonės, vargonais pritariant.

7. Įstatymas Švč. Sakramento.
8. Tegul Būna Garbinamas — gieda chorai ir visi žmo

nės.
9. O Salutaris — gieda visi.

10. Tantum Ergo — gieda visi.
11. Garbinkime Švč. Sakramentą — gieda chorai ir vi-;

Londonas, bal. 5. — Sa- nes nemato vilties 
> laimėti.

karą

Senatas Atmetė Priverstino 
Darbo Bilių

VVashington, D. C. — J. 
V. Senatas 46 balsais prieš 
29 atmetė bilių, kuriuo bu
vo siekiama “įšaldyti” 
darbininkus būtinuose ka
ro darbuose.

Darbininkų Radio Programa
Nuo 1:30 iki 2:30 vai. po piety

poj Turės Vykti Kautis Su 
Japonais

Washington, D. C., bal. 5 parvažiuos dviem ar trim 
Gali būti praeis daug mė-;savaitėm atostogų, o gal ir 
nėšių po laimėjimo perga- mėnesiui, bet tuoj po to tū
lės Europoj, kol dauguma rėš vykti į Pacifiko sritis 
Amerikos kareivių galės kautis su japonais, 
grįžti į namus. j Kaikurie kareiviai iš

Pasibaigus karui su Vo- Prancūzijos turės vykti į 
kietijos naciais, kaikurie Philippinų salas.

šeštadienį, balandžio 7 d., 1:30 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Darbininkų radio programa. Per visą valan
dą, būtent, nuo 1:30 vai. turėsime progą klausyti gra
žių lietuviškų liaudies dainų ir muzikos kūrinėlių iš 
\VESX stoties, Salėm, Mass.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 kilo
cycles 1:30 vai. po pietų.

Radio Koncertas
Lietuvių Darbininkų Radio koncertas įvyks sek

madienį. gegužės-May 20 d., 3:30 vai. po pietų, Jordan 
Hali. Bostone. Koncerto programą išpildys mūsų įžy
miausieji artistai Anna Kaskas, Rapolas Juška ir mu- 
zikalis trio — smuiką, cello ir pianu, vadovaujant 
smuikininkei p. Albinai Antanaitytei.

Nuoširdžiai kviečiame visus iš anksto nusipirkti 
koncerto tikietus ir dalyvauti koncerte. Tikietų galite 
gauti pas pardavėjus arba kreipkitės tiesiog į centrą— 
Darbininkas Radio, 366 W. Broadvvay, So. Boston 27. 
Mass. Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449.
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įvairios žinios
Cr

Sovietai Reikalausią 16 Balsy 
Pasaulio Taikos Organizacijoje | ♦
VVashington, bal. 5 — Iš Stalino diktatūros okupa- 

tikrų šaltinių sužinota, cijoj. Stalinas Jaltos kon- 
kad po Jaltos 
jos Stalinas 
Churchill ir 
kad pasaulio 
nizacijoje sovietų Rusija žadėtų užgrobtų 
turėtų 16 balsų, nes tiek bių? Stalinas 
respublikų sovietai užgro- munistai smerkia diktato- 
bimu pasisavino. San rius ir diktatūros valdžią, 
Francisco konferencijoje, bet ar sovietų Rusijos val- 
balandžio 25 d. sovietų Ru- džia nėra diktatūrinė - to- 
sija reikalauja trijų balsų. 
Stalinas iki šiol gavo iš A- 
lijantų visą ką tik reikala
vo. Jis reikalavo padalinti 
Lenkiją, bet Churchill ir 
Rooseveltas pradžioje ne
sutiko. Lenkijos dalinti ne
norėjo, nes ar ne Anglija 
pirmutinė stojo ginti Len
kiją? Ar prez. Rooseveltas 
nėra sakęs, kad Lenkija ratorių, 
nebus padalinta, bet atsta- didžiųjų Europos ir Ame- 
tyta nepriklausoma vals- rikos 
tybė? Bet Stalinas nenusi- Bet 
leido ir reikalavo 
padalinti. Rooseveltas ir 
Churchill sutiko. Stalinas 
reikalauja daugiau ir dau
giau iš Alijantų. Stalinas 
yra užgrobęs Pabaltijo ' 
valstybes: į Balkanų vals- taikos išlaikymui

konferenci- ferencijoje gavo ką norė- 
pareikalavo jo. Ar San Francisco kon- 
Roosevelto, ferencijos delegatai išrei- 

taikos orga- kalaus, kad Stalinas atsi- 
j valsty- 

ir visi ko-

talitarinė?
Apie komunistų “demo

kratiją” štai ką yra pasa
kęs IVinston Churchill: — 
“Komunizmas supūdo tau
tos sielą, padaro ją niek
šiška ir alkana taikoje, že
ma ir pasibiaurėtina kare. 
Sovietai yra tamsioji Mas
kvos galybė, būrys konspi- 

susirinkusių iš

VVashington, D. C., 
5 — 0WI paduoda surink
tas žinias apie Japonijos 
laivyną ir jo personalą. Sa- 

ikoma, kad Japonijos Lai- 
į vynas taip daug prarado 
savo jūreivių, kad impe
ratorius Hirohito įsakė 
savo jūreiviams du kart 
pamąstyti pirm negu sau 
padaryti “hara-kiri” — 
saužudystę.

Japonijos Laivynas pra
rado mažiausia 262,000 jū
reivių. Japonai dar turi a- 
pie S50.000 jūreivių.

Karo Mobilizacijos Direkto
rius Atsistatydino

2

miestų požemių”, 
tokiems konspirato- 

Lenkiją riams didžiųjų Amerikos 
valstybių ir Britanijos va
dai neišdrįso pasakyti: 
“Ne”. Ar San Francisco 
konferencijoje bus kitaip? 
Jei bus sudaryta pasaulio 

i organi- 
tybes Alijantų neįsileidžia: zacija. ar Stalinas gaus 16 
sudarė sutartį su Prancū-;balsų? Jei Amerika parei- 
zija (Alijantų neatsiklau- kalaus 48 balsų, vieno 

valstybei, ar

VVashington, D. C., bal. 5 
— Šiomis dienomis atsi
statydino James F. Bvr- v
nes. Karo Mobilizacijos di
rektorius. Prez. Roosevel- 
tas jo atsistatydinimą pri
ėmė ir jo vieton paskyrė 
Fred. M. Vinson, federalių 
paskolų administratorių.

Naciai Nušovė Amerikos 
Generolą

c.

sęs): didžiausios ir derlin- kiekvienai 
giausios provincijos Kini- Stalinas sutiks? 
joje yra Stalino įtakoje.

Demokratinių valstybių 
vadai užtikrino visoms pa
vergtoms tautoms ketu
rias laisves, bet jos tų lais
vių neturės, jei jos liks

Ar sovietų valdžia sutiks 
be karo grąžinti Pabaltijo 
valstybėms 
Latvijai ir Estijai ir ki
toms, kurias užgrobė, lais
ves ir nepriklausomybes?

Lietuvai,

Vatikano Miestas — So
vietų Rusijos bolševikų 
laikraš č i a i “Raudonoji 
žvaigždė”, “Iz vesti a”, 
“Pravda” ir Maskvos radio 
visuomet iškraipo Jo 
Šventenybės Popiežiaus 
Pijaus XII kalbas. Todėl 
Vatikano laikraštis “Os
servatore Romano” reika
lauja, kad sovietų Rusijos tuomet Rusijos

spauda išspausdintų Po
piežiaus Pijaus XII kalbas 
ir pareiškimus' ištisai. Va
tikano laikraštyj rašyto
jas sako: “Jūs mus kalti
nate. Taigi duokite įrody- 
į mų”. Straipsnio autorius 
reikalauja, kad bolševikai 
išspausdintų tai. ką Popie
žius Pijus XII yra pasakęs, 

žmonės

A. L. R. K. Naujos Anglijos Fede 
racijos Apskričio Seimelis

kinti vietos sąlygoms. Šio 
drabužiams rinkti vajaus 
skelbimas apylinkėse pa
liekamas vietos centre- 
liams. Būtų naudinga 
skelbti bažnyčiose, salėse, 
laiškais, per radiją, spau
doje, prakalbose, paraduo
se ir kitokiomis priemonė
mis, pagal vietos sąlygas.

Labai svarbu atžymėti 
lietuvių prisidėjimą šiam 
bendram darbui. Praneši
mus vietos spaudoje, fak
tus apie nuveiktąjį darbą 
patartina per savo komite
tus pateikti ir BALF cent
rui, rašant taip: United 
Lithuanian Relief Fund of 
America, 19 West 44 St., 
New York 18, N. Y.
Kaip Rūbus Rinkti

Rūbams rinkti geriau
siai suorganizuoti darbuo
tojų grupę, įsteigti rinki
mo stotį, eiti per namus 
rinkti rūbus geografiškai 
pasiskirsčius teritorijas: 
blokais, gatvėmis, apylin
kėmis. Kiekvienoms pen
kioms grupėms patartina 
turėti vieną kapitoną. Tro- 
kai arba automobiliai ga
lėtų rūbus gatvės kampe 
perimti. Apie planus, kaip 
manote rūbus savo apy
linkėj rinkti, svarbu pa
skelbti iš anksto, bent dvi 
dienas prieš rūbų rinkimą.
Numatyta Tokia 
Tvarka:

Balandžio - April 1 iki 7 
d. vedama pranešimų skel
bimo programa.

Nuo bal. 8 iki 15 ragina
ma sunešti rūbus į priė
mimo punktus.

Nuo bal. 16 iki 25 eiti per 
namus ir rinkti rūbus.

Nuo bal. 26 iki 30 skelbti 
davinius, daugiau rinkti ir 
programą pakartoti, taip 
pat paruošti rūbus siunti
mui į nurodytuosius san
dėlius.
Lietuvių Diena Bal. 23

Kiekvienai tautybei pa
tarta ruošti savo dieną. 
Lietuviams parinkta ba
landžio 23, Šv. Jurgio die
na. Svarbu tą dieną dau
giausia minėti 
pos Lietuvai 
mą.
San Francisco 
jos. Netenka nei aiškinti, 
kaip svarbu priminti ko 
plačiausiai, kad yra tokia 
valstybė, kaip karo sunai
kinta ir pagalbos reika
linga Lietuva. Apie tai bus 
netrukus plačiau pranešta.
Rūbų Rinkimas 
Per Teatrus

Renkant rūbus galima 
susitarti su vietiniais te
atrais, kurie tą dieną gaii 
leisti matyti paveikslą už 
atneštus, pav., 5 svarus rū
bų, vietoj bilieto. Tai gali
ma padaryti bet kokioj 
pramogoj ar įstaigoj.
Milžiniškas Darbas — 
Milžiniška Talka

Vajaus darbe yra pasi
žadėję dirbti 698,132 apy-

Commander Harold E. Stassen pasakoja laikrašti-' 
ninkams apie savo užsibrėžimą. kąd jis sieks visuo
menės nuomonės dėl daromų taikos žygių. Jis yra bu-j 
vęs Minnesota gubernatorium ir jam tik ką sugrįžus iš 
Washingtono, kai jį patiko šeima, patiko ir laikrašti
ninkai St. Paul stotyj.

- - -

Lietuviai Dalyvauja Bendrame 
Drabužių Rinkime I

VVashington, D.
Jung. Valstybių trečiosios 
divizijos generolas Mauri- 
ce Rose pateko į nacių ne
laisvę. Vokietijos nacių 
karininkas nušovė gen. 
Rose, kada pastarasis, ne
matydamas išeities, pra
dėjo nusiginkluoti.

4000 Nacių Iškėlė Baltą 
Vėliavą

Visam karo paliestam 
pasauliui nepap rastai 
trūksta drabužių. Nėra net 

_ priemonių drabužiams ga
minti. Įvairių tautų šalpos 
fondų vajai drabužiams 
rinkti pasibaigė kovo 31 d., 
o balandžio 1 d. prasidėjo 
didysis vajus rinkti drabu
žius visiems nuo karo nu- 
kentėjusiems. Šis vajus y- 
ra žinomas kaip United 
Nationai Ciothing Collec- 
tion. Jame dalyvauja per 
50 pašalpos įstaigų, tarp 
jų ir Bendrasai Amerikos 
Lietuvių Pašalpos Fondas-

I

I

Londonas, bal. o Lux- xjnited. Lithuanian Relief 
emburg radio praneša, kad;Fund of America. 
Alijantų lakūnai, lekioda- 
mi virš Ruhr. matę kaip lentas 
apie 4000 vokiečių, iškėlę; 
baltas vėliavukes, pasida
vė alijantams arti Hagen, 
10 mylių į pietus nuo Dort- 
mund.

Jau buvo skelbta, kad Federacijos seimelis įvyks
ta balandžio 22 d., Brocktone, Šv. Roko parapijos sve
tainėje. Bet tą dieną seimelis neįvyks, nukeliamas į ge
gužės 6-tą dieną. Seimelis nukeliamas, nes balandžio i 
22 d. įvyks Bostone. Šv. Kryžiaus Katedroje pamaldos 
už Lietuvą. Kadangi šios pamaldos yra labai svarbios 
ir sutrauks dideles mases lietuvių, susirūpinusių Lie
tuvos likimu, tai Federacijos apskričio valdyba, įver
tindama šį kilnų Kunigų Vienybės žygį ir permatyda
ma, kad pamaldos už Lietuvą turi daugiau reikšmės, 
kaip seimelis, mielu noru sutiko seimelį nukelti į virš 
minėtą dieną.

Apskričio valdyba kviečia visus Federacijos sky
rius prisiųsti skaitlingai delegatų; taipgi visas katali
kiškas organizacijas ragina, kad seimelyje būtų re
prezentuotos. Seimelyje dalyvaus Brocktono miesto 
Majoras p. Downey, valstybės gubernatoriaus atstovas 
adv. p. J. Grigalius ir Bostono miesto mavoro sekreto
rius p. C. Brooks. L. D. S. Centro pirmininkas kun. P. 
Juras skaitys paskaitą. Taigi gegužės 6 d. 1 vai. po pie
tų. Šv. Roko parapijos svetainėje, Brocktone, skaitlin
gai pasirodykime iš visų kolonijų.

Dvasios vadas kun. J. Vaitekūnas 
Pirmininkas A. Daukantas 

Raštininkas B. Jakutis

galėtų spręsti ar Šventa
sis Sostas yra reakcijonie- 
riškas ir ar bando apsau
goti karo kriminalistus, 
kaip kad kaltina bolševikų 
spauda.

Jo Šventenybė Popiežius 
Pijus XII pakartotinai yra 
pasmerkęs totalitarinį re
žimą, kuris yra ne tik prieš 
politinę laisvę, bet taip pat 
peržengia žmogaus teises, 
Dievo įstatymus ir Evan
gelijos principus, sako 
“Osservatore Romano”.

Popiežius Pijus XII nie
kad nėra kalbėjęs apie ne
apykantą arba kerštą arba 
sadistinį sunaikinimą, 
kaip kad kalba totalitari
nių valstybių vadai. Jis 
kalbėjo ir kalba kaip vy
riausias tėvas ir Krikščio
niškos civilizacijos globė
jas.

Vajui vadovauti prezi- 
_____ > Rooseveltas pa
kvietė pagarsėjusį pramo
nininką Henry J. Kaiser, 
kuriam talkini n k a u j ai 
Jungtinių Tautų Pašalpos 
ir Atsistatymo Adminis
tracija — UNRRA.
Reikia 150 Mil. Svarų

Amerikoje per šį vajų 
užsibrėžta surinkti dėvėtų 
rūbų 150 milijonų svarų. 
Norima aprengti 125 mili
jonus žmonių, kurių tarpe 
30 milijonų vaikučių. Šiuo 
reikalu kalbėdamas Kon
grese, prezidentas Roose
veltas pabrėžė, kad karo 
paliestuose kraštuose, dėl 
drabužių stokos, žūsta be
veik tiek žmonių, kiek 
miršta nuo bado. Vieninte
lė priemonė drabužiams 
dabar gauti yra iš Ameri
kos geraširdžių žmonių.

Vajaus metu surinktieji 
; drabužiai bus siunčiami 
nemokamai ten, kur jų 
pirmiausia reikės. Ren
kant drabužius nebus žy- 

,mima, kuriai valstybei 
įduodami drabužiai skiria-

mi. Drabužių 
riaušių, ypač 
Prašoma duoti 
išvalytus drabužius, 
syti nereikia. Pageidauja
ma ir medžiagų.
Kaip Drabužiai 
Renkami

Drabužių rinkimas orga
nizuojamas miestų apy
linkėmis. Kiekvienoj apy
linkėje bus centrelis, su
darytas iš įvairių organi
zacijų, tikybinių grupių, 
mokslo įstaigų, darbinin
kų organizacijų, pramo
nės atstovų, klubų, šalpos 
įstaigų ir t. t. Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Fondo 
ir jam talkininkaujančių 
organizacijų skyriai bei 
veikėjai prašomi centre- 
liuose dalyvauti ir veikti.
Vadovautum Darbui

Bendram tikslui dirbda
mi, lietuviai amerikiečiai 
dalyvaus kilniame darbe, 
kurio vaisiais naudosis ir 
lietuvių tauta. Savo paty
rimu mes galėsime duoti 
gyvų pavyzdžių kitiems, o 
iš kitų patys pasimokysi
me. Labai svarbu, kad 
BALF skyriai, draugijos, 
visa organizuota visuo
menė ir veikėjai gražiai 
pasižymėtų šiame darbe. 
Lietuviai prašomi imtis 
iniciatyvos ne tik patiems 
stoti darban, bet ir kviesti 
kitų tautybių įvairių gru
pių žmones bendram dar
bui. Lietuvių parapijos, vi
sos įstaigos, dirbtuvės, 
krautuvės prašomos būti 
darbo centreliais. Drabu
žiai bus renkami ir einan
čių per namus savanorių 
rinkėjų. Lietuviams svar
bu ir šioj srityj pasižymė
ti, ne tik talkininkauti, bet 
ir organizuoti.

Krautuvininkai 
tuvių savininkai 
pataupyti dėžių
žiams siųsti. Reikės san
dėlių drabužiams krauti ir 
palaikyti. BALF sandėlys, 

' 101 Grand Street, Brook- 
• lyn 11, N. Y., taip pat bus 
naudojamas šiam dideliam 
darbui.
Vietos Sąlygos

Kiekviena apylinkė turė
tų susitvarkyti ir prisitai-

reikia įvai- 
megstinių. 
išskalbtus,

Pro-

Ta diena

apie pašal- 
reikalingu- 
visai arti 

konferenci-

linkių komitetai su 93,- 
975,322 nariais. Dirbs 28 
tikybinės įstaigos, 19 na- 
cionalių aptarnavimo į- 
staigų, 4 darbo unijos, 4 ū- 
kininkų sąjungos. Ameri
koje yra 179,742 bažny
čios, kurių 157,766 bažny
čių veikėjai darbuosis. Di
džiausią kooperaciją teiks 
bažnytinių organizacijų 
nariai. Iš 55,807,366 baž
nytinių grupių organizuo
tų asmenų talkininkaus 
net 31,250,783 asmenys. 
Antras didžiausias organi
zuotas vienetas, atstovau
jąs 15,844,949 narius, tai 
moterų organizacijos na
rės. Fraternalių organiza
cijų nariai seka trečioj vie
toj, su 15,235,607 nariais. 
Organizuotų darbininkų 
unijos duos 13,646,000 
žmonių. Kur yra Rotary, 
Kiwanis, Lions organizaci
jos, jos visos vadovaus ar 
prisidės milžiniškam dar
bui. Tarp darbo organiza
cijų priešaky dirbančių, 
patys Baltieji Rūmai pa
kvietė 50 šalies vadų dar
bui.
BALF Talka 
Įvertinama

Prašyti rinkti rūbus pa
kviesta talkon kiekviena 
patyrusi įstaiga bei orga
nizacijos. Tarp jų, BALF 
buvo viena pirmųjų. Ma
tysit, girdėsit ir skaitysit 
daug šūkių. Per ištisus 
mėnesius paruošiamiajam 
darbui dirbo 51-nos šalpos 
įstaigos žmonės. Paaukota 
daug laiko visoms smulk
menoms suplanuoti. Daug 
laiko paskirta ir šūkiams. 
Jų prirekomenduota, at
siųsta šimtai. Pateiktas ir 
mūsų, BALF, jau išpopu
liarintas šūkis, kuriuo ei
dami surinkome ketvirta
dalį milijono svarų rūbų: 
You Spare, They Wear. šis 
šūkis, drauge su kitais, 
davė United Clothing Col- 
lection Campaign vedė
jams mintį priimti vyriau
siu šūkiu:

i What Can You Spare 
That They Can Wear?

Šiuo šūkiu tikima paska
tinti kiekvieną vyrą, mote
rį ir vaikutį rinkti drabu
žius karo sunaikintiems, 
nuvargintiems žmonėms.

BALF Valdyba.

HARTFORD, CONN.

Paieškome Giminių
Sausio 22 d., 1945 m. Hartfor

do mieste mirė Vincas J. Mon- 
taitis apie 60 m. amžiaus. Buvo 
nevedęs, kilęs iš Lietuvos. Paėjo 
nuo Papilio. Hartforde išgyveno 
39 metus. Priklausė prie drau
gijos. Paliko kiek turto, bet 
niekam nepaskyrė — neužrašė 
ir joki giminės nėra žinomi. 
Taigi, kas žinote apie jo gimi
nes, malonėkite pranešti drau
gijai:

St. Johns Ev. Society,
P. O. Box 2, Station A, 

Hartford, Conn.
(3-6)

RAUDONIEJI UŽĖMĖ 
BRATISLAVĄ

DABAR PAS JŪSŲ KRAUTUVININKUS ..

ir dirb- 
prašomi 

drabu-
Londonas, bal. 5 — Rusi

jos raudonoji armija užė
mė vokiečių įsteigtos slo
vakų “respublikos” sosti
nę Bratislavą, ir sakoma, 
kad raudonieji tik dvi my
lios iki Viennos, Austrijos 
sostinės.

Raudonieji jau visai už
ėmė Vengriją.

$85.00 u p
32.00 u p

Factory to you
Monuments
Markers

Al! lettering and delivery
anywhere in New England 

W rite for catalog

Memorial Granite Co, Ine
159 Hancock Street 

Quincy, Mass.

Imkite 6 butelius, Šiandien!
Authorized Bottier: Pepsi-Cola Bottling Co. of Eoston. 

1380 Soldiers Field Rd., Tel. Algonguin 2400
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Kelias Į Vergiją
Austrijos rašytojas, dabar Anglijos pilietis, Frie- 

drich A. Hayek, parašė knygą vardu “Kelias į Vergi-1 
ją”, kurios turinys dabar spausdinamas įvairiuose A- ■ 
merikos laikraščiuose ir žurnaluose. Vienas jų, Boston1 
Traveler, savo editoriale šitaip apie tą knygą atsilie-j 
pia:

“Autorius pats stebėjo savo šalį einant tuo liūdnu 
keliu. Jis matė, kaip jo šalies valdžia beplanuodama nu
slydo į socializmą, paskui stebėjo plevėsuojant ant jos 
viršūnės kūjo ir pjautuvo vėliavą ir galų gale nacių ■ 
svastiką viską nušlavė. Autorius yra gimęs Austrijoj, 
dabar tapęs Britanijos piliečiu. Jis parašė tą knygą 
kaipo testamentą Anglijai ir Amerikai. Jis stebi, kad 
tos dvi šalys pradeda žygiuoti tuo pačiu nelaisvės ke
liu. Ar taip vadinamas pasaulio saugumas jau yra pa
muštas vergijos pamušalu? Ar biurokratija pagimdo 
autokratiją? Ar galutinis raidžių kaitaliojimas Wash- 
ingtone išsivystys į OGPU, ar į GESTAPO? Skaityk 
šiuos be galo svarbius straipsnius, kurie telpa Trave- 
lery, Readers’ Digest, ir Chicago University Press. 
Juos reikia skaityti neskubiai, gerai įsigilinti, apsvars
tyti ir atsiminti”.

Tos knygos tūrio branduolys yra šitoks:
Pusę savo gyvenimo autorius išgyveno Austrijoj, 

labai gerai pažino gretimą Vokietiją, pabuvojo Ameri
koj ir Anglijoj. Pastaruoju laiku jis pradėjo įsitikinti, 
kad tos pačios jėgos, kurios suardė Vokietiją, darbuo
jasi ir Amerikoj. Perdaug jau bjaurūs ir kruvini nacių 
darbai teikia mums saugaus įsitikinimo, kad nėra ga
limybės totalitarinei tvarkai čia įsigyventi. Bet atsi
minkime, kad prieš kokią 15-20 metų toks pat įsitiki
nimas buvo ir Vokietijoj. O bet gi niekad nelauktas da
lykas ten įvyko. Daug dalykų, kurie tuomet vyko Vo
kietijoj, vyksta ir šičia: pernelyg didelis valstybės gar- 
bavojimas, fatalistinis pasidavimas “neišvengiamai į-! 
vykių eigai”, nuolatinės organizuotės bei valstybinės j 
rykiuotės svaigulys ir t. p. (Čia tas vadinama planavi- i 
mu). Patsai pavojaus nu jutimas čia mažesnis negu! 
tuomet buvo Vokietijoj. Didžiausias tragiškumas glū- 
ti tame, kad Vokietijoj daugelis “geros valios” socia
listų kaip tik padėjo (nejučiomis) įsikurti tokiai tvar
kai, kurios paskui nebegalėjo pakęsti. Mažai kas tesu
pranta, kad nacizmas ir fašizmas kaip tik iš socializ-| 
mo išsivystė. Tokie vadai kaip Mussolini, Lavai, Quis- 
lingas pradėjo nuo socializmo ir baigė fašizmu bei na
cizmu. (Net pačiame nacizmo varde — National Sočia-. „ . ..
lism — įterpta socializmo idėja). Nacizmo branduolį mirtį iš bado.
kaip tik ir sudaro buvusieji komunistai — spartakai.' Individualizmas bei asmeninės žmogaus teisės iš- 
Ir dabartinėse demokratijose yra nemaža tokių* kurie, i sivystė iš krikščionybės, kuri gerbia žmogų kaipo žmo- 
širdingai neapkęsdami nacizmo, tai biauriai tiranijai gų ir pripažįsta jam laisvą valią. Ir ta individualinė 
kaip tik ir nejučiomis darbuojasi. Dauguma tokių ne- žmogaus laisvė kaip tik buvo priežastimi, kad žmonijo- 
sąmoningų veikėjų yra palankūs socializmui. Jie i je pakilo mokslo ir kultūros pažanga. K.

- *

Marinų vadai Iwo Jima saloj, dešinėj — Lt. Gen. 
Hollan M. Smith, Commander of Fleet Marine Force in 
Pacific area, ir Maj. Gen. Clifton B. Cates, commanding 

i the 4th Marine Div.

mano, kad kompeticijos bei ekonominio lenktyniavimo 
sistema reikia pakeisti “ekonominiu planavimu”. Bet 
ar gi tai ne traginga, kad mes beplanuodami padaryti 
ko daugiausia gero, savo nepdairumu atsiekiame kaip 
tik griežtai priešingų pasekmių? Savo tikslui atsiekti 
“planuotojai” nori sutverti ko didžiausią pajėgą, su
koncentruotą ko mažiausioj asmenų grupėj. Demokra
tija tam priešinasi. Čia tai ir kyla susikirtimų tarp 
demokratijos ir planuotojų.

Daugelis socialistų klaidingai mano, kad atimda
mi nuo paskirų žmonių galią ir atiduodami tą kolekty
vią galią kokiai vienai grupei, kad ir valstybei, jie tuo 
būdu sumažins galios pajėgumą. Kaip tik priešingai, 
jie tą galios pajėgumą pernelyg išugdo. Pavyzdžiui, aš 
galiu tik ekonominiai nuo galingo milijonieriaus pri
klausyti. Visame kitame jis manęs nevaržo. Gi mažiau
sias biurokratinės valstybės valdininkas gali mane 
varžyti visose gyvenimo smulkmenose. Tad valdinin
kėlio galia yra nepalyginamai didesnė už milijonie
riaus galią. Menkiausiai apmokamas Amerikos darbi
ninkas kur kas laisvesnis ir laimingesnis už Vokietijos 
fabrikantą ir brangiai apmokamą Rusijos inžinierių 
ar menadžerį. Mūsų darbininkas gali pasirinkti darbą 
koks jam patinka ir gyventi, kur ar kaip nori. Jam už 
tai negręsia nė jokia bausmė nė jo gyvenimui pavojus, 
kaip kad gręsia fabrikantui ar inžinieriui totalitari
nėse valstybėse.

Mūsų karta pamiršo, kad privatinės nuosavybės 
sistema yra geriausias laisvės sargas. Kai ekonominė 
galia yra privatinėse rankose, tai mus paliečia vien' 
ekonominės būklės atžvilgiu. Šiaip jau esame nepri
klausomi. Bet kai ne tik ekonominė, bet ir visokeriopa 
valdžia yra valstybės galioje, tai mes gyvename kaip 
tikrieji vergai. Gerai sakoma, kad tose šalyse, kur vie
nintelis darbdavys yra valstybė, ten mažiausias savis- 
tovis nusistatymas reiškia arba mirties bausmę, arba

GARBINKITE DIEVĄ
(Kun. P. M. Juro, LDS Cen
tro pirmininko, kalba Dar
bininkų Radio Velykinėje 
programoje, šeštadienį, ko
vo 31 d. š. m.)

______ 3
1 . Z_____  ■ ■ -“S

kasdien, meldžiamės visa
da, tik ne visi meldžiamės 
nuoširdžiai, ne taip, kaip 

i Kristus mus mokino. Bet 
balandžio mėnesio 22 d., 4

mai beveik visame pasau
lyje yra lydimi sužalotųjų 
ir pavergtųjų širdį verian- j valandą po pietų, Naujo
čiais raudojimais. Sibiro sios Anglijos lietuviai no- 
tundrose, koncentracijos rime sulieti savo troški- 
stovyklose mūsų viengen- mus į vieną galingą maldą 
čiai stingsta nuo šalčio ir už savo močiutę Lietuvą ir 
bado. Žinia, kad karo nu- už teisingą taiką. Tą die- 
teriota Lietuva yra virtusi ną,kurie tik galės, lietuviai 
kapais ir kad joje pilna važiuos į šventojo Kry- 
žuvusiųjų sausų kaulų, pa- žiaus ‘Katedrą, Bostone, 

: kaltė, kuri užsipelnė turėti .didina jų sielvartus. O kas melstis už Lietuvos laisvę 
~~ ’ ", kiek ir nepriklausomybę. Pul-

daug lietuvių, išsimėčiusių kas dvasiškių ir tūkstan- 
po platųjį pasaulį, nebetu- čiai tikinčiųjų pakels bal- 
ri antgamtinės dvasios gy- są prieš “istus”, kurie no- 
vybės ir pūva dvasios mir- ri, kad katalikiškosios Kie
tyje. Prisidengią veidmai- tuvos nei ženklo neliktų, 
ningais šūkiais, nešioja Garbinsime Dievą, dėkosi- 
vardą gyvųjų, bet jie yra me Jam už visas malones 
mirę. Svarbu, kad ir šiuos ir, permaldaudami 
paliestų Dievo malonės darytus 
dvasia, kad ir iš jų susida- maldausime pasigailėjimo, 
rytų dvasinė kariuomenė., “Dieve, kursai Velykų 
Juk Viešpats Jėzus yra'iškilme suteikci liui
rJ r»i n , ,/vn n n m 11 Ii a»v> n *

vaistų, pasiųsk meldžian- 
tiems savo žmonėms dan
giškų dovanų, kad būtų 
verti pasiekti tobulą laisvę 

crv-

Aleliuja! Aleliuja! Visa
me pasaulyje katalikų baž
nyčiose šiandien suaidėjo 
Aleliuja. Šiandien Bažny
čia gieda: “Laiminga ta 

1 ■ - - — - - “ * — —

S tokį gerą ir tokį didį Atpir- Į galėtų atpasakoti, 
kėją” (Exultat). Aleliuja!! 

į Šis hebrajų kalbos žodis 
reiškia: “Garbinkite Die
vą”. Hallelu — garbinkite;

1 Jah yra sutrumpintas Jah- 
,ve — Dievas.
i Išrodo, jog visos aplin
kybės teilkiasi, kad Vely- 

ikas padaryti linksmiausia 
švente. Su Kristumi visa 

i gamta keliasi iš numiru
sių. Velykos tad, nešda- 

i;mos mums gyvybės ir pri- 
■ įsikėlimo mintį, linksmina 

širdį ir padeda apgalėti 
gyvenimo skausmus ir nu
liūdimus...

Gavėnios metu perkrati- 
nėjome savo mintis, žo
džius, darbus ir apsileidi
mus. Bandėme išsivilkti iš 
senojo nuodėmingojo žmo
gaus, o apsivilkti, tapti 
nauju žmogumi, panašiu į 
Tą, kuris jį sutvėrė. Išga
nytojo kančios dienose lyg 
kokiame veidrodyje matė
me Kristaus begalinę mei
lę. Kentėjęs ir miręs už 
mūsų kaltes Kristus prisi
kėlė mūsų džiaugsmui. Už 
tat kryžius stiprina mūsų 
tikėjimą ir viltį ir uždega 
meilę. Kryžius yra, tarsi, 
kokia sakykla, o Kristus— 
didžiausias pamokslinin
kas. Aleliuja!

Senojo Įstatymo prana
šas Ezekijelis matė lauką, 
pilną sausų kaulų. Dievo 
galybe pranašo tartas žo
dis apvilko kaulus raume
nimis, apdengė juos oda ir 
įėjo į juos dvasia ir atgijo 
ir atsistojo ant savo kojų 
labai didelė kariuomenė 
(Ezek. 37, 10). Tūkstan
čius, milijonus dvasiniai 
mirusių Kristus yra paža
dinęs naujam gyvenimui. 
Iki pasaulio pabaigos žmo
nės patirs Kristaus begali
nio gailestingumo ir mei
lės. Aleliuja!

Karo dievaičio širdį dras
kančios meliodijos bando i Maldos laimėjo kovą su 
nustelbti mūsų Velykų A-! turkų laivynu prie Lepan- 
leliują. Aleliu jos giedoji-lto. Tikintieji meldžiamės

y • _ v •

už pa-
nusikalt i m u s,

džiaugsmas nuliūdusiems, 
laimė nelaimingiems ir 
gyvybė mirštantiems bei 
mirusiems.

Praeitis tarsi pirštu pa- įr patektų į amžinąjį 
rodo, jog medžiaginės ga- venimą”. Aleliuja! 
lios ir plika politika nors --------------------------
daug žada, bet teduoda' 
apsivylimus ir net pražūtį, prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
“Kišk atgal savo kalaviją 
į jo vietą”, sako karalių 
Karalius; “nes visi, kurie 
ima kalaviją, pražus nuo 
kalavijo” (Mat. 26, 52). 
Mūsų vienatinė viltis Kris
taus gailestingume. Ir mū
sų tėvynės Lietuvos prisi
kėlime daug priklausys 
nuo dvasinės kariuome
nės. Tikiu, jog malda ga
lingesnė už kalaviją; net, 
drįstu sakyti, jog malda 
ištikimųjų Kristaus sekė
jų yra visagali. “Ir visa, 
ko tik prašysite maldoje 
tikėdami, gausite”, sako 
Išganytojas (Mat. 21, 22). 
Malda ir pasitikėjimas 
Dievu išgelbėjo tris jauni
kaičius ugnies krosnyje. 
Malda suteikė drąsos ir 
jėgų dievobaimingai naš
lei Juditai išlaisvinti Betu- 
liją ir visą Palestiną nuo 
Asyrijiečių. Tikinčiųjų 
maldos sutraukė grandi
nes ant Šv. Petro rankų ir 
stebuklingu būdu išvedė 
jį iš kalėjimo į laisvę. 350 
m. šv. Jokūbas maldomis 
nugalėjo Persų karaliaus 
Saporo II kariuomenę ir 

j išgelbėjo miestą Nizibis.

Jau išėjo iš spaudos NOVENA

Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal, C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ
KAS, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

i

DEMONSTRATING sign a-' 
bove, Jay Twigg of Boston 
emphasizes silence concerning 
war manuevers. His daddy, 
Lt. Edward J. Twigg, is a doc- 
tor serving aboard combat 
ship. Cocker spaniel agrees.'

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

2.

Susirėmimas Girioje
Ant rytojaus svečiai išvažiavo, išskyrus 

Bezicką, kurs, pasinaudodamas busimojo 
jaunikio teisėmis, žadėjo ilgiau paviešėti. 
Vakarykščias Eugenijos elgesys buvo jam 
neaiškus. Tačiau Bezickas niekados nemėgo 
gilintis į priežastis. Psichologija buvo jam 
svetima, neištirta giria. Elgdamasis pagal 
įgimtą lenkams egoizmą, jis ėmė gyvenimą 
kaipo plačią areną, kurioje jam lemta nu
veikti dideli darbai, kurių kilnumą jis verti
no tiek, kiek jie naudos galėjo jam atnešti. 
Kas ėjo pagal jo norą, buvo gera, gi kas kliu
dė jo tikslą — smerktina. Kitokios etikos ne
pažino. Atsižvelgimą į svetimas teises jis tik 
iš teorijos buvo nugirdęs, įsigilinimą į kito 
jausmus ar norus skaitė gryna nesąmone. 
Viską ėmė prievarta, nes buvo įsitikinęs, kad 
gausiai apdovanotas jo asmuo, tarsi kokia 
žydri kometa, gali viską nuo kelio nušluoti. 
Ypač’jautėsi drąsus ir nenugalimas šitam 
Lietuvos kampely, kur bajorai, kad ir kiek 
apsišvietę, buvo belaisviškai pasidavę lenky
bei. Kiekvienas pas juos atvykęs lenkas jau
tėsi kur kas svarbesnis, negu savo tėvynėj.

Užteko tik pratarti kelis žodžius varšavine ar 
krokavine tarme, ir smulkieji Lietuvos bajo
rėliai klausė lenko tarsi iš dangaus atsiųsto 
pranašo. Ateivio protas, taktas, dorovė netu
rėjo reikšmės: jį priimdavo atvirom rankom, 
su visomis jo ydomis ir trūkumais. Didžiau
sias Lietuvos bajorėlių rūpestis — įtikti len
kams; didžiausia baimė — nepasirodyti prieš 
juos Lietuvos meškinais. Net ir stambesnieji 
dvarponiai pigiai duodavosi sužavėjami viso
kių Lenkijos perėjūnų. Lenkų kalba buvo pa
sas į dvarponių salionus ir į kuklias smulk- 
bajorių seklyčias. Viens tik kaimietis nerodė 
ponams lenkams reikiamos pagarbos ir nuo
lankumo. Senoviškas vergiškumas išdilo su 
baudžiava.

Bezickas veikiai pastebėjo, kad vienu tik 
pasirodymu pavergė savo įtakai bajoriškąją 
to kampelio visuomenę. Nereikėjo jam nė vi
sų savo talentų atskleisti: užteko tik lenkiš
kai išsižioti, ir Lietuvos bajorai lenkėsi prieš 
jį, kaip prieš aukštesniosios kultūros pa
siuntinį. Jis iš nakties jau atsibudo pasakiš
ku didvyriu. Toks lengvas laimėjimas pradė
jo jau nusibosti.

Bet štai atsiranda mažas keblumas: Euge
nija nejučiomis pasirodo palanki litvoma- 
nams. Ji užtarau ja daktarą Bitiną.

Tikram, nesuteptam lenkui, užgrūstam 
siauro patriotizmo rage, būtų tiesiog baugu 
išgirsti Lietuvos dvarponio dukterį užtariant 
litvomanus. Tai atrodytų lyg šventvagystė — 
nepaliečiamos šventovės užteršimas. Bet Be

zickas buvo pažangesnis. Jis, gimęs didvyriu, 
mėgo kliūtis ir keblumus. Pergalė, sunkiau 
laimėta, atrodė jam svarbesnė ir jos vaisiai 
kur kas gardesnį. Taigi, ne be smagumo pa
stebėjo, kad Eugenija nebuvo tokia vienpu
siška, kaip kitos lenkiškos išauklėtos bajorai
tės: vos išsižiojai, ir viskas laimėta. Nėra pro
gos nei savo iškalbos parodyti. Čia gi bus dar
bo. Reikės kalbėti, įtikinėti, atskleisti mik
lias diplomatijos vinges. O gal ji jau susipa
žinusi su tuo Bitinu? Kaip bus smagu išrau
ti iš jos širdies gal jau užsimezgusį palanku
mą ir pačiam užimti ten vietą! Malonu įsi
vaizduoti, kaip tasai litvomanas atidarys 
burną, susidūręs su tokiu nenugalimu opo
nentu, kaip ponas Bezickas. Ha! ha!

Rodos, ir saulutė pritarė lenko jausmams: 
taip puikiai švietė rytuose. Diena tokia graži, 
medžiuose čiulba paukščiai, toli laukuose 
skamba šienpjūvių daina. Ir Bezicko sieloj 
viskas dainavo. Tik, kad tos lietuvių dainos 
neatitinka jo skonio. Gaida kažkokia liūdna, 
tysli, nepaslanki. Kodėl jie neužtraukia mū
siškio krakoviako? Bet ką čia iš lietuvių no
rėti: jiems dar toli gražu iki lenkų kultūros. 
Viskas čia kitaip, bet ponai tie patys, o jų 
turtas...

Bezickas godžia akia apžiūrėjo puikias 
dvaro trobas, didelį sodą, plačius laukus, ku
rie rodėsi be galo, be krašto.

Kieme tarnas laikė pabalnotą žirgą.
— O kam tas arklys? — paklausė Bezickas.

— Tai panaitės arklys. Ji tuoj išjos į laukus, 
— atsakė tarnas.

— Kokios panaitės? Ar panos Eugenijos?
— Taip. Ji kasdien joja pas darbininkus.
— Hm... hmm... — sumykė Bezickas. — Ži

nai ką, ar nesurastum ir man kokį kuiną? 
Jeigu yra, tai greitai pabalnok. Aš padabosiu 
šitą, kad nepabėgtų.

— Kur gi nebus, yra. Tik nežinau, ar ponas 
Tautgėla...
— Nebijok, ponas nieko nesakys. Gal neuž

ilgo aš pats čia būsiu ponas.
Tarnas akyliai į jį pažvelgė ir kiek dvejo

damas nuėjo išpildyt įsakymo. Tuo tarpu a- 
tėjo Eugenija, visiškai į kelionę pasirengusi. 
Labai nustebo, pamačiusi Bezicką laikant jos 
arklį.

— Labą rytą tamstai, — atsakė į mandagų 
jo linktelėjimą. — Kas atsitiko? Kur tarnas?
— Aš jį pavariau, nes pats noriu panelei pa

tarnauti, — saldainiška šypsena atsakė Be
zickas. — Išsiklausinėjęs, kad jojate į laukus, 
pasiryžau panelę palydėti. Ar leisite?

Eugenija patempė lūpą. Jei kada, tai da
bar Bezickas buvo jai nepageidaujamas. No
rėjo likti viena su savo mintimis. Kaip čia juo 
nusikratyti?
— Iš tiesų, nežinau... Tai labai prozalška ke

lionė. Aš nevykstu giriosna svajoti, tik pri
žiūrėt darbininkus. Nenorėčiau tamstos var
ginti.

^Bus daugiau)
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MOSI) SODALIETES

VADOVIŲ SUVAŽIAVIMAS
Naujosios Anglijos Sodaiiečių 

Apskrities Valdyba ir kitos so- 
daliečių veikėjos bu\4> suvažia
vusios š. m. kovo mėn. 11 d. 
Brocktone. Mass.. aptarti soda- 
licijų veikimą.

Dvidešimts su viršum veiklių 
sodaiiečių vadovių iš įvairių ko
lonijų savo sesiją pradėjo šv. 
Roko parapijos salėje. Po mal
dos. kurią sukalbėjo apskrities 
prefekte p-lė Ona Norkiūtė. ir 
seimo protokolo, kurį paskaitė 
protokolų raštininkė p-lė Geno
vaitė Zekevičiūtė iš kurios buvo 
su mažomis pataisomis priim
tas. sekė nuodugnios diskusijos 
dėl seimo rezoliucijų vykdymo.

GRAŽI VEIKLA
Džiugu buvo girdėt, kad jau

nosios sodalietės gražiai dar
buojasi.

Visose kolonijose sodalietės 
uoliai dalyvavo BALF drabužių 
rinkime.

Įsikūrė kelios naujos moterų 
sodalicijos tose parapijose, kur 
jų dar nebuvo.

Visose parapijose veikia Ma
rijos Vaikelių grupės, kurioms 
priklauso mūsų būsimos soda
lietės. Vasario mėn. buvo atgai-’ 
vintą Brocktone. Mass. Marijos I 
Vaikelių kuopa.

Visur Sodalietės prisideda 
prie Fondo grįžtantiems ka
riams. Tik vienoje parapijoje 
nėra šio fondo.

Norvood. Mass., sodalicija 
kas mėnesį siunčia linksmus, 
paguodžiančius laiškelius ka
riams.

Ir tos 
šiol dar 
Lord. S.

taikinti jo nurodymus savo 
kimui ir susilaukia gražių 
šių.

Tose parapijose, kur yra 
nuolynas. sodalietes nemažai 
padeda ir aukoja seselėms.

Visų kolonijų atstovės pasi
žadėjo reguliariai siųsti žinias į 
sodaiiečių skyrių “Darbininke”.

Gana plačiai buvo diskutuoja
ma seimo rezoliucija įtraukt į 
apskrities centrą kitas sodalici- 
jas. šiuo reikalu pavesta rūpin
tis apskr. prefektei ir raštinin
kei.

Atstovė iš Latvrence. Mass. 
domėjosi Katalikų Akcijos va
sariniais kursais. Lankiusios 
šiuos kursus Sodalietės ją pain
formavo apie juos. Tas buvo į- 
domu ir naudinga visoms.

Buvo svarstomi ir būsimo sei
mo reikalai. Seimas jau anks
čiau nutarta šaukti Nashua'je. 
N. H.

Vytis Ir Erelis" Rėmėjų

Michael Reese Hospital, Chicagoje, slaugės, turi savo “žvakės uždegi
mo” ceremonijas. Jos visos įstojo į U. S. Cadet Nurse Corps, kad prisidė
jus darbu karui laimėti ir gelbėti sužeistuosius.

g

Reikia tikrai pasidžiaugti, kad kun. Dr. K. Urbo
navičiaus leidžiamoji knyga — VYTIS IR ERELIS su
silaukė į trumpą laiką 203 rėmėjus. Tas parodo, kad 
kun. Dr. K. Urbonavičių žmonės myli ir gerbia.

Pastaruoju laiku į rėmėjų eiles įstojo sekantieji:
10.00
10.00
10.00

NUOTYKIAI TARP SESIJOS I 
DARBŲ

CAMBRIDGE, MASS

i 
sodalicijos. kurios iki 
neveikė pagal Tėvo'

J., planą, jau pradeda ,sura^lm4-

Kun. Antanas Ezerskis, Wilkes-Barre, Pa. 
Kun. P. Garmus, Easton, Pa..............................
Kun. J. Misius, N. S. Pittsburgh, Pa. #...........
Boris Beverage Co. — Arlauskas ir Skinderis, 

So. Boston, Mass.
Advokatas Juozas Gailius, So. Boston, Mass. 

■ Juozas Baltramaitis, Auburn, Mass.................
iJonas Vaičiulis, Hartford, Conn............ -.........
Bernardas Tamulevičius, Worcester, Mass.....
Waiter Zaremba, Manchester, N. H.................
Ona Marcinkienė, So. Boston, Mass.................
Mrs. C. Shapalis, Newton, Mass.....................
Vincas T. Savickas, So. Boston, Mass.............
Feliksas A. Zaleskas, So. Boston, Mass..........
Juozafina Kašėtienė* Brockton, Mass. ...........
K. Šejefkienė, So. Boston, Mass........................
Stanis Tvaronaitis, Hartford, Conn. ...............
Juozas Lekys, Dorchester, Mass.....................
Jonas Savukynas, Newburyport, Mass..........

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
1.00
1.00
1.00

Velykų šventės mūsų bažny- Bostone, Šv. Kryžiaus Katedro- 
čioje gražiai praleistos. Prisi-lje įvyks pamaldos už Lietuvą, 
kėlimo mišias atnašavo kun. P. Į J. E. Arkivyskupas R. J. Cu- 

. Aukštikalnis, S. J. Seselės irlshing. D. D., pasakys pamokslą. 
Į bažnyčios prižiūrėtojas p. J. ’ Pamaldų metu bus giedamos 
! Kontrimas pasirūpino gražiai; lietuviškos giesmės. Cambri- 
j išpuošti altorius. Prisikėlimo' džiečiai raginami visi tą dieną 
mišiose ir per visas 
šias žmonės gausiai 
matėsi ir mūsų parapijos karių, i zacijos 
Per šventes mūsų parapijos ka
rių “Garbės Sąrašas” stovėjo 

Į netoli Kristaus Karsto, kuris lig 
, prašyte prašė maldų iš mūsų už 
i tuos, kurie apkasuose ugningais 
šautuvais sutiko Velykas ir ku
rių vardai ten surašyti. Neviena 
motina nubraukė karčią ašarą, 
suklupusi prie Kristaus kojų ir 
pažvelgus į karių sąrašą, 
dėmės ir mes už juos.

I

BERŽELIS_____
Visų apleistas ir sunykęs. 
Kaip nelaimingas vargdienėlis. 
Laukų platybėj pasilikęs 
Bestovi beržas svyruonėlis.I
Užmiršo, rodos, jį likimas. — 
Šaly nei draugo, nei kaimyno, 
Tik šiaurio vien rūstus kauki- 
Ledais krūtinę surakino. Imas 
Sniegai jam liemenį apžėrė, 
Šakelės perlais apšarmojo, 
O jis mintyse pasinėrė,

■ Jisai giliai užsidūmojo...
Sapnuoja jis gegužės dienas. 
Ankstybą giesmę vyturėlių. 
Gelsvai pražydusias purienas

Sodalietės savo posėdyje ture-. Ir saldų kvapą pumpurėlių, 
jo malonių svečių — kun. Joną: 
Kidyką. S. J., kun. Antaną Bal- 
trušiūną iš Cambridge. Mass. ir! 
kun. Feliksą Norbutą iš Brock-; 
ton. Mass.

Trečią valandą Sodalietės inj 
corpore dalyvavo šv. misijų pa
baigoje Šv. Roko bažnyčioje.

Po pamaldų visos posėdžio 
dalyvės drauge su svečiais va
žiavo vakarienės į “Country 
Home”. Hanson. Mass. Neapsė
jo be nuotykių. Vietoj atvykti 
4 vai. kelionėje paklydusi grupė 
vos pasiekė savo tikslą 5:30. 
Ačiū VVorcesterietėms už kelio

i

Vaidenas jam ūksmingas gojus. 
Meiliai bešvpsanti saulelė.
Ir nedrąsi, užsidūmojus
Prie jo prigludusi eglelė...

O čia šiaurys labiau vis siaučia, 
Pikčiau kas kartą šaltis spau

džia.
Bet jau berželis nebejaučia. —
Jis vis gražyn svajones audžia...

Ašarėlės.

i

kitas mi-j dalyvauti Katedroje pamaldose, g Kerutis, Milton, Mass..............................
Ypatinga^ organi-l^^y Tamulaitienė, So. Boston, Mass. ......

ĮCharles Lukšis, Hollywood, Col.................
■ Simonas Razvadauskas, So. Boston, Mass. 
Michael Lukis, N. Weymouth, Mass..........
Ant. Venskunas, Waterbury, Conn............

į Vera Beliauskienė, Worcester, Mass........
Mrs. Mary Gilbert, So. Boston, Mass........
Sister M. Anthony, Wilmington, Dėl........

Tik sukalbėjęs maldą ir atsi- 
' sėdęs prie stalo kun. J. Kidykas 
apsižiūrėjo, kad jam jau reikia 
grįžti į Brocktoną ir pradėti mi
sijas vyrams. Su juo i 
drauge ir kun. Norbutas. Labai 
gaila buvo sodalietėms. kad jų 
malonūs svečiai turėjo taip 
greit jas apleisti.

Na. jos nutarė užprašyti Tė
velio Kidyko, S. J., intencija šv. 
mišias, kurios buvo kun. Norbu- 
to atlaikytos Šv. Roko par. baž
nyčioje.
SESIJA TĘSIAMA

I

Baltrušiūnas ragino, kad ir mū
sų sodalietės daugiau veiktų šia ' 
kryptimi. Jo kalba įtikino pasi-j 
kalbėjimo dalyves ir jos steng-i 
sis tą mintį vykdyti.

Buvo iškeltas ir uždarų reko
lekcijų klausimas. Mergaitės ! 
juo susimteresavo ir bus sten-! 
giamasi sudaryti progą atlikti!

išvvko toki35 rekolekcijas.

authorities, 
kitten 

camera. 
Chicag". 

• b.ead-

CAMOUFLAGED CAT — Ir- 
r.ocent of disturbar.ee he is 
causing feline 
tnree-colored malė
stares plaintively at 
He is or. display at 
Ar.:.-C: uelty Societ 
a .aite: Accoraing to direct-
or Dr. VA A. Young. tri-col- 
ored f c malė cats are comrnon 
būt thi cc nues in malė kilty 

" scicntific raritv.

Vakarier.es metu buvo tęsia- i 
ma sesija. Tėvelis Norbutas iš
kėlė mintį, kad kviečiant į susi
rinkimus ar seimus kalbėtojus 
gera yra iš anksto jiems nuro
dyti temą, kad kalbėtojas galė
tų tinkamai pasiruošti ir būtų 
daugiau naudos. Prefektės nu
tarė iškelti šią mintį savo soda- 

1 licijose.
Vakarienės metu buvo plačiai 

pasikalbėta ir apie Kataliku 
Akcijos skyrius, kaip jie veikia 

> daugiausia vid. vakaruose. Kun.

j

Šio suvažiavimo dalyvės: pa-i 
neles Irena Keršiūtė, Pranė Ba-> 
nionytė ir Albina Matačinskai- 
tė iš Aušros Vartų parap.. 

į Worcester. Mass.. p-lės Teofilė 
I Aukštikalnytė ir Marijona Jur- 
gelionienė iš Šv. Kazimiero pa
rapijos, VVorcester. Mass., p-lės 
Anelė Smolskytė. Pazr.iokaitė ir 

iRukštelytė iš Šv. Jurgio para- 
• pijos Norvvood, p-lės Agnietė ir 
Elzbieta Drevinskaitės iš Lo- 
well, p-lė Ant. Aloskaitė iš 
Lavvrence. Mass., p-lės Genovai
tė Zekevičiūtė ir Valerija Jan
kauskaitė iš Cambridge, Mass.. 
p-lės Elena Laucevičiūtė, Rūta 
Ykasalaitė, Florencija Tamule
vičiūtė, Zofija Lukasevičiūtė ir 
Ona Norkiūtė iš Brockton, 

! Mass. Buvo dar dvi viešnios iš 
j Norwood ir Lavvrence. kurių 
vardų nenugirdome. Atleiskite.

Bro( ktonietė.

Serap Plūs lngenuity Eųual 
Eųuipment, ARC Girls Prote

Į "Mūšy Sodalietes"

SCRAP I OR CRAFTSMEN'—This Red Cross field man (left) is salva?- 
ing prige pieees of metai from a bembed Jap plane, and the serap vili be 
used in Ked Cross eraft shops in the DuUh New Guinea area. At right is 
one of the finished produets. a bracelet. on*which T/5 Ihomas Silvestro, 
of New York, u putUnj fuushtng touches.

-

Aušros Vartų Parapjos 
Sodalicija,

dalyvavo, į už Lietuvą.
savo susirinkimuose I 

prašomos paraginti, kad visi' 
nariai vieningai pasirodytų. Or-Į 
ganizacijų vėliavos nebus rei-j 
kalo vartoti, nes yra nutarta 
pasirodyti be jokių vėliavų iš i 
visų kolonijų. Maldos diena už! 
Lietuvą ir teisinga taika pasau
liui, yra labai svarbi. Mes lietu
viai tą dieną ne tik popietį, bet- 
visą dieną turėtube skirti mal
dai už Lietuvą, nes tik per mal
dą dar yra viltis išlikti lietu
vių tautai. Pamaldos už Lietu
vą yra kun. P. Virmauskio su
manymas, kuris rūpinasi ir dir
ba. kad lietuviai gausiai daly
vautų. Cambridžiečiai. būkime 
jautrūs, supraskime reikalą ir 
pamaldose už Lietuvą pasirody- 
kime ko skaitlingiausiai.

Balandžio 3 d. išvyko karo 
tarnybon jaunuolis J. Adomavi
čius, sūnus p.p. Adomavičių. J. 
Adomavičius, būdamas namuo
se, buvo veiklus jaunuolis, pri-

Mel-

klausė prie parapijos choro, a- 
lumnų ir Vyčių 18 kps. Linkime 
jaunuoliui J. Adomavičiui ge
riausių sėkmių karo tarnyboje.

sirgęs. Linkime jam greit 
pasveikti, ir pasimelskime už jo 
sveikatą. A. D.

KELIAMAS KARIAMS 
FONDAS 

Penktadienį, balandžio 13 d., 
vai. vakare, parapijos svetai- 

‘‘Centų Kermo-

I 
l IŠVYKO KARO TARNYBON

Kovo 7 d. š. m. išvyko karo 
tarnybon Jonas Petrušauskas, 
gyv. 30 Union St. Laikinai buvo 
Fort Devens. Jis yra baigęs 
Rindge Technical High School. 
Buvo įžymus sportininkas ir 
žaidė Nekalto Prasidėjimo par. 
basketball ratelyj ir taipgi 
Cambridge Rubber basketball 
ratelyj.

Linkime jaunam kariui Jonui 
Dievo palaimos karo tarnyboje!

Rap.

Velykų šventėse mus aplankė 
sekantieji kariai: Įeit. E. Šaka
lys, aviacijos Įeit. B. Palaima, 
puskr. sužeistas ir grįžęs iš ka- 

iro fronto S. Palaima ir viršyla 
P. Mankauskas.

8
nėję įvyksta 
sius” ir visas jo pelnas skiria- 

i mas karių fondui. Šį parengimą, 
j i kaip ir pirmąjį, rengia parapi

jos alumnai. Iš pirmo parengi
mo užsiliko daug gražių dovanų 
neišleistų ir darbštus alumnie- 
čiai pasirūpino jų dar daugiau. 
Atsilankę, visi turės progą lai
mėti naudingų dovanėlių, o kas 
reikšmingiausia, savo atsilan
kymu paremsite šį gražų alum- 
nų žygį, kurie tiek yra užsispy
rę, kad tik pagerbus jūsų sū
nus, suteikti jiems dovanėlių ir 
jų garbei išleisti knygą. Gra
žesnio sumanymo negali būti. 
Užtai, remkite šį parengimą, 
kuris yra jūsų pačių naudai. 
Norintieji teikti aukas kareivių 
fondui, galite aukas įteikti Se
selei Amerencijai. kuri yra la
bai susirūpinusi šiuo alumnų 
siekių sėkmingumu ir prirengi- 
mu karių garbei knygos.
SĄJUNGIEČIŲ VAKARIENĖ 

IR ŠOKIAI 
šeštadienį, balandžio 14 d., 7 

vai. vakare. Columbus svetainė
je, įvyksta Cambridge Moterų 
S-gos 22 k]»s., šauni vakarienė 
su šokiais. Sąjungietės visados 
turi sėkmingus ir neužmiršta
mus parengimus, taigi ir šiuo 
sykiu jos yra pasirengusios vi
sus dalyvius puikiausiai pavai- ■ 
šinti. ir kviečia jaunus ir senus, j 
nes būsiąs parengimas dėl visų.’ 
Pelnas skiriamas įrengimui ka-' 
rių garbės vėliavai. Sąjungiečių' 
susirinkimas įvyksta sekmadie
nį, balandžio 8 d. tuoj po pas-' 
kutinių mišių. Bilietų platinto
jos raginamos tą dieną sugrą
žinti neišleistus bilietus. Taipgi 
sąjungietės kviečia jaunimą,! 
kurie nenori dalyvauti vakarie
nėje, 
žanga

I

VVorcester. Mass.
Mėnesinis susirinkimas 

ros Vartų parap. Sodalicijos J- 
vyko kovo rnčn. 6 d. ir buvo nu
tarta kalbėti rožančius šios pa
rapijos karių intencija.

Kovo mėn. 18 d. Sodalietės 
surengė gražų vaidinimą “Liur 
do Stebuklas”, kuriame dalyva
vo p-lės Rita Keršytė, F. Zaka- 
raitč. Nelė Smolskytė. Lucija ir 
Marcelė Meškinytės. Svarbiau
siąją rolę vaidino p-lė Irena 
Keršytė.

Vaidinimas gražiai pavyko.
Albina Matačinskaitė.

Auš-

i

tik pasišokti su maža į- 
50c.

jienkios savaitės kaip i
I
I

Jau
sunkiai serga p. J. Lokošiūnas. 
p. Lukošiūnas randasi Cam
bridge Mt. Auburn ligoninėje. 
Linkime p. Lukošiūnui greit pa
sveikti.

Pamaldos Už Lietuvą
Balandžio 22 d., 4 vai. p. p.,

Pirmadienio vakare, balan
džio 2 d. pas parapijos kleboną 
kun. P. J. Juškaitį lankėsi sve
čiai kunigai iš South Bostono, 
kun. P. Virmauskas ir kun. Dr. 
K. Urbonavičius. Kunigas P. J. 
Juškaitis šiuo metu yra su-

ATSIMINKITE SIAS PAPRA- 
STAS KETURIAS TAISYK-

Neužmirškime šio dalyko

AKYS YRA BRANGIOS!
Mes esame visi nusiteikę taupyti popierą, pa

dangas. gąsdiną, riebalus ir kitus dalykus svarbius 
karo reikalams.

šešėli y. PasiMt en
kit**. kad sviesa tiesiai švi**j»t’.i 
1 knyoi ai- darbą. Sesėfis ga- 
dina akis.

ven^kif** atspindžio nuo 
bolbs. Nesėdėk priešais Šviesą. 
Atspind i s įtempia akis.

1. Skaitykite, studijuokite, siū
kite 'ar žaiskite arti skaitomos 
lempos.

f

Bet neapleiskime ir kito svarbaus tautai turto 
— GERO REGĖJIMO.

Karo laike, mes dažnai užsimirštame prižiūrė
ti savo akis nuo didelio įtempimo.

Gerovei ir savo parankumui, jūsų vaikų akių 
saugumui neužmirškite keturių paduodamų taisyk
lių.

BOSTON .

Duok akis patikrinti regu- 
Jei akys.yra defektuo- 

reęrjimiii xxa.li daim padė
ti pritaikinti akiniai.

1
EDISON

'■.i'L L. V • %
COMPANY 

t

4 
lianai, 
tos.T

rie sutaupys
d unas jūsų nam iose 
jmsras. Jūsų 
adequate wiring. 
elektrikiniu

Ateityje Kal'n,a ,>”K <”c‘
bitinų elektrikinhj dalykų, ku- 

(jarbo. Tik žiūrėk, kad dratų suvi
lgtų tinkamas — įvpavv- 

namai turMų «« 
Pasikalbėk apV- tai su 

kontraktorium.

-t r t * 30 
n»CWC

disturbar.ee
Vakarier.es


Penktadienis, Balandžio 6, 1945

sios Šeimynos Pamatas
Parašė Tėvas Bede Jarrett, O. P.

(Iš anglų kalbos laisvai iš-1 ja, ir kad tos dienos jų pa
vertė J. Butkevičius, Škoti
jos Lietuvių Katalikų Žur
nalistas Glasgow’e).
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sisekimą, tikrai paseks ry
tojus. šiandien daug ką jie 

Į turi savo rankose; tačiau 
; rytoj, — anaiptol nėra tik
ri, kad visa tai laikys. Ta- 

| čiau mes katalikai, nepri
valome p e rd a u g tuo 
džiaugtis, jeigu bedieviai 
toje ar kitoje srityj šian
dieną kai ko ir išsižada; — 
bet jau rytoj, — jie ir vėl 
visa tai dar ir su dideliais 
priedais gali paskelbti! 
Kai pirmutinė bedievių 
doktrina buvo paskelbta!

1 praktikuoti gimdymų kon-! 
trolę, — jie pradėjo propa-i

• guoti kartu su gimdymų 
kontrole ir abortų prakti-

■ i ka. Tačiau, susilaukę labai 
didelės opozicijos iš tikin-! 

Į čių jų katalikų pusės, — di
deliai meluodami, pradėjo 
aiškintis ir sakyti, kad 
gimdymų kontrolė ir abor-; 
tai, — visiškai nieko ben
dro, vienas su antru netu-, 
ri... Tas jų užgineijimas, į 
iš pradžių atrodė neva nuo
širdus; tačiau visiškai tuš
čias ir trumparegis.—Gim
dymų kontrolės inicijato- 
riai ir apgynėjai, — šian
dieną pasirodo lygiai ir a-i 
bortų didžiausi šalininkai 
esą! Savo programos punk
tų tarpan jie įstatė ir ste
rilizaciją. Jų manymu, —

UŽSIPUOLIMAS ANT 
ŠEIMOS GYVENIMO

Gali būti, kad dabartiniu 
laiku, labiausiai yra nuo
dėmingas ir pavojingas, 
keliolikos pastarųjų metų 
bedievių užsimojimas, — 
užpulti ir mirtinai sužeisti 
krikščioniškąjį katalikų 
šeimos gyvenimą. Pirma, 
— šeimą užpulti kaip indi- 
vidualę krikščioniškojo 
šeimos auklėjimo institu
ciją; o antra, — sutrauky
ti įvairius bendrosios gi
minystės santykius tvir
tai su katalikiškąja šeima 
susijusius, tarpe vyro ir jo 
žmonos; tarpe tėvo ir mo
tinos; pagaliau — tarpe 
tėvų ir jų vaikų. Šitas be
dievių ant katalikiškosios 
šeimynos užsipuolimas, — 
ištikrųjų, — tai visai nėra 
naujas dalykas, arba pa
starųjų metų laikotarpio 
bedievių darbo išdava. Mes 
galime jį pastebėti, pavar
tę istorijos lapus, — jau 
nuo Prancūzų revoliucijos 
laikų, ir dar net prieš Ros- 
seau. Tačiau čia pirmiau
sia mums reikia pastebėti 
šį faktą: Šis užsimojimas 
ant katalikiškosios šeimos ji turėjo būti priverstinai i 
dabartiniu laiku, — anaip- vykdoma visiems asme- ■ 
tol nėra kokia nors pavie- nims, kurie tik populiaci-1 
nė jėga, pavidale kokios jai yra netinkami. Šitas jų’ 
nors draugijos ar organi-’tvirtinimas pasireiškė vi-! 
zacijos; — šios rūšies prie- sur kur, daugiau kaip vie-! 
šai puola ir atakuoja krik- noje instancijoje. Buvo ne-1 
ščioniškąją šeimą ir prak- mažai ir tokių, kurie ir a- 
tikuojančią katalikų moti- bortų klausime, tvirtai1 žmonės, 
ną, kaipo krikščioniškosios juos palaikė; tačiau daž- į 
šeimynos židinį, iš dauge- j niausiai vien tik dėl to, — 
lio įvairių, — kartais viena! kad jie visiškai nesusivo-! 
kitai griežtai skirtingų pu-' kė, kur abortai žmoniją, — 
šių. Kai kuomet tos ata- o ypatingai krikščionišką- 
kos yra sąmoningos, ap- ją šeimyną nuveda... Su 
svarstytos ir lengvai pa- falsifikuotais principais, 
stebimos; o kaikuomet, — su kuriais tas pragaištin- 
vos puse lūpų prasitaria- gas krikščionybei ir paga
nios ir su visu mažai te jau
čiamos, taip, kad gana 
sunku yra apie jas ir susi
vokti. Mat, visi tie, kurie 
tą taip dideliai pragaištin
gą krikščionybei ir Katali
kų Bažnyčiai darbą varo, 
smerkdami krikščioniško
sios motinos principus ir 
jos praktikas, — nevisuo- 
met yra tikri, su kuo jie 
turi reikalą, ir ką atakuo-

liau visai pasaulio žmoni
jai, bendrai, pradėtas dar
bas yra tęsiamas, — anaip
tol nebegalima pirmyn va
ryti. — Tą darbą seka bai
siai didelis moralinis ir 
materijalinis pažeminimas 
ir susmukimas! Čia jau 
nieku būdu tuo išsigimimo 
keliu, nebegalima eiti pir
myn. Reikia būtinai grįžti 
atgal! Taigi matome, kad

Po smarkaus bombardavimo vokiečių miestelio Juelich, amerikiečiai 
atsargiai žygiuoja tėmydami ar nepasimatys kur kokio likusio snaiperio. 
Galima pastebėti kokia t'~~:x':~ s?ena palikus — tik krūvos griuvėsių.

LIETUVIAI KARININKAI
Surinko — Izabellė Baltramaitienė.

(Tęsinys)
Lieut. Joseph J. Malinauskas, U. S. A., iš Rockford, III., 

sužeistas Afrikoj, 1944 m. buvo Italijos fronte.
Lieut. Nellie O. Mankus, Army Nurse Corps., iš New 

Britain, Conn., slaugė, viena iš dviejų slaugių, ku
rių lydėjo Gen. MacArthur jam aplankant pir
muosius sužeistuosius New Britain saloj Pietų 
Pacifike.

Lieut. Joseph Markelionis, A. A. F., iš So. Boston, 
Mass., 1944 m. buvo Italijoje.

Lieut. Edvvard Markowich 11944 m. buvo Aleutian salose.
(Morkevičius), U. S. A., iš Eii- 
beth, N. J.

Major Agota Martin, Army Conn., lakūnas. P-51
Nurse Corps, iš Grand" Rapids,1 pilotas, yra nušovęs vieną prie- 
Mich., 1944 m. tarnavo Belgi- šo lėktuvą, už ypatingą pasižy- 

! joj-
Capt. Agnės Mashidlauskas,

WAC, iš Brockton, Mass., 1943
m. buvo Fort Devens, Mass.

Lieut. Clement Maslowski, U.
S. N., iš Plymouth. Pa.

Lieut. Edward J. Maslowski,
A. A. F., iš Plymouth, Pa., la- nierius, 1942 m. lankė laivyno 
kūnas, 1944 m. dingo be žinios kursus Darmouth Universitete, 
skrendant virš Vokietijos, buvo! Commander Peter M. Moncy 
apdovanotas Air Medai ir ki-į (Moncevičįus), U. S. N., iš 

Brockton .Mass., 1922 m. bai-

Lieut. Kenneth E. Mikalaus
kas. A. A. F., iš New Britain, 

Mustang

Sunki Valanda
Kam savo širdgėlą aš išdainuosiu, 
Kam pasiguosiu tamsiąnakt, sakyk?
Taip žvaigždės bailiai mirga, dreba žodžiai. 
Ir aidi dangumi dienų malda graudi.

Kur eisiu aš, o kur, Dievuli mano geras, 
Širdies drebėjimui jaunystę varant iš namų? 
Laukuos pavasaris. Iš žemės želmenų žolytė kalas... 
O mano žiedas nežaliuos ir nežydės žydėjimu vaiskiu.

Pravirks palūžus nuo audros pakrantės nendrė, 
Baltos lelijos taurė gailiai sulinguos...
Juoda naktis, kaip nuodėmė, j širdį brenda.
Ir ankšta daros čia, klaiku ir siaura nedalios namuos.

Ak, Viešpatie, kad nors šią sunkią valandą iškęsčiau — 
Tiek nevilties ir sielvarto baisaus čia daug — 
Aš tolumoj regiu, kaip švinta horizonto kraštas. 
Girdžiu gyvenimo virpėjimą ir viltį mariom žengiančią matau.

V. Žvirgždys — “A.”

f

KALBĖDAMI APIE KITAS 
GRUPES

Dr. Margaret Mead—Pagerinti gyvenimą vie-j 
name pasaulyje mes turi-! 
me sunaikinti neapykan-: 
tos kryptį, skleisdami kai-! 
bas. Ginčai su kitais tikį 
ugdo neapykantą. Kai no-!

Daugumoje atsitikimų, 
, kurie su panieka 

arba išjuokimu kalba apie 
kitas grupes, kurie karto
ja neteisingas pasakas a- 
pie jas, tik seka tokį kal
bos pavyzdį, kokį per visą rime padaryti gerą įspūdį,! 
savo gyvenimą girdėjo, mes esame mandagūs, ma-Į 
Ramiai gyventi viename lonūs, tad kodėl mes nega- 
pasaulyje turime per- lime tokiais būti visuo- 
traukti tokias kalbas, pa- met? 
keisti jų kursą.

Kasdieniniai pasikalbėji- rimtai. Svarstykime žino
mai, kalbos klubuose arba gaus darbus, ne žodžius. 

! gatveka r y j e, susirinki-i Kaip malonu būtų, jeigu 
jmuose, piknikuose, namie žmonės kalbėtų apie kitų 
į— ten musų nusistatymas 
kaslink svetimų grupių iš
sivysto ir išsiplečia — dėl! 
gero arba blogo.

Nutarkime kalbėti tik

i
ŠĖRIAU ŽIRGELĮ

♦ Užsiprenumeruokite Įdomiausi ♦

po divorsų, valstybinio 
jaunuomenės auklėjimo ir 
mokinimo, gimdymų kon
trolės, abortų, sterilizaci
jos ir dabartinės ekonomi
nės organizacijos našta, — 
krikščioniškoji šeima, yra 
laipsniškai atakuojama iš 
visų pusių!

( Bus daugiau). _

Šėriau žirgelį per savaitėlę.
Kai sulaukiau subatėlės. 
Savo bėrą žirgelį 
Pasibalnojau.

Oi žirge, žirge, žirgeli mano, 
Ar nuneši mane jauną 
Per pusantros valandėlės 
Šimtą mylių?

♦♦
Du kart savaitinį laikraštį ♦

u
♦♦ DARBININKĄn ♦

♦ Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiau ♦

♦
šių ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje

— antradieniais irJis išeina du sykiu į savaitę ♦
penktadieniais.

♦
♦
♦
I
♦

i tautų žmonės trk kada rei-; 
kia apie juos kalbėti. Ne
niekinkite kitų kalbų. Ir 
nekalbėkite apie kito žmo
gaus kalbą, kada žmogus 
ką kitą diskusuoja. Da
bar Amerikoje, kada vis 
egzistuoja nesupratimas 
apie kitas tautas ir kada 
nėra tinkamos garbės dėl 
įvairių grupių, būkime pir- 
'mi prie tokio nusistatymo 
neprisidėti.

Puiku, kada kalbame a- 
pie žmones kitos grupės,! 

j manyti, kad tos grupės na- į 
'rys randasi tame kamba- 
iryje, pamatysi kaip tas 
kitaip nukreips tavo atsi
liepimą. Pats pakeisi kal
bą, nenorėdamas to žmo
gaus užgauti. Kalbėti apie 

j kokią grupę, kada grupės 
' narys klauso, jau iš anksto į tingus 
! verčia žmogų geriau su ta (Medai 
Igrupe apsipažinti. "--j — 
paprasime nekalbėti apie misijose prieš vokiečius.

Lieut. Albert K. Mažeika. U. 
j S. M. C., iš VVorcester, Mass., 
1944 m. užmuštas ekspliozijoj 
Marinų bazėje, Quantico, Va. j 

Lieut. Claude Meconis, A. A.
F., iš Grand Rapids, Mich., yra’ 
atlikęs 30 misijų iš Anglijos,' 
apdovanotas Distinguished Fly-: 

’ ing Cross ir Air Medai, 1944 m. j 
grįžo į J. A. V.

Capt. Peter G. Medonis, A. A. 
F., iš Detroit, Mich., 1944 m. 
grįžo iš Anglijos.

Lieut. Krizostomas Mendeiis, 
A. A. F., iš Brooklyn, N. Y., gy
dytojas. 1944 m. buvo Lakūnų1 
Medicinos Mokykloje. Randolph i 

1 Field. Texas. i1 iLieut. Lawrence L. Mellas. A. 
A. F., iš Edvvardsville. Pa.. L;-’ 
berator “Dirty Nell” lakūnas, j 
daug kartų bombardavo japonų 
okupuotas salas Pacifike, apdo
vanotas Air Medai su Oak Leaf 
Cluster.

Lieut. Bronius Meškis, U. S. 
A., iš Chicago. 111., advokatas, t

mėjimą apdovanotas Air Medai 
su Three Oak Leaf Clusters.

Lieut.
I WAVES,
■ slaugė.
i Ensign
‘U. S. N.,

Victoria Miller, 
iš Los Angeles, Cal.,

Ed«'ard T. Mineikd, 
iš Chicago. III., inži-

Vincent gė Annapolis Navai Academy, 
iš Ply- 1929 m. buvo vienas iš Prez.

I

■ Hooveno laivyno adjutantų, ė- 
jo pareigas Kinijoje, Filipinuo
se ir Tolimuose Rytuose, 1942 
m. vadovavo karo laivu U. S. S. 
Laramie ir priešui tą laivą su- 

.! torpedavus jį išgelbėjo, už tai 
Navy Cross

I

tais pažymėjimais.
Lieut. Commander

Maslowski, U. S. N., 
mouth. Pa.

Major Madton, U. S. A., 1942 
m. buvo Army Transport Com- 
mand, Californijoj, vėliau pas
kirtas. kur nors Pacifike.

Capt. Joseph Matikevičius, U
S. A., iš Sheatown. Pa., gydyto- buvo apdovanotas 
jas. 1 ordenu.

Lieut. Kazys J. Matikevičius,; Major Joseph P. Muliolis, L'. 
U. S. A., iš Nanticoke, Pa. j S. A., iš East Cleveland, Ohio,

Lieut. Frank Matukitis, A. A. ,1944 m. buvo šiaurės Airijoj. 
F., iš Dalias, Pa., Flying Fort-' Lieut. Vytautas Nanartonis, 
ress lakūnas, apdovanotas Dis U. S. M. C., iš VVorcester. Mass.,
tinguished Flying Cross, Air .1934 m. baigė Annapolis Navai 

! with Three Oak Leaf | Academy.
Tuoj • Clusters. daug kartų dalyvavo

-

i

j 
I
i

tuos dalykus, apie kuriuos' 
nieko nežinome.

Su pagarba kalbėk apie 
kitų tautų žmonės. Ka
dangi visi žmonės yra ly
gūs.

Kiekvienai grupei kai- 
kurie vardai patinka, kitų 

i vardų jie visai nekenčia. 
'Imkime kaipo pavyzdį A- 
merikos juodukus, 
kiti žmonės rašo vardą 
“negro” su didžiąją raide 
“N”, tas jiems labai patin
ka. Vardas “Negro” vi
siems patinka, bet kaip jie 
nekenčia paprastai varto
jamą “nigger”! Yra dide
lis skaičius žmonių šioje 
šalyje iš įvairių šalių, bet 
vartoja ispanų kalbą. 
Tiems žmonėms patinka 
pažymėjimas “ispaniškai 
kalbantieji žmonės”. Japo
nai norėtų, kad jų pilnas 
vardas, arba “japoniškos 
kilmės” būtų vartojama, 
ne “japs”. Mandagu va
dinti Kinijos piliečius 
“chinese” ir tuos, kurie 
čion gimė “Chinese Amer- 

jieans”. Lotynų Amerikos 
žmonės norėtų, kad juos 
vadintų tikrais vardais, ne 
“Latin Americans”. Ir tas 
pats su kitomis grupėmis.

Daug žmonių iš Europos 
nelabai mėgsta, kada per
daug kalbama apie jų žmo
nes Europoje. Kiti su pasi
didžiavimu kalba apie se
nąjį kraštą, to krašto pa
pročius, kalbą.

Užima kiek laiko žmogui 
apsipažinti su norais ir pa
geidavimais įvairių žmo
nių. Bet tas apsimoka. 
Vartoti tinkamus vaidus 
ir kalbėti apie grupes, ma
nydami. kad tos grupės 
narys klauso, žymiai pri-į 
sidės prie geresnio ūpo' 
žmonių tarpe, ir tas tikrai 
prisidės prie geresnio pa
saulio.

Kada

I

t

(Bus daugiau)

e
POST W A R PLANMNG — 

hen Holiywood's lovely 
Linda Danteli, in Pittsburgh 
recentiy on a bond sales tour, 
rcvealed that her first’postwar 
project would be a baby, mem- 
bers 
ance 
with

of Pittsburgh Var Fin- 
committee prescntcd her 
doll dressed in Polish 

costumc.

Billie Rese. N?w York nightclub owner and theatrical prodoeer, helps 
his wife. Eleanor Holm salvage used cookmg fat. Any time—all the 
time, the Rose’s say—is the time to save used needed now
more than ever.

Nunešt nunešiu, lėkte nulėk- 
Jei pašersi avižėlėms. |siu. 
Pagirdysi vandenėliu. 
Tai nunešiu.
Oi kai aš jojau pro uošvės 

dvarą.
Čiulba ulba paukšteliai, 
žaliam vyšnių sodely — 
Tai gražiai gieda.
Oi uošve, uošve, uošvele mano 
Koki čionai paukšteliai 
Žaliam vyšnių sodely 
Taip gražiai čiulba?
Oi žente, žente, ženteli mano. 
Čia ne joki paukšteliai.
Tiktai mano dukrelė
Taip gražiai gieda.
O ko ji verkia, ko ji raudoja, 
Ar nesėta rūtelė.
Ar nepintas vainikas.
Ar nenešiotas?
Oi žente, žente, ženteli mano. 
Tai pasėta rūtelė.
Tai nupintas vainikas.
Tai nunešiotas.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944

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

♦$4.00
2.00

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

siųskite:—

ic

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

♦
I
♦
♦
* j



Penktu Balandžio 6 1945

Lina Matulyte, 
smuikininkė.

“DARBININKO” NAUDAI

MENO VAKARAS
Rengia LDS 2-ra Kuopa,

Sekm., Balandžio-April 15,1945
S v. Roko Parap. Salėje, Brockton, Mass. Olga Falcon-Bravis, 

muzikė - dainininkė.

4-

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

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

Kviečiame visus Brock- p. O. Ivaškienė

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

jai per 30 metų.
Kalbės Kun. J. Vaitekū

nas iš Providence, R. I.
Programa prasidės ly

giai 3 vai. po pietų.
I

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

■ę

i
GIRDĖTI LIETUVIU

KOLONIJOSE '
LAVRENCE, MASS

Gauta liūdna karo žinia, kad 
Edvardas Mockevičius 20 metų 
amžiaus, užmuštas karo fronte. 
Jis pirm to buvo du kartu su
žeistas.

A. a. Edvardas įstojo armijon 
balandžio 20 d.. 1944 m. Prieš 
įstojant kariuomenėn jis dirbo 
“Eagle Tribūne" kaipo rapor 
teris. A. a. Edvardas Paliko 
mamytę, sesutę ir brolį.

Sušilus orui. Palangos prižiū
rėtojas ir tvarkytojas, p. Raz- 
nauskas jau ruošiasi vasari
niam sezonui. Tik nusiskundžia, 
kad šiais metais negalėsiąs tu
rėti užtektinai saldainių ir ciga- 
retų.

|I
I Velykų šventės Šv. Jurgio lie
tuvių parapijoj praėjo gražiai 
ir iškilmingai. Bažnyčioje kleb. 
kun. S. P. Kneižiui pagelbėjo 
kun. Petrauskas. MIC.. iš Ma
rianapolio. Katalikai gausiai 
priėmė šv. Komuniją.

Altoriai buvo labai gražiai pa
puošti gėlėmis ir šviesomis.

NORWOOD, MASS BROCKTON, MASS. Po $2.00 — A.
O. Čaplikai, A.
J. Karpavičienė, 
nė. M. Kančavičienė. J. Zavads- 
kas. B. Jurkevičius.

Po $1.00 — A. Klimauskas,

J. Šaukis, V. ir
J. Kazlauskas,

O. Stančuvie-

Keletas lietuvių karių buvo 
atvykę praleisti šventes su sa
vaisiais.

Šv. Elzbietos draugija, ba
landžio 8 d., turės savo metinę 
velykinių margučių pramogėlę.

Aušrelė.

Mūsų parapijos dvasios vadai 
garsino ir kvietė ruoštis į pa
maldas. kurios įvyks Šv. Kry
žiaus katedroje. Bostone, ba
landžio 22 d.. 4-tą valandą po 
pietų. Išrodo, kad daug žmonių 
važiuos į Naujosios Anglijos 
lietuvių bendrąsias pamaldas 
už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. Čia turės progą iš
girsti pamokslą arkivyskupijos 
ganytojo. J. E. Arkivyskupo Ri
chard J. Cushing. Pamaldose A 
bus giedamos lietuviškos gies
mės. Dalyvaus parapijų chorai.

Sgt. Kazimieras Jankauskas 
už drąsą ir narsą Leyte saloj 
liko apdovanotas Gold Bronze 
medaliu.

Kaip kitais, taip ir šiais me
tai.-. repozitorijumas mūsų pa
rapijas bažnyčios buvo vienas iš 
gražiausiai Lavvrence papuoš
tas. Daug darbo ir pasiaukavi- 
rr.<> Įdėjo pp. L. Švenčionienė ir 
L. Venčienė.

SHENANDOAH, PA.
Kovo 6 d. mirė Antanas 

pienius, gyv. 105 So. Bower St. 
Palaidotas iškilmingai kovo 10 i jq tikrą < 
d. iš Šv. Jurgio lietuvių parapi- anūkėliais_ 
jos bažnyčios tos parapijos ka- 
puošė. Šv. mišias atnašavo kleb. 
kun. J. Karalius, asistavo kun. 
Rakauskas ir kun. Lukšys. Prie 
šoninių altorių atnašavo šv. mi
šias kun. Juozas Gaudinskas ir 
kun. Batutis. Visi kunigai daly
vavo kapuose.

A. a. Antanas Šupienius buvo i 
Šv. Jurgio parapijos narys ir1 
pavyzdingas katalikas. Apie 40 
metų dirbo kasyklose. Gimęs 
Lietuvoje. Plutiškių par.. Je- 
naukos kaime.

Likus nuliūdime velionio žmo
na Paulina Šupienė. sūnus An
tanas ir Jonas, kurie yra karo 
tarnyboje, sūnūs Povilas. Vin
cas ir Jurgis, dukteris Alena. 
Albina, gyv. Arlington. N. J., 
nuoširdžiai dėkoja visiems už 
dalyvavimą jų mylimo tėvelio 
šermenyse ir laidotuvėse.

Lai būna lengva šios šalies 
žemelė a. a. Antanui šupieniui!

Šu-

pp. S. ir A. Simms su savo ma
žu sūneliu buvo atvykę iš Pro
vidence. R. I.

ir U.
Chapel St.. 
dieną. Ponia
Versiackų dukrelė. Taipgi buvo 
atvykus ir pp. Versiackų marti 
su dukrele, pp. Versiackai turė- 

v jo tikrą džiaugsmą, ypač su 
_________ Sūnus Dr. Jurgis 
Versiackas (Warren) dabar 
randasi kur nors Europos karo 
frontuose. Jis jau yra užsitar
navęs majoro laipsnį.

pas savo tėvelius 
Versiackus. gyv. 
praleisti Velykų 

Simms yra pp.

Velykose pas Kneižius buvo 
atvykę iš Nashua švogeris ir se
suo pp. Vincas ir Teklė Mitcheli.

ATLAIDAI — Penktadienį, 
bal. 6 d. Šv. Roko par. bažny
čioje prasidės 40-ties valandų 
atlaidai.

RUOŠIASI— Daugelis Brock- 
toniečių ruošiasi į “Darbinin
ko” vakarą, kuris įvyks sekma
dienį. balandžio 15 dieną. Šv. 
Roko par. salėje, 3 vai. po pietų.

TARNYBOJE — Kiek yra ži- p- Simanavičienė, J. Šilanskas, kolonijos 
noma. iš Brocktono į Dėdės Sa- • 
mo tarnybą yra išvykę 327 jau
nuoliai. Septyni iš jų gindami 
šią šąli paguldė savo galvas.

ĮSTOJO I RĖMĖJUS: — 
Brocktoniečiai labai gerai atsi
mena kun. Dr. K. Urbonavi
čiaus klebonavimo laikus ir jo
jo nuoširdžią darbuotę labai į- ' 
vertina. Sužinoję, kad yra lei-: 
džiamas kun. Dr. K. Urbonavi- Į 
čiaus gražus veikalas — “VY- į 
TIS IR ERELIS”, jau sekantieji į 
įstojo į knygos rėmėjus: Myko- dukonienė, S. Kazlauskienė. V. 
las Abračinskas, J. Adomaitis. Babrauskienė, 
Petras Danyla. Ona Gelezinienė. n®' 
Louise M. Mashidlausky, L. A. i 
Price, kun. J. Švagždys.* Julia , 
Yakavonytė ir Juozafina Kašė- 
tienė. Kaip girdėti, žada ir dau
giau Brocktoniečių stoti į rėmė
jų eiles.

AMERIKOS LIETUVIŲ BEN
DRO FONDO 59 SKYRIAUS 

VEIKLA
Narių turi 60. Pastarame su

sirinkime nutarė surengti pra
kalbas. kad gavus daugiau na-

Julia Jurgel, R. Jurgel, M. Ma- ’rių. Drabužių pasiųsta 1360 sva- 
Kriaučiunienė. O. ■ rų. Gautas atsakymas, kad 

Prakapienė, O. Jurkevičienė. P. sandelis gavo siuntinį. Drabu- 
Grudinskas. A. Vitkauskienė. J.'žiu rinkimo vajus yra nutrauk- 
Aladavičius, M. Degesunienė. tas per balandžio mėnesį. Mūsų 

lietuviai darbuojasi 
F. Verbickas. S. kiek aplinkybės leidžia. Yra ir

tonienė, M.

J. Belskienė, 
Dzingelevičius.
Vitkauskas. Z. Akstinas. 
Biekša, V. Bakanauskas. B. 
znekas, A. Muzikevičius, 
Kriaučiūnas. S. Biekša, A. 
lukas. M. Aukščiūnas. F. 
cius. A. Marčulionis, V. Mocke-. jVę 
vičius. A. Radzukinas. F. Leu-j^ 

' dinskienė, 
| Kuliešus, 
’ Kiaršienė, 
' vičienė, K. Lekevičienė,

M. Matonis. J.'trukdytojų — Rusijos patrijo-
J- tų. bet lietuviai patriotai netiki 

Pu- į suklaidintų bolševikėlių zau- 
K nas. P. S.

Va-]s 
Ma- į šVį

W. LYNN, MASS

MISIJOS
Sekmadienį, balandžio 15 d., 

7:30 vakare prasidės vienos sa
vaitės Misijos lietuviams, Sacr- 
ed Heart bažnyčioje. Boston 
St., West Lynn, Mass. Jas ves 
Jėzuitas, kun. Antanas Mešlis, 
S. J. Visi Lynno ir apylinkės lie
tuviai kviečiami dalyvauti — 
pasinaudoti ypatinga gera pro
ga atlikti Velykinę, įgyti Dievo 
malonių, ir pasimelsti už savuo
sius kareivius.

Sunkiai serga p. Arbočius ir 
guli Šv. Elzbietos ligoninėje. 
Brighton. Mass. Jam ten am
putavo koją. Taipgi serga p. Si
daravičius. p. J. Vilkišius po 
sunkios operacijos Norwoodo 

i ligoninėje jau sveiksta ir šio
mis dienomis parvežtas į na
mus. Rodos, yra ir daugiau li
gonių. Pasimelskime. kad Die
vulis grąžintų sveikatą mūsų 

i ligoniams.

HAVERHILL, MASS
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MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO 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.

T.t

Kovo 26 d. mirė Andrius Ver
siackas. gyvenęs ilgus metus 
Norwoode ir priklausęs prie vi
sų katalikiškų draugijų ir Šv. j 
Jurgio parapijos. Palaidotas iš-į 
kilmingai iš Šv. Jurgio lietuvių: 
par. bažnyčios Highland ka- 

j puošė. Laidotuvėse patarnavo p. 
I Edvardas Warabow. laidotuvių 
Į direktorius.

Į a. a. Andriaus Versiacko 
šermenys buvo atvykęs gimi
naitis p. Staniulis iš Nashua. N. 
H. Taipgi buvo ir iš Dorchester 

j pp. Januškevičiai.

Svirs-

/am : 11 ’ w u j 
Cooperative Bank

A i

430 BROADWAT • SOUTHBOSTON

BALF 22 skyrius šį mėnesį 
drabužių rinkliavos savo fon
dui nedarys, bet visi prisidės 
prie bendros drabužių rinklia
vos, kurią daro United National 
Clothing Collection. Toks yra 
BALF centro ir United Natio
nal Clothing Collection pagei
davimas.

M. Leudinskas, M. ?£?i
A. šalkevičius, K. w 
A. Buitkus. L. Bale- 
Lekevičienė, O. Ai- M£•5 Tz.dt 

įsg?

J. Jurgelevičie- įžį 
Valukevičiūtė. A. Kli- 

mauskaitė, A. ir M. Kaziukonis. 
P. Verbickienė. K. Gudaitis, J. 
Abramavičienė. A. Naudžiūnas. & 
V. Kibirkštienė. J. Valukevi- 
čius. F. Grudinskienė. J. Gla- 
veckas. i

— 1Po 50 centų — R. Kazlauskie- 
nė. M. Kriaučiūnienė. V. Žukau- įVį 
skienė, J. Jurgel. D. Lukšas. 
Uždavinienė, K. Žeimienė, 
Karpičienė. A. Daučiūnas, 
Urbonas, V. Bingelis.

A.
E.
J.

I

Lietu-
Gera- 
aukų

Kovo 25 d. minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį su 
prakalbomis.

i Kalbėjo “Darbininko” redak
torius Antanas F. Kneižys, kun. 
Jonas Žuromskis ir tik ką su
grįžus iš karo lauko Italijos lei
tenante slaugė Julia Jurgel — 
Jurgelevičiūtė.

j Visiems prakalbos patiko. 
Žmonių susirinko gana daug. 
Minėjimą surengė Lietuvių Ka
talikų Veikimo Centras su pa- 
gelba kun. Jono Žuromskio.

Programą vedė Petras 
kas.

Buvo renkamos aukos 
vos vadavimo reikalams, 
širdžiai lietuviai sudėjo
$106.05, o po prakalbų dar pri
davė S5.50. Viso surinkta 
$111.55. Išlaidų pasidarė $11.10. 
Pasiųsta Amerikos Lietuvių 
Tarybai iždininko Miko Vaidy- 
los vardu $100.45. Labai gražiai 
lietuviai patrijotai pasirodė.

Aukotojų vardai:
Po $5.00 — Kun. Jonas Žu

romskis. P. ir R. Yankauskai, 
K. ir A. Mikonis. V. ir Z. Sas
nauskai, P. ir A. Amšiejai.

Po $3.00 — A. Musick.
Svirskas, A. Svirskienė.

Gavėnios metu. kun. Jono Žu- 
romskio rūpesčiu, lietuviai tu
rėjo lietuviškas pamaldas ant
radieniais ir penktadieniais, va
karais. Lietuviai kunigai iš kitų 
kolonijų sakė pamokslus, antra
dieniais: iš šv. Petro parapijos. 
So. Boston — kun. Albertas Ab- 
račinskas; iš Šv. Pranciškaus 
parapijos. Lawrence. kun. Fe
liksas Kenstavičius; iš Brock
ton. Mass., Šv. Roko parapijos 
— kun. Feliksas Norbutas.

Žmonės gana gausiai lankėsi 
į pamaldas. Teko sužinoti nuo 
kun. Jono Žuromskio, kad turė
sime misijas. Prasidės gegužės 
6 d.; skelbs Pranciškonas, Tė
vas Justinas Vaškys.

P.

VELYKOS. Didžiajam ketvir
tadienį mūsų bažnytėlėj alto
rius buvo labai gražiai papuoš
tas. taip pat Velykų dieną.

Kiek teko pastebėti, tai se
kančios moterėlės daugiausia 
nuoširdaus darbo įdėjo: p-nia 
Rožė Jankauskienė, Sophie Kaz- 
’auskas. Viktė Kirkauskienė. ir 
Agota Valukinienė.

PADEKITE KAILINIUS Į
STORAGE!

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

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

SENUS KAILINIUS PATAISOME — 
mes pataisome,

padarysime kaip
Jei turi senus kailinius, 
permodeliuosime 
naujus.

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

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

4*6
411 WASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.
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VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES
Didžiulė Proga

Keletas lietuvių komunistų 
bei komunistuojančių tvirtina, 
kad visi lietuviai nori komunis
tiškos Lietuvos. Jie tai kalba ir;

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
• So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

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

1

rašo skersai - išilgai. Bet mes ♦ 
žinome, kad yra kitaip.

Kitokios nuomonės lietuviai 
ruošia Šv. Kryžiaus Katedroje, 
VVashington St., Bostone, bal. 
22 d., 4 vai. p.p., viešas pamal
das. Tų pamaldų tikslas yra 

; prašyti dangiško Tėvo teisingos 
ir pastovios taikos ir ramybės 
pasauliui, kartu ir Lietuvai.

Visi mes gerai žinome, kad ko 
pats žmogus sau neturi, to jis 

I kitam negali duoti. Komunistai 
j ir komunizmas neturi taikos nei 
ramybės pas save, — tai negali 
nei pasauliui duoti. Ieškokime 
kito geradario.

Pasinaudokime šia proga. Ba
landžio 22 d., 4 vai. p. p., suei
kime visi į Katedrą maldauti 

{Sutvėrėją pagalbos. Savo skait- 
lingumu parodysime kiek mažai 
lietuvių tiki į komunizmą.

LIETUVIŲ LIAUDIES

MENO VAKARAS
Rengia Bostono Lietuvių Jaunamečių Tautinių Šokių Grupė 

SEKMADIENI

Balandžio-April 8,1945 
Municipal Building Salėje,

East Broadway, (tarp g ii H gaiviu) So* Boston, Mass.
Pradžia 3 vaL pa plotu

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L. Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway 

So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

ĮVAIROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

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

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

i

i 
Į
i

Norint ką nors gero nuveikti, Į 
reikia prisirengti. Jo Ekscelen-. 
cija Arkivyskupas R. J. Cush- 
ing, D. D., leido lietuviams, Bos-į X 
tone, turėti Maldos Dieną už j 
Lietuvą ir teisingą — pastovią 
taiką pasauliui. Jo Ekscelencija j ♦♦♦ 
tam reikalui davė Šv. Kryžiaus *♦* 
Katedrą. Patsai pasižadėjo pa- ■ 

i sakyti lietuviams pamokslą.Į 
1 Prašė, kad lietuviai giedotų lie-i I 
i tuviškas giesmes, pamaldose.' 
Į Šis tai gražus dalykas iš Arki-j 
vyskupo pusės.

Iš mūsų pusės reikalas kyla 
sutraukti Katedron dideles mi
nias lietuvių, tvarkingai elgtis 
ir gražiai sugiedoti. Spauda ir 
vietiniai centrai beabejo pagei-i 
bes mums tuose dalykuose pri
sirengti. Draugijos ir pavieniai 

j žmonės ir turėtų susirūpinti 
i pranešimu plačiajai visuome- i 
nei. Žmonės eis į Lietuvių Mal
dos Dienos pamaldas, jei tik jie 
žinos apie jas.

Reikia Prisirengti

i

I

I
Kviečiame Rengtis

Šv. Petro par. bažnyčioje. At
velykyje, 2 vai. p. p., bus gieda
mi Mišparai.

Tuoj po Mišparų bus praktika

Įdomią ir gražią programą iš senų lietuvių tautinių (ir klasiškų) šokių, 
muzikos, dainų, deklamacijų ir vaizdelių išpildys viešnia artistė iš Mon

treal, Canada ir Bostono lietuvių jauname- 
čiai, vadovybėje Onos IVaškienės. Programo
je bus apie 50 dalyvių nuo 4 iki 16 m. am
žiaus įvairiuose kostiumuose.

Rūtele Kilmonyte 
iš Montreal, Canada

Talentinga ir pasižymėjusi dainininkė, 
šokėja, akrobatė ir vaidintoja. Jau nuo 
3 metų amžiaus dalyvauja scenoje, ne 
tik lietuvių parengimuose, bet ir kita
taučių teatruose. Be daugelio įvairių 
scenos numerių ji padainuos Kanados 
lietuvių pamylėtas jos daineles 'Apie 
Mažą Tautelę Prie Baltijos Jūrų“, “Gai
la, gaila Lietuvos" ir daugelį kitų.

Todėl įvertinkime talentingus lietu
vių jaunuolius savo gausiu atsilanky
mu. Įžanga su karo taksais: 50, 75 ir 1.00

Kviečiame Atsilankyti RENGĖJAI.

t BALF Siuntiniai Lietuvon, Italijon, 
Į Prancūzijon Ir Kitur
i Ryšium SU duvumu kovo saugiai pasiete iširtuvu.-> 
X mėnesyje Amerikos Rlu-'žmones, tada vėl bus daro- 
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 
*:*

pi aiivonuų afj.v

♦♦♦ savo veikią. BALF vado- 
vybė, visada artimai ir lo-

❖❖❖❖
❖ i❖❖
❖❖*♦*❖
t
X t V❖♦♦♦
❖❖
>❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
f

| vertės mediciniškų mstru-
----------------------------------------------- r

❖❖❖
*♦*

Prancūzijon Ir Kitur
Ryšium su buvusiu kovo saugiai pasiekė Lietuvos

donojo Kryžiaus Karo ma tolimesni žygiai dau- 
Fondo vajum, visos pašai- giau pašalpos ten siųsti, 
pos organizacijos, priklau-j 
sančios Tautiniam Karo 
Fondui (National War 
Fund), buvo paprašytos

'susilaikyti nuo bet kokių 
‘ pranešimų spaudoje apie

jaliai veikdama tiek su 
National War Fund, tiek 
su President’s War Relief 
Control Board, laikėsi tos 
tvarkos, kuri yra tiakoma 
visoms panašaus pobūdžio 
organizacijoms.

Iki šiol BALF pašalpa 
nuo karo nukentėjusius 
lietuvius pasiekdavo tik 
pinigais. Ieškota kelių ir 
būdų, kad būtų galima 
juos pasiekti ir kitokia 
pagalbos rūšimi, kaip dra
bužiais, vaistais ir medici
niškais instrumentais.

National War Fund ir 
President’s VVar Relief 
Control Board vadovy
bėms patariant ir pęita- 

; riant, paruoštas pirmasis 
j pašalpos siuntinys tiesiog 
1 i Lietuvą, šis siuntinys su- 
į darytas iš 78,500 svarų 
1 surinktų drabužių, per 
2,000 porų batų, 16,000 dol. 
vertės medikamentų ir vi
taminų ir arti 4,000 dol.

Kovo mėnesyje taip pat 
pasiekta susitarimo su 
kenčiantiems lietuviams 
palankiomis pašalpos or- 

— Ameri- 
Italy ir 

for Fran- 
organiza- 
persiųsti

ganizacijomis 
can Relief for 
American Relief 
ce. Šios didelės 
cijos sutiko
BALF siuntinius (drabu
žių, batų, vaistų) lietu
viams tremtiniams bei pa
bėgėliams Italijoje ir 
Prancūzijoje. Į abi šalis 
siuntiniai jau paruošti, tik 
laukiama žinios, kada jie 
galės išplaukti tiesiog į 
savo paskyrimo vietas.

Vedami pasitarimai su 
Amerikos Raudo n u o j u 
Kryžium ir Švedijos Rau
donuoju Kryžium dėl pri
statymo pašalpos siunti
nių lietuviams pabėgė
liams Švedijoje.

BALF Valdyba.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

ĮVAIROS SKELBIMAI

Pristatome Vyną, A1q ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos 
gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:

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

229 E SL TeL ŠOU 3141. So. Boston, Mass.
£XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX£

West Broadmy,

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

RXXXXJS363SXXXXXXXXXX3C%XXXXX3£XXXXX3CXXXXXXXX

bei prisirengimas giedoti gies
mes, kurios bus giedamos Lie
tuvių Maldos Dienos pamaldose, 
Bostone, bal. 22 d., 4 vai. p. p.

Kviečiame gausiai susirinkti, 
kad išmoktume sugiedoti mini
mas lietuvių giesmes.

Artistas Rapolas Juška pasi
žadėjo visai bažnyčiai vado
vauti. Kitais sekmadieniais jis 
negalės mums tame svarbiame 
prisirengime pagelbėti. Užtat 
visi šį svarbų kvietimą nuošir
džiai priimkite.

Bal. 3 d., mirė, miesto ligoni
nėje, trumpai sirgęs Petras Vil- 
konis, 73 metų, gyv. 8 Everett 
St., Jamaica Plain, Mass. Jis 
paėjo Panevėžio parapijos. A- 
merikoje pragyveno per 40 me
tų. Paliko keletą brolvaikių. 
Laidojimu rūpinasi jo brolio sū
nus Adomas Vilkonis. Laidoja
mas iš Šv. Petro par. bažnyčios, 
bal. 6 d.. 9 vai. ryte, Šv. Myko
lo kapuose.

1
Tą pačią dieną lankėsi Mari

jona Palaimienė iš Cambridge, 
i Mass. Atsilankymo proga a4- 
! naujino “Darbininką” metams 
j ir kalendoriaus fondan aukojo 
Į $i.oo.

LANKĖSI

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
vvhen framed in the 

soft appealing 
Permanent Wave.

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

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

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

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

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Expcrienced Manicurist alvvays present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

———
Antradienį lankėsi

i “Darbininko” prietelius Felik- 
‘ sas Zaleskas. Atsilankymo pro
ga įstojo į kun. Dr. K. Urbona- 

j vičiaus knygos — VYTIS ir 
i ERELIS rėmėjus, aukodamas 
j S5.00 knygos fondan.
; Tą dieną lankėsi brolis Jonas 
Banys. MIC. iš Thompson, Ct.

Trečiadienį lankėsi “Darbinin
ko” veteranė stambi rėmėja K. 
Šejafkienė. Atsilankymo proga 
įstojo į kun. Dr. Urbonavičiaus 
knygos — Vytis ir Erelis rėmė
jus, aukodama $5.00 knygas 
fondan.

didelis

/ ✓
Serga Ieva Marksienė

Susirgo So. Bostono veteranė 
veikėja p-nia Ieva Marksienė. 
Pereitą šeštadienį jai padaryta 
kakle operacija. Ji dabar ran
dasi ligoninėje.

P-nia Marksienė yra stambi 
“Darbininko” rėmėja ir viena 
pirmųjų LDS 1-mos kp. narių. 
Ji visuomet šeimininkaudavo 
beveik visuose “Darbininko” 
parengimuose.

Linkime p-niai Marksienei 
greitai pasveikti.
—

Sįjungiečiij Suvažiavimas
Moterų Sąjungos, Mass., 

Me. ir New Hampshire ap
skričio metinis suvažiavi
mas įvyks balandžio 15-tą 
dieną, 1945 m., L..____
miero parapijos salėje.

Baigia Pasveikti
Po sunkios operacijos ponia 

Domicėlė Januškevičienė, gyv. 
Annabell St., Dorchester. Mass.. 
gerokai sustiprėjo ir jau savo 
namuose džiaugiasi baigianti 
pasveikti. Tik vienas rūpestis 
nepaleidžia tai sūnaus Juozo il
gokas nerašymas laiškučio, ku
ris tarnauja Dėdės Šamo Lai
vyne. Rup.

mentų. šis siuntinys Lie- 
! tuvos žmonėms siunčia- 
1 mas per Russian War Re- 
Įlief, kurio vadovybė yra 
l užtikrinusi, kad šitas 
siuntinys pasieks Lietuvą 

j ir jos civilinius gyvento
jus. Turimomis žiniomis, 
drabužiai ir batai jau yra 

Į gerokai kelyje į Lietuvą, 
i Vaistai ir instrumentai 
laukia išsiuntimo eilės.

Kitokio kelio siųsti pa
šalpą Lietuvon šiuo metu 
nėra. Šis pirmas siuntinys 
yra bandomasis. Kai bus 
gauta žinių, kad siuntinys

PIGIAI PARSIDUODA 
“VARIETY” KRAUTUVĖ

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

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, S<T Boston.

Providence gatve, Worces- 
ter, Mass. Pradžia — pir
mą valandą po pietų.

Šis suvažiavimas bus 
svarbus. Apskričio reika
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.

DIAMOND CAFE

Patarnavimas kuogeriausias.

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS»X*

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

I
I

XXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVX>

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian FumitureCo.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

335.328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

GRABORIAI

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts

•i

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

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 13O't-R

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SO.U Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

■

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS

I D. A. Zaletska*. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU 8oston 2609
i



Penktadienis. Balandžio 6. 1945 8
•E

r RYT IMI
I VALSTYBIŲ ZUVIDSI
: C :

■B

V'

3

NEW BRITAIN, CONN.
LAIMĖS VAKARAS

Sekmadienį, balandžio 8 dieną 
įvyks LRKMS 38 kuopos paren
gimas — laimės vakaras tuojau 
po mišparų. 4 vai. po pietų, pa
rapijos svetainėje. Rengėjos 
kviečia visus dalyvauti ir išban
dyti savo laimę. Taipgi bus Ve
lykinių margučių paroda, ir už 
gražiausius bus skiriamos do
vanos.

Pasinaudokite proga, ateikite 
ir išbandykite savo laimę.

LIGONIAI
Sunkiai serga ir randasi Ge

neral ligoninėje J. Prabulis. J. 
Barkauskas. S. Rudminas. D. 
Grebliauskienė. Pasimelskime. 
kad visiems ligoniams Dievas 
grąžintų sveikatą. T.M.

VATERBURY. CONN.

ŠV. ROŽANČIAUS DRAUGI
JOS SUSIRINKIMAS 

įvyks sekmadienį, balandžio 8 
d.. 2 vai. po pietų, parapijos sve
tainėje. Susirinkimas svarbus. 
Visos narės kviečiamos 
vauti.

daly-

PAAUKŠTINTAS 
TARNYBOJE

Šiomis dienomis anglų spau
doje tilpo pranešimas, kad Dr. 
Edvardas Norkus, kuris yra 
karo tarnyboje ir buvo leite
nantu, 
randasi U.
je. Anglijoj. 
Narakienės.
St. Dr. Edv. 
įstojo karo

Aukavo už “Darbininko” ka
lendorius per LDS 5 kuopą šie 
asmenys:

Po $1.00 — J. Jokubauskas.
M. Karinauskienė, Ona Aleške- 
vičienė, M. Stankevičienė, M. 
Benesevičia, J. Totilas. V. Ur
bonas. L. Pranskietis. J. Kaza- 
kauskas. A. Zabelzkas. J. Kali- i
nauskas ir A. Gvazdauskas.

Po 50 centų: V. Vitkus, K. 
Matuliunas, S. Alubauckas ir P.

. Liubinas. |

■r
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darbininkas

k

giedamos taip vadinamosios 
“lamentacijos”. Aštuoni kuni
gai ir geras profesijonalų gie
dotojų choras jaudino liūdno
mis bažnytinėmis meliodijomis 
tikinčiųjų širdis.

bet niekas iš bažnyčios nebėga. 
Ir kaip ta, gal tūkstantinė mi
nia giedojo, kaip širdingai mel
dėsi! Giesmes pavadavo maldos, 
Jėzaus širdies litanija, rožan
čius. Paskui vėl giesmės, vėl 
maldos. Maldos už kareivius, už 
kunigus, už taiką ir visokius ki

ltus reikalus. J rožančiaus kal- 
' bėjimą kunigas klebonas įde- 
!da nemažiau širdies, kaip į pa- 
! čius pamokslus. Kiekviena pas- 
\ laptis yra sujungiama su mo
dernišku mūsų laikų gyvenimu!

I

J
ET

Amerikietis karys įžygiavęs į Sir.dorf, Vokietijoj, surado gražių kiau
lių. Jis sako, kad kiaulės visur atrodo kaip kiaulės ir jauniklis iškepus bū
tų tik vienas malonumas užkąsti su obuolių košele.

Norkus, kuris 
ir buvo 

pakeltas kapitonu. Jisai
S. General ligoninė- 

Y’ra sūnus p. E. 
gw. 439 Stanley 
Norkus (Norton) 
tarnybon sausio 

mėn. 1944 m. Sveikiname!

Prasidės

kviečia 
parengi- 

nariai-rės 
skaitylojai.

bus pavaišinti 
ir praleis

gru
bu vo

Beabejo. visi

VELYKŲ ĮSPŪDŽIAI
Velykų šventės paliko 

žiausius įspūdžius. Oras 
gražus. Žmonės gausiai dalyva
vo bažnyčioje,
maldavo Dievo ramybės ir ta 
kos pasauliui, 
mieji sūnūs grįžtų sveiki į na
mus. Karštai meldėsi ir tos mo
tinėlės. kurių sūnūs žuvo ar yra 
sužeisti. Šiame mieste jau ori
škai tomą 180 užmuštų.

Daug buvo sugrįžusių karei
vių pas savuosius praleist: 
šventes. Kai kurie yra grįžę iš 
užjūrio, kurių tarpe buvo Jonas 
Čebatorius iš Hartford. Conn. 
Jis grįžo iš Belgijos pereitą sa
vaitę. Jonas yra brolis kapelio-, 
no kun. Čebatoriaus. kuris da
bar randasi kur nors Prancūzi-; 
joj. Jonas, būdamas geras drau
gas Dr. J-nis. kuris dabar ran
dasi Afrikoj, atlankė jo tėve
lius, New Britaine.

ir kad jų myli

Didysis Ketvirtadienis
Jau prieš septintą valandą 

pradėta kas 15 minučių dalinti 
žmonėms komuniją. Aštuntą va 
landą iškilmingos su asista Mi
šios. Prie altoriaus (už grote
lių) 40 berniukų, puikiuose baž
nytiniuose rūbuose, giedojo mi- Iš tiesų “čia gera būti”, kaip 
šias. Jiems padėjo 33 mergaitės.Taboro kalne, prie Kristaus at- 
bažnyčios suoluose. Nekaltų simainymo! Kaip sapnas prabū- 
vaikučių balsai, darnus jų gie- K? valandėlė su Jėzumi. Kai
, .. ... i girdi tas maldas, tas giesmes,
dojimas smigte smigo žmonėms. jauste jaufj — įje žmonės Jėzų 
į širdis ir jas kelte kėlė prie ai- tikrai myli! Tą Jėzaus meilę 
toriaus, prie Jėzaus. Reikia pa- i patvirtino ir žmonių sudėtas vi- 
girti seseles Kazimicrietes už sas tūkstantis dolerių gėlėms.
_ . , , . , . . , suvartotoms Didžioioįe savai-tai, kad jos traukia i cnorą ir ... . .. , ,’ J 1 teje ir Velykų altoriaus panuo-
berniukus. Nors jie gal sunkiau šimuįĮ 
išmokinami, bet jų sidabriniai 
balsai labai pagražina giedoji-Į 
mą, ir sykiu pratina busimuo
sius vyrus dalyvauti bažnyčios 
pamaldose. (Daugybėje parapi
jų berniukai yra nustumiami 
pamaldose ir iškilmėse į pasku
tines vietas!)

Kristaus Kalėjimas čia toks 
gražus, kad reikia pačiam jį pa
matyti, nes aprašyti neįmano
ma. Galima tik nurodyti vieni 
kitą žymesnį to kalėjimo papuo
šalą.

Vos tik į kalėjimo altorių pa
žvelgsi, tuojau pat akį pagauna 
aukštai, balto šilko fone, aukso 
spindulius žerianti, šešių pėdų 
aukščio kupka (ciborija). Auk
so spinduliuose, tartum gyvi, 
brangieji akmens šviečia trys 
mažyčių elektros lempelių vai-j 
nikai. O jau gėlių, tų gėlių —Į 
tikras baltųjų lelijų sodas! De-; 
šimtys žvakių, šimtai mirgan
čių lempučių primena žiemos 
naktį mirgantį dangų. Altoriaus 
papėdėje du elniu geria vandenį 
iš gyvojo šaltinio. Tai vienos 
Chicagos Kazimierietės pieši
nys, primenąs Dievo malonės iš
troškusias sielas.

Iš tiesų, Baltimorės Kristaus 
kalėjimas jau nebe kalėjimas. 
Tai didingas mylinčiųjų širdžių 
Kristui Švenčiausiame 
mente pastatytas sostas! 
brangų ir gražų sostą kitur 
giai kur rasi.

Užtat būriai lankytojų 
tum upė plaukė visą mielą 
nelę. Vieni, tiesa, atėjo tik pa 1 
žiopsoti. Bet didžioji dauguma! 
labai nuoširdžiai meldėsi.

Žmonių pamaldumas pilnai Į 
pasirodė šventojoje Valandoje,! 
pusė po 5 vak. Visi suolai per
pildyti. Ne mažą stovinčių. 
Maldininkų tarpe daug jauni
mo. Nors karšta, kaip vasarą.

i

i Bus daugiau)

Svarbus Pranešimas
Moterų Sąjungos Conn.

Apskričio Kuopoms
Pranešu visų kuopų bei valdy

bų žiniai, kad Moterų Sąjungos 
Conn. apskričio svarbus pusme
tinis ir priešseiminis suvažiavi
mas įvyks sekmadienį, balan
džio - April 29 d., 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, ruoštus prie 
būsiančio seimo, kuris turi į- 
vykti šį metą; taipgi šiame su
važiavime bus 
nos kuopoms, 
šiai prirašė
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. J okubaitė,
Mot. Są-gos Conn. Apskr. Rašt.

I . |
aukotojų vardų laikraščiuose. : 
Taipgi klausia, kodėl nesiunčia 
surinktų pinigų Amerikos Lie
tuvių Tarybos centrui? Kam 
tuos pinigus laiko VVaterbury? 
Amerikos Lietuvių Tarybai rei-

' kalingi pinigai kovai dėl Lietu
vos nepriklausomybės. Tam 
tikslui ir buvo renkamos aukos. 
Matome spaudoje, kad iš visų 
lietuvių kolonijų pinigai plau
kia į ALT centrą, o mes laiko
me pas save. Taip neturėtų bū-

. ti. Tuojau turėtų pasiųsti pini
ngus į centrą, kaip pirmiau da
rydavo.

i

I

KVIETIMAS
Sekmadienį, balandžio 8 d. į- 

vyks LDS 5 kuopos (card 
party). Šv. Juozapo naujos mo
kyklos salėjs. John St. 
2:30 po pietų.

Rengėjai nuoširdžiai 
visus atsilankyti į šį 
mą. ypatingai LDS 
ir “Darbininko” 
Atsilankiusieji
skaniais užkandžiais 
linksmai laiką tarp savų ir pa
žįstamų. Pelnas bus suvartotas 
palaikymui ir platinimui katali
kiškos spaudos. Iki pasimaty
mo, likite sveiki. Rengėjai.

_______________________

Kovo 25 d. įvyko LDS 5 kuo
pos susirinkimas. Atsilankė na- 
perdaugiausia narių, bet atsi
lankiusieji rimtai svarstė įvai
rius organizacijos ir visuomeni
nius reikalus. Kortavimo pra- 

imogos komisija pranešė, kad 
jau parduota nemažai tikietų. 
pp. Stankevičienė ir Matuliunie- 
nė pasižadėjo pagaminti skanių 
užkandžių. Kortavimo pramoga 
įvyks ne naujoje svetainėje, bet 
senoje sekmadienį, balandžio 8 
d.. 2 vai. po pietų. Kviečiame vi
sus atsilankyti į Šv. Juozapo 
par. senosios mokyklos kamba
rius kortuoti, pasikalbėti 
kandžiauti. Visi galėsime 

I mai laiką praleisti.
iI 
I

GEGUŽĖS MĖNESIO
Knygutė, kurioje randasi labai 
gražūs skaitymai kiekvienai 
dienai per visą gegužės mėnesį. 
Knygutė buvo išleista šv. Kazi- 
m er > Draugijos. Kaune. Ji yra 
versta Kun. Pr. Žadeikio. Turi 
U 4 pusi. Kaina 40c.

Užsisakydami šią “Gegužės 
Mėnuo“ knygutę. įdėkite 40c į 
konvertą ir prisiųskite: “Darbi
ninkas- . 366 W. Broadvvay. So. 
Boston. Mass... r tuojau ją gau
site.

Gražios Velykos
Ne kiek neperdedant galima 

sakyti, jog Baltimorės lietuvių 
bažnyčia yra tapusi viso to

„., „ _ , . . , miesto dvasiško atsigaivinimoBALF 2 skyrius surinktus x _, , .. . . , , , , i centru. Tai liudija tūkstantinesdrabužius pasiųsti pavede kleb.1. . . . , . . .., T , . . . , . . žmonių minios, suplaukiančioskun. J. Valantiejui, kuris turėjo'. ... . ,. . .| . , , |kiexvieną pirmadieni ir antra-labai daug vargo, kol gavo; _, .. . . . ° dieni i Paneles Švenčiausiossunkvezimj juos nuvežti. Kovo.~ , , ,. .. , ...__ , ., ,. Stebuklingojo Medaliko nove-30 d. prikrauta pilnas didžiulis . . . . ,............. . nas. Tai liudija kiekvieno ket- trokas dėžių su drabužiais Lie-;
tuvos žmonėms ir išvešti į New
Yorko centrą.

BALF 2 skyrius nuoširdžiai 
dėkoja kleb. kun. J. Valantiejui 
už tokį didelį darbą.

testantų, tai turėsime pripažin
ti, jog čia yra daug daugiau, 
negu Baltimorės davatkėlių su- 
plūdimas. Be abejo, Šv. Alfonso 
bažnyčia yra mylima ir gerųjų 
katalikų, nes yra už ką mylėti. 
Tačiau joje randa ir atšalusieji, 
ir ne katalikai to, ko kitur, at
rodo, rasti negali.

I

išdalintos dova- 
kurios daugiau- 

naujų narių prie

ir už- 
links-

Balandžio 8 d. vakare 
Marijos Vaikelių vaidinimas.

įvyks

Didžioje savaitėje pamaldas 
laikė svečiai ir vietiniai kuni
gai. Visus pamokslus sakė sve
čias kun. Šiaulys, MIC., iš Ma
rianapolio.

šeštadienio popietyj ir vakare 
penki kunigai klausė išpažin
čių. Taipgi klausė išpažinčių ir 
Velykų rytą. Beveik visi daly-i 
viai bažnyčioje per visas šv. mi- ■ 
šias Velykų rytą priėmė šv. Ko
muniją. Buvo tikrai gražus ir 
džiuginantis įspūdis.

virtadienio perpildyta šventoji 
Valanda. Tą patį sako kas die
ną. .tuoj po dvyliktos valandos, 
laikomos ir visada pilnos žmo
nių mišios. O jei dar pridėsime 
šimtus kas savaitę išklausomų 
išpažinčių, tą daugelį atsiverti
mų. ne vien atšalusiųjų katali
kų. bet ir įvairiausių sektų pro-

BRIDGEPORT, CONN

Kovo 25 d. įvyko Federacijos
■ 22 skyriaus ir Tėvų Savųjų
■ draugijos suąirinkimas, kuria- 
j me dalyvavo ir kun. B. Gauron- 
įskas ir pareiškė, kad gaunąs 
. daug laiškų nuo YVaterburio lie
tuvių kareivių iš karo frontų, 
daugiausia iš Europos. Pirm, 
komp. A. Aleksis pranešė, kad 
prakalbomis visi, kurie dalvva- 
vo. labai patenkinti. Aukų į 
Federaciją gauta sekančiai: 
Gyv. Rožančiaus $1.80. Treti
ninkų — $1.55. Apaštalavimo 
Maldos 74c.. Moterų Sąjungos— 
55c.. ALRKS 11 kp. $1.00, šv. 
Onos — $1.06. Jėzaus Kančios 
— 55c.. Marijona Parnaraus-

■ kienė $1.00. Viso suaukota 
j $8.50. Federacija visiems au
kotojams taria nuoširdų ačiū. 
Aukos sunaudojamos geriems 
tikslams ir Lietuvos reikalams.

Trumpai apie Waterburio Lie
tuvių Tarybos skyrių. Visi, ku
rie aukojo minint Lietuvos ne- 
priklausomy’bės sukaktį, išme
tinėja. kad valdyba nepaskelbė

kom- 
pakėlė darbininkams 

Visos kompanijos 
darbininkams or-

Kaikuriose dirbtuvėse 
panijos 
atlyginimą, 
nesipriešina
ganizuotis ir rašytis į unijas, 
bet ne visi darbininkai priklau
so prie unijų. Darbininkai turė
tų suprasti, kad su unijistais ir 
darbdaviai geriau skaitosi. To
dėl visi darbininkai turėtų su
prasti reikalą priklausyti prie 
unijų. Korcsp.

HARTFORD, CONN

Velykos praėjo taip linksmai, 
kad žmonės nei nepajuto, kurie 
buvo sveiki, bet su Velykom ir 
kaikurie seni parapijiečiai atsi
sveikino savo parapija ir nuke
liavo į kitą pasaulį, būtent: a.a. 
Monika Juciuvienė, Juozas Ses- 
čiela ir Benjaminas Antanaitis. 
Būtų gerai, kad kai kurie para
pijiečiai parašytų apie p. Juciu- 
vienę. kuri buvo iš pirmųjų pa
rapijos organizatorių ir daug 
buvo pasidarbavusi dėl parapi
jos organizavimo, daug veikusi, 
daug rinkusi aukų. Rodos, p. 
Ag. Žukauskienė daug žino apie 
ją ir turėtų ką spaudai parašyti. 
Neužmirškime tų žmonių, kurie 
yra nusipelniję lietuviškoms or
ganizacijoms ar parapijoms, 
nors numirusiai atiduokime 
tinkamą pagarbą.

Karštoji, Gyvoji širdis
Viso to dvasinio judėjimo kar

štai plakanti širdis yra Didžiai 
Gerbiamas klebonas kunigas 
Liudvikas Mendelis. Kiekvienas 
Kristų ir jo Bažnyčią mylįs ka
talikas gali drąsiai melsti Vieš
patį: “Dieve, duok mums dau
giau ir daugiau šitokių dvasi
niam darbui visiškai atsidavu
sių kunigų.” Tai yra ir mano, iš 
širdies gelmių plaukianti malda, 
o sykiu ir kuklus klebono pagy
rimas.

Kaip Jie šventė Velykas
Velykų švenčių pasirengimai 

prasidėjo Didžiosios Savaitės 
Pirmadienį ir antradienį, kai 
kun. klebonas tūkstančiams 
novenos pamaldas lankiusių ne 
lietuvių išaiškino lietuvių baž
nyčios ypatingus velykinius pa
pročius, kaip tai. Velykų grabą, 
ypatingąsios prisikėlimo cere
monijas, procesiją tris kartus 
apie bažnyčią ir tt.

Trečiadienį po pietų šeši kuni
gai klausė išpažinčių iki dešim
tos valandos vakaro. Pusė po 
septynių per tris dienas buvo

Sakra-
Tokį
var-

tar- 
die-'

; Juozas Kasinskas j j

I
 Laidotuvių

Direktorius 4

602 Washington Blvd. 0
BALTIMORE 30. Md.
Tel. I^exington 8595

ii Llmosinai dėl visokių relka'ų j
■ Patarnavimas Dieną ir NaktĮ ■ >

GlVt NOV
OM. MORE

Šv. Jono Ev. draugijos susi
rinkimas bal. 8 d.. 1 vai. po pie
tų paprastoje vietoje, visados 
esti 1 sekmadienį, bet dėl Vely
kų šventės tapo atkeltas.

Bal. 7 d. vakare. Moterų Au- 
xiliary rengia “Spring Bazaar”, 
Šv. Trejybės par. mokyklos sve
tainėje. kampas Broad ir Capi- 
tol avė. Pelnas eis Kareivių fon
dam

Bal. 8 d., 3 vai. po pietų įvyks 
Masinis Susirinkimas Lietuvos 
reikalais, kurį šaukia Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrius. Rcp.

KEEP YOUR
IRED CROSS
jJTH/SS/DE

Šį metą Velykų rytas buvo 
tikras gražus. Labai seniai yra 
buvę, kad tiek žmonių būtų šeš
tą valandą šv. mišiose. Mišias 
laikė klebonas kun. J. V. Kaz
lauskas: procesiją tvarkė kun. 
Zanavičius. Choras su solistais, 
vad. A. Stanišauskui pasirodė 
tikrai šauniai su naujomis mi- 
šiomis. Solo giedojo mišių lai
ke: p. Dulbiūtė, Radvilaitė, se
sutės šulinskaitės. šumskytė, 
p. Mačiukaitis, Česnikas, Bilvi- 
čius ir kiti. Chorui parapijiečiai 
dėkingi už tokį gražų giedoji
mą.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bridgeporto skyrius paruošė la
bai rimtas rezoliucijas, kurios 
bus pasiųstos Conn. Valstybės 
Senatoriams, Kongresmenams.

Jung. Valstybių Sekretoriui p. 
Edward R. Stettinius, Jr. ir vi-< 
siems Amerikos delegatams, 
kurie dalyvaus San Francisco. 
reikalaujant, kad Lietuvai nea
tidėliojant būtų pripažinta tei
sė tvarkyti, kaipo nepriklauso
mai valstybei: b) kad Tarptau
tinė Sąjungininkų Komisija, 
pirmininkaujant Amerikos at
stovui, tuojau paimtų į savo 
rankas civilinę administraciją 
Lietuvoje ir kitose Baltijos res
publikose); c) kad šita Tarp
tautinė Komisija pravestų Lie
tuvoj rinkimus į Seimą, duo
dant progą žmonėms laisvai ir 
demokratiniu pagrindu išsirink 
ti savo valdžią. Tadgi mes dar 
padirbėkime kiek galime, kad 
sukeltų kiek paramos ir finan
siniai paremtų Tarybos Centro 
išlaidas. Lai jie darbuojas, kad 
tas darbas būtų Lietuvai sėk
mingas. O.
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Viena iš jauniausių smuikininkių - virtuosų, Elaine 
Donenberg, 7 metų, pasirodė Chicago Symphonv Or
kestro je.


