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Sekmadienį, balandžio 22 
d. yra LDS organizacijos 
— darbininkijos Globėjo— 
Šv. Juozapo šventė.

Prašykime Šv. Juozapo 
užtarimo, kad jis išprašy
tų pavergtai Lietuvai lais
vės ir nepriklausomybės, 
pasauliui teisingos taikos 
ir darbininkijai gerovės.

Lai visos LDS kuopos — 
visi nariai tą dieną susi
kaupia maldoje už Lietu
vą, už mūsų karius ir už 
teisingą taiką pasauliui.

Bostono ir apylinkės lie
tuviai tą dieną renkasi į 
Šv. Kryžiaus Katedrą, 
Bostone, kur 4 vai. po pie
tų įvyks iškilmingos pa
maldos už pavergtą Lietu
vą. Garbingasis Ganytojas 
Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D., pasakys 
turiningą pamokslą apie 
kenčiančią ir kryžiuojamą 
Lietuvą, Mes, lietuviai, 
kaip vienas, dalyvaukime 
tose pamaldose. Bendru 
giedojimu, suklupę prie 
kryžiaus, prašykime Auk
ščiausiojo mūsų tėvų že
mei — Lietuvai, mūsų sū
nums kariams ir krauju 
paplūdusiam pasauliui pa
galbos, taikos ir ramybės.

Sekmadienį, balandžio 
22 d. skubinkime prie Kry-. 
žiausl _
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Visi J Maldos Šventę 
Už Lietuvą!

lie-
už

Naujosios Anglijos 
tuvių maldos šventė 
Lietuvą ir teisingą taiką 
pasauliui įvyks sekmadie
nį, bal. 22 d., 4 vai. po pietų 
šv. Kryžiaus Katedroje, 
Bostone.

Labai svarbu, kad į šią 
maldos šventę lietuviai 
gausiai susirinktų, nes 
programa priruošta labai 
puiki Dievo garbei. Lietu
vos ir viso pasaulio gero
vei. Todėl visi lietuviai vie
ningai, organiz a c i jos, 
draugijos ir pavieniai, vy
kime į Katedra, kad Ar
kivyskupo ir kitų Bažny
čios dignitarų akyse lietu
viai gražiai pasirodytų.

Didysis Lietuvių Globėjas
LDS. Garbės Pirmininkas

Į

Cuurtesy of Boston Record-AnicTican

Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D.

• v

Darbininkai Sugrįžo 
Darban

Holyoke, bal. 19 — Teks
tilės darbininkai, kurie 
praeitą penktadienį išėjo 
streiką, reikalaudami di
desnio atlyginimo, sutiko 
sugrįžti į darbus, kada u- 
nijos vadas pranešė, kad 
derybos vedamos su kom
panijos vadais.

Lt. Donald Mackintosh, 
sugrįžęs po dviejų metų 
kovų prieš nacius, strei- 
kieriams sakė: “Nei aš, nei 
milijonai Amerikos karei
vių karo fronte negali pri- ką... Ypatingą žodį Popie- 
tarti streikieriams, kada- žius tarė tiems tautų va- 
darbas reikalingas už- dams, “kurie turės išspręs- 
baigti karą”. ti visų žmonių likimą”.

Popiežius Ragina Sudaryti
Teisingu Taikos Organizaciją

Roma, bal. 19 — Popie-' Jiems jis sakė: “Jūs turite 
žius Pijus XII, prieš San ‘ sąžiningai Dievo akivaiz- 

; Francisco konferenciją iš-!doje apmąstyti, kad visa 
i leido encikliką, kurioje jis kas išeina iš teisingumo 
įspėja taikos 
kad laimėtojai karo ir pra- į vėliau, bus nelaimei per- 
laimėtojai vėl susidurs su galėtojų ir nugalėtojų, nes 
nauju karu, jei nebus su- bus pasėta sėkla naujam 
daryta teisinga taika... Jo 
Šventenybė ragina visus 
karštai melstis, kad Die
vas suteiktų pasauliui tai-

darytojus, Į ribų tikrai, ankščiau ar

Amerikos Katalikų Vyskupai 
Gina Pavergtųjų Tautų Teises

Nurodo Jaltos Klaidas

karui”.
j Savo laiške Popiežius 
, nuoširdžiai atsišaukia visų 
i karo belaisvių gerovei, 
įprašydamas už juos mels- 
jtis ir visa daryti, kad jie 
greitu metu galėtų sugrįž
ti į savo namus.

Šis Popiežiaus raštas pil
nai pritaria San Francisco 
konferencijai ir reikalauja 
visiems žmonėms ir tau- 

įtoms teisingumo.

VVashington, D. C. —NCWC administratyvė ta- Japonai DldzIUOjaSI SaVO 
ryba padarė stiprų pareis- Galybe
kimą apie planuojamą pa-1 _______

w •* - * * - * 1 , Tokio, bal. 19 — Japonų 
radio paskelbė, kad Japo
nų kareiviai yra geresni 
kovotojai už Vokietijos 
nacius. ir Amerikiečiai 
niekados nepasieks Japo
nijos žemės.

Sovietai Patenkinti 
Prezidento Kalba

Sekmadienį, balandžio 22 d. yra Lietuvių Maldos diena už pavergtą Lietuvą 
ir teisingą taiką. Tą dieną. 4 vai. po pietų, šv. Kryžiaus Katedroje, Boston. Mass. 
įvyks pamaldos už Lietuvą ir teisingą taiką. Iškilmingus mišparus celebruos kun. 
Pranciškus M. Juras, Lawrence lietuvių parapijos klebonas, LDS Centro ir Bos
tono Provincijos Kunigų Vienybės pirmininkas. Pamokslą pasakys J. E. arkivys
kupas Richard J. Cushing, D. D. Šis mėnuo yra istorinis mėnuo ne tik Lietuvos, 
bet ir vis°s lietuvių tautos išeivijos; nes Jo Ekscelencija arkivyskupas Richard J. 

Įdomumo dėliai patiekia- Cushing, D. D., pranešė, kad jis nupirko nuosavybę Brockton, Mass., kurią jis pa- 
me šventės programą: — 
Mišparus celebruos— kun. 
Pr. M. Juras, deakonas — 
kun.
subdeakonas
Norbutas. Ceremoni jų ve
dėjas — prelatas Walter 
Furlong, asistentas — dea
konas — Paul M. Jakmauh 
(Jakimavičius). Akolitai: 
deakonai — Jonas Berna
tonis ir Alfonsas Janušo
nis. Liktorių nešėjai: klie
rikai— P. Šakalvs. A. Kon-, 
tautas, J. Naudžiūnas Pr.Į 
Biekša. A. Janiūnas. 
pozicijos deakonas 
J. Vaitekūnas.

Pr. V. Strakauskas. 
kun. F.
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_  veda Nukryžiuotojo Jėzaus Vienuolyno Seserims, lietuvaitėms.
Lietuvių Maldos dienos ceremonijos bus transliuojamos per radio iš WC0P 

stoties nuo 4:30 vai. iki 5:15 po pietų iš šv. Kryžiaus Katedros, Boston, sekma
dienį, balandžio 22 d.

Naujos Anglijos lietuviai turėtų jausti pareigą dalyvauti pamaldose už Lie
tuvą ir teisingą taiką.

Katedros rektorius. (
Palaiminimą švenčiau

siu ir pamokslą sakys J. E. 
Arkivyskupas Richard J. 

j Cushing, D. D. Dalį pamal- 
I dų transliuos iš Katedros 
per WC0P radio stotį. i

“Skubėk prie Kryžiaus
Eks- giesmę giedos solo artistas ėmė Nuremberg miestą, 
kun. R. Juška. Kitas giesmes apsupo Leipzigą. ir jo užė- 

Prie Arki- giedos bendrai ~~ "
vvskuno kapelionai — ku- viai iš specialiai 
nigas P. Juškaitis ir kun. dintų lakštų. 
A. Petraitis. Invokacija — Šios šventės 
Prelatas Jonas Ambotas. įdėjo daug darbo, 
Radio pranešėju — Prela- Maldos Diena gražiai pa
tas Thomas R. Reynolds.

Amerikiečiai Užėmė Leipzig Ir 
Nuremberg Miestus

M

visi lietu- 
atspaus-

komitetas
kad ši

Paryžius, bal. 19 — Ame
rikiečių pirmoji armija už-

I

mimas yra dienos ar kitos 
laikas.

Kitos armijos užėmė 
Magdeburgą, kovoja Bre- 
men priemiestyje ir esą 
tik 22 mylias nuo Hambur
go. Vienas paskui kitą di
dieji Vokietijos miestai 
patenka į Alijantų rankas.

Berlyno radio skelbia,

vyktų ir kad mūsų karštos 
maldos pasiektų Aukš
čiausiąjį Dievą ir kad su 
Jo pagalba Lietuvai atgau
tų laisvę ir nepriklauso
mybę. Visi j Maldos Dieną! kad Alijantai planuoja pa- 

Pr. siekti nacių sostinę Berly-

saulinę organizaciją, iškel-: 
dama viešai Amerikos Ka
talikų Vyskupų pareiški
mą, padarytą pereitų me
tų lapkričio mėnesį. Tary
ba pareiškia, kad “sveika 
pasaulio organizacija nė
ra tai Utopiškas sapnas”. 
Kalbėdami apie izoliacio- 
nizmą. Vyskupai pataria 
modifikuoti Dumbarton 
Oaks ir Jaltos pasiūlymus 
ir reikalauja tarptautinių 
teisių biliaus (Bill of 

* Rights).
i Amerikos Katalikų Vys
kupai labai nusivylę Len
kijos klausimu. Reikalau
ja teisingumo. Taipgi į- 
spėja, kad priėmus Dum
barton Oaks ir Jaltos nu
tarimus. pasaulis būtų pa
dalintas į dvi stovyklas — 
tikroji demokratija ir to
talitarinis Marksizmas.

Garbingieji Kat a 1 i k ų 
Bažnyčios vadai gina ne 
tik Lenkijos teises, bet 
taip pat ir Pabaltijo vals
tybių — Lietuvos. Latvi
jos ir Estijos ir bendrai vi
sų pavergtų tautų teises. 
Vyskupai stebėsi vienbal
siu trijų didžiųjų valsty
bių tylėjimu apie Lietuvą. 
Latviją ir Estiją ir turi 
viltį, kad mūsų šalis nepa
liks tas taiką mylinčias 

i tautas vergijoj. Taipgi tu
ri viltį, kad mūsų valdžia 

Į darys viską, ka gali, kad 
■visos Europos išlaisvintos 
tautos atgautų demokrati
nę laisvę ir nepriklauso
mybę.

Šis Amerikos Katalikų 
Guam, bal. 19 — Jung. Vyskupų pareiškimas pa- 

Valstybių marinai pasiekė 
šiaurinį Okinawa salos 
kampą. Tačiau pietinėje 
srityje sulaikyti. Padarė 
pažangą Ie saloj, žiaurios 
kautynės tebeina.

• 1
Pirkite Karo Bonus ir

Štampas

na ketvirtadienį, balan
džio 19 d.

Amerikiečiai Pasiekė Šiau
rinį Okinawa Kampą

i

Maskva, bal. 19 — Sovie
tų Rusijos laikraštis: ‘Rau
donoji Žvaigždė’, rašo, kad 
‘Amerikos prezidento Tru- 
man pirmas žingsnis yra 
pareikštas jo kalboje Kon
gresui. būtent, sekti miru
sio prezidento Roosevelto 
nusistatymą visų žmonių 
gerovei’.

AMERIKIEČIAI ČEKOSLO
VAKIJOJE

Paryžius, bal. 19 — Ame- vokiečių sostinės. Tačiau 
rikos trečioji armija, ge- iš Maskvos apie tai jokių 
nerolo Patton vadovybėje, žinių nepaduodama, 
perkirto Vokietiją ir įėjo į 
Čekoslovakiją.

Spėjama, kad prie Dres- 
den miesto Amerikiečiai 
susitiksią su sovietų Rusi
jos

Nužudė Laikraštininku Emie 
Pyle Pacifike

armija.

Rusai 14 Mylių Nuo 
Berlyno

Guam, bal. 19 — Įžymų 
karo korespondentą, Er- 
nie Pyle nužudė japonai 
Pacifiko saloje, kur jis 
buvo su Amerikos karei
viais.

IšLondonas, bal. 19 —
Vokietijos radio praneša
ma. kad sovietų rusai pra
dėjo smarkią ofensyvą ry
tų fronte ir esą tik 14 my
lių nuo Berlyno miesto. 
Sakoma, kad trys galingos 
rusų armijos varosi link

Nacių Diplomatas Nelaisvėj

Paryžius, bal. 19 —Franz 
Von Papen, vokiečių diplo
matas, paimtas į Alijantų 
nelaisvę. Jis yra 67 metų 
amžiaus.

Lietuvių Radio Programa
WESX, SALĖM — 1230 KILOCYCLES

darytas prieš San Francis
co konferenciją, kad suva
žiavusieji įvairių tautų at
stovai padarytas klaidas 
atitaisytų ir tvirtai apsi
spręstų įgyvendinti teisin
gą taiką pasauliui, -grą
žinti pavergtom tautom 

i laisvę ir nepriklausomybę.

šeštadienį, balandžio 21 d., 1:30 valandą po pietų 
įvyks Lietuvių Darbininkų radio programa. Programa 
tęsis visą valandą, būtent, nuo 1:30 iki 2:30 vai. po pie
tų. Lietuviškos liaudies dainos, muzika, pranešimai ir 
kalbelės. Trumpas kalbeles pasakys adv. Jonas Griga
lius ir p. Jonas Romanas.

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

Šios radio programos koncertas įvyks sekmadienį, 
gegužės 20 d., 3:30 vai. po pietų. JORDAN HALL, Bos
ton. Mass. Tikietų kainos — $1.20, $1.80, $2.40, pri- 
skaitant valdžios taksas. Užsakymus siųskite adresu:

DARBININKAS RADIO ‘
366 West Broadvvay. So. Boston 27. Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449.
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Lietuvis Milijonierius

■VAIRIOS žiniosc*

SOVIETAI PRISIUNTĖ NAUJĄ Taft Pažade jo Respublikonų 
NOTĄ LENKIJOS REIKALU Iniminul SeMtePagalbi Trumanui Senate

Washington, D. C., bal. nuo 9:30 iki 10:25 iš New 
19 — J. V. valstybės se-' Yorko miesto stoties WN- 
kretorius Stettinius pa- YC, 830 kcs., perduodama 
reiškė, kad jis gavo naują įdomi programa. Joje kal- 
sovietų Rusijos valdžios bes Lietuvos Generalinis 
notą ryšyj su Lenkijos Konsulas Pulk. Jonas Bu- 
problema. Iš to supranta- drys, dainuos New York 
ma. kad sovietų Rusijos City operos Gypsv Baron 

, valdžia vėl reikalauja, kad žvaigždė Polyna Stoska- 
Alijantai pakviestų Varšu- Stoškiūtė.
vos lenkų valdžią, kurią Programoj bus perstaty- 
sudarė sovietai ir kuri ne- tas reikalas Lietuvai šelp- 
atstovauja visų 
piliečių. į San 
konferenciją.

Sekretorius
kol kas nieko nepasakė a-' ______
P*e tą. reikalai imą. Jis tik. Vienuolikti metai kaip! 
pareiškė, kad jis nori ge- Tamstos klausotės Lietu-' 
nau susipažinti su nauja Darbininku Radio pro- 
sovietų Rusijos valdžios - gramos e n i a i s.
nota’ Pradėję vienuoliktus me-

Kaip jau žinoma, iš Mas- tus, pradėjome valandos 
kvos atvyksta sovietų Ru- programą.
sijos užsienių komisaras 1:30 iki 2:30 vai. po pietų, 
V. M. Molotov. Taipgi grįž- šeštadieniais. iš WESX 
ta iš Maskvos Jung. Vals- stoties. Salėm, Mass. Mes 
tybių ambasadorius W. išpildėme Tamstų, Gerb. 
Averell Harriman, Britą- Klausytojai ir Rėmėjai pa- 
nijos ambasadorius Mas- geidavimą ir mūsų pažadė- 
kvai Clark Kerr ir kiti di- jimą.
plomatai.

Šios savaitės pabaigoje veik dvigubai padidina iš-

I

Lenkijos ti ir pademonstruota lie- 
Francisco tuviu tautos menas.I
Stettinius.

VVashington, D. C., bal. 
19 — Vakar prez. Harry S. 
Truman priėmė aštuonius 
respublikonus senatorius, 
kuriem vadovavo senato
rius Robert A. Taft. Sena
torius Taft užtikrino prez. 
Trumanui savo ir kitų 
respublikonų paramą Se
nate.

Tai geras ženklas. Vie
ningumas būtinai reikalin
gas, kad laimėti karą ir 
sudaryti teisingą taiką pa
sauliui.

VIEŠAS KVIETIMAS

būtent, nuo

'strasbourg. kuris, kiek y- 
ra žinoma, buvo pirmas 
duoti vardą Naujam Pa
sauliui. Jis paaiškino “ka
dangi buvo Americus (lo
tynų forma dėl Amerigo), 
kuris atrado jį (Nauja Pa-’ 
šaulį) tad dabar turi būti 
vadintas Americus arba 
America”.

Patsai Vespucci išleisda
mas seriją žemėlapių už- 

' vardino naujai rastas že- 
■ mes Nauju Pasauliu.

Studentai, kurie studi
juoja Vespucci gyvenimą, 
. nesutinka kas link jo cha- 
rakteriaus. Dr. Pohl laiko, 
kad dvi knygos, kurias sa
koma, kad Vespucci para
šęs, nupiešia jį kaipo me
lagį ir pasigyrėlį, bet kad 
tikrai Vespucci tų knygų 
nerašęs. Pohl sako, kad 
teisybė apie Vespucci yra 
jo laiškuose, kurių tikru- 

' mas įsteigtas. Tie laiškai
PRELATAS THOMAS R. REYNOLDS,

Šv. Kryžiaus Katedros. Boston, Mass., rektorius, malo
niai sutiko būti Lietuvių Maldos Dienos pamaldų pra-

Šiomis dienomis inž. Vytautas! 
Ramanauskas prisiuntė įdomių 
žinių iš vieno populiaraus ku
rorto ir taipgi iš Les Angeles, 
California. Inž. Vytautas Rama
nauskas yra gyvenęs Loveli. 
Mass.. o dabar yra J. V. Laivy-! 
no tarnyboje.

Jis rašo:
Amerikos šūkis buvo ir yra: 

“Stok į Laivyną ir matyk pa
saulį!” Tai nevien to šūkio 
traukiamas, bet ir dėl pagalbos 

j savo tėvynei aš tapau jūreiviu.
Man teko matyti pasaulį. Ap

važiavau daug vandens plotų ir 
kartu mačiau daug įdomių vie- 

• tų. kurių nei sapne nesapnavau, 
į ir jos iš mano minties neišdils.

Šiuo metu aš randuos saulė
toje Californijoje. Todėl noriu 

'mintimis ir įspūdžiais pasida
linti su “Darbininko” skaityto
jais iš lietuvių gyvenimo Los 
Angeles ir apylinkėje.

Prieš kurį laiką man teko būti 
viename mieste, kurs yra popu
liarus savo kurortais, kur vasa- 

I rotojai praleidžia saulėtas die- 
i nas žiemos metu. Užėjau į vi$š- 
i būtį gauti kambarį poilsiui, nes 
buvau nuvargęs. Už kelių minu
čių skamba mano kambaryj te- 
lephonas. Atsiliepiu. To viešbu
čio savininkas mane kviečia a- 
teiti pas jį į kambarį pasikal- , 
bėti. Nueinu pas jį. Jis manęs 
tuojau klausia kokios aš tauty
bės. Pasisakau lietuvis. Jis iš 
džiaugsmo net apsiverkė, nes 
per 37 metus pirmą kartą suti
kęs lietuvį, ir iki šiol mažai ką 
girdėjęs apie lietuvius. Kai aš 
jam pasakiau, kad Amerikos 
lietuviai turi keliolika laikraš
čių ir kelius susivienymus, tai 
jis labai nustebo ir negalėjo įti
kėti. Jis buvo vedęs kitatautę 
ir visoj apylinkėje nebuvo nei 
vieno lietuvio. Šiandien tas lie
tuvis turi tris puošnius viešbu
čius. Aš manau, kad mažai mes 
turime lietuvių Amerikoj, kurie 
finansiniai galėtų susilyginti su 
šiuo lietuviu. Jis gyvena kaip 
milijonierius. Jis mane nusive
žė į savo namus, kurie tiesiog 
pasakiškai įrengti. Tai aš tuose 
namuose praleidžiau atostogas, 
kaip sapne. Aš prisiminiau apie 
ALT ir LVS. tai jis pažadėjo 
kaip nors padėti suvargusiai 
Lietuvai atsistatyti ir kartu pa
sižadėjo užsiprenumeruoti ke
lius lietuviškus laikraščius. Kai 
Lietuva atgaus laisvę ir nepri
klausomybę. tai jis vyksiąs į 
Lietuvą.

Šis lietuvis mane labai nuste
bino. kad taip ilgai buvo nutolęs 
nuo tėvynės, bet štai grįšta.

Atsilankęs į Los Angeles, aš 
sutikau gana daug lietuvių, ku
rie darbuojasi dėl lietuvybės. 
Ypatingai milžinišką darbą at
lieka Prelatas Julius Maciejaus- 
kas. kuris per 4 metus įsteigė 
lietuvišką parapiją, nupirko na
mą, kur yra ir bažnyčia, jauni
mas turi gražų chorą, turi vie
nuolyną. kur yra lietuvaitės Se
serys. Šiandien beveik visas lie
tuviškas veikimas yra toje pa
rapijoje. Prelatas Maciejauskas 
turėjo sunkiai dirbti, nes tas 
dirvonas buvo sunku išplėšti. 
Laikui bėgant gal pralenks ir 
didesnes Amerikos lietuvių ko
lonijas savo veikimu.

Man teko sutikti lietuvaitę, 
kuri dirba M. G. M. Kino studi
joj. Jis yra artistė Jane Gražy
tė. p. Gražytė darbuojasi ir su 
lietuviais, priklauso prie baž
nytinio choro. Laikui bėgant 
turėsime savo žvaigždę Kine.

Los Angeles lietuviai gražiai 
darbuojasi lietuvybei ir Lietu
vos atstatymui.

Vytan tas Ramanaitskas.
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alto balsą, ir Rapolas Juš
ka. kuris turi gražų ir stip
rų baso balsą. Taipgi mu- 
zikaiis trio — smuiką, 
cello ir pianu, vadovaujant 
gabiai smuikininkei, p. Al
binai Antanaitytei, išpil
dys dalį programos. Artis
tai dainininkai ir muzika- 
lis trio išpildys daugiau
sia lietuviškus kūrinius.

Kviečiame visus iš anks
to įsigyti koncerto tikie
tus. Iš anksto užsisakę,

Valandos programa be- gausite geresnes vietas, •t n • _ • _ i- t__  noc xricrvc CDrlunaa ClinnmA.
įvyks IVashingtone didžių
jų valstybių užsienių mi-'taip ir ateityj mes pasiti- 
nisterių pasitarimas prieš kime Gerbiamųjų rėmėjų 
San Francisco konferenci-i nuoširdumu ir dosnumu, 
ją-

laidas. Bet kaip iki šiol,
nes visos sėdynės sunume
ruotos, ir nusipirkę tikie- 
tus, galite užsitikrinti, kad 
tų sėdynių niekas kitas 
neužims, nežiūrint kaip vė-

MUvl C Vi V X KĄ X»XU1V4VO Į/U-HIUIU pi U, , . v .

nešėju per radio, kurios bus transliuojamos nuo 4:3o'Paaiškina Vespucci dvi ke-
iki 5:15 vai. po pietų iš WC0P.

KAIP SENAS AMERIKOS 
VARDAS

Gen. Konsulas J. Budrys Ir
Polyna Stoškutė Pirmadie

nį Per Radio

Pereitų metų L. D. radio i i3-* ar anksti ateisite į sve- 
programos Jubilie j i n i sįtain£-

j koncertas davė galimybę j Tikietų kainos — $1.20,

i | 
United National Cloth-j 

ing Collection ir United I 
Lithuanian Relief Fondo 
ir sandėlio pastangomis, 
bendram rūbų rinkime., 
Lietuvių Dienoj, pirmadie
nį. balandžio-April 23 d.l

.pradėti valandos progra-j^^-^Q/r $2-40, priskaitant 
mą. Šį metą vėl ruošiame valdžios taksas. Tikietų 
didinga koncertą sekma- galite gauti Darbininko 

cre^užės-Mav 20 d.. Administracijos ir Radio J ’j _____ opp Tir_ L tv_____ j

, \JXX X-. X V V* rX III

_ . gegužės-May 20 d.. Administracijos ir Radio
3:30 vai. p. pietų. JORDAN ofisuose, 366 West Broad- 
HALL (toje pačioje sve-waF’ Boston 27, Mass. 
tainėje), Boston. Mass. ' Jeigu dėl^ kokių labai

Koncerto programą iš- svarbių priežasčių negalė- 
, pildys mūsų įžymiausieji tumėte atvykti ir dalyvau- 
I artistai — Anna Kaskasjti koncerte, tai prašome 
Ikuri turi žavejantį kontr-'paremti radio programą ir

dieni.

i

i
i
I
I

REZIDENCIJOS NAMAS — Šį vaizdą nupiešė 
ristas planuojamo Šv. Benedikto Kolegijos Šimtmeti
nio Plėtimosi milijono dolerių programos. Tai yra pla
nuojamas statyti gyvenimo namas, kuris būtinai rei
kalingas nuolat didėjant studentų skaičiui. Šis namas 
bus dedikuojamas atminčiai Šv. Benedikto kolegijos 
alumniečių. kurie paaukojo savo gyvybes laike Antrojo 
Pasaulinio Karo.

ar-

l
I MŪSŲ

TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

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

i
I

H Ershington

O
 o • o trati ve Bank

490 BROABWAT • SOUTH BOSTON

jo koncertą žaliaspalvėmis 
dovanėlėmis.

Bet ir pirkdami tikietus, 
jeigu pridėsite dovanėles, 
nuoširdžiai įvertinsime ir 
paskelbsime radio prog
ramose. Visus rėmėjus 
skelbiame ir skelbsime ra
dio programose.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, kurie iki šiol parė
mėte Lietuvių Darbininkų 
Radio programą.

Antanas F. Kneižys, 
vedėjas.

į
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Sąjungiečiy Suvažiavimas
Pereitą sekmadienį, Šv. 

Kazimiero lietuvių par., 
Worcester, Mass., įvyko 
Moterų Sąjungos Mass., 
Maine ir N. H. apskričio 
suvažiavimas. Dalyvavo a- 
pie 50 atstovių.

Kleb. kun. A. Petraitis 
pradėjo posėdį malda ir 
pasakė sveikinimo kalbelę. 
Vadovavo apskričio pirm., 
p. O. Sidabrienė.

Padaryta gražių nutari
mų.

Susirinkimui pasibaigus, 
Worcesterio 5 kuopos Są- 
jungietės pavaišino ska
niais užkandžiais.

i
I

LANKĖSI
VVORCESTERYJ

Pereitą sekmadienį pp. M. Ki- 
burienė iš Dorchester ir p. O. 
Guzevičienė iš Mattapan. nuvy- 
kusios į Moterų Sąjungos Mass.. Į
Maine ir N. H. apskričio šuva- vatora yra p. Kiburienės dukre- 
žiavimą. kuris įvyko Šv. Kaži- lė.

miero lietuvių parapijoj, Wor- 
cester. Mass.. lankėsi pas Sese
les Kazimierietes. Sesuo M. Sal-

"America”, vardas, ku
ris reiškia namus 250,000.- 
000 žmonių nuo Point Bar- 
row Alaskoj iki Cape Horn 
pat pietuose Tierra dėl 
Fuego, buvo pirmą kartą 
vartotas Europoje 1507 
metais ir buvo surištas su 
Nauju Pasauliu.

Nuo tų laikų, mokslinin
kai nesutinka 
vardo pradžios, nors dau
guma žmonių 
kaipo sutrumpinimą pir
mo Amerigo Vespucci, 
florentinos tyrinėtojo, ku
ris buvo pirmas europietis 
matyti Brazilijos pakrantį 
ir Amazon upę. Taipgi 
ginčijama ar Vespucci pri
sidėjo prie atradimo naujo 
kontinento. Bet vardą “A- 
merica” galime atskirai 
svarstyti.

Viena teorija yra, kad 
“America” paeina nuo se
noviško vietinio žodžio dėl 
kaikurių vietų ir geografi
nių charakteristiškų ypa
tybių Pietų ir Centralėj 
Amerikoj. Dr. Rafael Re- 
quena, archaelogistas iš 
Venezuela, ir svarbiausias 
eksponentas tos teorijos 
šiandien, mini tokius žo
džius kaip “Amaraca, A- 
mericca, Moraca, Ameri- 
copana”, kuriuos žemėla
piuose arba raštuose pir
mųjų tyrinėtojų, kaip Mer- 
cator, Raleigh ir von Hum- 
boldt randame. Jo archae- 
ologiški tyrinėjimai seno
viškos Inca civilizacijos 
atidengė vardus miestams 
kaip “Cat-Amarca, Pult- 
Amarca, Cassa-Amarca, ir 
taip toliau.

Primityvė reikšmė “A- 
merica”, ir iškrypimai rei
škia “žemė kur vėjai pu
čia”, pagal Dr. Requena.

Jis tiki, kad Vespucci 
priėmė vardą “Amerigo” 
nuo originalio indijonų žo
džio ir vartojo jį kaipo 
pseudonimą. Tyrinėtojo ti
kras vardas pagal Dr. Re- 
quena, yra Albericus Ves- 
pucius Laurentio.

Dr. Frederick Pohl, ku
rio moksliška biografija 
“Amerikgo Vespucci - Pi- 
lot Major” neseniai Co- 
lumbia University Press 
išleista, mažiau susirūpi
nęs pradžia Naujo Pasau
lio vardu, negu Vespucci 
pasiekimais. Jis tiki, kad 
Naujas Pasaulis tikrai ga
vo savo vardą nuo Vespuc
ci. nors netyčiomis.

kas link

priėmė jį

n

Jis kartu su Dr. Reque- 
na pasakoja apie Waldsee- 
muller, profesorių karto
grafijos provincijališka- 
me universitete netoli

NESAKYSIU...

Nesakysiu aš seselei. 
Kokia mano yr’ mintis. 
Kartais širdį tyliai gelia... 
Nesakysiu aš seselei. 
Tai tebūnie paslaptis.

Nežinos, kas mane gundė. 
Tik iš dainų gal supras. 
Ir praeina lyg sekundė...
Nežinos, kas mane gundė. 
Jei tik dainoj žodį ras.

Vakar šitos akys gundė 
Mano žvilgsnį ir mintis.
Greit praėjo ta sekundė... 
Dabar širdį tyliai gelia... 
Nesakysiu aš seselei.
Tai tebūnie paslaptis.

J. Š. — “L-s”

I

DRAUGŲ MERA...
Draugų nėra, alus prastas. 
Liūdesin, grimstu. —
Kur užsimiršimą rasti
Nemigoj naktų?
Skausmas tas, kaip vilką badas 
Advente šaltam,
Veja, kol degt ima padai, 
įklimpstu klanam
Man jos reikia, o jos nėra — 
Nėra ir nebus...
Tiktai mirksniui Atsivėręs
Buvo man dangus...
Kur beeičiau, katran šonan,
Ją visur matau.
O ji buvo kaip aguona
Po tykaus lietaus.

Alf. K-tis (“N. R”)

Veiklioje ir stiprioje jau- 
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

♦

♦
♦
♦
y *

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

liones, vieną pro Santa 
Domingo į Šiaurę dalį Pie
tų Amerikos ir iš ten į A- 
mazon 
aplink 
vietos, 
narna 
tris tūkstančius mylių į 
pietus prie kranto (1501- 
1502). šie laiškai sako Dr. 
Pohl tikrai aprašo jo ke
liones. Ir Pohl nupiešia 
Vespucci. kaipo garbės 
žmogų. Jis buvo moksli
ninkas, tyrinėtojas, navi
gatorius ir geografas. Dr. 
Pohl pakelia iš naujo klau
simą “ar Vespucci prisidė
jo prie atradimo Vakarų 
Žemyno?” FLIS.

(1499-1500), ir kitą 
Canary Salas iki 

kuri šiandien vadi- 
Brazil, iš ten per

”Vai Lėkite Darnos" 
Turi Gerą Pasisekimą

Kun. Pr. M. Juras, LDS Cen
tro pirmininkas, savo lėšomis iš
leido kun. J. Dabrilos paruoštą 
dainų rinkinį — “Vai Lėkite 
Dainos”, šioje knygutėje randa
si gražiausios ir rinktiniausios 
liaudies dainos. Ji yra 220 pus
lapių ir joje yra 233 dainos. .

Ką tik spėjome paskelbti, kad 
ši knygutė išėjo iš spaudos, tuo
jau užsisakė sekanti:

Po 20 egz. — kun. J. šukevi- 
čius. Tamaąua, Pa., ir kun. J. 
Švagždys iš Brockton. Mass.

Po 10 egzempliorių nupirko: 
Šv. Kazimiero Seserys iš Scran- 
ton. Pa. ir Chicago,
Wm. Savage, Detroit, Mich., Šv. 
Pranciškaus Seserys. Phila., 
Pa., kun. Alb. Neverauskas, 
Girardville, Pa., kun. Kazimie
ras E. Paulonis, Brooklyn. N. Y. 
Nukryžiuoto Jėzaus Seserys. 
So. Boston, Mass.. kun. Jonas 
S. Lukšys įsigijo 16 egz. ir dau
gelis kitų po mažesnį kiekį.

Knygutės parsiduoda po 75c. 
Užsakymus siųskite: Darbinin
kas. 366 W. Broadway, So. Bos
ton 27. Mass.

III., kun.

Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du kart savaitinį laikraštį

uDARBININKĄ"
Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiau

sių ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. 
Jis išeina du sykiu į savaitę — antradieniais ir 
penktadieniais.

“Darbininko” kaina metams.......... $4.00
Pusei metų .......................................  2.00
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina....................................$2.00
Pusei metų ........................................ 1.00
Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį

siųskite:—

DARBININKAS
366 West Broadwayr So, Boston 27r TSG3S.

♦
♦
♦
<
♦
♦
♦
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DARBININKAS
(THE WORKER)

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

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

SAINT JOSEPH’8 LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
B&tered M aecond-clasB matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

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

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

Domestlc yearly___________ $4.00
Domestlc once per week yearly $2.00
Foreign yearly ______________ $5.00
Forelgn once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams__________$4.00
Viena kart savaitėje metams.— $2.00
Užsieny metams ..............   $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
B66 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Mūsų Gerasis Arkivyskupas
Šiomis dienomis sukanka metai nuo a. a. Kardi

nolo O’Connellio mirties. Po to liūdno įvykio visų min
tyse kilo klausimas: kas gi užims jo vietą? Ir kaip at
rodys, kad ir gabiausias jo įpėdinis, įsėdęs į sostą, ku
riame sėdėjo viens iš geriausių administratorių ir di
džiausių mokslinčių Kardinolas O’Connell? Ir štai įvy
ko viens iš tų dalykų, kurie užima žmonėms kvapą: 
Kardinolo įpėdiniu buvo paskirtas jo pagelbininkas, 
Vyskupas Richard J. Cushing. Tai buvo labai netikėta, 
bet tikrai maloni staigmena, nes Vyskupą^ Cushing į 
keletą metų savo darbuotės spėjo užkariauti žmonių 
širdis. Bet vis dėlto stebėtasi, kaip jis, dar jaunas ir 
neprityręs, pajėgs eiti sunkias ir sudėtingas Ganytojo 
pareigas vienoj iš didžiausių ne tik Amerikos, bet ir vi
so pasaulio, Arkivyskupijų. Bet patys pirmieji žings
niai veikiai įrodė, kad Arkivyskupas Cushing tas pa
reigas vienų vienas eina — ir dar kaip! Čia nėra vietos 
išdėstyti visapusiškos jo darbuotės. Tam prireiktų iš
tisos knygos. Ir tai dar tik pradžia. Netolima ateitis 
parodys, ką siekia nuveikti jo didingi užsimojimai.

Tuo tarpu visiems krinta akysna tos įžymiausios 
Arkivyskupo ypatybės: misijonieriškas jo uolumas, vi
siems prieinamas demokratiškumas ir tikrai apašta
liškos lygybės pojūtis, statąs visas tautas - ant lygios 
papėdės ir net pabrėžiama užuojauta silpnesniosioms. 
Ypatingo palankumo jis parodo lietuviams. Štai du 
stambiausiu pavyzdžiu: malonus, tėviškas, entuzias
tingas leidimas laikyti Katedroje lietuvių maldos die
ną teisingai taikai nuo Dievulio išprašyti; ir nepapras
ta užuojauta lietuvių Seselėms, Nukryžiuoto Jėzaus 
vienuolėms. Ta užuojauta pasireiškė ne vien maloniais 
žodžiais ar padrąsinimais, bet ir stambia, galima saky
ti, milžiniška dovana. Arkivyskupas nupirko už 65,000: 
dol. esamą Brocktone senelių prieglaudą ir — padova
nojo ją mūsiškėms Seselėms! Toks negirdėtas lig šiol 
duosnumas sukėlė, švelniausiai tariant, kitataučių 
nuostabą. Daug kas Arkivyskupui “padyvyjo”. Bet jis | 
turėjo drąsos viešai pareikšti, kad tą dovaną teikia; 
vargstančioms dėl savo būklės lietuvių vienuolėms 
grynai misijonieriškais sumetimais. Čia Misijų reika
las. Gi Misijos nedaro skirtumo tarp turčių ir varg
dienių; lygybė reikalauja, kad neturčiai būtų gausiau 
remiami, negu pasiturintieji. Tai tokia Arkivyskupo- 
Misijonieriaus nuomonė, kurios, žinoma, nieks neiš
drįsta viešai paneigti.

Tokiu Arkivyskupo duosnumu lietuvių tauta jau
čiasi labai nuoširdžiai sujaudinta ir karštai meldžiasi 
už Gerojo Ganytojo sveikatą ir prašo gausios jam Die
vulio palaimos. K.

I
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ras LaGuardia, apie tai 
kalbėdamas, pasakė: ‘Leis
kit mums patiems pasi
rinkti būdus, kaip rūbus 
rinkti, o mes jų daugiau 
surinksime”. Ši jo mintis 
visiems vajaus vedėjams 
labai patiko. Dėl to mėgin- 
kit taikytis vietos sąly
goms ir Lietuvių Diena, 
United National Clothing 
Collection proga, bus gana 
įdomi ir vaisinga.

Galime pasiūlyti pasi
rinkti šiuos
ar dalį, ar visai kitokią 

Į programą,
I
I

Prezidento Trumano Kalba

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

2.

Susirėmimas Girioje
Tuo tarpu Eugenija smarkiai .nerimasta- 

vo. Jau — jau norėjo subarti Bezicką už ne
mandagius išsišokimus, bet tuojau susigrie
bė. Drausdama Bezicką, ji pasirodytų turin
ti į jį teisę, o jokiu būdu nenorėjo tokią mintį 
Bitinui pakišti. Bet vis dėlto reikėjo kaip 
nors sušvelnyti grubus Bezicko poelgis. Tad 
labai mandagiai prašneko:
— Tikiuosi, kad tamsta perdaug nekaltinsi 

p. Bezicko už jo šiurkštoką kalbą. Žinote, tie 
žmonės jį sutąsė, tad ir kantrybės jam pri
trūko. Labai, labai dėkui už pagalbą!

Bitinas suniurnėjo: “tai mažmožis”, kilste
lėjo kepurę ir buvo jau beeinąs. Bezickas nu
sigando. Kas bus, vienam su vagiliais pasili
kus? O jeigu jie puls iš naujo? Pamiršęs savo 
didvyrystę, riktelėjo:
— Pons daktare! Pons daktare!

Bitinas atsigrįžo.
— Ko tamsta nori ?
—Matote, aš... Ar tamsta nepalieptum tiem 

žmonėm eiti namo?
Bitinas plačiai nusišypsojo.

— Maniau, kad tamsta nori paimti į nelais
vę.
— O, ne, ne! Kur aš juos dėsiu? Be to, jie...

Žmonės negali atsidžiaugti Prez. Trumano kalba, 
kurią anądien Kongrese pasakė. Kalba neperilgiausia, 
bet kiekvienas sakinys turi kažkokią gaivinančią 
reikšmę. Joje tarp kitko pasireiškė dvi esminės Prezi
dento ypatybės: noras dirbti iš vien su Kongresu ir iš
laikyti neliečiamus Amerikos principus — laisvę ir ly
gybę. Lyg nesijaučiąs užtektinai pajėgingu eiti sun
kias ir sudėtingas pareigas, ypač šiuo pernelyg atsa
kingu momentu, jis nuoširdžiai kreipiasi į Kongresą, 
kad jam padėtų vieningai veikti Amerikos labui. To
kius žodžius panašiose aplinkybėse priimti pratarti. 
Tad nieko čia naujo nė nuostabaus. Tačiau jo kalbos 
tonas buvo toks, kad tai ne kokia tuščia frazė bei nie
ko nereiškiąs posakis, bet kad tai nuoširdus jo pasiry
žimas taip elgtis įtaip pasakyta. Ir niekas iš klausyto
jų neabejojo, kad Prezidentas taip kalba pilnu įsitiki
nimu. Boston Traveler čia daro pastabą, kad dabar bus 
“vieningesni Prezidento su Kongresu santykiai, įvyks 
ryžtingas biurų išvalymas ir bus mažiau vieno stip
raus žmogaus valdžios, o daugiau stiprių vyrų Admi
nistracijoje”.

Prezidentas pabrėžė, kad bus dedama didžiausių 
pastangų karui laimėti ir teisingai taikai įvykdyti. Čia 

i jis pareiškė, kad visos tautos, didelės ir mažos, turi 
radio ar salėj koncertus iri teisės į laisvę ir nepriklausomybę, ir prijungė labai 
parodyti lietuvių tautos'reikšmingą pastabą, kad didžiųjų valstybių pareiga ne 
meną, kalbose nušviestiI grobti mažesniųjų tautų žemes, bet prižiūrėti, kad tei- 
lietuvių vargus, įdomią: singos taikos nuostatai būtų išlaikyti. Ne valdyt, bet 
Lietuvos istoriją. Tarnaut. (Koks “nerealistinis” posakis!).

4. Pasiekti lietuviams Kai dėl kokių slaptų sutarčių bei užsimojimų, ku- 
draugiškas įstaigas ir as-iriuos “Trys Didikai” galėjo padaryti, Boston Trave- 
menis ir juos pakviesti į ler šitaip pasisako: “Bet reikia atsiminti, kad asmeni- 
talką pagelbėti ar vado- i nė valdžia baigiasi su karstu (mirtimi). Jokie asmeni- 
vauti lietuviams visa tai niai Prez. Roosevelto pasižadėjimai, ar tai Jaltoj, ar 
padaryti. Galima pakvies
ti juos pakalbėti, parašyti, faktas, į kurį jei bus atsižvelgta, tai pasaulis vėliau bus 
Valdžios pareigūnams ga
lima priminti, *kad lietu
viai, dalyvaudami visiems

budus, visus

sąly-

I

I

I

gauti 
talką, 

paruošti
t 

i

vietos
goms palankią:

1. Savo apylinkėj 
spaudos ir radio 
Jiems galite
straipsnių ir informacijų 
apie Lietuvą ir lietuvius.

2. Išsiuntinėti 
goms įstaigoms ir asme
nims laiškų.

3. Orgamizuoti radijo 
programas, vaidinimus

įtakin-
I

PRELATAS JONAS AMBOTAS,
Švč. Trejybės lietuvių parapijos, Hartford, Conn., kle
bonas, Lietuvių Maldos Dienos komiteto pakviestas 
atvykti ir pasakyti invokaciją, maloniai sutiko tą pa
reigą atlikti balandžio 22 d., Šv. Kryžiaus Katedroje, 
Washington St., Bostone.

Lietuvių Diena Balandžio 23 kur kitur, Prez. Trumano neberiša. Tai labai aiškus

(BALF. Skyriams ir Lietuvių Visuomenei)
Iki balandžio 1 d. drabu- bos ir pašalpos, 

žius rinkome Lietuvai ir Savo dienomis kitų tau- 
lietuviams. Kiti fondai ir tų draugai rengs savo pra- 
šalpos įstaigos rinko rū- mogas. Vienų dienos gali 
bus irgi tiesiogiai saviems būti pirmiau, kitų paskiau, 
tikslams. Nuo balandžio 1 Rašant šį pranešimą, kitų 
d. per du mėnesius drabu- tautų dienos dar nebuvo 
žiai renkami bendromis jė- ■ paskelbtos ir jų programa 
gomis visiems, kuriems tik ------ Tjr"j---- 1 11
pagalbos reikia, šiam ben- viai, paprastai, nori dau- 
dram drabužių rinkimo va
jui vadovauja United Na
tional Clothing Collection. dienai, balandžio 23, priva- 
Ją sudaro UNRRA ir per lome susiplanuoti anks- 
50 šalpos įstaigų, tarp jų čiau. Balandžio 23 yra pir- 
United Lithuanian Relief madienis, darbo diena. Ji 
Fund of America, Ine. — patogi rūbus rinkti, bet 
Bendrasai 
tuvių Fondas.

Kiekvienas šio vajaus 
dalyvis buvo paprašytas 
turėti savo dieną. Lietuvių 
Diena pasirinkta balan
džio 23 (šv. Jurgio diena). 
Jos tikslas — paskatinti 
drabužių rinkimą tarp Lie
tuvos draugų ir gyviau ryti galima pasirinkti įvai- 
parodyti, kad lietuviai ir rių būdų. Galimybės neri- 
Lietuva reikalinga pagal- botos. New Yorko mayo- galėtų būti labai sėkmin-

nežinoma. Kadangi lietu-

giau laiko pasiruošti di
desnėms pramogoms, savo

Amerikos Lie- gal ne visiems patogi pra
mogas surengti. Todėl jos 
minėjimo viešą programą 
galima surengti ir sekma
dienį, bal. 22, o pirmadienį, 
balandžio 23, paskirti dra
bužiams sunešti į paskir
tas vietas.

Dienos programai suda-

— Gali išdirbti jums kailį, — negailestingai 
pašiepė Bitinas.
— O, aš ne apie tai. Aš jų nebijau, bet, žino

te, be liudininkų... Vis dėlto liepkite jiems na
mo važiuoti.

Bitiną ėmė pasiutiškas noras gerai pasity
čioti iš to komedijanto, bet dėl Eugenijos su
silaikė. Tramdydamas juoką, jis davė kaimie
čiams griežtą pamoką nevogti pono girios ir 
kraustytis namo. Tuodu nepertardami iš
klausė daktaro kalbos ir ruošėsi važiuot, pa
likę nedakirstą medį. Tuo tarpu Bezickas ap
dairiai įsilipo į balną ir, pasijutęs visiškai 
saugus ant arklio nugaros (blogiausiam atsi
tikime galėjo pabėgt), išdidžiai į Bitiną pasi
žiūrėjo. Bet daktaras, daugiau neatsigrįžda
mas, patraukė siauru taku ir išnyko už me
džių. Abu raiteliu skubotai apleido mūšio 
vietą. Jojo rištele, nė žodžio nepratarę. Tyla 
buvo tiek nejauki, kad Eugenija vien iš man
dagumo ją nutraukė.
— Kaip nelemta, kad tamsta prityrei tiek 

nemalonumų ir vis dėl mano kaltės!
Bezickas iš syk virto iškalbingu.

— O, panele! Kaip gi galima taip kalbėti? 
Aš dėl tamstos, kad ir numirti pasiryžęs!
— Nežinia, ar tamstai nebūtų tekę tas pasi

ryžimas išpildyti, jei ne daktaro Bitino pa
galba. Kaip tik laiku pribuvo. Ir koks drąsus! 
Ar tamsta nepastebėjai, kad tie žmonės jo 
klauso lyg kokio vado?
— Ką veiksi nepastebėjęs. Perdaug jau tai 

krinta į akį. Bet čia nebe drąsa. Čia visai kas 
kita.
— Kas gi?
— Susivuostimas.

išgelbėtas nuo daugelio galvos skaudėjimų”.
Bet daugiausia įspūdžio padarė Prez. Trumano 

kalbos baiga, kuomet jis pacitavo Karaliaus Saliamo- 
pagalbaf darbe, laukia vi-’no maldą, prašančią Dievo, kad suteiktų jam didelę ša
šų pagalbos Lietuvai. ‘vo malonę — išmintį; idant galėtų atskirti gerą nuo 

5. Kalbėdami apie pa- blogo ir teisingai valdyti paskirtą jam tautą. Gi pas- 
“ ' *.......................... klausieji kalbos žodžiai štai kaip skamba: “Aš tik
lietuvių tautos vertybes, trokštu būti geru ir ištikimu mano Viešpaties ir mano 
---- --------------------------- 'žmonių tarnu”.

Tokia kalba ir toks pageidavimas tai tarsi seniai 
nematytas tamsoje saulės spindulys. K.

šalpą Lietuvai, iškeikime

nurodykim lietuvių nau-; 
dingumą Amerikai ir pa
sauliui ir Lietuvos reika
lingumą.

6. Jei patogu ir galima, 
rengti ir paradus. Oras ga-

gos.
______ _____ ____ j United Clothing Collec- 
li būti labai gražus, tad tion įstaigos vedėjai yra 
spalvingus tautiškus kos- visos Amerikos komitetus 
tiumus ir lietuvių spalvas informavę, kad bus Lietu- 
galime gražiai parodyti. ,v^ Diena bal. 23. Jie nori,

7. Galima paprašyti vie- kad toji dįena būt4 kuo 
šąsias savas ir savo miestų tampriausiai su Lietuva ir 
įstaigas papuošti Lietuvos lietuviais sujungta. Jie pa- 
vėliavomis.

8. Galime miestų mayo-
įtaria Lietuvos diplomati
nio ir konsularinio štabo, 

rus paprašyti tą dieną ofi- kaip lygiai įtakingus kitus 
cialiai Lietuvių Dieną pa- asmenis, kviesti dalyvauti.
skelbti.

9. Jei galima, tą dieną 
būtų gera surengti miestų 
parkuose viešas pramogas.

10. Tą dieną prakalbos

— Susivuostimas? Nesuprantu, ką tamsta 
nori pasakyti.
— Labai lengva suprasti. Tai reiškia, kad 

jie vieno plauko žmonės.
— Vieno plauko žmonės? Reiškia, kad jie 

visi lietuviai?
— Ne tik lietuviai. Jie tampriau susirišę.
— Ko tolyn, to tamsyn. Į ką čia tamsta tai

kai?
— Nebreikia nė taikyt. Savaime viskas riša- 

si. Tai reiškia, kad jie visi sudaro vieną va
gišių gaują.
— Pons Bezickai!..
— Tamsta manai, kad aš tą litvomaną dak

tarą užgaulioju. Nėkiek. Tamsta permažai 
lietuvius pažįsti. Jų inteligentai netoli nuo 
mužikų nusiritę. Visi eina iš vieno. Panelė sa
vo nekaltoj idealingoj širdy vaizduojiesi sa
votiškus lietuvių inteligentų tipus. Bet gyve
nimas ką kitą parodo. Lietuviai užsikirtę ir 
kerštingi. To dar negana. Jų doroviniai prin
cipai labai žemos rūšies. Santykiuose su mū
sų klasės žmonėmis, būtent, su lenkų ponais, 
jų sąžinė niekuo nesivaržo. Vogt pono girią, 
tai jų supratimu ne tik ne nuodėmė, bet ir sa
votiška dorybė. Jie prieš ponus kovoja, gi 
griežtoj kovoj visokios priemonės jiems ge
ros.
— Ką čia tamsta, atsiprašant, plepi? Jei 

taip, tai tamsta lietuvių visai nepažįsti. Netu
rėjai tam nė laiko. Tur būt knygose apie lietu
vius nesąmonių esi prisiskaitęs.

— Čia mudu lygūs, panele. Ir tamsta juk 
daug skaitai.
— Be abejonės. Bet aš ir gyvenimą stebiu. 

Nuo mažystės su lietuviais gyvenu. Tiesa, jų

Ii

Tebūna Lietuvių Diena 
sėkminga!

BALF Valdyba.

United Lithuanian Relief 
Fund of America 

19 VVest 44th Street, 
New York 18, N. Y. 

Tel. MUrray Hill 2-8062 
Warehouse:

101 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-6203

inteligentų kaip ir nepažįstu, bet gerai žinau 
kaimiečius, arba, kaip tamsta išsireiškei, mu
žikus. Jie sąžiningi geraširdžiai. Tiesa, užsi
kirtimo ir gal kerštingumo juose kiek yra, 
bet jų nereikia skriausti. Tuomet jie bus pa
tys geriausi ir teisingiausi žmonės. Tad jei
gu, anot tamstos, lietuvių inteligentai netoli 
nuo kaimiečių nusirito, tai vien džiaugtis rei
kia, kad jie doriškai nesupuvę.
— Panelė tur būt ėjote advokatūros kursus. 

Jei kada atsidursiu teisme, tai paimsiu jus 
apgynėja.

— Dėkui už komplimentą, bet jis nesugriau
na mano protavimo.
— Viena, čia nekomplimentas. Antra, aš ne

siekiu panelės protavimą sugriauti. Kad ir 
galėčiau, bet neišdrįščiau, nes jis ne tiek iš 
galvos, kiek iš kilnios širdies plaukia. Gi pro
tas sausas ir šaltas. Jis graibsto gyvenimo 
faktus ir juos negailestingai nagrinėja. Kad 
ir šitoks faktelis: ar nepastebėjote, kaip tas 
lietuvis daktaras nenoromis klausinėjo tų 
vagišių pavardžių? Susiraukė, tarsi kas jam 
dantį trauktų. Ar gi ne aišku, kad jam buvo 
skaudu, jog jo vienminčiai ir sėbrai buvo su
gauti vagystėje?

— Žinoma, kad jam buvo skaudu, bet ne 
dėlto, kad juos pagavo, bet dėlto, kad jie ap
sivogė. Tačiau jų nusikaltimas ne tik supras
tinąs, bet šiuo atveju ir dovanotinas. Kai tas 
senelis pasiskundė, kad jų ten kažkokia tro
ba sudegė ir nėra iš ko ją atstatydinti, tai 
man labai jo pagailo ir tiesiog gėda pasidarė, 
kad buvau jį subarusi. Nelaimingi žmonės.

— Ot, visur ta gera širdis...
(Bus daugiau)
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Pasimirė ir liko palaidoti iš 
Šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčios a. a. Pranciška Pyragie
nė ir a. a. Jonas Remeitis.

šv. Kazimiero draugija kaip 
kitais, taip ir šiais metais, nu
tarė ruošti pikniką kartu su 
šv. Elzbietos pašalpine draugi
ja-

Choras, vadovybėje p. P. Sa
ko. stropiai ruošiasi prie Mins
trel ir šokių vakaro, kuris į- 
vyks Šv. Marijos Auditorijume. 
gegužės 5 d. Teko nugirsti, kad 
komisija išpardavė apie 900 ti
kietus. Labai nuoširdžiai dar
buojasi Methuen Grain Co. savi
ninkai pp. Petras ir Adelė Vm- 
pai.

Clover Hili ligoninėje Kazi
mieras Pina ir slaugė Lena Ko- 
rosa turėjo operacijas. Sveiks
ta. Aušrelė.

Labai daug parapijiečių pasi
ryžę važiuoti į Lietuvių pamal
das katedron už Lietuvą ir tai
ką. Vieni ruošiasi važiuoti auto
mobiliais. kiti traukiniais, o dar 
kiti autobusais. Specialiai auto
busas lauks antrą valandą prie 
Broadtvay ir Bradford gatvės, 
kuris nugabens į Everett Sq.

Tą pačią dieną mūsų klebonas 
garsina speciales pamaldas mū
sų bažnyčioje už Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę.

- mis dienomis, šioje koloni
joje susitvėrė koks tai Lietuvos 
Gelbėjimo Sąjungos 10 skyrius, 
kurio nariai bando prisikalbinti 
ir iš katalikų, pareikšdami. būk 

ir tas iš katalikų prisi- 
to skyriaus. Kalbinda- 

įvardina kaikuriuos' 
kurių tarpe ir mane 
Aš viešai pareiškiu.1 

tos sąjungos skyriaus

t

į jau tas 
rašė prie 
mi kitus 
katalikus, 
priskaito, 
kad nesu 
nariu ir nieko bendra su minėtu 
skyrių neturiu. Aš esu BALF 
vice-pirmininkas ir toje organi- 

3. ŪKO j’1 
to. mes
Federa-

zacijoje darbuojuos ir 
Lietuvos reikalams. Be 
katalikai turime ALRK 
cijos skyrių.

F. A. Kraneevičius.

*

Svarbus Pranešimas
.Venerų Sujungus 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, ruoštis prie 
būsiančio seimo, kuris turi į- 
vykti šį mętą; taipgi šiame su
važiavime bus išdalintos dova
nos kuopoms, kurios daugiau
siai prirašė naujų narių prie 
kuopos per 1944 metus. Atsi
žvelgiant į šiuos svarbius rei
kalus, kviečiu visas kuopas 
skaitlingai atstovių prisiųsti i 
suvažiavimą, ir pagaminti nau
dingų įnešimų, kaip apskričio, 
taip ir visos organizacijos labui.

Atstovės vykdamos į suva
žiavimą neužmirškit atsivežti 
savo narystės ženklelius, 
būna 
mi.

i

kurie
suvažiavimuose vartoja-

Mot.
Jf. Jokubaitė, 

Są-gos Conn. Apskr. Rašt.

NORWOOD, MASS.
Lankėsi pas savo mamytę ke

lioms dienoms leitenantas Bole- 
sis Švenčionis.

Sekmadienį, balandžio 15

Bendrojo Tautinio Drabužių Rinkimo Vajaus (Unite National Clothing Collection) atidarymas New 
Yorke prie miesto rotušės. Pirmoje eilėje stovi vajaus pirm. Henry J. Kaiser. New Yorko komiteto pirm. 
Grover Whalen ir kiti. Antroje eilėje įvairių tautybių fondų atstovės. Lietuvių Šalpos Fondui atstovavo 
stud. Aldona Valaitytė — ji yra dešimta iš kairės, lietuviškai pasipuošusi.

Eagle Tribūne rasė, kad slau
gė Ona Raznauskaitė gavo laip
snį "lieutenant. junior grade". ir 
kad jos brolis Povilas ‘missing’ 
Vokietijoje. Iš šios šeimynos 
kariuomenėje tarnauja 
Petras ir Bernardas.

dar

d.. 
įvyko iškilmingas Lietuvių Mo
terų Sodaiicijos priėmimas. Vi
sos moterys. įsirašusios į Soda- 
liciją, atėjo į bažnyčią "in cor
pore” ir priėmė bendrai šv. Ko
muniją. sudėjusios priesaiką. 
Po šv. mišių įvyko bendri pusry
čiai parapijos svetainėje. Įsira
šė apie 30 moterų į Sodaliciją.

Pirmadienio rytą. bal. 16 d.Sutvirtinimo Sakramentas
bus teikiamas gegužės 1 d., ant- padaryta nosies operacija pp. 
rą valandą po pietų. Kun. Felik- Červokų sūneliui Jonukui. Lin- 
sas Kenstavičius ruošia vaiku
čius prie iškilmių.

kime geriausių sėkmių.’

savo mė- 
kuris i- 
nutarė 
naujų 

birželio 
iškil-

Motinų Ark i brolija 
nesiniame susirinkime, 
vyko balandžio 15 d., 
turėti vajų prirašymui 
narių. Taipgi nutarė.
24 d., ruošti savo metine, 
mes. Visos “in corpore" tą die
ną. laike mišių, atnašaujamų jų 
intencijai, eis prie Komunijos ir 
turės bendrus pusryčius.

žinierius Danielius Milės. Jis,'svetainę. 36 St. George Avė. ar- remti parengimus, kurie yra 
nežiūrint to, kad jis pergyveno ba į Lietuvių svetainę, 13 St. vien tik dėl jų sūnų rengiami, 
badą ir skurdą japonų nelaisvė-1 George Avė. Be to galite suneš-
je. atrodo gerai. Inž. Danielius| ti drabužius ir į kitas stotis, nes Balandžio 14 d.. Columbus 
Milės yra įžymus sportininkas, tai yra bendras drabužių rinki- svetainėje įvyko- Moterų S-gos 
dalyvavęs ne tik lietuvių pa-' mo vajus.
rengimuose, bet ir kitataučių 
ir laimėjęs dovanas už pasižy
mėjimus. Mes džiaugiamės, kad 
inž. Danielius Milės grįžo svei
kas. Mes linkime inž. Milės 
riaušių sėkmių ir malonaus

' ilsio.

ge-: 
po-:

iš

Į
I
i

J. Seselėms už giesmes mišių 
metu, tariame širdingiausį ačiū.

O. Burokienė ir sūnus. boston. Masą.

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

Moterų Sąjungos Apskričio 
suvažiavime. Worcesteryj. da
lyvavo sekančios atstovės iš 27 
kuopos: B. Adomaitienė. A. No- 
vikienė. O. Navickienė. 
Lyons. I. Tvaskienė. E. 
Sykes. D. Jasionienė ir A. 
Kneižienė.

A.
A.
v.

šiomis dienomis sugrįžo iš 
I japonų nelaisvės. Pacifiko. In-
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Šiomis dienomis sugrįžo 
Pacifiko pirmos klasės kepėjas 
Vincas Kudirka. Jr.. išbuvęs 28 
mėnesius užjūryj. 
praleisti atostogas pas savo 
žmonelę Genovaitę ir savo duk
relę. kurios jis nebuvo matęs, 
pas savo ir savo žmonelės tėve
lius. Vincas Kudirka. Jr.. labai 
gerai atrodo. Jis papasakojo la
bai įdomių dalykų apie gyveni
mą Pacifiko salose.

pp. Vincas ir Anastazija Ku
dirkai. gyv. 37 Franklin St.. su
ruošė vaišes savo sūnų Vincą 
pagerbti savo namuose pereitą 
sekmadienį, kur dalyvavo pp. 
Valatkai, p. Razvadauskas. pp. 
Červokai ir kiti artimieji ir tik
rai praleido linksmai laiką.

22 kps. bankietas ir šokiai. Te-į 
Nuoširdžiai atsišaukiame į vi- patirti, kad parengimas gra-| 

sus lietuvius ir jų kaimynus au- žiai pavykęs; publikos dalyvavo] 
koti drabužius nukentėjusiems gražu* būrelis. Sąjungietės savoj 
nuo karo parengimus visados turi sek-!

________ mingus, nes jos sutartinai irj 
Šiomis dienomis pp. Vitartai..vieningai veikia.

gyv. 27 St. John Avė., gavo liud- -------------
ną žinią, kad jų sūnus Sgt. Ben- Balandžio 12 d., N. P. bažny- 
jaminas S. Vitartas, 25 m. am- čioje įvyko šv. mišios už žuvu- 
žiaus, sužeistas Vokietijoje. Gi- sį karį pfc. B. Buroką. Mišiose 

dalyvavo pilna bažnyčia žmo
nių. Taipgi ir pirmojo karo ve
teranai sudarė būrinę grandį. 
Mišių metu būrelis karių, pilnoj 
uniformoje- sudarė garbės sar
gybą.

liai užjaučiame ir prašome Die- 
Jis sugrįžo wiįOi kad mįjSų sužeistieji

Šiomis dienomis pp. Pranas ir 
ponia Kudirkai, gyv. Franklin 
St.. gavo žinią, kad jų sūnus 
Juozas sužeistas karo veiks
muose Pacifike. Nuoširdžiai už
jaučiame ir linkime pasveikti.

riai pasveiktų.

CAMBRIDGE, MASS

ka
i

Sekmadienį, bal. 22 d. pripuo
la šv. Juozapo diena. Kadangi 

Į LDS organizacija yra pasirin- 
I kusi Šv. Juozapą savo globėju. Į 
i tai tą dieną visos LDS kuopos 
Į iškilmingai mini. Taipgi minės 
ją ir LDS 8 kuopa.

Nekalto Pras. P. Marijos par. 
bažnyčioje 8:30 vai. rytą įvyks 
šv. mišios. Vardu valdybos 
kviečiu visus LDS narius-es su- į 
sirinkti į par. salę 8 vai. rytą, iš 

• kur “in corpore” maršuosime į 
i bažnyčią. Pageidaujama, kad 
> LDS nariai tą dieną priimtų 
■ Šv. Komuniją.

Petras Rudaitis,
LDS 8-tos kp. pirm.

Balandžio 13 d., N. P. bažny- 
į čioje įvyko šv. mišios už a. a. 
žuvusį jūreivį Pacifiko vande
nyno kovose. Jurgį Santacką. 
Mišias atnašavo kun. A. Baltru- 
šiūnas.

Karys viršyla S. Jakutis rašo 
tėveliams iš Vokietijos, kad 
esąs sveikas ir viskas gerai se
kasi, ir pasižada neužilgo grįžti 
į namus.

a.

L. Vyčių Naujos Anglijos Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

įvyks Sekmadieni, Balandžio-April 29, 1945 m., 2-rą 
vai. po pietų, šv. Kazimiero Parapijos salėje, Provid
ence Street, VVorcester, Mass.

Išvakarėse šio suvažiavimo, tai yra šeštadienį, 
! bal-April 28, 1945, Maironio parke, Shrevvsbury, Mass., 
, 8-tą vai. vakare įvyks šaunūs šokiai. Įžanga 50c. su 
I taksais.

Sekmadienį, Balandžio 29-tą, 11-tą vai. ryte, bus 
atnašaujamos šv. mišios Vyčių intencija Šv. Kazimie
ro par. bažnyčioje. Visi delegatai kviečiami dalyvauti 
šiose šv. mišiose.

Posėdžiai prasidės punktualiai 2:00 vai. p. p. Visi 
delegatai privalo turėti su visais formalumais paruoš
tus mandatus. Laike svarstymų bus iškelta labai svar
bių organizaciją liečiančių klausimų. Taipgi bus ren
kama naują apskričio valdyba.

Dėl įvairių informacijų, kas liečia nakvynės klau
simą iš vakaro atvykusių reikia kreiptis į L. Vyčių 26 
kuopos pirmininkę Ann Luckasavage, 45 Providence 
Street, Worcester 4, Mass.

Į Šį suvažiavimą bei jaunimo seimelį kviečiami 
dvasiškiai, veikėjai bei vyčių-jaunimo prieteliai.

Adv. Anthony J. Young,
New Eng. Dist. President,

35 Hunnewell Avė., Brighton 35, Mass.
!

Sekmadienį, balandžio 15 d. 
įvyko LDS 8 kps susirinkimas. I 
Plačiai kalbėta dalyvavime pa
maldose už Lietuvą. Kalbėta ir 

i organizacijos veiklos reikalais.

Pereitą sekmadienį. Sąjungie- 
tės. kurios dalyvavo M. S. aps
kričio suvažiavime VVorceste- 
ryj. lankėsi pas Seseles Kazi- 
mierietes. kurių tarpe yra Nor- 
woodietė Sesuo N1. Corintija ir 
Dorchesterietė Sesuo M. Salva- 
tora. Sesuo M. Corintija yra M. 
Uždavinytė, o Sesuo M. 
tora yra A. Kiburytė.

—

Teko pastebėti sužeistų karių 
sąraše, kad karys J. Žukas iš 
Cambridge. karo veiksmuose 
sužeistas Vokietijoje. Reiškia
me tėveliams užuojautą.

Salva-

Balandžio 12 d. telegrama 
pranešė tėveliams, kad jų sūnus 
karys K. žvirgždynas karo 
veiksmuose Vokietijoje yra din
gęs be žinios. Reiškiame tėve
liams užuojautą.

Penktadienio vakare, balan
džio 13 d., parapijos svetainėje 
įvyko alumniečių parengimas, 
karių pagerbimo fondui. Paren
gimas pavyko neblogiausiai ir 
manoma, kad liks gražaus pel
no. Tenka pastebėti, kad šį gra
žų alumniečių darbą, daugiau- 

jsiai remia tokie asmenys, kurie 
Į visai neturi savo sūnų karo tar
nyboje. bet visgi jiems rūpi,

Sekmadienį, bal. 15 d. įvyko j kad mūsų kariai, grįžę iš karo 
BALF 22 skyriaus susirinkimas Į frontų, būtų tinkamai pagerbti, 
šv. Jurgio lietuvių parapijos kad jiems būtų įteikta dova- 
svetainėje. Dalyvavo gausus bū-'nėlės. išleista graži knyga, at
rys narių. Nutarė dalyvauti i vaizduojanti mūsų parapijos 
drabužių rinkamo vajuje. Ben- lietuvius kariu." bei kares. Tokie 
dro Amerikos Lietuvių Šalpos asmenys tikrai turi kilnias idė- 
Fondo 22 jskvriuš nuoširdžiai jas; jiem< rūpi lietuvių garbė ir 
prašo visų aukoti drabužius nu- nesigaili teikti paramos karių 
kentėjusiems nuo karo. | parengimams. Tėveliai, kurie

Drabužius prašome sunešti į turi sūnus karo tarnyboje, tu- 
' šv. Jurgio lietuvių parapijos retų daugiau susirūpinti ir

PADeKA

Balandžio 12 d., N. P. 
čioje įvykusiose mišiose

bažny- 
už žu

vusį a. a. mano sūnų karį Bene
diktą Buroką, kovo 25 d. Vokie-j 
tijoje. Už dalyvavimą šv. mi
šiose visiems žmonėms, pirmojo 
karo veteranams už pagerbimą, 
kariams už garbės sargybą ir 
kun. A. Baltrušiūnui. taipgi N.

Bert Silent, po to, kaip MacArthur išlaisvino Mani
lą ir Santo Tomas internuotus amerikiečius, tapo ir šis 
ponas išlaisvintas ir parvykęs pas savo motiną Oak- 
land, Calif. Siame vaizde matome, kaip jis ragauna 
motinos iškeptą vištieną. Sako: “belaisvėj nebuvo to- 

,kia skani...”



Penktadienis, Bal. 20 d., 1945

sios Šeimynos Pamatas
' SPRAGILU DAINELĖ—

Kampe tupi, kampe tupi!” 
Kulam keturiose...

. Kulki, broli, prakaituoki —
Bado nežinosi!

Parašė Tėvas Bede Jarrett, O. P.

(Iš anglų kalbos laisvai iš- kutį mokyklon leisti. Ta- 
vertė J. Butkevičius. Škoti
jos Lietuvių Katalikų žur
nalistas Glasgow’e).

(Tęsinys)
KŪDIKIO APŠVIETI
MAS IR VALSTYBĖ

čiau daugely šalių, yra iš
vystyta tokios sąlygos, — 
kad vaikučių mokymas 
valstybinėse mokyklose, I 
yra priverstinas. Nėra a- 
bejonės, kad čia daug kas

■ •ir pralošiama, jeigu tik 
ivien mokykla vaikutį te-|

Mums veik visiems yra mokina. Daug yra geriau 
žinoma, kad daugely vals- įr naudingiau, kaip tė- 
tybių aktualis vaikučių vams, — taip, lygiai pat ir 
mokymas valstybinėse vaikams, jeigu nevien tik 
mokyklose prasideda nuo mokykla, — bet ir pati mo- 
5 m. amžiaus. Jeigu vai- tina, kiek begalėdama na- 
kučio tėvai dar pasiturin- mie esant, savo vaikučius 
čiai gyvena, — tai Mokyk- mokina, tokiu būdu, ir 
lų Inspektoriai perdaug to- pati motina, turi progą pa- 
kiais vaikučiais ir nesirū
pina. Bet jeigu tėvai yra 
neturtingi, — tai inspekto
riai jau ir pradeda tėvus 
klausinėti, apie jų vaiku
čių mokyklos lankymo 
pradžią. Gali būti, kad mes 
esame pasiruošę apšvieti
mą perstatyti kaip nepri-, 
verstiną, — laisva savo va-

simokyti ir prisimena visa 
tai, ką jauna būdama, mo
kykloje yra išmokusi. A- 
part to, — tarpe motinos ir 
vaiko, palaikoma tampres
ni ir glaudesni jųdviejų ry
šiai ir santykiai, kurie pas
kui dažnai ir per visą jų
dviejų gyvenimą, nebenu- 

lia pasirinktą dalyką, pa- trūksta, kai užaugęs vai- 
tol, pakol kiekvieni tėvai kas prisimena, kad jo kū- 
matys reikalinga savo vai- dikystė, taip giliai savo

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

Jau buvo skelbta, kad Federacijos seimelis įvyks
ta gegužės 6 d., Brocktone, šv. Roko parapijos sve
tainėje. Bet tą dieną seimelis neįvyks, nukeliamas į ge
gužės 6-tą dieną. Seimelis nukeliamas, nes balandžio 
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 mayoro 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

“ TIME OUT FROM BATTLE—American fighting mcn read and rclax 
at a Red Cross canteen and club in the Rosario sector on I.uzon. A Fili- 
pino volunteer acts as librarian and dispenscr of gum. candy and recrea- 
: tion supplies brought in by Red Cross field men.

CHI.VESE LOAD RED CROSS SUPPLIES aboard a sampan iu Chiua's 
Snterior for distribution to nounded soldicrs and civilians. Thcse supplies.
dncluding medicines, drugs and surgical instruments. are flown regularlv 
ever the Hiraalayas from India to the Chinese Red Cross from the 
* ' 1,11 ■------- American Ęed Cross

Braška šiaudas, byra grūdas, 
Varpoj nepalieka;
“Kampe tupi, kampe tupi...” 
Darbas nein pemieką!”

“Kampe tupi, kampe tupi...” 
Spragilai tik šoka;
Geras ūkininkas pirma 
Skolas išsimoka.

Vikriai eina mūsų darbas —
Vis mažiau šalinėj;
Jau iškulti, ačiū Dievui.
Ir rugiai sėkliniai.

O kas liko — tai jau Miko — 
Kulkime sau duonai!
“Kampe tupi, kampe tupi...” 
Būsim šiemet ponai!

šaknis, motinos širdin, sie
lon ir charakterin, buvo 
suleidusi.

Dar reikia prisiminti ir 
tai, kad autoritetas, kurį 
mokyklos mokytojai jau
čia ir turi ant vaikučių, — 
taipgi per tėvų įtekmę, mo
kytojams yra pasiekia
mas. Mokytojai turi reika
lingą autoritetą ant savo 
mokinių dėl to, — kad pa- 

| starieji vaikučiams moky- 
kloję esant, jų tėvus at
stoja. Valstybė mokytojui 
■ nieku būdu, autoritetą ne
begali suteikti. Mokyto
jams galia yra suteikia
ma vaikučių tėvų. Tačiau 

.tėvai, suteikdami mokyto
jams autoritetą ant savo 

, vaikučių, — nuo savo na
tūralaus ant savo vaiku
čių turimo autoriteto, — 
taipgi nieku būdu atsisa
kyti negali! Jie visuomet 
[privalo turėti ant akių, t. 
y. griežtai ir rūpestingai 
prižiūrėti savo vaikučių 
mokymą. Paprastai, tėvai 
gali būti tikri, kad mokyk
loje esant, — jų vaikučiai 

i mokytojų bus kaip rei
kiant prižiūrimi. Tačiau 
to nebepakanka! Tėvai tu
ri pasistengti sužinoti ir 

i persitikrinti, patį mokyto
jo ar mokytojos asmenį — 
jo religiją, būdą, charak
terį ir pažiūras, ir pasi
stengti tikrai sužinoti, 
kaip ir kuriuo tikrai keliu, 
jie veda jų vaikelius pir
myn, savo mokslą jiems 
betiekdami. Tarpe tėvų ir 
mokytojų, visuomet turi 
būti glaudi kooperacija. 
Kaikuomet mokytojai ga
na daug nusiskundžia, kad 
vaikučių tėvai, nieko jiems 
pedagogijos darbe nebepa
deda. kiek tai nuo tėvų 
priklauso.

Kas yra dar blogiau, — 
kad randasi ir tokių tėvų, 
kurie visiškai suardo mo
kytojo darbą, suardo visa 
tai, kas mokytojo vaiku
čių švietimui ir jų gerbū
viui, mokykloje esti pada- 

. romą. Iš kitos pusės, tėvai 
taipgi mano (o nekartą ir 
patys savo akimis tai ma
to), kad ir mokykla, nebe
padaro tai, kas vaikučiams 
namie esti tėvų padaroma, 
jų švietimo ir auklėjimo 
reikale. Šiai blogybei pa
gydyti geriausias vaistas, 
tai glaudesnė tarpe tėvų ir 
mokytojų kooperacija, ku
ri ir patiems vaikučiams, 
pagaliau bus geriausias 
daiktas!

(Bus daugiau) _
Kūrybinis momentas yra 

džiaugsmo šaltinis, nes jame 
žmogus turi progą pareikšti sa- 

j /o asmenybę.
Prof St. Šalkauskis

MUZIKAS JUOZAS ŽEMAITIS,
Šv. Kazimiero lietuvių par., Worcester, Mass., vargo-! 
nininkas, Lietuvių Maldos Dienoj, balandžio 22 d., 4 j 
vai. po pietų, Šv. Kryžiaus Katedroje, Bostone, diri
guos choram ir visiems maldininkams, giedant lietu
viškas giesmes, p. Juozas K. Žemaitis taip pat pritars 
vargonais art. Rapolui Juškai, giedant solo giesmę: 
“Skubink Prie Kryžiaus”.
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Atsidėkojant Už "Darbininko" 
Kalendorius

Išleidus naujus 1945 metams “Darbininko” kalen
dorius, džiugu pasidalinti mintimis, kad jie buvo visų 
sutikti su malonumu ir štai to viso darbo ir pastangų 
įvertintojai atsidėkoja savo kukliomis aukomis ar do
vanomis: 
Andrius Venskus, Norwood, Mass.
I. Pocius, Simsbury, Conn.........................
Andrius Perednas, Cambridge, Mass. 
Ignas Tutkus, Dorchester, Mass..............
Chas Marcinkevičius, Dorchester, Mass. 
Jos. Daugelevich, Brockton, Mass.............
Mrs. Alice Santas, Baltimore, Md.............
P. Waliackas, Bridgevvater, Mass............
Povilas Vaitiekas, Cambridge, Mass........
Mrs. Mary Barauskas, Phila., Pa. 
Mrs. R. Butauskas, W. Torrington, Conn. 
A. Pilkonis, \Varehouse PI., Conn............
J. Liūnas, Waterbury, Conn.....................
Y. Slevinskas, Worcester, Mass.........
J. Liudvinaitis, Linden, N. J................
M. Tamulaitienė, So. Boston, Mass. 
Michael Valuckas, Waterbury, Conn. 
P. Viršilienė, Brighton, Mass...................
Vincas Kulekauskas, Lowell, Mass. ... 
Alex Jonės, Mc Millan, Mich. ..................
Ona Marcinkienė, So. Boston, Mass. 
Antanas Sideravičius, Norvvood, Mass. 
Jonas Sastavickas, Norwood, Mass. 
Ieva Tvaskienė, Norwood, Mass.............
M. Sinkevičienė, Kulpmont, Pa.................
Adelė Juškelienė, Mt. Carmel, Pa.............
Uršulė Krunitis, Dorchester, Mass......... .
A. Valatka, Hyde Park, Mass. ..............
John Dantelis, So. Boston, Mass. .... .....
A. Lengvinis, So. Boston, Mass.................
A. Šimkus, Brighton, Mass............ ...........
Emilija Slatkevičienė, So. Boston, Mass. . 
P. Dobilas, So. Boston, Mass.....................
Anne Plaskus, Brockton, Mass.................
M. Kierute, Northampton, Mass..............
Adelė Varžinskaitė, So. Boston, Mass.....

U
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Darbininko” Administracija labai dėkinga gera

širdžiams savo rėmėjams ir prieteliams ir taria nuo
širdų lietuvišką AČIŪ!

JI ir jojo draugus.
Viktorija Anskaitytė šešta

dienį, bal. 14 d. paėmė sau už 
vyrą svetimtautį Praną Petrį. 
Sveikiname jaunavedžius. Il
giausių metų ir daug Dievo ma
lonių !

šiene. Sveikiname naujagimės 
tėvelius.

Ketvirtadienį, bal. 11 d. palai
dotas iš mūsų bažnyčios a. a. 
Andrius Matusevičius. Giminės 
iš Brookiyno Jokubauskai buvo 
atvykę į laidotuves. Kun. Anta
nas Dubinskas atnašavo mišias 
ir Juozas Kašinskas rūpinosi 
laidotuvių tvarka.

Karys Stasys Jankūnas pri
siuntė mūsų kunigams mišių 
auką už savo mamytės Anelės 
Jankūnienė sveikatą. Mišios at
našautos sekmadienį, bal. 15 d. I 

Už žuvusio kario vėlę Ed
vardo Rašlavičiaus šeštadienį. I 
bal. 14 d. atnašautos trejos eg-, 
zekvijalnos mišios. Šios buvo 
užprašytos tėvų, šeštadienį bal. 
21 d. yra vėl užprašytos trejos 
egzekvijalnos mišios už Edvar
do vėlę. Tai yra dovana Edvar-

Maldininkų Nepaprastas N. Y. ir kaikurį laiką ėjo padė- 
“ jėjo pareigas šv. Rožančiaus

P-lės Marijos parapijoj. Po tri
jų metų darbuotės Brooklyne. 
kun. Galvin savanoriai išvyko į 
Kiniją, ten darbuotis tarp stab
meldžių kiniečių. Susipažinęs su 
Kinijos misijų dirva grįžo jis 
Amerikon ieškoti sau padėjėjų. 
Taipgi Airijoj jis surado apaš
talų kunigų, trokštančių platin
ti Kristaus Karaliją tarp kinų.

Kun. Galvin šiandien yra vys
kupas Katalikų Bažnyčios ir jo 
sunkia pradžia į 27 metus išda
vė gausius vaisius, šv. Colum
bano misijonieriai darbuojasi 
Kinijoj, Korea. Burmoj ir Pili- 
pinuose. Ši misijų draugija turi 
361 kunigą, j 
klierikų ir darbuojasi tarp 10 
milijonų stabmeldžių. Šių tėvų 
misijonierių nuveikti darbai į 
pereitus 25 metus gausiai liudi
ja. kad Dievas laimina jų pa-j Kaupaitės, vietinės Sesutės tu- 
stangas. kad Dievas užgiria jų|r®j° užprašiusios mišias antra- 
užsimojimus Dievo garbei ir dienį, bal. Ii d. 
sielų labui, šeši kunigai žuvo. -
Maniloje pereitą mėnesį. Buvo; 
žiauriai japonų nužudyti. Lai ii- J° gimimo dienoje, 
sisi Viešpaties ramybėje!

Dosnumas
Šią savaitę, sekmadienį, pir

madienį ir antradienį, mūsų 
klebonas kun. dr. Mendelis. bu
vo pasikvietęs du tėvus misijo- 
nierius, Šv. Columbano Misijų 
Dr-jos narius, perstatyti, kaip 
mūsų lietuviams parapijiečiams, 
taip Stebuklingo Medalikėlio 
maldininkams, šios dr-jos reika
lus.

Kun. O’Connor. redaktorius 
THE FAR EAST. tos dr-jos mė
nesinio žurnalo, ir kun. Murpby 
kalbėjo per visas mišias ir kitas 
pamaldas. Prašė maldų ir aukų. 
Šv. Alfonso bažnyčios dosnūs I 
maldininkai nepasigailėjo misi-j 
jų reikalus sušelpti. Per visasI 
tris dienas surinkta arti $3.000. 
Tikrai nepaprastas dosnumas! 
Kaip teko sužinoti, žmonės au
kavo ne tik po dolerį, bet buvo 
penkinių, dešimtinių, net 
stambesnių popierinių.

ir I

Draugijos Įsteigėjas ir 
Jos Darbai

Šv. Columbano Misijų Draugi
ja įkurta 1918 m., dėka apašta
liškam uolumui airio kunigo 
Edvvard J. Galvin. Gimęs Airi
joj 1882 m.. įšventintas kunigu 
1909 m., jis atvyko į Brooklyn.

ĮSIGYKITE

10 broliukų, 270!do krikšto motinos p-lės Marijo-
nos šeškauskaitės.

Paminėti 5 metų mirties su
kaktuvės Sesučių Kazimierie- 
čių Įsteigėjos Motinos Marijos

RŪBŲ RINKIMAS
Visi lietuviai prašomi atiduoti 

jsavo dėvėtus rūbus ir paprašyti 
į savo draugų ir pažįstamų, kad 
jie irgi atiduotų nevartojamus, 
bet pusgerius aprėdai us per 
United National Clothing Cam- 
paign.

Lietuvių Diena rūbų rinkimui, 
tai šv. Jurgio Diena, balandžio 
23-čią. Baltimorėje rūbai ir ava
linės bus priimama Šv. Alfonso 
klebonijoje. Saratoga St. ir 
Park Avenue, ir Lietuvių salėje. 
851 Hollins Street. Vežkite ir 
neškite drapanas į bile vieną ar 
abi iš tų vietų, kur tik kam pa- 

i togiaus.

I Mokyklos vaikučiai pagerbė 
Buvo mūsų kleboną kun. dr. Mendelį 

užprašyda
mi šv. mišias. Jie patys |>er tas 
mišias gražiai giedojo. Kiebo- 

Nuotrupos Inas, įvertindamas vaikučių jam
Sekmadienį, bal. 16 d. Lietu-! r°domą meilę, suteikė jiem lais

vių svetainėje įvyko įdomios va nuo moks^° dieną, 
prakalbos. Kalbėjo svetys ‘A- Martynas Juškelis. marinas, 
menkos’ redaktorius Juozas P^iuntė mūsų kunigams laišką 
Laučka. Trumpai, bet aiškiai ir su auka- prašydamas, kad pa-

II

i gan nuodugniai nupasakojo a-jdėkonės mišios butų aukojamos 
įpie reikšmę sidabrinio jubilie- j° >ntencIJa ’r per 4 mėne- 

už

BALF 67/ Skyrius.

GEGUŽĖS MĖNESIO
Knygutė, kurioje randasi labai 
gražūs skaitymai kiekvienai 
dienai per visą gegužės mėnesį. 
Knygutė buvo išleista šv. Kazi
miero Draugijos. Kaune. Ji yra 
versta Kun. Pr. Zadeikio. Turi 
184 pusi. Kaina 40c.

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

“Šventųjų Gyvenimas”
knygą. Joje yra kiekvie-i jaus Lietuvos Steigiamojo Sei- s^us žybėtų savaitinė lempa 
nai metų dienai skiriam is'mo sukaktuvių. Buvo išneštos 
šventojo ar šventosiosl rezoliucijos, kurios bus pasiųs- 
gyvenimo aprašymas, tos į Washingtoną prieš San 
Knyga gražiai apdaryta, j Francisco Konferenciją Daly- 
gausiai iliustruota — SU vių buvo arti 200. Buvo renka- 
paveikslais, 354 puslapiai, mos aukos Informacijų Biurui. 
Kaina S4.09. Užsakymus jNew Yorke. Surinkta virš $100. 
su money orderiu siųski-1 Pakrikštyta Sabaliauskų dux- 
te — “Darbininkas”, 366 relė. Gavo vardą Juannos Sta- 
\V. Broadtvay, So. Boston, sės. Krikšto tėvai buvo Antanas 
Mass. Banaitis ir Juozapina Skelp-

i

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 VVashington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md. 
Tel. I^exington 8595

Llmosinai dėl visokiu reika11/ 
Patarnavimas Dieną ir Nakt|

jr___  -3
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE '

I

Padėkos Žodis
. : nuoširdžiausi padėkos : 

. .- ems dalyvavusiems ma- ■ 
- vėmime į kunigus vasario • 

šv. Juozapo Katedroje. . 
stei N. H., ir mano pri- 1 

mu.. se sv. Juozapo Kaedroje. 1 
ko\\> 4 d. Dėkoju kunigams - 
Kazimierui Žvirbliui. O. P.. J. 
Vaitekūnui iš Providence ir Dr. 
Myk Cibulskiui. M. S., iš 
Nashua už atvykimą ir dalvva 
vimą mano šventimuose.

Dėkoju visiems, kurie prisi- 
iėjo prie atnašavimo mano pir
mų iškilmingų šv. mišių kovo 4 
d. Dėkoju kun. Clark. Katedros 
rektoriui už asistą šv. mišiose: 
taipgi dėkoju kun. Antanui Ka- 
cevičiui. Providence. R. I.. kuris 
buvo deakonu. ir kun. E. J. 
Knott — subdeakonu. Dėkoju 
kun. K. Žvirbliui už pasakytą, 
laike mano primicijų Katedroje, 
pamokslą anglų ir lietuvių kal
ba. Dėkoju p-lei E. Lašiūtei už 
giedojimą “Avė Maria". Dėkoju 
lietuviams už gausų dalyvavi
mą mano primicijose. Taipgi 
dėkoju visiems kunigams ir sve
čiams. dalyvavusiems mano tė
velių ir sesutės suruoštuose pie
tuose K. of C. salėje. Dėkoju 
kun. K. Žvirbliui už gražų prog
ramos vedimą, kun. E. Clark. 
kun. A. Kacevičiui. kun. S. Tet- 
zko ir kun. G. Joyal už kalbeles 
ir linkėjimus.

Dėkoju visiems ir visoms ma
no draugams, geradariams už 
jų nuoširdžius linkėjimus bei 
sveikinimus. Dėkoju Manches-

Ž<

T

’Sviatikui ir padėjėjams už su
rengimą bankieto mane pa
gerbti kovo 11 dieną. Dėkoju 
kunigams ir visiems svečiams. 
Nashua šv. Kazimiero parapi
jos dainininkų grupei ir jos va
dui J. Tamulioniui už palinks
minimą savo dainelėmis.

Dėkoju Vytauto draugijai. 
Lietuvių klubui ir Bendram Lie
tuvių draugijų komitetui už 
man įteiktas dovanėles.

Visiems tariu nuoširdžiausi 
lietuvišką ačiū. Prižadu nepa
miršti Jūsų savo ma’dose ir pr.e 
altoriaus.

Lai gerasis Dievas jus laimi
na !

Jūsų Kristuje.
Kun. Paulinas Vaičiūnas.

Littleton. N. H.

BROCKTON, MASS
Parengimas "Darbininko" 

Naudai Pavyko 
Balandžio 15 d., vietos LDS 2 

kuopa turėjo parengimą, gra
žioje parapijos salėje, su pa
triotine meno programa ir įdo
miomis kalbomis. Programą pil
dė iš Bostono atvykusi Lietuvių 
Jaunamečių Tautinių šokių 
grupė, vadovybėje Onos Ivaš- 
kienės ir vietinės jaunosios me
no jėgos.

Bostono jaunuoliai padainavo 
nemažą liaudies dainelių, pasa
kė patriotinių eilėraščių, išpil
dė vaizdelius — Pavergta Lie
tuva ir Verkia Lietuva: pašoko 
tautinius šokius: Suktinį. Kal
velį. Jonkeli. Kubilą. Kepurinę

tero lietuvių suvienytų draugi ir Kupolį. Margas - spalvuotas 
jų komitetui, jo pirmininkui J. buvo vaizdelis — 'Lietuvaitės

_ t 2
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KUN. PRANCIŠKUS M. JURAS.
Latvrence lietuvių parapijos klebonas, LDS Centro ir 
Lietuvių Maldos Dienos už Lietuvą ir Teisingą Taiką 
komiteto pirmininkas, labai nuoširdžiai ir uoliai dirbo 
ir dirba, kad Lietuvių Maldos Diena tikrai būtų sėk
minga. Kun. P. M. Juras, prašydamas J. E. arkivysku
po Richard J. Cushing. D. D., užleisti lietuviams Kated
rą maldai, patyrė, jog Garbingasis Ganytojas yra di
dis lietuvių globėjas ir Lietuvos užtarėjas. Jo Eksce
lencija ne tik leido Katedrą pamaldoms, bet pats suti
ko pasakyti pamokslą. Kun. P. M. Juras, turėdamas 
nuoširdų pritarimą ir kooperavimą komiteto narių, 
ypač kun. P. Virmauskio ir Bostono Provincijos Kuni
gų Vienybės, sutvarkė gražią ir turiningą pamaldų 
programą. Kun. P. M. Juras yra pakviestas celebruoti 
iškilmingus mišparus Katedroje. Komiteto pirminin
ko. kaip ir viso komiteto yra nuoširdus pageidavimas, 
kad lietuviai suprastų šių pamaldų už Lietuvą ir tei
singą taiką reikšmę ir gausiai jose dalyvautų.

paitė. Pranė Daneliūtė. Alena kitiems už nuoširdų pasidarba-i 
Ivanauskaitė. Zuzana Berno- 'vimą parduodant tikietus ir ve-Į 

taitė ir Karolina Bernotaitė, ^dant propagandą. Dėkui Darbi- 
Rap. ninku Radio programos vedė

jui p. A. F. Kneižiui už dykai 
teiktus skelbimus. (

• • Širdingai dėkui laidotuvių di
rektoriui St. Barasevičiui, 254 
W. Broadway, So. Boston, Tel. 
Šou 2590, kuris su savo dideliu

• .. . limazinu nuvežė į Brocktoną irspecialius busus. *
. .. parvežė į So. Bostoną didelįprašome iš H #

, . skaičių scenos artistus vaiku-pas p-le
čius. Dėkų visai publikai už 
skaitlingą atsilankymą.

I Dėkojame p. Juozui Bernato- 
niui. Southbostoniečiui, kuris 
sutiekė iš savo krautuvės vai- 

■ dintojams, pavaišinti maisto.
K. GRIGAS,’ I

LDS 2-ros kp. pirm.,
A. PELDŽIUS, 
“Darbininko” administ.

ORGANIZUOJA BUSUS — 
Brocktoniečiai labai rimtai ruo
šiasi Lietuvių Maldos Dienai,' 
kuri įvyks ateinantį sekmadienį, 
bal. 22 fe., 4 vai. p. p. Šv. Kry
žiaus Katedroje, Bostone. Jie 
organizuoja 
Norintieji važiuoti, 
anksto užsiregistruoti 
Julę Yakavonytę. 240 Field 
Brockton. Mass.

St..

Nuoširdžiai Dėkui

MINERSVILLE, PA.

GREENFIELD, MASS.
PIETŪS LIETUVOS 

ŠELPIMUI

Balandžio 8 d. įvyko visų 
draugijų suruošti pietūs. Daly
vavo apie 100 svečių ir viešnių. 
Stalai buvo papuošti gėlėmis ir 
gražiausiais margučiais. Val- 

buvo skanūs. Už gražiau- 
margučius įteiktos dova- 
Pirmą dovaną laimėjo p. 
Gasevičienė iš Northamp- 
antrą dovaną gavo p. M.

giai 
sius

Šv. Pranciškaus lietuvių para
pija šįmet mini 50 metų gyvavi
mo sukaktį. Tai Auksinio Jubi
liejaus metai. Parapijiečiai jau 
pradėjo tą jubiliejų švęsti di
desniu dosnumu, kad šį metą 
sukėlus daugiau pinigų savo 
parapijos bažnyčios palaiky-

nos.
Ona 
ton.
Kuzmickienė iš Easthampton.

Garbė priklauso pietų ruoši
mo komitetui ir šeimininkėms 
už šaunių pietų suruošimą. Ta
riame ačiū ir visiems dalyviams, 

aukotojams ir pasidarbavo- 
siems.

Pelno liko $88.11. Visas pel
nas pasiųstas Amerikos Lietu
vių Tarybai. kuri vadovauja 

i pavergtos Lietuvos gelbėjimui 
! ir atstatymui.

Visų lietuvių pareiga sukelti 
aukų Amerikos Lietuvių Tary
bai. kuri rūpinasi Lietuvos ne
priklausomybės atgavimu.

Visi lietuviai už laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą!

A. Dėdinas.
■

W. J. Chisholm
GRABORIUS

Pereitą sekmadienį, balandžio
15 d.. Šv. Roko par. salėje. 
Brockton. Mass., LDS 2-ra kp. 
surengė gražų vakarą laikraš
čio “Darbininko” naudai. Taigi 
vardu kuopos ir “Darbininko” 
administracijos nuoširdžiai dė
kojame gerb. klebonui kun. J. 
Švagždžiui už suteiktą dykai sa
lę ir leidimą naudoti savo auto
mobilį, parvežti vaidintojus į 
So. Bostoną, kun. J. Petrauskui 
ir kun. F. Norbutui už nuoširdų 
prisidėjimą prie pasisekimo šio 
vakaro.

Nuoširdžiai dėkojame p-niai mui.
Onai Ivaškienei už išpildymą! Parapijiečiai ir klebonas kun. 
su savo Jaunamečių Grupe gra- Kazimieras Klevinskas, kuris 
žios programos, ačiū Jauna- šioje parapijoje klebonauja jau 
mečių Grupei ir jųjų 
dėkojame vietiniams 
poniai Olgai Falcon, 
Akstim Violai Boyd.
tulytei ir p-lei Maliutytei. Nuo- ka mūsų klebonui kun. K. Kle- 
širdus dėkui kun. J. Vaitekūnui vinskui sidabrinis kunigavimo 
už pasakytą gražią kalbą. jubiliejus, kurį minės

Nuoširdžiai dėkui vakaro ve- 27 d., 1945 m. 
dėjai Julei Yakavonytei. kuri j Parapijiečiai laukia 
teikėsi nevien vesti vakarą, bet n°s, kad pagerbti savo 
ji nuvežė ir parvežė vakaro da- ir jam viešai padėkoti 
lyvius — vaikučius į So. Bosto- liūs darbus ir nuoširdų dvasinį 
na.

Priklauso nemaža padėka 
nui ir poniai Jeskelevičiam, 
liui Baronui, J. Balevičiui

” I

tėveliams, suvirs 12 metų, planuoja už- 
talentams baigti jubiliejų gražiu viešu pa- 
Genevieve minėjimu.
Linai Ma-! Ši metą, gegužės mėn. sukan-

gegužės

tos die- 
kleboną 
už dide-

“Asmeniškas Patarnavimas’“

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Albert RBarker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944

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

! patarnavimą, ir maldauti Dievo, 
Jo-^kad jam leistų dar ilgus metus 
Ju- tvarkyti šios parapijos reika- 

ir lūs. Parapijietis.

i

Čia mergaitės buvo niečių bendrai, sklandžiai sudai
nuojant God Bless Amerika,

Darželis’.
“virtusios" gėlėmis ir išpildė lig 
ir trumpą operetę, su dainomis, i Lietuviais Esame Mes Gimę ir 

Eisime Broleliai Namo.
Programą sumaniai vedė vie

tos miesto 
!darbuotoja 
tė.

Publikos
pamatyti, be kalbėtojų ir mūsų 
mylimus kun. J. Petrauską, kun. 
Norbutą ir Seseles.

Į

PADEKITE KAILINIUS Į
STORAGE!

įvairiais šokiais, k. t. — ‘Snai- 
guolių baletas, darželio šokis’ ir 
k., taipgi buvo solo ir duetų. 
Grupės mažytės, net nuo 3 me 
tų amžiaus ir-gi puikiai pasiro
dė. ne tik deklamacijomis, bet 
šokiais - žaidimais k. t.. — 
Voveraitė. Ievužė. Tėvas Parva
žiavo. Programos numerius per
statinėjo kelios iš mažesniųjų.

valdininkė ir žymi 
p-lė Julė Jakavony-

tarpe smagu buvo

Gražiausių Liaudies Dainų Rinkinys

“VAI LEKITE DAINOS” »

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

I. J. Fox didžiausia moteriškų kaili
nių firma Amerikoje turi specialiai i- 
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 — 
Jei turi senus kailinius, mes pataisome, 
permodeliuosime — padarysime kaip 
naujus.

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

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

Vietiniai Talentai
Smagu buvo visiems išgirsti ir 

vietinius talentus: pianistę-dai- 
nininkę Olgą 
talentingą.
Matulytę, gražiabalses 
vaitę Akstinaitę. Violą 
pianistę p-lę Maliulytę. 
mėjusią deklamatorką 
Peldžiūtę (‘Darb.’ adm.

kia i

Vaišės
Rengėjai, programui pasibai

gus bostoniečius svetingai pa
vaišino ne tik užkandžiais, sal-l 
džiais gėrimais, bet ir šių laikų'Falcon-Breiviūtę,

smuikininkę Liną retenybe — ice creamu. Čia 
Geno- taipgi kartu dalyvavo svetin- 
Boycl. gieji gerb. kunigai. Vaišių teko 

pasizy- ne tik programo dalyviams, bet 
Marytę jr jų tėveliams, kurie buvo kar- 
dukre-: įu atvykę.

kurios savo numerius pui- 
atliko.

i

I

Paruošė Kun. I. Dabrila, 
Papildytą Rinkini Išleido Kun. Pr. M. Juras

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — maldaknygės formato. Labai pa
ranku kišenėje nešiotis. Joje telpa 233 gražiausios dainos. 
Užsakymus siųskite: DARBININKAS, 366 W. Broadway, 
Mass.

ŠTAI JOS TURINYS

Kaina tik 75c.
So. Boston 27,

Koraitis.

washington street
BOSTON, MASS.

Svečio Kalba
Įdomią, pamokinančią kalbą 

apie spaudą pasakė energinga
sis Providence lietuvių klebo
nas. kun. Jonas Vaitekūnas, 
kurs tarp daugelių rimtų argu
mentų prieš blogos spaudos 
skaitymą nurodė į sukomunis- 
tėjusius lietuvius, kurie beskai
tydami komunistinę spaudą ta
po savo brolių ne tik išdavikais, 
bet ir žudytojais, kurie džiau
giasi. kad svetimieji Lietuvoje 
jų tėvus, brolius, seseris žudo 
ar į Sibirą tremia ir tiems bu
deliams talkininkauja. Be to. 
kalbėtojas pasakė. įdomų faktą, 
kad Providence, R. 1. lietuvių 
tarpe nesą nei vieno komunisto.

Keletą žodžių tarė ir žymusis 
visuomenininkas, buvęs ilgame
tis LDS Centro pirmininkas vie-, 
tos klebonas kun. Jonas Švagž- 
dys. Jis kreipėsi į lietuves mo
tinas. kad jos pasistengtų. į- 
skiepyti j savo vaikučių širdis 
doro gyvenimo ir lietuvybės 
meilę.

Programa baigta visų bosto !

Pasišventėliai
Šiuo laiku transportacija ne 

lengva, todėl didelė padėka pri
klauso tiems, kurie programo 
dalyvius iš Bostono atvežė ir 
parvežė. Tą atliko: p-lė Julė Ja- 
kavonytė. Antanas Peldžius. St. 
Barusevičius. Januškevičius - 
Yanush. p. Bernotas ir B. Ja
kutis.

Programos Dalyviai
Pranė Baliukonytė, Veronika 

Ivanauskaitė. Lilija Romans- 
kvtė, Florencija Petraitytė. Ri
ta Vaitkūnaitė. Dile Dvareckai
tė. Laimutė Balčiūtė, Rita Sta- 
kutytė. Jonas Danielius. Adol
fas Ivanauskas, Leonardas Ja
nuškevičius, Steponas Janeliū- 
nas, Algimantas ir Rymantas 
Ivaškai. Darata Česnulevičiūtė, 
Patricija Navickaitė. Bronė Pa- 

.tackaitė. Rūta Barevičiūtė. Mil
da Martinkaitė. Lilija Januške
vičiūtė. Vanda Griganavičiūtė. 
Alvira Averkaitė. Danutė Aver- 
kaitė. P31eonora Zaletskaitė. Da
lia Barevičiūtė. Morta Marke- 
lionvtė. Elena Janeliūnaitė, Ma
rytė Plevokaitė. Marytė Praka-

I

i

Aguonėlė
Aguonėlės. Kazys Binkis 
Anoj pusėj Dunojėlio 
Anoj pusėj Nemunėlio 
Anoj pusėj Nemunėlio 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ar j 
Ar i 
Aš i 
AŠ 
AŠ 
Aš .
Aš 
Aš 
Aš

: ežerėlio rymojau 
; kalno gluosnys 

kalno karklai
: kalno Ramojaus, vertė P. Vaičaitis 

kalno mūrai 
kalno stovėjau

; melsvų ežero bangų
; Nemuno kranto 
: tėvelio dvaro 
aš tau. sese, nesakiau 
žinai, berneli 
atsisakiau savo močiutei 
bernužėlis. Jonas Jonila 
išeisiu ant kalno 
jaunas bernelis 
nuėjau 
padainuosiu dainų dainelę 

__ pas savo motinėlę 
Ateitininkų himnas Tilvytis 
Atneša diedas kukulių viedrę 
Atskrend sakalėlis 
Audėja. Balys Sruoga 
Augin tėvas du sūn-Iius 
Augo girioj ąžuolėlis 
Augo sode klevelis 
Aukštam berže gegulė 
Aukštas dangus 
Aukštai švietė mėnesėlis 
Ausk. močiute, drobeles 
Aušra. A. Strazdas 
Aušt aušrelė 
Aušta aušrelė 
Bijūnėlis žalias 
čiūčia liūlia, mažutėli 
čiulba čiulbutė 
Dainuok 
Du broliukai kunigai 
Eičiau girelėn 
Eičiau į soda pas obelaitę 
Ei. Lietuvos kareivėliai. St. Šimkus 
Ei niekur nėra 
Eina bernužėlis širmais žirgais arti 
Eina garsas nuo pat Vilniaus. Maironis 
Eisim, broleliai, namo 
Ei tu Domininkai. A. Strazdas 
Gaideliai pragydo 
Gale lauko toli
Garnys 
Gieda gaideliai 
Gieda gaideliai ryliuoj 
Giedu dainelę. A. Baranauskas 
Girtuoklio daina. Pranas Vaičaitis 
Gražių dainelių daug girdėjau. Žitkus 
Gražus mano juodbėrėlis 
Grybai
I karę 
I šilę ėjau 
Ilgesio žodžiai. A. Miškinis 
Ir išdainavau visas daineles 
Ir užaugo liepvtėlė 
Išbėg išbėgo 
Išėjo tėtuži 
Išjodamas mylimas 1 karę 
Iš rytų šalelės 
Jaunystės daina Putinas 
Jau pavasaris atėjo 
Jau slavai sukilo. Maironis 
Jau vakaras buvo 
Jojau diena 
Jojau per diena 
Jūra motinėlė Adomas Jakštas 
Kad subatos vakarėlį 
Kada noriu verkiu

aš augau pas močiutę 
aš buvau mažutėlė 
aš buvau mažutėlis 
aš buvau mažučiukas 
aš jojau per žalia girele 
aš turėjau 
pavasario ryteli

Kai 
Kai 
Kai 
Kai 
Kai 
Kai
Kai . _ _
Kaip gi gražus, gražus, Vienažindys 
Kam šėrei žirgelį
Kalamoška ant lisorų 
Karvelėli mėlynasai 
Kas bus. močiute, kas bus 
Keleiviai. B. Brazdžionis 
Kalkis. k"lkis. mielas drauge 
Ko liūdi, berželi. Jovaras 
Ko liūdi, putinėli 
Kur - • - .........................
Kur 
Kur 
Kur 
Kur 
Kur 
Kur 
Lakštingalėli.
Lakštute, paukštute 
Laikas, sese, jau 
Lauke berželis stovėjo 
Leido išleido tėvas sūnelį 
Leiskit į tėvynę. Gudavičius 
Lėk. sakalėli
Lietuva brangi, mano tėvyne. Maironis 
Lietuviai esame mes gimę Sauervelnat 
Lietuvos himnas. V. Kudirka 
Mano rožs. Faustas Kirša
Mano tėvelis 
Maniesiems. Vincas Kudirka 
Man per naktį Faustas Kirša 
Mergyte jaunoji
Mes Lietuvos jaunuomenė 
Miels tėveli, motinėle 
Miškas ūžia. Maironis 
Mylėjau mergelę 
Močiute, ką padarei 
Močiute mano 
Močiute mano 
Močiute širdele 
Motulė mane barė 
Motule mano 
Motule, širdele 
Mūsų dainos A. Vaičiulaitis 
Mudu du broliukai 
Namo!
Nebeužtvenksi upės. Maironis 
Nors vėtros ūžia 
Nueisiu, nueisiu 
Nurimk, sesut 
O. aš viena dukrel
O atsimenu namelį. V. Nemunėli 
O kai aš pas močiutę būva o - -
O tai dyva
Oi dėkui, dėkui senai močiutei 
Oi. kas sodai per sodeliai 
Oi kur buvai, dieduk mano 
Oi. lekia, lekia 
Oi. tu eglele 
Oi tu ieva, ievuže 
Oi. 
Oi.
Oi_______________
Oi žirge, žirge 
Pasėjau kanapę 
Pasėjau linelius 
Pasisėjau žalia rūta 
Pavasarininkų himnas K. Žitkus

Pavasario” vyrų maršas. Bradūnas 
Pavasaris, gražus oras 
Per giria girelę

bakūžė samanota, vertė Vaičaitis 
banguoja Nemunėlis. Vanagėlis 
bėga Šešupė. Maironis 
lygūs laukai. Maironis 
Nemunėlis. Dauguva 
sapnų grožybė 
tas šaltinėlis

gražus paukSteli

rūta, rūt

ko žvengi žirgeli 
varge, varge 

žiba žiburėlis

giružėlęPer šia žalia 
P* r tarusia nakt-lę 
Piaun broliukai
Piauna mano piov?j?lės 
Plaukiau per Jūra 
Plaukiau per jūra 
Plaukia sau laivelis
Plaukė žąselė
Prašom, prašom paklausyti. Aleknav. 
Pupos. K. Aleknavičius
Rugiagėlės. Kazys Binkis 
Saulutė 
Saulutė 
Saulutė 
Saulutė
Senbernio skundas 
Sėjau rūta, sėjau mėta 
Sėjau rūta
Sidir vidir vidur dvaro 
Siuntė mane motinėlė 
Su daina. K. Bradūnas 
Sudiev, kvietkeli. A. Vienažindys 
Sudiev. Lietuva. A. Baranauskas 
Sudiev, sesutės lietuvaitė 
Sunku gyventi. Maironi 
Supinsiu dainuže. Rokas Prakeiktasis 
Susvarcvk. antela
Sutems tamsi naktužėlė 
Sveiki, broliai dainininkai
Sala šaltinėlis 
šalia aukšto vienuolyno 
šalta žiemužė 
šaltyšius 
š-riau žirgeli 
šėriau žirgeli 
šėriau žirgeli visa rudenėli 
šėriau, šėriau žirgužėlį 
Serki. berneli, bėra žirgelį 
šia naktele miego nemiegojau 
šienapiūtė. Petras Vaičiūnas 
šiltas gražus rudenėlis 
šoko kiškis 
šv. Sakramento br-jos himnas Girdenis 
Tai ne miškas šlama. St. Šimkus 
Tamsioj naktelėj
Tekėjo saulelė pro debesėlį 
Tekėk, sauluže
Ten. kur Nemunas banguoja. Maironis 
The Star Spangled Banner 
Tykus buvo vakarėlis
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka 
Tykiai, tykiai
Tykus vakars gražus 
Tyrlaukiais sušvilpė vėjas. Paparonis 
Toli, už marių. J. K. Aleksandravičius 
Trijų seselių
Tris dienas, tris naktis 
Trys sesutės
Tūkstanti žingsnelių 
Turėjo bobelė žila oželį 
Už giružės teka up? 
Už jūrelių, už marelių 
Už jūrių marių 
Už Raseinių, ant Dubysos. Maironis 
Užsiaugo obelėlė
Užtrauksim nguja giesmę. Maironis 
Vai broli, broli
Vaikščiojo brolelis 
Vai pūtė, pūtė 
Vai tu. žirge 
Vai ūžkit
Važiavau diena 
Vėjelis kyf
Visi bajorai į Ryga jojo 
Vyčių himnas 
žalioji liepei?
žiba žolele 
Žirgeliai sukinkyti. A. Vienažindys

nusileido 
raudona 
raudona 
tekėjo



Penktadienis, Bal. 20 d., 1945

I A 
»

DARBININKAS 7

VIETINES ŽINIOS
Maldos Diena Už Lietuvę Ir Pastovię 

Taikę Pasauliui, Bal. 22 d., 1945
Visoje Naujoje Anglijoje ir pasauliui.

lietuviai maldaus Dievo Rytą, N. Anglijos lietu- 
ramybės ir taikos Lietuvai viai melsis savo kolonijose.

4 vai. po pietų, jie su
plauks į Šv. Kryžiaus Ka
tedrą, Washington St., 
prie Dover St., ■ Boston. 
Mass.

į Čia bus Mišparai, Arki
vyskupo pamokslas, lietu-' 
viškos giesmės ir specialė 
malda už Lietuvą.

Visi lietuviai prašomi tą 
dieną melstis — ypatingai; 
suėję erdvion Katedron. j

Prašomi kunigai, vienuo-1 
liai, vienuolės ir klierikai, 
visi dalyvauti katedroje.

Kunigai ir klierikai su
sirinks zakristijon, iš kur 
padarys eiseną į sanktua- 
rijumą.

Seserys vienuolės kvie
čiamos užimti priekinius 
suolus, Katedroje.

Pamaldos, Katedroje, 
bus transliuojamos per 
radio iš WC0P, Boston.

Lietuviai iš visos apylin
kės turėtų labai įvertinti 

; šią Maldos Dieną ir ja pa
sinaudoti.

Visi giedanti lietuviai y- 
ra kviečiami susirinkti į 
Šv. Petro Ųetuvių par. baž
nyčią, So. Bostone, bal. 22 
d., 2 vai. p. p., paprakti- 
kuoti giesmes, kurios bus 
visų giedamos Katedroje.

DAKTARAI

Tel. TROubridge 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.

Lieut. Vytautas Žvirblis, iš 
Philadelphia. Pa., inžinierius, 
tarnauja tur-būt kariuomenėje.

(Pabaiga)

CAMBRIDGE, MASS

Sekmadienį, balandžio 15 d., 
Nekalto Pras. P. Marijos bažny
čioje tapo pakrikštytas Jono ir 
Onos (Bandžiūtės) Burokų sū
nus, vardu Jonas Juozapas. 
Krikšto tėvai — Alfonsas Bu
rokas ir Helena Jasutienė-Ban- 
džiūtė iš Montreal. Canada.

Prieš pp. Burokų sūnaus krik
štynas buvo atvykusi iš Montre
al p-nios Burokienės mamytė 
p-nia Bandžienė. Atvykusi po 
kelių dienų buvo smarkiai su
sirgusi. Dabar, ačiū Dievui, 
greitai eina stipryn.

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.

I----------------------------------------------------
TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR.AMELIAE. RODO

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay

So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

(VAIRŪS SKELBIMAI
I

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

✓ 
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z 
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Z 
z 
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Pristatome

A. A. KARDINOLAS VVILLIAM O’CONNELL
Lietuvių Maldos Dienoj, balandžio 22 d., sueis lygiai 
metai kai mirė Bostono arkivyskupijofe garbingas Ga
nytojas, Kardinolas O’Connell. Pirmadienį, bal. 23 d., 
10 vai. rytą, Šv. Kryžiaus Katedroje, Bostone, įvyks 
iškilmingos gedulo šv. mišios už a. a. Kardinolo vėlę. 
Pasimelskime! •

f LIETUVIAI KARININKAI
Surinko— Izabelle Baltramaitiene.

Bal. 23 d., 10 vai. ryte, 
Šv. Kryžiaus Katedroje, į- 
vyksta metinės gedulingos 
pamaldos už J. E. Kardi
nolo W. H. O’Connell vėlę. 
J. E. Arkivyskupas R. J. 
Cushing, D. D., kvietė vi
sus diecezijos kunigus ir 
per spaudą kviečia pasau
liečius, kas gali, dalyvauti 
šiose pirmose mirusio 
Kardinolo metinėse pa
maldose.

KUN. PRANCIŠKUS VIRMAUSKIS,
Šv. Petro lietuvių parapijos klebonas ir Lietuvių Mal
dos Dienos už Lietuvą ir teisingą taiką komiteto Gar
bės pirmininkas, labai nuoširdžiai darbuojasi ir kvie
čia visus į Lietuvių Maldos Dieną, balandžio 22. Kun. 
P. Virmauskis ypatingai kviečia visus tą dieną atvyk
ti ankščiau į So. Bostoną ir dalyvauti bendro giedoji
mo praktikoje, kuri įvyks 2 vai. po pietų Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje, W. Fifth St., So. Bostone. 
Labai svarbu, kad visi dalyvautų giedojimo praktiko- 

' je, nes ne tik J. E. arkivyskupo Richard J. Cushing. D. 
Į D., pamokslas, bet ir visos giesmės bus transliuojamos 
per radio iš WCOP stoties, Boston. Todėl svarbu, kad

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonu.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA “r o o m i n g 

house” su 17 kambariais. 2 toi- 
letai, 1 maudynė. Prieinama 
kaina. Atsišaukite, CAP 1997 
arba 83 Green St., Boston. (Zl)

Ieško Mrs. A. Yonukas
Mirusio Mykolo Marčiulionio 

advokatas ieško Mrs. A. Yonu
kas. Ji pati arba kas ją žino, lai 
praneša “Darbininko” Adm. ofi
sui, 366 W. Broadway, So. Bos- 

' ton 27, Mass.
II

i

Pearl Harbor Ribbon. American giedojimas išeitų darnus (harmoningas). Visos gies 
Service Ribbon. European The- mės yra žinomos visiems, o tik reikia suderinti giedo 
atre of Operations Ribbon, su 
nepaprastu drąsumu išgelbėjo ’ 
sužeistus lakūnus grįžtant po 
bombardavimo nazių povande
ninių laivų bazę Lorient, Pran
cūzijoje.

Capt. Yencius, U. S. A., iš Eli-
zabeth, N. J.

Capt. Joseph Yuravich, A. A.
F., iš Ansonia, Conn., apdova
notas Air Medai, Purple Heart 
ir kitais pažymėjimais.

Lieut. Victor A. Yuška, A. A.
F., iš Chicago, I!!., lakūnas, yra 
atlikęs 50 misijų Naujos Gvinė
jos apylinkėje, yra apdovanotas 
Distinguished Flying Cross ir 
Air Medai su Oak Leaf Cluster.

Lieut. John Zaikis. U. S. A.,
gydytojas, iš Chicago. 111.

Lieut. Anthony Zaldonis. A. 
i A. F., iš Duryea, Pa., lakūnas, 
' už pasižymėjimus apdovanotas 
i Air Medai, Distinguished Fly- 

ilga-! ing Cross, iš viso yra gavęs

(Jan- 
New jimą.

(Tęsinys)
Capt. Alex Yankaskas 

kauskas), A. A. F., iš 
Britain, Conn.. už drąsumą oro
kovose prieš vokiečius Vidurže
mio srityje apdovanotas Air 
Medai su keliais Oak Leaf Clus
ters, nušovė du. gal tris priešo 
lėktuvus, 1944 m. grįžo į J.A.V.

Lieut. Anthony Yenalavage. 
A. A. F., iš Kingston, Pa., lakū
nas. apdovanotas Distingui
shed Flying Cross, su Oak Leaf 
Cluster. British Distinguished 
Flying Cross, Air Medai su 
Three Oak Leaf Clusters, Pre-

! suaaužimą. gal sunaikinimą ja
ponų karo laivo prie Bougain- 
ville.

Lieut. Aibert Žegunis, U. S. 
: A., iš Grand Rapids. Mich., 1941 
i m. dingo be žinios karo veiks
muose.

jos fronte, 1944 m. grįžo Į J. A. 
V.

Lieut. Janius J. Zolp, A. A. F., 
iš Chicago. III., 1944 m. buvo a- 
viacijos instruktorius Randolph 
Field, Texas.

Lieut. Joseph Zink (Zenkevi
čius), A. A. F., iš Chicago. III., 
yra atlikęs 50 karo misijų Itali-

Capt. Alf. Žurauskas, U. S. A , 
iš So. Boston, Mass., 1944 m. žu
vo karo veiksmuose Prancūzi
joje.

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

I
i

LDS 1-mos KUOPOS 
intencija šv. mišios, šv. Juozapo 
organizacijos globėjo proga, 
bus atnašaujamos sekmadienį, 
bal. 22 d.. 8 vai. ryte. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Valdyba.

LANKĖSI

tome Vynę, Alų ir Toniką į
Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos 
gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, 

rčms‘ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:

BOR1S BEVERAGE CO-
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

220 E SL, TeL ŠOU 3141, fe tote*.

pa-
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONI9, 

Savininkas

258 West Broadmy,

Pagamina genis lietuvišku pietus, / 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- | 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- į 

giai patarnauja.
Mass. |

i

Take Years From Your 
Looks.

Facc looks younger 
when framed m the 

soft appealing 
Permanent Wave. I

Tel. ŠOU. 4645

A M«w Style Fer Spring 
Take advarrtage of CASRER’S morning 

SPECIAL $10.
Soft., Crejm Ot! Permanent $8.
Includes shanrpoo. Cutting and 

Individual hair Style.
Special from 8:30 A. M. to 70:30 A. M.

Other permanents from $5. to $50. 
LuKtrrions Waves Sėt While Ton Relax in 

Gtamoriotis Surrotmdings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Exp?*rreneed Manicurist afvvays present 
No Appoirrtment Necesary

Hourc 8:30 to 5. Opcn Thursday Evcnin^s

Ketvirtadieni, lankėsi
metė “Darbininko” skaitytoja' penkias citacijas.
p. Marijona Grimienė. Atsilan-! Lieut. Phiilip Zanauskas. A. 
kymo proga įstojo į kun. Dr. K. A. F., iš Chicago, Ilk. lakūnas. 
Urbonavičiaus knygos Vytis-ir į Lieut. Peter St. Zareckas. U. 
Erelis rėmėjus, aukodama kny- S. A., iš Lawrence, 
gos fondan S5.00.

Tą dieną lankėsi diakonas
Vladas Jeskevičius. S. J., kuris 
bus įšventintas į kunigus birže
lio 16 dieną. Atsilankymo pro
ga paliko spaudos darbų.

. .... —.......Mass., gy-
: dytojas, 1943 m. buvo Carlisle, 
Pa.

Lieut. Vincent Raymond 
Zdanzukas. A. A. F., iš New 
Britain, Conn., apdovanotas 
Distinguished Flying Cross už

Draugijų Valdybų Adresai

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Oistance 
Moving

335.328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.Boston Edison Company sako... 

nekiškit“ drabužių jėga j eleK- 
trikines plaunamos mašinos 
gręžtuvą. Nustatykite pairai 
storumą ir susibrukimus išly
ginkite ir guzikus i vidų įlen
kite. kad nesurėžytų ruolių.

BOSTON EDISON COMPANY

Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Į
I

I

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadway So. Boston,
Massachusetts

$85.00 u p
32.00 u p

Factory to you
Monuments
Markers

All lettering and delivery
anywhere in New England 

Write for cataloy

Memorial Granite Co., Ine
159 Hancock Street

Quincy, Mass.

' GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK6 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

^eNS-®'ts?:^P«s!’<5'5?si3f<TC:^r^rS-i4-5:-iyS'įr5'5r;r*3?<įr=raS’«‘=:^-=:^3:5SiįriPį-ssfre’'i
•V. JONO EV. BL. PASALPINE8 

DRAUGIJOS VALDYBA
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
8 Winfield SL, So. Boston. Mass.

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

Fin. Rašt. — B. Cunienė,
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

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

177 West 7th St., So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

948 E. Broadvvay. S. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St.. So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą, antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
na* protokolu raštininke

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 130^-R

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

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

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

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

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

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

I
CASPER

FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston. Mas*.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

F 
I 
I

!

Draugija laiko susirinkimus kas trt 
čią sekmadieni kiekvieno mėnesi' 
2 vai. po pietų. Parapijos salė 
♦92 F 7th St Sn Rnston Maso

it .acdiivL,
/^***z* į

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS

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

Patarnavimas diena ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Bestcn 260®
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Iš BALF New Yorko Apskri
do Veikimo

BALF New Yorko apskrities 
susirinkimas jvvko bal. 13, 
BALF sandėlio, 101 Grand St., 
Brooklyn. N. Y. patalpose. Ap
skritį sudaro 14 New Yorko 
miesto skyrių. Pirmininkas Jo
nas Brundza. atidaręs susirinki
mą. pirmiausiai paprašė atsisto
jimu ir minutės tyla pagerbti 
mirusį Prezidentą Franklin De- 
lano Roosevelt.

Pakviestas Jonas Valaitis. 
Drabužiams Rinkti Vajaus Ve
dėjas, kuris smulkmeniškai ra
portavo United National Cloth- 
ing Collection vajaus eigą ir 
kvietė pasiruošti Lietuvių Die
nai. kuri įvyks visoje Ameriko
je bal. 23. Tą dieną išsiuntinėti 
pranešimai su pateiktais suma
nymais kaip dieną minėti.

New Yorko Lietuviai dieną 
minėt pradės išvakarėse, sek
madienį. bal. 22. 4 vai. popiet 
BALF sandėlio patalpose. 101 
Grand St.. Brooklyne.

Programoj bus kalbų. įvaire
nybių ir pamarginimų.

Iškilus reikalui, prie laikino

sios valdybos, kurią sudaro: 
pirm. Jonas Brundza. sekreto
rius Leonas Šerkšnys, iždininkė 
Salomėja Cerienė, išrinkti ko
respondentą. Išrinkta žemiau 
pasirašiusioji.

Sekantis susirinkimas nutar
ta šaukti gegužės 14. pirmadie
nį. S vai. vakare, sandėlio pa
talpose. 101 Grand St.. Brook
lyn. N. Y.

Ona Valaitienė.

NEW BRITAIN. CONN
LVC SUSIRINKIMAS

Pirmąjį balandžio penktadie
nį. 8 vai. vakare. Lietuvių Vei
kimo Centras turėjo nepapras
tai svarbų susirinkimą, kuriame 
svarstyta ir tartasi bėgančiais 
visuomeniniais ir jubiliejiniais 
reikalais.

ŠV. VARDO DRAUGIJA
Bal. 7. 8 vai. vakare, Šv. Var

do Draugija turėjo smokerį. 
Kun. Juozas Griffin pasakė į- 
spūdingą kalbą. Pasidalinta kil
niomis mintimis ir Draugijai 
reikšta gražiosios ateities. Se
kamai eita prie užkandžių ir pa
silinksminimo.

□GARĖTU RŪKYTOJAMS
ŠIĄ VASARĄ, pirmą kartą nuo karo 
pradžios. Old Golds vėl bus apsaugoti 
aluminiu popierių.

Aluminis popierius, ypač dabar 
yra svarbus dėl to. kad iš priežasties 
karo meto yra suvaržytas — nėra 
užtektinai Cellophar.e ištisus metus 
vartoti pokelių apsaugojimui.

Todėl, mes nevartosime Cellopha- 
ne vyniojimui Old Golds pokelių va
saros metu... taip, kad mes galėtume 
jį vėl vartoti žiemos mėnesiais, kada 
jis yra geriausia apsauga nuo dirbti
nos. vidaus šilumos, kuri gali išdžio
vinti tabaką.

Išplatinimas mūsų aluminio po
pieriaus suvyniotų pokelių beveik už
sibaigęs ir greitai visi Old Golds ateis 
Tamstai pilnai apsaugotame pokelyj.

GIVE N0W_
GIVE MORE

JUNGTINE PRAMOGA
I

Bal. 15. sekmadienį. 4 vai. po' 
pietų. Gintaro Klubas ir šv. An- j 
driejaus Gildą turėjo sėkmingą' 
jungtinę pramogą. Buvo įdomūs 
žaidimai, “Fashion Show” ir' 
pabaigoje penkių Karo Bonų 
traukimas. Laimėtojai džiau
gėsi laimėtais Karo Bonais. Gi 
visi turėjo smagų laiką. Gra
žaus pelno liko klubui ir gildai, i

VISI SUSIRŪPINĘ LIETUVOS 
REIKALAIS

Visos Šv. Andriejaus parapi
jos draugijos ir kuopos ir ben
drai visa visuomenė yra gyvai 
susirūpinę pavergtos Lietuvos' 
likimu ir kova dėl Lietuvos ne
priklausomybės ir laisvės. 
Draugijos ir kuopos iš savo ne
gausių iždų aukoja kovai dėl 
Lietuvos Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Kaikurios draugijos' 
jau pasiuntė savo aukas, o kitos 
aukoja, būtent, LRKSA 103 
kuopa 810.00, Tretininkų Broli
ja S5.00 ir Apaštalavimo Mal-j 
dos $2.00. Pavieniai aukojo —; 
po $1.00 — R. Zdančiukienė, SJi 
Rudnickas, .S. Kavaliauskas iri 
A. B. Mičiūnai. Kviečiami ir ki
ti pagal išgalės aukoti Lietuvos
gelbėjimui per ALT.

BALF 11 skyrius šią savaitę- 
šaukia susirinkimą pasitarimui 
dėl drabužių rinkimo karo nu- 
kentėjusiems. Nors jau šis sky
rius yra surinkęs ir pasiuntęs 
apie 3.000 svarų drabužių, bet! 

i ir vėl yra surinkta nemažai, ku-
riuos reikia supakuot ir pasiųst. 

_________ 
GRĮŽO IŠ TARNYBOS

p. Pranė Rižauskaitė, išbuvu
si apie du metu karo tarnyboje 
— apie metus išbuvo užjūry, 

! šiomis dienomis garbingai at
leista iš tarnybos dėl sveikatos 

; susilpnėjimo ir ilsisi pas savo 
motinėlę.

p. M. Radavielutė, slaugė, dir
busi Raudonajame Kryžiuje, 
šiomis dienomis savanoriai į- 
stojo į karo tarnybą ir jau turi 
antrojo leitenanto laipsnį. Lin
kime geriausių sėkmių. Slaugės 
Įeit. Radavičiūtės motinėlė yra 
ilgametė LDS 36 kp. narė. Jos 
du sūnus yra karo tarnyboje, 
ir abu yra užjūry karo veiks
muose. Lai Dievas juodu laimi
na!

Slevinas. Laura Kata, Jonas!buvo vartotas pirmame pasau- 
Banys, Jonas Bubnis, Julius iriliniame kare 1915 metais, hel- 
ponia Laudzen, Antanas ir po-'met. gas mask, šovinių, durtu- 

Dr. ir ponia vą ir kitokių įrankių. Sako lai
kysiąs dėl parodymo savo drau
gams. Juozas puikiai atrodo ir 
jaučiasi sveikas. Sveikinam Juo
zą ir linkime sveikatos atlikti 
savo pareigas ir laimingai su
grįsti į mūsų tarpą.

nia Kaminskai,
Wm. Bulerich, Mary Lopsha, 
Walter Yankus.

Miami Lietuvių Informacijos 
Centro veikianti komisija: Paul 
Usonis, tel. 2-9576; John Bub- 
nis, tel. 2-6975; Dr. Wm. Bule
rich, tel. 4-1070.

Taigi nuvažiavę į 
rida, dėl platesnių 
kreipkitės pas virš 
misijos narius.

p. Martha Zailskienė praneša, 
kad Miami lietuviai rūpinasi ir 
Lietuvos reikalais, šiomis die
nomis surinko ir pasiuntė p. Ba
lučiui, Lietuvos ministrui Lon
done, du šimtus dolerių. P. C.

Miami, Flo- 
informaciju 
minėtos ko-

Minės Auksinį Jubiliejų
Šv. Pranciškaus draugija, į 

į kurią yra susibūrę mūsų kolo
nijos bei parapijos vyrai, ir ku
ri yra gana skaitlinga nariais, 

! visuomet praeityje ir dabar pri- 
'sideda prie viešo veikimo tau
tos ir Bažnyčios reikaluose. Ba
landžio mėnesį ši draugija mi-

NEW HAVEN, CONN.

ARTISTAS RAPOLAS JUŠKA,
Lietuvių Maldos Dienos pamaldose, balandžio 22 d., 4 
vai. po pietų, Šv. Kryžiaus Katedroje, Bostone, vargo
nais pritars giedant lietuviškas giesmes ir giedos solo. 
Gali būti bus pirmas įvykis, kad lietuvio artisto-muzi- 
ko pirštai pačiupinės Katedros vargonus.

Balandžio 8 d. įvyko LDS 5 užjaučiame p. A. Barziliauskie- 
kuopos kortavimo parengimas,' nei, kurios šeima gavo žinią,

i kuris buvo sėkmingas. Kavos, kad sūnus Įeit. “Fritz” Barzi- 
! cukraus, pieno ir tortą aukavo liauskas dingo karo veiksmuo- 
, p. Stankevičienė. Taipgi p. Toti- se, Vokietijoj. Tikimės, kad 
lienė aukavo labai gražų tortą. Raudonasis Kryžius prisius 
Daug pasidarbavo pp. Stankevi- linksmesnę žinią.
čienė, Mateliunienė, Bekerineė, Ponia J: Barkauskienė uoliai

i
Jenušaitienė, Šmotienė, M. Ka- darbavosi Šv. Juozapo parapi- 

. rinauskienė. Jonas Totilas, D. joj, ir surinko iš draugijų ir Fe-
Matas ir Petras Jakubauskas, aeracijos skyriaus S119.00.

LDS 5 kuopa yra dėkinga pa- Stambiausios pavienių aukos 
sidarbavusiems ir dalyvavu- buvo tai Lietuvių Piliečių Poli- 
siems tame parengime. Į tikos klubo, kurio pirmininku

Tos dienos vakare, šv. Juozą- yra Edvardas L. Lasky, ir Ne- 
po lietuvių par. svetainėje įvy- priklausomas Politikos klubas, 
ko Marijos Vaikelių draugijos kurio pirmininku yra Tarnas 
parengimas. Suvaidintas gražus 

j veikaiiukas. Seserų mokytojų 
■■ vadovybėje.
roles išpildė labai gerai.

■ ; nės. gausiai susirinkę, buvo pa- 
įtenkinti programa.

Vaidintojai savo
Žmo-

SUSILAUKĖ DUKRELĖS 
pp. Jurgis ir Adelė Valinčiai, 

gyv. 10 Kelsey St., šiomis die
nomis susilaukė pirmagimės 
dukrelės, p. A. Valinčienė yra 
veikli Sąjungietė. Sveikinam ir 
linkime laimingai išauklėti duk- 

• relę!

Balandžio 15 d. įvyko Šv. 
Juozapo parapijos vakarienė, 
kurią suruošė Rūtos 
nos draugijos.

; žmonių.
j minga.

Matas. Abu klubai aukavo po 
$50.00.

Tariu ačiū visoms aukų rinkė
joms ir aukotojams.

Mr. John V. Lasky, 
Chairman, Brooklyn Section

U. S. War Fund 19}5
f

ir Šv. O-
Atsilankė daug:

Vakarienė buvo sek-

dienomis parapija ga- 
vikarą, kun. Edvardą 

Džiaugiamės iv
1 Pamaldos už mirusį 
Franklin D. Roosevelt 
sekmadienį, balandžio 22 
vai. rytą Šv. Andriejaus
vių parapijos bažnyčioje, 
mišias užprašė Šv. Cecilijos cho
ras. T.

prez. 
įvyks
d.. 11 
lietu-

Šv.

WATERBURY, CONN

M.

DĖMESIUI
LDS 5 kuopos susirinkimas 

įvyks bal. 22 d., pirmą vai. po 
pietų šv. Juozapo senos mokyk
los kambaryje.

Prašome narius atsilankyti į 
i šį susirinkimą ir atsivesti savo

6 d., 
klubo 
įvyks

2

Minės Lietuvos Steigia
mąjį Seimą

Sekmadienį, gegužės 
vai. po pietų. Lietuvių 
svetainėje. 48 Green St..
lietuvių masinis mitingas pami- 

! nėti Lietuvos Steigiamojo Sei
mo 25 metų sukaktį. Paminėji- 

! mą ruošia Lietuvių Ūk. N. klu
bas ir SLA 11 kuopa.

Kalbės miesto mayoras J. Ma- 
nagas. kleb. kun. J. Valantiejus. 

v i t?,,Dr M J

j Šiomis 
Ivo naują
J. Radzevičių.

i sveikiname!I
____

■ • Jau daug šeimų neteko savo 
sūnų karo frontuose, šiomis 
dienomis gauta žinia, kad ka-! adv. F. J. Bagočius, 
rys Juozas Ražanauskas už- Vinikas ir kiti. Muzikalę prog- 
muštas karo fronte. Jo tėvelis!ramą išpildys Šv. Juozapo par. 
miręs keli metai atgal, o mamy- choras, vadovaujant komp. A. 
tė yra ištekėjusi už kito vyro.; J. Aleksiui.

i Reiškiame užuojautą jo mamy-
I tei.

I
i

Rengėjai kviečia visus daly
vauti. Stasys Senkus.

Velykų švenčių proga buvo j 
parvažiavę klierikai — deako-i 
nas Bronius Benesevičius, Pra
nas Karvelis ir Edvardas Šam- 
barvs. Pastarasis buvo tik vie- 

draugus. Taipgi noriu priminti n4 dieną, nes jis mokinasi misi- 
tiems, kurie skolingi už “Dar- jonierium ir labai 
bininką”, atsilyginti ši mėnesį. &auna Pro.?4 

j savuosius.

retai kada 
parvažiuoti pas

Darbininkai liūdi netekę gera
dario, prezidento F. D. Roose
velto. Nevienas apsiverkė, suži
nojęs apie jo staigią mirtį. J.T.

KHP YOUR
■ RED CROSS

Korcspondentas.

Šios kolonijos lietuvaitės uo
liai pasidarbavo 1945 Raudono
jo Kryžiaus vajuje. Šįmet su
rinko virš $1.000.00, o šeši me
tai atgal surinko tik $118. Tai 
didelė pažanga. Aukas rinko na
muose ir biznio įstaigose.

Darbavosi 15 lietuvių moterų, 
kelios jų turi sūnus arba brolius 
karo tarnyboje. Mes ypatingai

šiomis dienomis p. Marta Za- 
ilskienė praneša, kad Miami, 
Florida suorganizuotas Lietu
vių Informacijos Centras, kurio 
tikslas informuoti lietuvius, ku
rie atvyksta iš įvairių kolonijų 
ir valstybių į Floridą praleisti 
atostogas arba apsigyventi. At
vykę į Floridą ir neturėdami 
pažįstamų, turi daug sunkumų 
surasti patalpas, kambarius ir 
t. t. Kartais priseina vėlai va
karais panešti daug nemalonu
mų pakol kas nurodo kur ir 
kaip ką nors susirasti.

Lietuvių Informacijos Centro 
nariais įsirašė šie: Povilas ir 
Ieva Usoniai, Ona Jennings, 
Viola Cottrell, Julia Kardak, 
Marta Zailskas, Antanina Col- 
ney, Mary Savickas, Paulina

PARVYKO KARIAI Iš
Užjūrio

Po sunkių kovų Prancūzijoj, 
Belgijoj ir Vokietijoj, tapo su
žeistas karys Valentas Letskus, 
kuris kiek laiko praleido ligoni
nėje Anglijoj, ir jau kiek pa
sveikęs tapo parvežtas į ligoni
nę, kuri randasi Fort Devens, 
Mass. Velykų šventes praleido 
su savo mylimais tėveliais, se
sutėmis ir kitais giminėmis ir 
draugais. Nors koja dar visiš
kai nepasveikus, bet labai gra
žiai atrodo, ir džiaugiasi pa
siekęs šią šalį.

Taipgi iš Anglijos ligoninės 
parvežtas mūsų veiklus choris
tas Albertas styra, kuris šiuo 
tarpu randasi Camp Bukner. N.

nės savo auksinį gyvavimo ju
biliejų, reiškia, kad draugija 

į jau gyvuoja 50 metų ir tai pro
gai paminėti yra rengiamas va
karas su šokiais balandžio 28 
d., parapijos svetainėje. Valdy
ba ir rengėjai kviečia visus šios 
kolonijos lietuvius ir lietuvai
tes atsilankyti į šį parengimą ir 
bendrai paminėti šį auksinį ju
biliejų ir pasidžiaugti su drau
gijos' nariais sulaukus šios pro- 

'gos.
I
j Nors man neteko sužinoti apie 
pirmutinius šios draugijos stei
gėjus bei inicijatorius, bet ma- 

. lonu yra pažvelgt atgal nevie
nam ir prisiminus, kad mūsų 
lietuviai rūpinosi steigti savo 
draugiją ir apsidrausti savo gy
vybę bei ligoje teikti pašalpą 
nariams, kad nereikėtų eiti, ne
laimei ištikus, svetimų prašyti 
išmaldos bei pagalbos.

C., karo ligoninėje, rašo, kad 
sveiksta ir jaučiasi drūtesnis. 
Motinėlė, sesutės ir visi cho- 
ristai-tės, giminės ir draugai-ės 
džiaugiasi, kad Albertas sveiks
ta ir randasi Amerikoj. Dėl a- 
biejų karių prašom gerojo Die
vo sustiprinti sveikatą ir trum
poj ateityje visiškai pasveikti ir 
grįšti prie savųjų.

Praeitą savaitę sugrįžo 3/c 
Coxswain Juozas Gudas poil
siui 30 dienų. Juozas jau yra 
kelis kartus apvažiavęs įvai
riausias pasaulio dalis ir daly
vavęs kautynėse su įvairiais 
priešais, ir ačiū Aukščiausio 
Apvaizdai vis išliko sveikas. 
Juozas šiuo tarpu parsivežė į- 
vairių vokiškų įrankių, kuriuos 
atėmė nuo vokiečių, kurie krito 
mūšio lauke, būtent, didelį šau
tuvą, kuris turi užrašą, kad

Garbės žodis priklauso pirmu
tiniams draugijos steigėjams, 
kurių jau didžiuma, tikiu, ilsis 
amžinam atilsyje, bet jųjų dar
bai čia amžinai pasiliks atmin
tyje kiekvieno Šv. Pranciškaus 
draugijos nario.

Šia proga nuoširdžiai sveiki
nam Šv. Pranciškaus draugijos 
valdybą ir narius ir inicijato
rius, kurie dar yra gyvi, ir lin
kini sulaukti progos švęsti dar 
daug juibiliejų. Taigi ilgiausių 
metų, geriausios laimės su
traukti visus šios kolonijos vy
rus po savo vėliava. M.

1 
c 

I

Ensign S. J. Tamkin, 18 m. amž. ir jo sužadėtinė to 
paties amžiaus džiaugiasi, kad jam nusisekė patirti ir 
užpatentuoti karo reikalams naują dalyką, būtent, iš
rado būdą pagaminti detektorių, kuris parodo, kad yra 
galimybė geso ekspliozijai, pirm negu ekspliozija gali 
įvykti. Už tą išradimą jis gauna $10,000 metinės algos.


