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Riešutinės palmos rąs

tas, žolėmis dengta koply
tėlė ir katalikai marinai, 
iš pirmosios Marinų divi
zijos regimento sudaro 
pirmąją kunigo “Mike” 
Šmigelskio “parapiją”, ku
rioj nors pietinio Pacifiko 
saloje
Arkidiocezijos organe ‘The 
Pilot’ apie lietuvį kunigą, 
marijoną, kurio tėveliai | 
gyvena 1428 Columbia Rd., 
So. Bostone. Kun. Myko
las šmigelskis, yra Jungt. 
Valstybių Laivyno Leite
nantas kapelionas neseniai Į 
ten pasiųstas aptarnauti i 
“front line” marinus. Jam 
pavesta pilnai rūpintis vi-j 
sais tikėjimo reikalais ir 
jis esąs “in complete 
c h arge”.

Laikraštis pažymi, kad 
kun. šmigelskis yra baigęs 
Marianapolio Kolegiją, 
Thompsone ir kunigu į- 
šventintas Tėvų Marijonų 
Seminarijoje Chicagoje ir 
vėliau studijavo Quebec 
Universitete, Canadoje.

Tas dar sykį įrodo, kad 
lietuvių mokslinių įstaigų 
išlavinti jaunuoliai, išėję 
į pasaulį, gražiai pasižymi.

Reikia pridurti, kad kun. 
Šmigelskio sesutė yra 
slaugė - viršininkė žymioj 

ligoninėje, 
Rap.

Šv. Kliaros 
New Yorke.

San Francisco, Cal., bal. jtovai gaus balsą dieno- 
26 — Vakar vakare prezi- (tvarkęs ir kitais klausi- 
dentas Harry S. Truman, mais.
atidarydamas Suvienytų! Kaip žinoma, sovietų Ru- 
Tautų Konferenciją, atsi-'sija reikalauja, kad Balt- 
šaukė į visus atstovus “pa-j gūdi jai ir Ukrainai būtų 
kilti virš asmeninių intere-' duotas balsas. Vadinasi, 
sų” ir sudaryti pasauliui Rusija yra užsispyrus iš- 
užtikrinimo organizaciją,i reikalauti sau trijų balsų, 
kuri priverstų tautas ir kuomet Jung. Valstybės 
valstybes laikytis teisin-* pasitenkina vienu balsu, 
gurno ir atlyginti baisius! Pažymėtina, kad San 
karo pasiaukojimus. į Francisco konferencija a-

Prez. Truman pirmiausia i įdaryta be maldos. Visoj 
kalbėjo iš Baltųjų Rūmų!*41^ k>'la protestai. Kai- 
telephonu į San^raneisco^^rie katalikų vysk upaj ir 
Operos namą ir po to kal
bėjo visam pasauliui per 
radio. Prezidentas pareiš
kė delegatams iš 46 Suvie
nytų Tautų, kad jiems 
priklauso sudaryti tarp- - • ....
tautinę organizaciją, kuri Prisiminė,
neprileistų prie kito karo.' ParyzluJe
Teisingumas turi būti pa-! 
grindas naujos organiza-} 
ei jos. Visos valstybės, ma-Į 
žos ar didelios, turi savc!

taipgi protestantų dvasi
ninkai stebėsi, kad konfe- 

įrencija atidaryta be mal- 
į dos.
I New Yorko episkopalų 
vyskupas Malcolm E. Pea- 

, kad ir 
‘ t taikos 

konferencija praėjo be 
maldos. Todėl jis labai ap
gailestauja ir pareiškia, 
jog istorija kartojasi. Jis 

įp'areįoTCkad tik ginantj ProtestuoJa dėl toĮcį°.nfre: 
įstatymą panaudos jėgą, i hgmgumo ir tikisi, kad 

“Teisingumas pasilieka nors konferencijos eigoje
įstatymą panaudos jėgą, pigingumo

_ . . . , nore lrnnfi

Molotovas Bijosi Spaudos

Šis istorinis vaizdas primena Jung. Valstybių vyriausio vado — prezidento Franklin Delano Roosevelto 
pareiškimą mūsų delegacijai, apsilankiusiai spalių 15 d.. 1940 m., Baltuose Rūmuose, Washington, D. C. Mū
sų delegacija įteikė memorandumą Lietuvos reikalu ir taipgi pareiškė padėką prezidentui Rooseveltui už 
nepripažinimą Lietuvos užgrobimo, kurį klastingai įvykdė sovietų Rusijos raudonoji armija. Prezidentas 

----------- paėmęs memorandumą, pradėjo skaityti ir stabtelėjęs tarė: “Čia yra žymi klaida. Jūs kalbate apie Lietuvos
San Francisco, Cal.. bal. nepriklausomybės praradimą. Lietuvos nepriklausomybė neprarast?. Ji tik laikinai užgniaužta”. Jung. Vals- 

26 — Sovietų Rusijos už- tybės Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių atžvilgiu išlaikė savo nusiteikimą. Dabartinis J- V. prezidentas 
sienių reikalų komisaras Harry S. Truman savo pirmoje kalboje aiškiai pabrėžė, kad jis gins mūsų šalies principus ir tuos idealus, ku- 
Molotov, atvykęs į konfe- riuos gynė prezidentas Rooseveltas. Prez. Harry S. Truman, atidarant San Francisco konferenciją, savo 
renciją, kažin kodėl bijosi kalboje aiškiai pabrėžė teisingumą, o teisingumas reikalauja lygių teisių visom tautom. San Francisco kon- 

x ferencija tą teisingumą turėtų tvirtai pabrėžti Tarp-tautinio Saugumo Organizacijos čarteryj.
Šiame vaizde matome viduryj sėdintį prezidentą Franklin D. Roosevelt; stovi iš kairės į dešinę: pp. Vai- 

dyla, J. B. Laučka, adv. F. J. Bagočius, teisėjas Žiuris, kun. Jonas Švagždys, Mikužiūtė, Karpius. Dr. P. Gri
gaitis, Leonardas Šimutis, Kumskis, Pivariūnas, Mileris.

I

Amerikos spaudos žurna
listų ir jų visai neprisilei
džia. Iš pradžių Molotov 
yra pasakęs, kad jis nieko 
neturįs sakyti spaudai, o 
dabar jau antra diena kur 
tik eina, tai su palydovais, 
kurie neprileidžia nė vieno 
prie Molotovo.

Skirtumas tarp sovietų 
ir anglų - amerikiečių pa
pročių tuojau pasirodė. A- 
merikos valstybės sekreto
rius Stettinius ir Anglijos . VTT ., .....
užsienių ministras Antho-Jus Xn išleido encikliką, 
ny Eden atėjo j viešbutį, ,k“™J ™rodo. J°g ^evis- 
kur vyksta “keturių di
džiųjų” pasitarimai, šne
kučiuodamiesi i 
darni be jokios sargybos, o 
Rusijos komisaras Molo
tov niekur neina be sargy
bos. Nieko neprisileidžia 
nei artyn, ir ne tik neprisi
leidžia, bet slapstosi. Kaip 
žurnalistai sako misteriš
kai dingsta. Žurnalistai 
spėlioja, kad Molotovą at-! 
vežą į viešbutį automobi
liu, kuris yra taip uždary
tas, kad nesimato kas ja
me sėdi. Automobilius įva
žiuoja į viešbučio gara- 
džių, ir paskui privačiu e- 
levatoriu (keltuvu) nuve
ža į susirinkimo vietą.

Apie Molotovą eina įvai
rūs gandai. Sakoma, kad 
jis yra apsigyvenęs priva- 
tiškame name, kuris ap
statytas stropia sargyba, 
arba pas draugus arba 
kraustosi iš vieno viešbu
čio į kitą.

I

didžiausia jėga žemėje”, 
sako prezidentas. “Vien tik 
tai didžiajai jėgai ar mes 
atsiduosime.”

Pradedant konferenciją, 
pirmiausia sveikinimo kal-

ta klaida bus atitaisyta.

Daugiau Korespondentų, 
Kaip Atstovų

San Francisco, Cal., bal. 
bas pasakė Ewdard R. Ste- 26 — Pažymėtina, kad 

jttinius, Jr., J. V. valstybės'konferencijoj yra daugiau 
[ sekretorius ir konferenci- kaip 300 atstovų, atsto- 
jos pirmininkas; Kalifor-! vaujančių 46 tautas. Į tą 

,nijos guberantorius Earl skaičių neįeina patarėjai, 
tsr____ o____________ T7<—1 colzr-otrir-i q i no crolKininlra isekretoriai, pagelbininkai.

Spaudos ir radio atstovų 
skaičius yra žymiai dides
nis. Pirmos dienos vakare 
iki 7 vai. jau buvo užsire
gistravę 1,856 korespon
dentai. ir dar yra šimtai 
aplikacijų. Dalyvauja ir 
lietuvių spaudos atstovė p. 
Marijona Kižytė.

\Varren, ir San Francisco 
mayoras Roger D. Laph-' 
am.

Keturių didžiųjų valsty-į 
bių — Jung. Valstybių, Di-Į 
džiosios Britanijos, Rusi
jos ir Kinijos užsienių rei
kalų sekretoriai posėdžia
vo, kad išlyginti ir išdis- 

visas problemas, 
----------- į konferenciją savo delega- sienų. Jos tikslas — įsteig- liečiančias šią konferenci-

■ -i , _ . % A / I 1 t - —- I —« • ■ 4- -a 1 U o i Ir z-s r-« fYv>/^rn » i 1Q

kintieji visą gegužės mė- kaiti, P. VViIliam T. Kviet- zaciją, 
nesį pašvęstų atnaujini- kas ir pulk. K. Grinių. .didelės ir mažos, būtų ap. tai Lenkijos ir Argentinos

Popiežius Ragina Melstis Už ALT Delegacija Į San Francisco
Taiką Per Visą Gegužės Mėnesį Amerikos Lietuvių Tary- spręs atskirų tautų likimo 

ba siunčia į San Francisco ir nenustatinės valstybių kusuoti

Vatikano Miestas — Jo:nuoširdi, ir prašo, kad ti- tus: 
Šventenybė Popiežius Pi->’ " ‘

adv. VViIliam F. Lau- ti Pasaulio Taikos Organi- j4- 
kad visos tautos,- Viena iš tokių problemų.

Vokiečiai Paliks Karo 
Belaisvius

ki ir žmogiški reikalai rei
kalauja, kad dabartinės 

ir Tuokau- t>aisi°s skerdynės kogrei- 
J čiausia baigtųsi” ir kad

taika turi būti “teisinga ir

nes] pašvęstų atnaujini- Ir
mui krikščioniško gyveni- šitie trys asmenys yra 
mo ir melstis ypatingai už plačiai visuomenei žinomi 
tuos, ant kurių puola at- ir pasitikimi veikėjai. Wil- 
sakomybė už padėjimą pa- liam f. Laukaitis yra SLA

EKSTRA PRANEŠIMAS
ALT Atstovybė San Francisco 

Konferencijoje
Vykdydamas savo anks- kesman’u sutiko būti 

tyvesnį nusistatymą, A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasai Komitetas 
savo š. m. balandžio 18 d. 
posėdy galutinai nuspren
dė siųsti specialę delega
ciją į Tarptautinę Saugu
mo ir Tarptautinės Orga
nizacijos Konferen c i j ą 
San Francisco’je.

saugotos nuo agresorių, delegatų klausimas. 
Nuo to, kaip jai pavyks ši
tas tikslas pasiekti, pri
klauso visos žmonijos —ir 
taip pat mūsų gimtojo 
krašto Lietuvos — ateitis.

I Todėl mes esame tikri, 
kad mes išreiškiame Ame
rikos lietuvių jausmą, lin- tų klausimų išrišimui, 
kėdami San 
konferencijai, 
pasisekimo, 
laiku pasitikėdami, kad 
ALT įgaliotinių atsilanky
mas San Francisco’je ir 

?* mūsų raštas konferencijos 
ir dalyviams bus kukli įnaša

i į šitą svarbų visai žmoni-

matų teisingai ir pastoviai prezidentas, ALT vice-pre- 
taikai. zidentas ir ALT Politinės

— Komisijos pirmininkas. 
įWilliam T. Kvetkas yra 
LRKSA centro sekreto
rius, ALT iždo globėjas ir 
ALT Politinės Komisijos 
vice-pirmininkas. Pulki
ninkas K. Grinius yra Lie
tuvių Tautinės Tarybos 
prezidentas, “Lithuanian

p. Bulletin” redaktorius 
Laukaitis. Delegacija vyk- LAIC direkcijos narys, 
sta šiomis dienomis. Vyriausias delegacijos jaj (ifarbą

Amerikos Lietuvių 
T aryba.

Francisco 
geriausio 

— tuo pačiu 
pasitikėdami,

I

Nors 
Lenkijos ir Argentinos at
stovų klausimą yra disku- 
savę tų 4 valstybių užsie
nių ministeriai, kurios su- rių vietų paliks karo be- 
ruošė šią konferenciją, ta- laisvius stovyklose ir Ali
ejau privačiai sakoma, kad jantų kariuomenės juos 
kol kas nesurasta formula galės pasisavinti.

Alijantų vyriausybė tokį 
Konferencijos pradžioje nacių pasiūlymą priėmė, 

daugiausia pasitarimų 
vyksta už scenos. Pasitari
muose dalyvauja keturių 
didžiųjų valstybių užsie
nių ministeriai ir sekreto
riai. Kada jau didžiųjų val
stybių atstovai susitars, 
tai tada ir kitų tautų ats-

Paryžius, bal. 26 — Vo
kietijos nacių vyriausybė 
pranešė Alijantams, kad 
jie besitraukdami iš įvai-

Spėjama, kad Vokietijo
je yra apie 60.000 Ameri
kiečių belaisvių. Alijantų 
karo vyriausybė įspėjo na
cius. už kiekvieną žiaurų 
kankinimą ar žudimą karo 
belaisvių naciai skaudžiai 
bus nubausti.

UrSHMSR 
TM JM- 
NTUTKA 
BOM»S TOOAYI

_ x uždavinys bus pateikti A-Be to. Valstybes Depar- mArikn=- Tarvhns1
tamentas specialiai akre
ditavo Lietuvių Amerikie
čių Informacijos Centro 
sekretorę, p-lę Marijoną 

įKižytę. kaipo akredituotą 
i korespondentę. Ji jau iš- 

Delegaciją sudaro: advJvY^° (balandžio 23 d.) 
VViIliam F. Laukaitis (SLApėktuvu, ir per Informaci- 
Prez.), VViIliam T. Kvet-!JOS Centrą informuos rau
kas (SLRKA Sekr.) ir Įsu spaudą visais mums ru- 

iPulk. Kazys V. Grinius.įP^ma^s klausimais. a. y. prezidentui ir jo įga-
Pastarasis be to atstovausi Informacijos Cenro di- liotiems oficialiems dele- 
ir Lietuvių Tautinę Tary-rektorius adv. K. R. Jur- gatams.

|bą (Lietuvos piliečių są- gėla kuriam laikui pasilie- f ” 
jungą). Delegacijos spo- ka New York’e. I

merikos Lietuvių Tarybos, 
sumanymus konferencijos' 
dalyviams ir ypatingai pa-' 
informuoti juos apie Lie
tuva. Šituo tikslu yra pa-’ 
ruoštas ir specialus memo
randumas visų pakviestų į 
konferenciją valstybių at
stovams. To memorandu
mo kopijos dar prieš kon
ferenciją buvo įteiktos J.

Naciai Traukiasi Iš Italijos

Lietuvių Radio Programa
WESX, SALĖM — 1230 KILOCYCLES

Šeštadienį, balandžio 28 d., nuo 1:30 iki 2:30 vai. 
po pietų iš VVESX radio stoties. Salėm, Mass., turėsime 
progą klausyti gražių lietuviškų liaudies dainų, muzi
kos, kalbų ir pranešimų.

Trumpą kalbelę pasakys p. B. Cunienė iš W. Rox- 
bury, šios radio programos koncerto tikietų komisijos 
pirmininkė.

Radio koncertas įvyks sekmadienį. gegužės-May 
20 d., Jordan Hali. Bostone.

DARBININKAS RADIO
____ San Francisco konferen- išrodo kritiškame padėji- 366 West Broadvvay. So. Boston 27, Mass. 
LAIC. cija, kaip jau žinoma, ne-!me. 1 Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449.

Roma, bal. 26 — Naciai, 
po skaudžių pralaimėji
mų, pradeda trauktis iš I- 
talijos šiaurės į Vokieti
ja

Alijantai persikėlė per 
Po upę. Užėmė La Spezia, 
Modena ir Ferrara mies
tus. Nacių padėtis Italijoje
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Jo Ekscelencijos Arkivyskupo 
Richard J. Cushing, D. D. 

PAMOKSLAS
Pamaldose už Lietuvę ir teisingą taikę 
Šv. Kryžiaus Katedroj, Boston, Mass.

Sekmadienį, balandžio 22 d., 1945
Dclivered by His Ezcellency, 
Most Reverend Archbishoy 
Richard J. Cushing. D. D.

SERMON
On Occasion of Commemorative 

Services for
LITHUANIA

Cuthedral of the Holy Cross 
Boston, Mass.

Sunday, Ayril 22,19^5.
We have assembled in 

majestic Cathedral to > 
prayers to Almighty God for j 
your beloved. sorrowing father-l 
land. Lithuania. In i 
treaties and friendly assurances!I 
the whole of Lithuania was oc- 
eupied in June 1940 by the Rus- 
sian army. Then the mass de- 
portation of the people to Sibe- 
ria started. Tens of thousands 
of people were uprooted. During 
one year Lithuania suffered a 
totai man-power loss of 65.000 
persons.

On June 22, 1941 Germany
attacked Russia and her armies 
crossed into Lithuania. The 
Nazis were no better than the 
Communists. Many Lithuanians 
were sent to German concen- 
tration camps. others were 
murdered. In July 1944. the 
German armies were driven 
from Lithuania and the Soviet 
army reentered the country. 
The result is well known. From 
all appearances Lithuania nas' 
been incorporated into the Sov
iet Union.

War is a terrible calamity and: 
a harrowing experience. būt in ■ 
the midst of all its horrors tnere 
is the hope of a lasting peace. 
Only vchen we have

2
hungry. yot he urged them to 
write about the Soviet Union, 
the achievements of the Red 
Army and other forms of prop
aganda. The immediate future 
is dark with forboding. By an 
obvious act of aggression. with- 

! out legal foundation or moral 
justification. Lithuania has 
temporarilv .at least, lošt her 
independence. It is no exaggera- 
tion to add that America is the 
only hope.

And Lithuania has every rea- 
son to look to America. for on 
July 23. 1940. during the Sta- 
lin-Hitler pact our Statė De- 
paiyment issued the following 
statement:

i “During these past few days•
the devious processes vvhere- 
under the political independence 
and territorial integrity of the 
three small Baltic republies — 
Estonia. Latvia and Lithuania 
— were to be deliberately an- 
nihilated by one of their more 
powerful neighbors, have been 
rapidly dravving to their con- 
clusion.

“From the day when the 
peoples of these republies first 
gained their independence and 
demoeratie form of government 
the people of the United Statės 
have vvatched their admirable 
progress in self-government 
with deep and sympathetic int- 
erest.

The policy of this Govern
ment is universally known. The 

: people of the United Statės are 
' opposed to predatory activities 
i no matter whether they are 
carried on by the ūse of force 

į or by the threat of force. They 
: are likewise opposed to any 
form of intervention on the 

| part of one statė. however. 
powerful. in the domestic con- 
cems of any other sovereign 
statė. however weak.

“These principles constitute 
the very foundations upon 
vvhich the existing relationship 
between the twenty-one sove
reign republies of the New 
World rests. The United Statės 
will continue to stand by these 
principles. because of the con- 
vietion of the American people 
that unless the doetrine in 
which these principles are in- 
herent once again governs the 
reiations between nations, the 
rule of reason, of justice and of 
law — in other words, the basis 
of modern civilization itself — 
cannot be preserved".

In reading official reports uf 
eurrent peace discussions, we 
are impressed by the great 
silence of the Three Great 
Powers on Lithuania, Estonia 
and Latvia. Contrary to the 
protests of our government 
four years ago. and to the as
surances of Soviet authorities 
even before that time, the indi- 
cations are that they will be

Žiaurios Kautynės Berlyne
Pusė Miesto Rusų Rankose

Maskva, bal. 26 — Žiau- mieste, kur dar naciai už- 
rios kautynės eina Berly
no gatvėse. Beveik pusę 
miesto rusai jau užėmė, ir 
jį apsupę iš visų pusių 
taip, kad vokiečiams nėra 
vilties ištraukti savo ka
riuomenes.

Nacių kariuomenės susi
metė į požeminius tune
lius, sutraukė ten savo ka- 
nuoles ir išlisdama šaudo 
į rusus. Rusai sako, kad 
Berlyno kovos praneša vi
sas kitas savo žiaurumu. 
Mieste nėra šviesos, van- 

’ dens, pradeda pritrukti i 
I maisto. Berlynas bus visiš
kai sunaikintas. Pačiame

I
i

siliko, sakoma eina didi 
sukilimai prieš Hitlerio 
valdžią. Belaisviai sukila 
prieš nacius, patys vokie
čiai reikalauja užbaigti be
viltiškas žudynes, bet na
cių vyriausybininkai pri
verčia visus kovoti prieš 
rusus. Naciai iš lėktuvų iš
metė tūkstančius lapelių į 

ir Britanijos 
stovyklas,

Amerikos 
kariuomenių 
sakydami, kad Amerika 
nutraukė ryšius su sovietų 
Rusija ir susidėjo su vo
kiečiais kovoti prieš Rusi
jos bolševizmą. Naciai ži
no visą pralaimėjo, bet jie 
nori visą sunaikinti.

through the fire of vvarfare can 
we fully evaluate the worth of 
peace. Your fatherland. how- 

|ever. finds itself in a peculiar 
situation. Even the end of the 

į war will scarcely mean for her 
! an end of her present agony. 
She is being occupied and sub- 
jugated by a power which re- 

' cognizes only the law of might.
this; Recent and būter experiences 

O£fer have taught Lithuania that the 
;second retura of the invader 

_ i means further destruction. if 
spite of‘not totaI absorPtion-

VVhat are these bitter exper- 
‘ einces ?

Lithuania is being sovietized 
and is suffering from a famine, 
vvhile thousands of her people 
have died from starvation. She 
is undergoing a most terrible 
process of extermination. More 
than 200.000 have been deport- 
ed. The Soviet puppet president 
boasted over the radio that 
83.000 Lithuanians volutarily 

' left for work in the Soviet 
į Union.

She is being subjected to 
steady transformation accord- 

. ing to Communist standards. 
The so called reform is to be 
concluded by the end of this 
year. Demands are being made 
that non-party officials be re- 
moved. for they have been 
sabotaging this work of absorp- 
tion.

Lithuania is hungry. Her 
people are bloated from hunger, 
dying from hunger. The presi
dent of the Lithuanian M’riters’ 
Association. while discussing 
working conditions of writers, 

gone admitted that they are often

I
32-tras Prezidentas, Harry S. Truman sveikinamas 

Admirolo Leahy, tVashingtone. kaip tik jis priėmė prie
saiką, kaipo šios šalies Prezidentas.

MARŠALAS PETAIN GRĮŽTA 
Į PRANCŪZIJĄ

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

Jau buvo skelbta, kad Federacijos seimelis įvyks-Į 
ta gegužės 6 d., Brocktone. Šv. Roko parapijos sve
tainėje.

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. Dovvney, 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- įabsorbed- without their free and 
tų, Šv. Roko parapijos svetainėje, Brocktone. skaitlin-įunfettered^consen^^1 an a^n 
gai pasirodykime iš visų kolonijų.

Dvasios vadas kun. J. Vaitekūnas
Pirmininkas A. Daukantas

Raštininkas B. Jakutis

The

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIU 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčiu — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
f dabar turimą mortgyčiu, mes su malonumu ir be 
j jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk

ia menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

i i t. VVashington
i Co OPERATIVE BANK Il 430 31OADWAT • SOUTH BOSTON *Lz==z====J

isystem of government. 
sympathy of all lovers of free- 
dom goes out to them in their 
misery. We hope that when the 
finai peace treaty is framed and 

’ approved, it will not be recorded 
i that our country condoned the 
' enslavement of these freedom- 
loving nations. We hope too 
that our government will dis- 
charge its full responsibility in 
reestablishing all the liberated 
nations of Europe under gen- 
uine demoeratie regimes which 
will accord to all tneir citizens 
the full enjoyment of their 
human rights and open to them 
an era of prosfierity. We enter- 

i ed this war to defend our de- 
mocracy. It is now our solenm 
responsibility to ūse our full 
influence in safeguarding the 
freedom of all peopies.

The cause of your beloved 
fatherland. my dear Lithuanian 

i friends. may appear hopeless.

Lietuvių Spaudos Atstovė San
Francisco Konferencijoj

New York, bal. 26 — Vai-,didis džiaugsmas, kad val
stybės departamentas a- stybės departamentas įga- 
kreditavo prie Amerikos liojo lietuvę dalyvauti toje 
Lietuvių Tarybos priklau- svarbioje konferencijoje, 
sančių lietuvių laikraščių Taigi iš p. Marijonos Kižy- 
ir Lietuvių Amerikiečių tės sužinos ir ‘Darbininko’ 
Informacijų Centro ko- skaitytojai apie konferen- 
respondentę, Marijoną Ki- cijos eigą ir nutarimus, 
žytę, dalyvauti San Fran
cisco konferencijoje.

Marijona Kižytė yra pa
sižymėjusi veikėja ir karš
ta kovotoji* dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomy
bės. Pirm važiuojant į San _ ______ ___
Francisco, ji lėktuvu skri- Darbininko Administracijoj 
do į Chicagą pasitarti su 
Amerikos Lietuvių Tary
bos komitetu Lietuvos rei
kalams.

Lietuvos mylėtojams yra
—----------------------------------- -—

i
The difficulties may seem insur-; 
mountable. Būt remember that; 
injustice, oppression, evil of 
any kind can thrive for a while 
and no longer. Justice and 
liberty eventually prevail. Prob- 
ably God alone can save Lith
uania. That is the reason why 
we are here in this Cathedral of! 
the Holy Cross praying to the j 
Almighty to save her from los- 
ing her identity among the na
tions of the vvorld. Almighty 
God is our greatest hope. Lith
uania is eighty-five percent 
Catholic. The lašt Pope Pius 
XI called it “Terra Mariae”, 
The Land of Marv. And the iI 
present Sovereign Pontiff. Pope i 
Pius XII addressing the Lith-j 
uanian Minister to the Vatican; 
said. “If. in the midst of present. 
events. Christian nations are' 
particularly entitled to Our! 
solicitude and Our pastoral 
vigilance, Our sons and daugh- 
ters of Lithuania can under- 
stand how elose we are to them. 
We are united with them also 
by Our unshakable assurance of 
their fidelity to and confidence 
in God. Whose all-powerful aid 
can open new roads to progress 

a 
a
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Ar Žinote, Kad

Darbininkų Radio kon
certo tikietų galima gauti 
pas šiuos asmenis:

366 West Broadvvay, 
So. Boston 27. Mass.

p. Feliciją Grendelytę
366 W. Broadvvay, 

So. Boston, Mass.
p. Antaną Daukantą

9 Lincoln St. 
Cambridge, Mass.

p. Jon. J. Romaną
89 Franklin St. 

Allston, Mass.
p. Ievą Kudarauskienę 

171 W. 5th St.
So. Boston. Mass.

p. Oną Pazniokaitę
58 Heaton Avė. 

Norwood. Mass.
p. Feliksą Zalecką 

374 W. Broadvvay 
So. Boston. Mass.

Balch Pharmacy 
p. A. Mickūną 

1140 VVashington St.
Norvvood, Mass.

' p. B. Cunienę
29 Gould St. 

W. Roxbury, Mass.
i p. Marijoną Bartkevičienę

680 No. Main St. 
Brockton. Mass.

p. Aleną Liolienę 
33 Sheldon Street 

Brockton. Mass.
p. Oną Ivaškienę

440 E. 6th St.
So. Boston. Mass.

I

I 
I

pacified 
sense of 
and its

of evii can

and prosfierity in 
Europe, returned to 
justice. fratemity 
Christian vocation”.

Since the triumph
prevail for a while and no lon- 
ger we pray today that Almigh- 
ty God may hasten the time 
vvhen Lithuania will be free 
again. Such prayers will not go 
unanswered. Liberty and Just 
ice, with God’s will behind them 
will eventually prevail.

i
IIParyžius, bal. 26 — Mar

šalas Petain, kuris karo 
pradžioje pasidavė Hitle
riui, dabar jį naciai palei
do iš Vokietijos. Sugrįžęs į 
Šveicariją, Petain pareiš
kė, kad jis nori grįžti į 
Prancūziją ir pasiduoti ka
ro teismui. Prancūzų karo 
teismas teis jį už krašto 
pavedimą Hitleriui.

Prancūzai yra pasidali
nę apie Petain. Vieni sako, 
kad tuo metu prancūzams 
nebuvo kitos išeities, kaip 
tik pasiduoti vokiečiams, 
nes jų kariuomenės nega
lėjo atsilaikyti prieš na
cius; o kad Prancūzija ne
būtų visiškai priešo sunai-

kinta, miestai sugriauti ir 
žmonės išžudyti, buvo pri
versta daryti nusileidimus 
naciams. Kiti prancūzai 
teigia, kad prancūzai bū
tų kovoję, jei Petain nebū
tų taip greitai sutikę pasi
duoti Hitleriui ir pavesti 

; naciams visą kraštą. Tą 
! dalyką, žinoma, tegali tik
rai išspręsti tie, kurie 
Prancūzijos • kariuomenės 
ir visos šalies padėtį tuo 
metu gerai žinojo. Paleis- 

: darni Petain, naciai ir tikė
josi sukelti Prancūzijoje 
žmonėse susiskirstymą, jei 
galima betvarkę. Bet ir 
tas dabar naciams per vė
lu.

Bažnyčios Vadai Už Tautų Laisvę
Chicago, III., bal. 26 — rtos lenkų valdžios nepripa- 

Arkivyskupas S. A. Į žįsta. Bet sovietų Rusija 
Stritch, kalbėdamas Ame-į nepaklausė, 
rikos Lenkų kongreso su-j 
sirinkime Chicagos Areno-į 
je, pasakė, kad Lenkija ir' 
Pabaltijo valstybės turi 
būti vėl laisvos 
klausomos.

Arkivyskupas 
ing, kalbėdamas 
Maldos dienoje, 
žiaus katedroje, kurio kai-i 
ba buvo transliuojama peri 
radio, pasakė, kad Lietuva 
neturi būti didžiųjų tautų 
tylėjimu pavesta Rusijai, 
bet Amerikos visuomenės 
balsu, išlaisvinta iš sovietų 
Rusijos baisios priespau
dos ir pripažinta kaip lais
va ir nepriklausoma vals
tybė.

Nėra abejonės, kad šių ir ★ Visuomet atsimink, kad 
kitų Amerikos Katalikų šiais metais per Sekmines, 
Bažnyčios vadų balsai pa-1 gegužės 20 d., 3 vai. po pie- 
sieks Amerikos laisvės ir tų, įvyks Lietuvių Darbi- 
demokratijos žmonių šir
dis, kurių balsai neleis 
valdžiai užtylėti Lietuvos 
reikalų.

ir nepri-

Todėl dabar Amerika ir 
Anglija griežčiau nusista- 
to prieš sovietų Rusiją, ir 
jau taip lengvai nedarys 
nuolaidų Rusijai.

R. Cush- 
Lietuviųi 

Šv. Kry-:
Pakelia Į Keturių žvaigž

džių Generolus

VVashington, D. C. — J. 
'V .Senato militarinis ko- 
j

mitetas užgyrė pakelti 
George S. Patton, trečio
sios armijos komandierių, 

• ir Courtney H. Hodges, 
pirmos armijos komandie
rių, pilnais, keturių žvaig
ždžių generolais.

Rusija Pasirašė Sutartį Su 
Kvislingine Lenkų Valdžia

1

ninku Radio programos la
bai puikus koncertas. Ti- 
kietus įsigyk iš anksto. 
Kreipkis: 366 W. Broad- 
way. So. Boston 27, Mass. . 
Telefonas — ŠOU 2680.

Nuoširdžiai patariame 
visiems iš anksto įsigyti 
tikietus, kad gauti geres
nes vietas. Koncertas ne
toli — sekmadienį, gegu
žės 20 d.

Kam nepatogu pirkti pas 
pardavėjus, arba kolonijo
je nėra pardavėjų, tai 
kreipkitės tiesiog į Darbi
ninkų Radio ofisą, 366 W. 
Broadvvay, South Boston 
27, Mass. Tel. SOUth Bos
ton 2680 arba N0Rwood 
1449.

!

IIš Maskvos buvo praneš
ta, kad sovietų Rusijos vy
riausybė pasirašė sutartį 
su Liublino lenkų (kvislin
gų) valdžia, kuri buvo su
daryta Maskvoje. Vadina
si, Rusija ir lenkų kvislin
gai sudarė sąjungą.

Kaip dabar paaiškėjo, 
Anglijos valdžia reikalavo, 
kad sovietų Rusijos vy-| 
riausybė atidėtų sutarties 
pasirašymą su lenkais, nes 
nei Anglija, nei Amerikai

THE EREMY ISSTiLL THERE!
Keep

Buying
* Extra 

Boiuh’

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius 

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

Limosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį
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Lietuvių Pamaldos Už Lietuvą
Pereitą sekmadienį, bal. 

22 d. Naujos Anglijos lie
tuvių pamaldos už Lietuvą 
ir teisingą taiką pasauliui 
buvo tikrai įspūdingos ir 
jaudinančios. J. E. arki
vyskupo Richard J. Cush
ing, D. D., pamokslas bu
vo tikrai nuoširdus ir už
tariantis pavergtą ir ken
čiančią Lietuvą. Turiu pa
žymėti, kad pamaldose da
lyvavo lietuviai katalikai, 
bet buvo ir tokių, kurie 
nėra katalikai arba, kaip 
mes sakome, “šiaudiniai” 
katalikai ir visai netikinti. 
Tačiau visi buvo užintere- 
suoti ir sužavėti pamaldo-į 
mis, ypač Garbingojo Ga
nytojo, J. E. arkivyskupo 
Cushing, D. D., pamokslu. 

Senatoriaus David I. 
Walsh atsilankymas į pa
maldas padarė didelį įspū
dį į visus maldininkus. Jo 
atsilankymas atkreipė ir 
J. E. arkivyskupo Richard 
J. Cushing, D. D., dėmesį. 
Garbingasis Ganytojas pa
sikvietė Senatorių prie 
grotelių ir ištiesė ranką 
pasisveikinimui. Senato
rius atsiklaupęs pabučiavo 
žiedą.

Katedroje skambėjo lie
tuviškos giesmės: “Marija, 

”, “Skubink Prie 
”, Tegul Būna 

“Šventas 
Dieve” ir “Garbinkime

Į Sakramen- 
. Giedojimas tų gies

mių, kurių vertimai buvo 
paduoti programoje, pada- 

“Tie iš mūsų — rašo “Catholic World” — kurie rė didelį įspūdį ir į kita- 
ragino Ameriką apsižiūrėti, kokiu tikslu eina į karą, taučius _
tuč-tuojau buvo apšaukti “izoliacijonistais” (atsisky- pasaulionius. Pastebėjau 
rėliais). Kuomet jau pradėta kariauti, mes atkreipėme lietuvių didelį susijaudi- 
dėmėsį į nutolimą nuo tų principų, kurie galėtų karą ---------------------------------

8UBSCRIPTION RATES:
Domestlc yearly____________$4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Forelgn yearly______________$5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams__________$4.00
Vieną kart savaitėje metams_ $2.00
Užsieny metams _...........  $5.00
Užsieny 1 kart aa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Išsigelbėjimo" Konferencija
San Francisco Konferencija turi būti politikos 

kryžkelių, nuo kurio reikia pasukti į teisingumo kelią, 
— taip mano Senatorius Vanderberg ir daug kitų rim
tai galvojančių Amerikos inteligentų. Tai privalo būti 
“išsigelbėjimo konferencija”. Kodėl gi išsigelbėjimo, 
o ne išgelbėjimo? Juk Amerika tik kitus gelbsti, ji pa
ti išgelbėjimo nereikalinga. Taip atrodo, bet, deja, 
taip nėra. Tiesa, Amerikos nieks nepuola. Jos armijos 
toli, toli nuo jos sienų garbingai kovoja ir nesulaiko
mai eina prie galutinės pergalės. Tad fiziniu atžvilgiu 
apie Amerikos gelbėjimą kalbėti netenka. Bet yra ir 
dorovinė pusė. Tuo žvilgsniu dalykai jau ne taip gar
bingai klojas. Visų pirma, Amerikai reikia pratrinti 
akis ir šaltai apsidairyti, kokią, iš tiesų, ji rolę vaidina. 
Kovojama garbingai, karas bus laimėtas, bet kokia 
bus taika? Ar visos tautos iš tiesų bus laisvos, kaip iš
kilmingai buvo žadėta? Jau matome, kad kai kurios 
iš vienos vergijos pakliuvo į kitą. Kitos dar tebetem- 
piamos ant bolševikiško kurpalio. Apie jų išgelbėjimą 
nenorima nė prisiminti, nes kažkas gali supykti. Prieš Marija , „ 
tą “kažką” visi dreba ir Amerika duoda jam pinigų, Kryžiaus , 
kad smarkiau slopintų demokratiją. Kas Amerikai, Garbinamas”, 
tam laisvės ir demokratijos lopšiui, pasidarė? Iš kur Dieve” ir 
tokia keista atmaina? Pasidarė labai keistas dalykas. Švenčiausiąjį 
Prabilo rėksniai, gi sveikam protui įsakyta tylėti. Tie-j *3. • y _ 
sakalbiams nėra balso. ' ir

\VCOP radio stotis ne 
tik sekmadienį transliavo 
lietuvių pamaldas iš Kate
dros, bet pirmadienį pa
kartojo kas įvyko Kate
droje ir kartojo svarbes
niuosius Jo Ekscelencijos 
pareiškimus apie paverg
tą ir kenčiančią Lietuvą.

Pasaulionių lietuvių ben
dras veikimas su dvasiški- 
ja yra aiškus įrodymas 
kiek daug gera galima pa
daryti Lietuvai ir visai 
mūsų tautai.

Mes jau esame turėję į- 
vairių masinių susirinki
mų, konferencijų, bet nie
kad anglų spauda nėra 
taip reikšmingai ir palan
kiai įtalpinus pareiškimų 
ar rezoliucijų, kaip įtalpi
no Jo Ekscelencijos pa
reikštus Lietuvai užjau
čiančius žodžius, pasaky
tus Katedroje.

Lietuviai niekad nepa
mirš pamaldų Katedroje ir 

; visuomet melsis, kad Die
vas stiprintų sveikatoje 

j tokius geradarius, užtarė- 
įjus ir globėjus, kokiais y- 
ra Jo Ekscelencija arki- 

! vyskupas Richard J. Cush
ing, D. D., Senatorius Da- 
vid I. Walsh ir kiti.

nimą, ypač giedant “šven
tas Dieve”, taip ir rieda a- 
šaros per lietuvių veidų 
skruostus. Kiekvienas lie
tuvis prisiminė savuosius 
Lietuvoje, kurie pergyve
na baisiausias kančias ka
ro, bado, ligų ir žiauraus 
okupanto terorą. Lietuvis 
iš gilumos širdies šaukia: 
“Nuo maro, bado, ugnies 
ir karo, gelbėk mus, Vieš
patie!”

Mūsų muzikai, art. Ra
polas Juška ir p. Juozas 
Žemaitis užsitarnavo pa
dėkos už vadovavimą gie
dojime, nes jie tikrai darė 

j viską, kad tas giedojimas 
būtų darnus. Bet buvo neį
manoma tai padaryti, nes 
Katedra tokia didelė, kad 
tik chorui esant prie var
gonų būtų buvę galima 
darniai giedoti. Gi planas 
buvo, kad visi maldininkai 
giedotų. Didelė garbė pri
klauso Šv. Kazimiero pa
rapijos chorui, Worcester, 
Mass., ir taipgi So. Bosto
no choristams ir Worces- 
terio Aušros Vartų parapi
jos choristams už vadova
vimą giedojime.

Pažymėtina, kad Lietu
vių Dienos pamaldos iš Šv. 
Kryžiaus Katedros buvo 
transliuojamos per radio K . d ne tik 
iš WCOP stoties, Boston.! 
Taigi ne tik keturi tūks-1 
tančiai maldininkų Kate
droje klausėsi J. E. arki
vyskupo Cushing, D. D.,

> pamokslo, bet tūkstančiai 
kitų klausėsi namuose.

Radio transliavimu pasi- 
• rūpino p. Jonas J. Roma

nas. WCOP stotis aukojo 
laiką.

Pulkininkas John M. Hutchison prisega mažytei, 
14-kos mėnesių mergytei atžymėjimo medalį dėlto, 
kad jos tėvukas Sargentas George H. Woodward, žu
vo karo kovose.

Reikia pažymėti, kad džiai skelbė pamaldas lie- 
kun. Pranciškus M. Juras, tuvių parapijų kunigai sa- 

į komiteto pirmininkas, tik- vo bažnyčiose. Katedros 
Irai nuoširdžiai ir sunkiai rektorius, Prelatas Tho- 
■ dirbo, kad pamaldos už mas Reynolds ir diecezijos 
Lietuvą *ir teisingą taiką organas “Pilot” taip pat 
pavyktų. Jis ne tik gavo skelbė pamaldas. Lietuviai 

gavo Jo klausė ir gausiai susirinko 
Ekscelenciją pasakyti pa- į Katedrą. Lietuvių gau- 
mokslą, bet užinteresavo sus pasirodymas nustebi- 
ir sukvietė lietuvius ir ki- no J. E. arkivyskupą ir ki
tataučius kunigus, suruo- tus kitataučius kunigus ir 

(šė programą. Taigi di
džiausias kreditas priklau
so kun. P. M. Jurui, LDS kUpas Richard 
Centro ir Bostono Provin
cijos Kunigų Vienybės pir
mininkui. Labai nuošir- 

dėmėsį į nutolimą nuo tų principų, kurie galėtų karą -------- --------- -------- ------------- ----------------------------Į džiai rėmė ir darbavosi
pateisinti. Mus apšaukta “fašistais”. Gi dabar, kai mes bar Sovietai nedegina smilkalų prieš Lincolno, Jef- _un' P- Virmauskis, S v.
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— kurie rė didelį įspūdį 
dvasiškius ir 

Pastebėjau

pasaulionis.
Jo Ekscelencija arkivys- 

[ J. Cush
ing, D. D., rašo kun. P. 
Virmauskiui:

“Lithuanian Sunday was 
a great success. There was 
a magnificient crovvd, oneJkz Ak vca, ▲ A ▲ v-z K/Ctl V A V L/CXA A A LA Vz A liet* mAAIAAUCAA UJ. A A O A_4 A A A V Cz A A A kz V A , _, • • • ez?

desperatiškai stengiamės išgelbėti Atlanto Čarterį, ar fersono ir Jacksono paveikslus? Tad realistas dabar-;f\et5° Iie“1V1^ of the largest that I have
bent jo likučius, mus apšaukiama “neįmanomais tobu- tinę prasme visai ne tas žodis, kurį randame žodynuo-! . lebonas, kuris baznycio- seen at the Cathedral’’7 7

v ’ A X " t •/

liečiais”. Tai įdomus reiškinys. Pirmiausia mus barė se. Tai nepastovus išsivertėlis; tai tarsi dažnai keičiąs J j 
už stoką idealizmo, dabar mus apkaltina už trūkumą savo odą šliaužlys; tai lyg koks žyb-žaibinis kaitaliavi- 
realizmo. Realizmas šiandie madoje. Stalinas realistas, mosi artistas; tai tarsi koks magikas, piląs tuo pačiu j 
Churchill realistas. Tad visi turime būti realistais. Ne- laiku iš to paties indo alų ir karštą vandenį”, 
ieškokit žodyne, ką reiškia “realistas”. Žodyno apibū
dinimas neatitinka šių dienų “realizmo” prasmei. Šiais “realistų” rankas. Jo likimu žaidžiama 
protinės anarchijos laikais kiekvienas savaip tą žodį spardomuoju futbolu. Ar San Francisco konferencija 
apibūdina. Tik paklausykit “Pravdos” (rusiškai tai išlygys tas galvotrūkčio vinges ir atstatys žmoniją į 
reiškia Tiesa!), kuri šitaip pasisako: “Sovietų demo- sveiką protą, dorovę ir teisingumo pojūtį? Tokių ste- 
kratija tai pastoviausia demokratija pasaulyj”. Žino- buklų sunku taip ūmai tikėtis, bet yra stiprios vilties, 
ma! Ir didžiausias jų demokratas tai bus Petras Didy- kad bus bent apsižiūrėta, kokiu keliu einama ir kur 
sis, nebent kas pasirinktų Ivaną Grozną jį. Bet ar gi da- galima juo nueiti. K.

Pasaulis susilaukė nelaimės pakliūti į panašių 
tarsi kokiu

, laikraštyj “Darbinin
ke” nuoširdžiai reklamavo 

į tas pamaldas. Daug prisi- 
dė laikraštis “Darbinin
kas” ir Darbininkų Radio; 
programa, kurioj kalbėjo 
ir ragino lietuvius daly- ,
vauti svečias kun. Antanas pinlĮus neb.ut,i. nu.p,rkę

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

III.

Nesėkmingas Jaunikaitis
— Aš tai žinau, panele. Buvau bemanąs, 

kad esu laimingesnis, bet nuo vakar dienos 
akys man atsidarė. Dabar matau, kad nieko 
žavingo manyje nėra. Ir nepretenduoju. Atė
jau tik atsiprašyti už vakarykščius išsišoki
mus. Visą valandą panelės ieškojau ir vos tik 
dabar suradau.

— Vis dėlto suradote. Tamsta toks visur- 
esantis, kad niekur nebegalima pasislėpti. 
Norite atsiprašyti už išsišokimą? Įdomu, ką 
tamsta vadini išsišokimu?

Eugenijos tonas buyo griežtai. Aiškiai nu
manu, kad nori visiškai Bezicku nusikratyti. 
Vargu jis tai suprato, nes vėl pradėjo leistis 
į diskusijas.

— Kam toksai klausimas? Ar gi aš jau bū
čiau toks nenormalus, kad turėčiau kitoniš
ką kaip visi žmonės supratimą apie išsišoki
mus?
— Tamsta net perdaug normalus. Kažkoks 

antžmogis. Jūsų pažiūros eiliniam žmogui 
neprieinamos. Tad gi supažindinkite ir mane 
su savo kilniomis idėjomis.

Tyčiomis užgaulioja. Negerai. Reikia būt 
atsargiam — pamintyjo Bezickas.
— Pašiepimu norite mane nubausti, panele. 

Ką gi, aš to vertas. Tad mušuosi į krūtinę, 
kad vakar neteisingai įtariau daktarą Bitiną,

kuris... kuris panelei tur būt nevisai abejin
gas.

Aha! Išeina aikštėn pavydas. Pamažu slen
kama prie tikslo. Nudegsi rankas, brolyti! 
Bet kol kas aš su tavimi kiek pažaisiu, — ta
rė sau Eugenija.
— Ar daktaras Bitinas man abejingas, ar 

ne, tai jau mano paslaptis. Aš tik noriu pa
brėžti, kad jis turi būt kultūringas, nes bai
gė universitetą. Gi tamstos manymu, kaip 
jau esi kartą pareiškęs, universiteto mokslas 
žmogaus nėkiek nesukultūrina. Tuo būdu, 
tamsta nėkiek neįvertini universitetinio iš
mokslinimo. Tokia nepaprasta pasaulėžiūra 
gali susidaryti tiktai antžmoginėj galvosenoj.
— Anaiptol, p. Eugenija. Universitetas tai 

aukšta mokykla, šį tą ir aš apie tai žinau, nes 
universitetą esu baigęs.
— Tamsta baigei universitetą? — neveid

mainingai nustebo Eugenija.
Klausimas buvo lyg ir nemandagus, bet 

panaitė jį tyčia erzino. Numanė, kad Bezic
kas ne iš tikros širdies kalba, tik turi padaręs 
kažkokį planą ir savo vylinga geraširdyste 
nori jai akis apdumti. Taigi, jos tikslas buvo 
išmušti jį iš pusiausvyros ir priversti paro
dyt tikrąjį savo veidą. Bet Bezickas tik sal
džiai nusišypsojo ir pusiau juokdamas atsa
kė:
— Tamsta savo klausimu įrodai žinant ma

ne universitetą baigus, nes jeigu abejotum, 
tai juk tokio klausimo nebūtum uždavusi.

“Koks gudruolis!” — pamintijo Eugenija, 
bet žodžiuose parodė didelę nuostabą:
— Aš žinau, kad tamsta baigei universite

tą? Iš kur?
Bezickas nusišypsojo.

— Panelė taip mane prispyrei prie sienos,

Pirkite Karo Bonus ir
Štampas

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. Žadeikio. Turi 
1S4 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.

Rytojaus rytą visa Bos
tono anglų spauda plačiai 
rašė apie lietuvių pamal
das ir citavo Jo Ekscelen
cijos pamokslą. Tokios re- 

'^įklamos lietuviai už jokius

Jurgelaitis, p. Stasys Moc
kus, p. Jonas J. Romanas, 
o kun.
pirmasis. Labai nuošir-

Tai buvo nuoširdi ir teisin
ga reklama. Lietuviai, 
trokštą Lietuvai ir savo

P. M. Juras buvo tautai gerovės, niekad ne
pamirš savo geradarių.

jog iš tikrųjų nežinau, kaip išsisukti. Juk 
logiškai man tektų šitaip atsakyti: kad ir 
niekas manęs nematėt universitetą lankant, 
bet mano mokslas, kultūra ir poelgis tai įro
do. Tačiau man nedera taip kalbėti. Kuklus 
tylėjimas — vienintelis mano argumentas.

Eugenija turėjo įtempti visą savo valios 
spėka, kad nenusikvatotų. Bezickas tai paste
bėjo ir žymiai sumišo. Net jo ausys parau
donavo. Bet greit atsigriebė.
— Et, ir vėl kvailystę pasakiau. Šiandien aš 

tam specialistas. Gerai man taip. Kliudau be
reikalingus klausimus, o čia tiek svarbių da
lykų reikia aptarti!

Bezickas nutilo, lyg nežinodamas, nuo ko 
pradėti. Bet kadangi Eugenija nesidomėjo, 
kas per svarbūs dalykai reikia čia aptarti, 
tai visa pasikalbėjimo našta užgulė ant Be- 
zicko pečių. Kalbėti jam buvo lengva, bet šiuo 
atveju apsimetė labai nedrąsiu, kad suinte
resuotų Eugenijos dėmesio. Bet ji buvo visiš
kai abejinga. Bezickas atsiduso ir neramiai, 
nervingai pradėjo:
— Žmogaus gyvenime yra tokių momentų...

Čia Eugenija netikėtai prunkštelėjo juo
kais. Bezickas išpūtė akis.
— Dovanok man, tamsta, — atsiprašė mer

gina, — bet tie žodžiai man primena štai kokį 
Sinkevičiaus sakinį: “ne tik tautų, bet ir pa
skirų žmonių gyvenime būna tokių momentų, 
kada žmogus nori būti vienas”. Juokingas sa
kinys, ar ne?
— Neskaičiau to sakinio, — suniurnėjo Be

zickas.
— Neskaitei tamsta? Bet jis yra parašytas. 

Tik peržvelk Sinkevičiaus laiškus iš Afrikos. 
Bet ką aš čia plepu. Universiteto studentai 
tokių mažmožių neskaito.

Bezickas dar daugiau išpūtė akis. Juk tai 
jau tikras pašiepimas. Kas jai pasidarė? Tur 
būt, nori atkeršyti, bet už ką? Gal už Bitiną? 
Tik nuo vienos tos minties pagieža supurtė 
Bezicko širdį. Perdaug tas litvomanas stoja 
jam kelią. Pirmiau Bezickas buvo bemanąs, 
kad su litvomanais lengvai apsidirbs. Dabar 
keblumų vis daugiau ir daugiau. Tiesa, ga
biam žmogui kliuviniai sudaro smagumo ir 
paskatina į didesnes pastangas, bet čia ne 
tik kliuviniai painiojasi, o ir pats pamatas 
neaiškus. Eugenija pradeda atrodyti kaip tik
ra paslaptis. Juo ilgiau ją pažįsta, juo neaiš
kesnė ji darosi. Visados būdavo rimta. Iš kur 
pas ją atsirado kvailas noras juoktis, kai jis 
rengiasi išdėstyti savo širdies giliausius jaus
mus? Toks merginos poelgis gerokai atvėsino 
Bezicko įkarštį, bet jo pasiryžimo nesulaužė. 
Jis pradėjo iš kito šaltinio.
— Ar panelė mėgsti poeziją?
— Poeziją labai mėgstu, bet poetų neapken

čiu.
— Aš ne poetas.
— Tai dar blogiau. Tamsta nori deklamuoti. 

Jei poetas, žinąs ką rašo, man nepriimtinas, 
tai ką kalbėti apie deklamatorių, kurs neži
no, ką deklamuoja?

— Bet, p. Eugenija, aš nemanau deklamuoti. 
Aš... aš noriu gėrėtis gamta. Kiek joje gro
žio! Ar gamta tamstą neveikia?

— Labai veikia, bet tamsta jos veikimą kliu
dai.

Blogai! — pamanė Bezickas. Dar niekad 
jos tokios nebuvo matęs. Visos diplomatines 
pastangos nuėjo niekais. Momentas pats ne
patogiausias. Bet reikia baigt.

Ir, tarsi, visiškai iš vėžių išmuštas, puolė 
jai po kojų. (Bus daugiau)
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CAMBRIDGE, MASS WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, balandžio 22 d., 

Sv. Kryžiaus Katedroje, kur į- 
vyko pamaldos už Lietuvą. 
Cambridžiaus lietuviai labai 
skaitlingai pasirodė. Garbė pri- 
kiauso mūsų parapijos klebo
nui kun. P. J. Juškaiėiui. kun. 
A. Baltrušiūnui ir p. B. Jaku
čiui. kurie labai gabiai propa
gavo šiame reikale.

I
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JONYNAS
t Šv. Kazimiero Parapija

3b

kų ir mergaičių priims Jėzų pir-

Porai savaičių pas savo žmoną 
ir sūnelį svečiuojasi jūreivis F. 
Vaitkus, buvęs vietinis Cam
bridge lietuvių tarpe graborius. 
Jūreivi* F. Vaitkus šiuo tarpu 
randasi Long Island, New Yor
ke. laivyno ligoninėje, kur jis ■ 
tarnauja sanitaru. Linkime jū
reiviui F. Vaitkui linksmai pra-» 
leisti atostogas.

Rinkliava tėvams misijonie-

&;■
Ssr*

KARIŲ FONDAS AUGA
Mūsų parapijos alumnai 

dviejų parengimų 
puikią sumą karių 
mas parengimas s

s i 
suKėlė laoai 
fondui. Pir- 

u alumnų au
ka davė $166.00 fondui, antras 
parengimas— $104.00. šiuo tar
pu karių fonde randasi $270.00. 
Fondas reikalingas išauginti 
mažiausiai iki $600.00. norint 
tinkamai pagerbti grįžtančius iš 
karo mūsų karius. Norint iš
leisti karių garbei istorinę kny
gą. reikalinga antra tiek, čia 
jau žinoma alumnai savo paren
gimais negalės sukelti reikalin
gos sumos. Tai bus darbas pa
čių tėvelių. Iki šiol dar aukų ne
pasirodė. Karių tėveliai aukas 
gali įteikti Seselei Amerencijai, 
kuri daugiausiai rūpinasi šiuo 
tikslu, ir. savo darbu bei patari
mais veda alumnų parengimų 
eigą. Alumnai ir Seselės dėkoja 
visiems už gražią paramą dve
juose parengimuose ir tiki, kad 
jūs ir toliau. įvertindami alum
nų gražų darbą, remsite jų pa
rengimus. kurie yra vien tik dėl 
jūsų sūnų garbės ir naudos.

e*
Viršila Juozas Potembergas
Mūsų parapijos jaunuolis, pa

sižymėjęs kovose prieš vokie
čius ir daug drąsos parodęs A- 
merikos karo jėgoms besike
liant per Rhino upę.

Viršila Juozas tarnauja po 
Gen. Hodges komanda, pirmoj 
armijoj 23-ioj šarvuočių divizi-' 
joj inžinierijos batalijone. Juo-! 
zas. kaipo inžinierius, bekelianti 
karo jėgas per Rhiną. nekartą 
rizikavo savo gyvybę drausmin
gai atlikdamas savo pareigas, 
užimant pirmutinį vokiečių 
miestą Achan. Juozo kuopa pir
mutinė įsiveržė į miestą. Šiuo 
tarpu Juozas randasi arti vo
kiečių sostinės — Berlyno. Kiek 
laiko atgal, jis prisiuntė savo 
tėveliams p.p. Potembergam at
minčiai iš Vokietijos vokiečių 
karininko uniformą ir kai ku
riuos jo ginklus. Vokiečių kari
ninką Juozas paėmė nelaisvėn 
ir jį nuginklavo: už tai jo ko
manduojantis viršininkas, kai
po įrodymui, davė teisę Juozui 
pasiųsti vokiečių karininko uni
formą. ginklus ir kitą nuosavy
bę tėveliams Amerikon. Be to, 
Juozas dažnai prisfunčia tėve
liams talismanų atminčiai iš 
Vokietijos: vokiškų pinigų, ci
garų ir kitokių reikmenų, varto
jamų 
Mūsų 
metų 
se. ir 
rai. tur būt mane Dievas saugo, 
jau tiek daug perėjau pragariš
kų karo baisumų, kad ir pats 
nežinau kaip aš išlieku gyvas. 

- Vyrai apie mane krito lig lapai, 
pirm. B. Ja- kartą iš 40 mano draugų, esan-

jai,

nnKi-
Ame- 
rūbai

visoms tautoms. 
Lietuvai. Mūsų para-

jų skaitlingai dalyvavo tose 
pamaldose.

Lietuviai iš šios parapijos la
bai gražiai pasirodė. Buvo su
rengta ekskursija j tas pamal
das. Net dešimts automobiliu 
važiavo, o asmenų buvo apie 50, 
kurie nesigailėjo laiko, bet su 
kitais lietuviais meldė Dievo pa
sigailėti Lietuvos ir jos žmonių.

Visi dalyviai džiaugėsi, kad 
nuvažiavo, ir šių iškilmių įspū
džiai nebus jųjų užmiršti. Tas 
jųjų skaitlingas dalyvavimas y- 
ra pagirtinas ir yra pavyzdys 
kitiems. Lai Dievas išklauso 

; maldų ir suteikia Lietuvai tik- 
i rą laisvę, o visam pasauliui tei
singą taiką.

LABDARINGA DR-JA
Paminės savo 25 metų gyva

vimo sukaktį 6 d. gegužės, Mai
ronio Parko pavilione, kur įvyks 
puiki vakarienė su gražia prog
rama. Prasidės 5 vai. vakare ir 
tęsis iki vėlumos.

Kviečia skaitlingai dalyvauti 
ir linksmai laiką praleisti.

Labdaringa Dr-ja savo gyva
vimo laiku yra daug nuveikusi 
gražių darbų. Ji užlaiko puikų 
Maironio parką, 
jos paeiliui turi 
nius išvažiavimus 
ginimą. Draugija
ir pomitrinės skyrių, kuri sutei
kia nariams ligoje. Taigi Dr-ja 
verta parėmimo.

kur visos Dr- 
savus vasari
ui mažą atly- 
turi pašalpos

Sveikiname!
Pereitą sekmadienį 11 vai. ry- mą kartą į savo nekaltas jaunas 

te buvo atnašaujamos iškilmin- ■ širdis. Tai bus linksma diena ne 
gos padėkos mišios užprašytos tik vaikučiams ir jų tėvams, bet 
policijos leitenanto Milton Hips- visai mūsų parapijai, 
ley ir žmonos. Ponia Hipsley
pirm šliūbo buvo Alena Skabic- riams šv. Columbano Misijų 
kaitė. Leitenantas Hipsley, ve- Dr-jos pereitą savaitę davė 
dęs lietuvaitę, pamylėjo lietu- $3.500.00. Kun. O’Brien dėkoda- 
vių tautą ir lietuvių bažnyčią, mas mūsų kunigams už jų prie- 
Būdamas policijos saržentu. jis lankumą, o maldininkams už jų 
lankė su savo žmona Stebuklin- dosnumą pranešė, kad tai buvo ’ madisnį, bal. 29 d. 8 vai. vakare 
go Medalikėlio Novenos Pamal- didžiausia rinkliava 
das šv. Alfonso bažnyčioje ir metų gyvavimo istorijoj, 
yra tikras, kad jo išaukštinimas F 
buvo įgytas per Marijos užtari- kolekta per visas 
mą.

Ponai Hipsley. abudu susi
pratę katalikai, pasirinko tikrai 
katalikišką būdą tinkamai pa
dėkoti Dievui už malonę jiems 
suteiktą per Marijos užtarimą. 
Kun. dr. Mendelis atnašavo mi
šias. Jam padėjo kun. 
Dubinskas ir kun. šv.
Dr-jos. Kun. Mendeiis 
dėkingą Marijos tarną, 
damas visiems, kad “dėkingu
mas visuomet išprašo naujas 
malonės ir Geradaris Dievas tuvėmis. Nulydėtas į Holy Re- 
mėgsta atsiminimą suteiktų ge- deemer kapus. I ‘
radarybių”. 'Mišių metu visa _ .
Hipsley šeima priėmė šv. Komu- po pietų be bažnyčios palaidotas 

dalyvavo visi Alyte, gyvenęs 714 W. Fayette ’
* 1

Tai buvo tik- ’ Street. Kadangi gyvas būdamas 
nesilankė į bažnyčią, tad ir mi
rusiam nebuvo suteiktas pasku
tinis bažnyčios patarnavimas.

šeštadienį, bal. 21 d. buvo an
tros gedulingos pamaldos už žu
vusio kario Edvardo Rašlavi- 
čiaus vėlę. Jo krikšto motina 
p-lė Marijona šeškauskaitė už
prašė egzekvijas ir trejas kartu 
mišias, kurios buvo atnašautos 
9 vai. ryte.

Novena 9-ių aitradienių prie 
šv. Antano prasidėjo "bal. 17 d. 

į Kas antradienis 7 vai. vakare y- 
ra laikomos ypatingos pamaldos 
į šv. Antaną lietuviškai. Šv. An
tano relikvija yra sveikinama 
po pamaldų.

Antradienį, bal. 24 d. 9 vai. 
ryte buvo egzekvijos ir iškil
mingos gedulingos mišios už vė- 

> lę žuvusio kario Kazimiero Čes- 
nos. Tos buvo užprašytos jo mo
tinos Agnietės.

Vieši Baltimorėje Sesutė Mag
dalena, Kazimierietė iš Chicago. 
Atvyko aplankyti sunkiai ser
gančią savo seserį ponią Balio
nienę, taipgi kitą sesutę ponią 
Bikulevičienę.

P-lė Eleanora Pečiulytė, kuri 
šįmet baigia Notre Dame Kole
giją, išpildė labai svarbią rolę 
operetėje Hans and Gretel. sek
madienį, bal. 22 d. Sveikiname 
Eleanorą ir linkime jai pasiek
ti viršūnės dainavime.

Trečias Jono Lietuvniko nuo
S. Stricker St. sūnus išėjo karo 
tarnybon. Vyriausias sūnus Jo-Į 
nas skrajoja Europos karo Į 
frontuose. Agathonas, ištikimas! 
šv. Vardo dr-jos narys, apleido 
Baltimore tik pora savaičių at
gal. Linkime jam sveikam grįž
ti namo.

Girdėjau, kad ponia Magdale-i 
na Claytonienė rengiasi parduo-; 
ti savo namą ir apleisti Balti
more. Per daugel metų ji buvo 
žymi veikėja kaip Altoriaus ir 
Rožančiaus dr-joj, taip vietinėj 
Tretininkių kuopoje. Jos išva
žiavimas bus didelis nuostolis 
parapijai.

Jurgis Murkelionis atrašė mū
sų klebonui kun. dr. Mendeliui. 
kad jis randasi Vokietijoj. Pra
neša, kad nuolatinė malda be
veik visų Amerikiečių karių y- 
ra, kad vokiečiai koveikiausiai

SUZANA GRIŠKAITĖ, 
įžymi artistė - dainininkė, sek- S-ja.

i

vokiečių kariuomenės. 
Juozas jau virš dviejų 
randasi Europos frontuo- 
jis rašo tėveliams: “tik-

Dr-jos 27 Worcester auditoriumo mažes
nėje svetainėje, išpildys puikų

Aušros Vartų Paraoiia

Antanas 
Juozapo 
sveikino 
primin-

Sekmadienį, bal. 22 d. antra koncerte) programą. Su ja prog- 
; mišias buvc į-aftią pildys artistas Rapolas 

renkama katalikiškoms moky- Juška. 
kloms mūsų vyskupijos ant ū-Į 
kių. Surinkta $206.00. Šių metų' 
biudžetas reikalauja $60,000.00' 
tam misijų darbui namie, 
skelbė Arkivyskupas savo 
ke.

Mirė 
lonis. Palaidotas su mišiomis iš! 
šv. Alfonso bažnyčios penkta-

Šv. Kazimiero parapijos karo 
---- J tarnyboje esančių atminčiai pa- 
Taip i minkl° statymo fondo koncertas 
laiš Jau č*a Pat- Koncerto programą 

; išpildys Įžymūs artistai, p-lė
... . . . „ ,Suzana Griškaitė ir Rapolasnetikėtai Antanas Pau-I ,, ~ ;

Tiiclro A Iznm no mine l’oy'l Tom.i Juška. Akompanuos Carl Lam- 
Isone. Toks koncertas yra rete

ži- • l. i on v \ įnybė. Nepraleiskite šios gražiosdienj, bal. 20 d. Jo brolis Juozas; r °
Paulonis ,gerai žinomas biznie- . . _ ...
rius Baltimorėje, rūpinosi laido- Koncertas įvyks 29 d. balan

džio, 8 valandą vak.. Worcester 
auditoriumo mažesnėje svetai- 

Tą pačią dieną 2-rą valandą ' .

niją. Šv. mišiose 
Hipsley giminės, 
rai pavyzdingas padėkos aktas.

Sveikiname leitenantą Hips-1 
ley. ir jo šeimą. Linkime ge
riausio pasisekimo jo pareigose 
ir trokštame, kad Dievas jį iš
aukštintų į kapitonus artimoje 
ateityje.

Tikietų galima gauti pas visus 
valdybos narius ir ir pas lietu
vius krautuvininkus.

Po koncerto įvyks artistų pri
ėmimui puota. Galės dalyvauti 
tik tie, kurie paduos savo var
dus iki 26 d. bal. Puota įvyks 
Putnam & Thurston, restau- 
rante. Kaina asmeniui $1.50.

j

Šiuo tarpu eina rūbų 
mas. kuriam vadovauja 
rikos Vyskupai. Surinkti 
bus dalinami 
taipgi i:
pi joje rūbų rinkimu rūpinasi 
vietinio BALF 60 skyriaus vai 
dyba. vadovaujan 
kučiui. Valdybon taipgi įeina ir čių su manim, žuvo visi, likau
A. Zaveckas. Turintieji rūbų, gyvas tik aš vienas. Tikrai buvo 
priduokite parapijos svetainėn, 
bile kokiu laiku, kur J. Kontri
mas juos priims.

Balandžio 25 d. Jefferson klu
be įvyko Cambridge Vyčių kor- 
tavimo vakaras ir šokiai. Vyčiai 
taipgi rengiasi prie pirmutinio 
]?avasarinio parengimo, gegužės 
12 d., viešbučio Kenmore patal
pose. Laukiame.

Dievo noras, kad aš likčiau gy
vas. Nežinau kiek laimingas aš 
būsiu toliau. Pasimelskite už 
mane". Būdamas namuose Juo
zas buvo pavyzdingas jaunuo
lis. Priklausė prie parapijos 
choro ir veiklus pasirodydavo 
parapijos parengimuose. Svei
ka;.;::;- Juozą ir linkime, užbai
gus karą, sveikam ir laimingai 
grįžti pas tėvelius.

apsivedė

Th
rea by
D-DiĄ
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Cambridge jaunuolis p. J. Sa
kavičius su p-ie E. Laksche- 
witz iš Dorchester. Linkime 
jaunavedžiams linksmaus gyve
nimo. A. D.
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Ypatingos Pamaldos už 
Ameriką ir Naują 

Prezidentą
M. Arkivyskupo Mykolo 

įsakymu, sekmadienį,
J.

Curley 
bal. 29 d. visose Baltimorės baž
nyčiose bus atnašaujamos mi
šios už J. V. gerovę, ir kad iš
prašius Dievo palaimos mūsų 
naujam Prezidentui Truman jo 
sunkiose pareigose.

Mūsų bažnyčioje suma 11 vai. 
bus atnašaujama pagal Arki
vyskupo nurodymo. Po mišių 
bus kalbama ypatinga Arkivys
kupo Carroll parašyta malda už 
krašto vyriausybę. Pirmadienį 
ir antradienį per novenos pa
maldas buvo prašoma palaima 
San Francisco Konferencijai.

Marijos Menuo
Pirmadienį, bal. 30 d. mokyk

los vaikučiai turės įžanginę ge
gužės mėn. procesiją. Rūpestin
gi Marijos vaikeliai jau iš anks
to ruošiasi tinkamai per visą 
geg. mėn. puošti Marijos alto
rių. Štai Altoriaus ir Rožan
čiaus Dr-jos moteris, savo mė
nesiniam susirinkime sekma
dienį. bal. 22 d. paaukavo iš iž
do $20.00 gėlėms geg. mėn. 
Kun. d r. Mendelis praneša, kad 
viena svetimtautė Marijos my
lėtoja paaukavo $40.00 geg. 
mėn. gėlėms, $10.00 kiekvienai 
savaitei.

Kun. Dubinskas stropiai dar
buojasi metinei gegužinei pro
cesijai, Marijos garbei, kuri į- 
vyks antrą geg. mėn. sekmadie- 
nį, 13 d. Girdėjau sekmadienį 
kaip jis kvietė visus vyrus, mo
teris, mergaites ir vaikučius da
lyvauti šiame metiniame Mari
jos viešame pagerbime.

Įvairenybės
Mūsų parapijos vaikučių pir

ma Komunija šį metą įvyks sek
madienį geg. 6 d. Net 15 bemiu-

i Buvęs parapijos kolektorius 
Vincas Kraunelis tapo garbin
gai atleistas iš kariuomenės po
rą savaičių atgal. Virš metų 

j laiko praleido tarnyboje. Dabar 
ilsisi namuose. Tikimės, kad po 
poilsio vėl užims kolektoriaus 
pareigas. Čemodanas.

Alena St. Germain 
(Katinaitė), 

žavi Aušros Vartų parapijos 
dainininkė, gegužės 19 d., para
pijos salėje, Vyčių parengime, 
dainuos solo. Mylintiems dainą 
yra puikiausia proga pasiklau
syti jos skambančios dainos ir 
taipgi pasinaudoti tame vakare 
patiekta linksma programa.

SUSIRINKIMAS
Paskutinis prieš koncertinis 

susirinkimas įvyko 20 d. balan
džio, po bažnytinėje salėje. Iš
klausius raportų įvairių komisi
jų, pasirodė darbas puikiai eina 
pirmyn. Žmonės gausiai prita
ria aukomis. Po $100.00 auko
jo L. Ū. Klubas. Kacevičiai. Ši- 
pai ir Ona Satulonienė ir visa 
eilė mažesnių aukų, kurių var
dai bus atspausdinti programo
je. Sekantis susirinkimas įvyks 
3 d. gegužės, po pamaldų.

suprastų pralošę karą, ir kad ši 
bevilties skerdynė jau baigtųsi.

Tomas Marcinkevičius Balti
morės lietuvių Amerikos Legi- 
jono narys, rūpinasi tinkamu 
paminėjimu žuvusių Amerikie
čių I-ame ir II-ame pasaulinia
me kare. Vietinė lietuvių Legi- 
jono kuopa užprašė mišias šv. 
Alfonso bažnyčioje geg. 27 d. ir 
rengia tam tikras pamaldas Ho
ly Redeemer kapuose po pietų.

Kun. Juozas Jasaitis randasi 
Bon Secours ligoninėje. Padary- 

Ita sunki operacija. Kaip šv. 
Petro bažnyčios parapijiečiai, 
kur kun. Jasaitis taip uoliai 
darbuojasi, taip Baltimorės lie
tuviai reiškia užuojautą dvasios 
vadui ir linki jam veikiai pa
sveikti.

Šv. Alfonso bažnyčiai šį metą 
l sukanka 100 metų nuo jos kon- 
(sekracijos. Girdėjau, kad kun. 
dr. Mendelis daro planus tinka
mam šių sukaktuvių paminėji
mui. Spalių 14 d. numatoma 
kaipo diena, kurioje bus ap
vaikščiojamas šis garbingas ju
biliejus.

Pirmą kartą mūsų parapijos 
istorijoj įvyks REKOLEKCI
JOS prieš Motinos dieną, geg.l 
13 d. Su pagelba kun. misi jo-1 
nieriaus Tėvo Kidyko, mūsų ku-! 
nigai turi viltį matyti visus* Bal-1 
timorės lietuvius pagerbiant sa-Į 
vo gyvas ir mirusias mamytes! 
ir tą dieną priimant šv. Komu
niją.

Raudonojo Kryžiaus skyriaus 
narės iš Aušros Vartų parapijos 
surengė “Bingo" vakarėlį, kuris 
buvo sėkmingas, dėka darbš
čiom narėm — E. Zakarienei, 
M. Katinienei, V. Manasienei, T. 
Mažeikienei. Z. Galčienei, M. 
Kureišienei ir A. Kasperienei. 
kurios daugiausia rūpinosi pla
tinimu tikietų ir bendru rengi
mu. M. Katinienė aukavo 2 gra
žias rankų numegstus pakabini
mus — pin cushions— pirmam 
orizui. Rėmėjos suaukavo dova
nų ir pyragų užkandžiams, už 
kuriuos komisija nuoširdžiai j 
dėkoja.

Pelnas $81.65 įteiktas Red 
Cross War Fund. Yra reikalau
jama daugiau savanorių lanks- 
tyt “dressings”. Kadangi vietos 
Chapter House nori išpildyt rei
kalavimą. kuris turi būt išsiųs
tas birželio pradžioje. Yra sky
riaus narių, kurios baigė aukoti 
100 valandų darbo per pereitus 
metus. M.

VYČIŲ VAKARĖLIS
Kasmet Vyčių 116-ta kuopa 

surengia linksmą vakarėlį. Tas 
vakarėlis užvardintas “Knight- 
mares Show”. Pernai prieš aps
kričio seimą, kurs įvyko šioje 
parapijoje. buvo suvaidintas 
“Knightmares of 1944”. Visi, 
kurie atsilankė, net ir šiandien 
negali užmiršti kiek juokų buvo 
tą vakarą.

Šiais metais kuopa ruošia ki
tą tokį pat parengimą “Knight
mares of 1945”. Įvyks šešta
dienį, vakare. 8 vai., geg. 19 d., 
parapijos salėje. Komisija už
tikrina, kad bus dar daugiau 
juokų ir .vaidinimas bus nepa
prastas, kokio dar nebuvo. Jau 
visi Vyčiai-Vytės lankosi į prak
tikas, pardavinėja tikietus ir 
entuziastiškai dirba, kad pa
sekmės būtų ko geriausios. 
Praktikos yra vadovybėje muz. 
Vinco Burdulio. Jam daug pa- 
gelbos teikia Edmundas Vaškas 
ir jo brolis Dovydas. Alena St. 
Germain (Katinaitė) pasižadė
jo solo padainuoti, kaip ir Ele- 
nora Listavičienė ir kitos.

Tuojau po vaidinimo įvyks 
šokiai. Roberto Matijošaičio or
kestrą gros. Robertas yra šios 
parapijos narys ir mieste yra 
žinomas kaipo gabus muzikas.

Tikietai gana greitai pardavi
nėjami. Norintieji iš Worceste- 
rio ir kitų kolonijų pamatyti 
gražų bei juokingą vaidinimą 
gali gauti tikietus pas bile kurį 
kuopos narį. Tikietai parsiduo
da po 60 centų (su taksomis).

Neužmirškite dienos — geg'- 
19 d. Neužmirškite vietos —pa
rapijos salėje. Neužmirškite at
vykti visi. Auksas ir Sidabras.

I

Aušros Vartų parapijos 20 
metų gyvavimo vajus skolom 
atmokėt eina sėkmingai. Kvota 
baigiama sukelti.

Dabar jau pradeda rengtis 
prie kitų įvykių. Parapijos vai
kučiai eis prie pirmos šv. Ko
munijos gegužės 13. Parapijos 
kunigai ir Šv. Kazimiero Sese
lės priruošia vaikučius. Antras 
žymus įvykis, tai gegužės 29, 
bus suteiktas Sutvirtinimo Sa
kramentas. Birželio mėnesį ap
vainikuos darbuotė parapijos 
pikniku, į kurį kviečiamos visos 
draugijos. M.

EKSKURSIJA l BOSTONĄ
Lietuvių Maldos Diena įvyko j 

sekmadienį bal. 22 d. Ypatingos; 
pamaldos už Lietuvą ir už tei-! 
singą taiką buvo atlaikytos 
Bostone katedroje tą dieną. Lie
tuviai iš visų lietuviškų koloni-

TAKEF, ONL.y ONE 
-A5Lt5POON OF USED 
FA" A OAV FOOM | 
EACH HOUSEHOLD— J

-4
Almond Honey Cream Filling

Mix together thoroughly: 2 tablc- 
spoons light CORN SIRUP, 2 
tablespoons HONEY, 3 tablc- 
spoons FLOUR, and M teaspoon 
SALT. Add 3 tablespoons SPRY 
... Combine 1 slightly beaten EGG 
YOLK and 1 eup MILK, add to 
sugar mixture, and blend. Placc 
over boiling water and cook until 
thiek and smooth, stirring con- 
stantly (about 4 minutes)__ Cool,
stirring occasionally ... Add 1 tea
spoon VANILLA and % tea
spoon ALMOND EXTRACT . . . 
Spread filling between layers and 
sprinkle filling w i t h % eup 
blanched ALMONDS, toastcd and 
chopped. If desired, ūse 14 eup 
honey and omit cora sirup.



Katalikė Motina-Krikščioniško
Penktadienis, Balandžio 27, ’45

Parašė Tėvas Bede Jarrett, O. P.

(Iš anglų kalbos laisvai iš- l0 amatą”. Motinos “indu- 
vertė J. Butkevičius, škoti- strijoje”, mes niekuomet 
jos Lietuvių Katalikų žur- nebematome “bedarbių”, 
nalistas Glasgow’e). Ir jų niekuomet visiškai

(Tęsiny*) ! nebegali būti! Motinos pa-
' _ . . reiga, yra vaikutį ne tik

Motinystė visuomet rei- pagimdyti, bet jį rūpestin- i 
gai užlaikyti, prižiūrėti ir| 
globoti tol, kol mirtis juo-’ 
du vienas nuo antro at
skirs. Kūdikis gana daug 
laiko išeikvoja motinai 
savo priežiūrai, neveizint 
to, kokiuose savo kūdikys
tės amžiaus metuose jis] 
bebūtų. To laiko motinai 
dar daugiau reikalauja,; 
jeigu šeima esti didesnė,! 
nors kartais ir tėvas vai
kučius prižiūrėti ir aprū-į 
pinti jai kiek ir padeda.’ 
Motinai — žmonai geras’

kalauja iš kiekvienos mo
teries — motinos, didvy
riško charakterio. Moti
nos visuomet yra didžiau- 
siosą nieku nebepakeičia
mos žmonijos didvyrės! 
Motinos tame veik visuo
met greta stovi su religija, 
nes religija, visuomet rei
kalauja iš savo pasekėjų 
didvyriškumo ir pasiau- 
kavimo. Religija nėra te
kis dalykas, kuris ką nors 
mokytų užmiršti, bet atsi
minti. Pagaliau, juk žmo
nės nėra kokie nors išga- jos vyras, — yra lygiai tas 
ruoją rytmečio rūkai. Re
ligija niekuomet nesako 
žmogui, kad “imk”, bet 
“duok!” Relegija prašo vi
sa iš savo pasekėjų, dėl to, 
kad religija yra meilė, o 
meilė, — yra didžiausias 
jos reikalavimas, ir dau-

Baltuose Rūmuose, Washingtone, valandėlei buvo palikęs tuščias pre
zidentinis kambarys, šiame kambary miręs Prez. Rooseveltas planavo 
tautinę ir tarptautinę politiką.

vien tik ant katalikes 
tinos kelių!

mo-1
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Atsidėkojant Už "Darbininko"

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: 
Karolina Verseckienė, Waterbury, Conn. 
J. Shataitis, Baltimore, Md...................
M. Baronas, Elizabeth, N. J. ...................
J. Matuzas, Elizabeth, N. J. .................
A. Bagdonas, Lavvrence, Mass..................
Marė Palaimienė, Cambridge, Mass.........
Mrs. Marijona Kristaponis, Dorchester, Mass. 
G. Stonis, E. Walpole, Mass.........................
L. Mikulskis, Dorchester, Mass. 
J. Adomonis, Phila., Pa.............................
VI. Gicevičius, Montello, Mass...................
V. Shepard, Cambridge, Mass.
Ona Naujokaitienė, So. Boston, Mass. 
Z. Antulionis, Stoughton, Mass........
Juozas Remeika, Cambridge, Mass.
D. Stepanavičienė, Nashua, N. H..............
S. Sviokla, Brockton, Mass..........................
J. Kavalauskienė, Lowell, Mass.................
Motiejus Svirskas, Brockton, Mass...........
Juozas Treinavičius, Brockton, Mass........
O. Sirvinskaitė, Worcester, Mass...............
Kazys ir Ona Rusteika, So. Boston, Mass.
VI. Ablacinskas, Providence, R. I...............
A. Avižinis, Providence, R. I......................
J. Cizius, Buffalo, N. Y..............................
V. Paplauskas, Roslindale, Mass.
K. Kasparavičius, New Britain, Conn. ....
S. Steponaitis, Rochester, N. Y..................
Juoz. Narinkevičius, Lovvell, Mass............
J. Adomaitienė, Shenanadoah, Pa..............
J. Petrauskas, So. Boston, Mass................
J. Gricius, Arlington, Mass.........................
Frank Ajauskas, Stoughton, Mass..........
V. Balušaitienė, So. Boston, Mass............
John Austin, Pittsfield, Mass....................
Ieva Okleiterienė, VVorcester, Mass...........
Mrs. Skarinka, Brockton, Mass................
T. Kissell, Nashua, N. H.............................
J. Overka, Nashua, N. H..........................
K. Nadzeika, Nashua, N. H. ....................
E. Čepienė, Nashua, N. H..........................
O. Skirkevičienė, Nashua, N. H.......
J. Tamulionis, Nashua, N. H.....................
Mrs. K. Shaltonis, Sioux City, Iowa 
Adam Sirum, Montagueą Mass..............
D. Jasionienė, Norwood, Mass. ................
Petronė Ulčinskienė, Warehouse Pt., Conn. 
August Žukas, Brooklyn, N. Y.........................

“Darbininko” Administracija labai dėkinga gera
širdžiams savo rėmėjams ir prieteliams ir taria nuo
širdų lietuvišką AČIŪ!

i
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NAUJI LAIKAI
Motinos kaikuomet yra 

labai jaudinamos, kai jos 
pradeda klaidingai galvo
ti, kad visas jų patyrimas 
ir įgytos žinios, dabartiniu 
laiku pilnai neatsako mo
tinystės reikalavimams ir 
jos idealui. Blogesnin ū- 
pan patekusios, — kažku
rios motinos pradeda ma
nyti, kad dabar pasaulis ir 
bendri žmonių papročiai 
yra labai pasikeitę, ir kad 
jų vaikai, — jau neilgai 
klausys jų nurodymų ir 
pildys jų valią, ir paga
liau, kad neilgai tėvai sa
vo vaikučius begalės val
dyti taip, kaip iki šiol, ar
ba taip, kaip jų tėvai juos 
pačius beauklėdami, kad 
valdė. Taip. Gali kartais 
tas palikti ir tiesa. Bet jei
gu ištikrųjų tas įvyktų —

pats dalykas, kaip ir jos 
kūdikis. Jis kartais reika
lauja iš jos dar didesnės jo 
priežiūros, negu kad kūdi-Į 
kiai. Tačiau jis vis tik dėl! 
to, neprivalo suprasti taip, 
kad ji yra kokia specijalė 
jo tarnaitė, ar dar blogiau i

giausia kainuoja už visa vergė Juk jįg turi kur kas' 
tai, ką tik žmogus savy ge- daugiau išlavintą savo! 

negu jo kūdikiai, 
kad iš savo žmonos jis 
griežtai visa tai galėtų rei
kalauti, ką ir kūdikiai. Jei
gu jis taip elgtųsi, — čia 
jis įžeistų pats savo asme
ninę garbę! Vadinasi, žmo
na toje savo vyro linkmė
je, — privalo rimtą savo 
dėmesį į savo vyrą atkreip- 

: svarbesniuose
, o ne 

jėgų; o artimą savo, —'mažmožiuose, 
taip kaip pats save ” Gali Bet , ir šiam. 
būti, kad motinos kur kas kai ir visuose 
geriau negu kas nors ki-!motinos kasdieninis 
tas, sj Dievo įsakymą su- tis. ne mažėja> bet didl. 
pranta ir įvertina. Į naši. Kasdieninio jos dar-

Motinos yra didvyrėmis bo pasidaro tik ilgesnė tą- 
nevien tik dėlto, kad jų'sa. Jos pareiga rūpintis - . _ .
pašaukimas tvirtai iš jų savo vyru ir visa šeima į ta^ čia pasireikštų tik ne-

riausio turi. Dėlei protą. 
Brangiausias mūsų Išga
nytojas, — Jėzus Kristus, 
galima sakyti ir sukom- 
presavo visą krikščioniš
kąjį katalikų tikėjimą į 
vieną svarbiausiąjį ir di- 
džiausiąjį Savo mums duo
tą įsakymą: 
Viešpatį Dievą tavo, iš vi 
sos savo širdies, iš visos 
savo sielos, ir iš visų savo dalykuose, 
-ioeru- r\ artimo cotrn _ ■ v «•

“Mylėsi

visuose

dalyke, 
kituose, 

rū-
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reikalauja nuolatiniai sta- tol, kol bent vienas žmo-:Pr°tinga prieš tikrovę ma
tyti savo sveikatą ir gyvy- gus rasis jųjų namuose.'nifestacija! Jeigu jau visa; 
bę pavojun, bet ir dėl to,— Tas visuomet neišvengia- 
kad motina kur kas dau-’mai atsitinka dėl to, kad 
giau, negu kas nors kitas,'žmona visuomet kaip yra 
mato savo profesijoje ne1 sakoma, yra “namai”. Šei- 
ką nors kitą, — kaip vien.ma palaiko tautą, o pasta- 
tik “viso savo gyvenimoroji — šeimą; gi visa Krik- 
užsiėmimą arba savo tiks-'ščionybė, — ilsisi ir klesti

jaunoji karta, neilgai savo 
gimdytojų bus kontroliuo-į 
jama ir valdoma — tai ji 
neilgai savo tėvams ir rei
kalingą pagarbą berodys;
— savo tėvams pasidarys 
aiškus savy meiliai. Ta
čiau žmonės, kurie apie 
tai mąsto, — dažniausiai 
yra patys tėvai. Individua-į 
liai atsitikimai ištikrųjų 
neįrodo, kad tėvai indivi
dualiai, pilnai nebeatlieka 
savo pareigą, būti gerais 
tėvais, kurie blogai aprū-į 
pintų savo vaikučius. Prie-1 
šingai, — tėvų rūpestingu-1 
mas savo vaikučių auklėji
me, — dažniausiai turi 
tas pasekmes, kad vaiku
čiai ir labai savo tėvelius 
paskiau myli ir juos ger- 

Ibia. Tačiau tas ir pasilie
ka tikx’a tiesa, 
jaunoji Karta, 
tikslo vi'ai 
vien tik dėl to — karta ū- 
mai pasiliuosavo iš priva

lomos linkui tėvų savo 
i prievolės atlikimo. L 
■ me suprantama, kad kar-|gOSe, kad patenkinti tą 

sę, kad ir jie, 
vaikai nori turėti “gerus 
laikus”.

(Bus daugiau)

1
I

Ežero skaisčios bangos liūliavo 
Žaliu smaragdu,
Laivą be irklo varė, lingavo
Vėsos dvelkimu.
Saulė už Alpių leidos sutingus; 
Varpai Lucernos
Dievui aukojo darbus vargingus 
Žmogaus ir gamtos.
Medžių ant saulės kepintas lapas 
Nuspindo rasa;
Rožių iš kalno papūtė kvapas 
Skania sveikata.
Audžiau, nurimęs, aukso svajones 
Aušros spinduliais,
Lėkė jos, skrido pilnos malonės 
Padangių keliais.
Vedė jas paukščių kelias žvaigždėtas, 
Lydėjo širdis,
Į tolimąsias, j numylėtas 
Tėvelių šalis!
Kiek atminimų — atsitikimų, 
Gyvų kitados,
Vienas už kito brėško ir švito 
Anapus ribos!
Ten, kur palangėms stiepias sužiūrę 
Žemčiūgų žiedai,
Kur raudonmargę kreipia kepurę 
Jurginų pulkai,
Ten, kur sesutės rūta dabina 
Kasas nuo mažens,
Kur juodbėrėlį brolis augina 
Balnot ant rudens,
Ten, kur Dubysos mėlyna juosta 
Banguoja plati...
Ko. ašarėle, ko tu per skruostą 
Nužibus riedi?!
Ten tai prabėgo mano brangiausi 
Jaunystės laikai!
Ir po tiek metų pats savęs klausi, 
Tai vien tik sapnai?
Kiek atminimų — atsitikimų,
Gyvų kitados,
Vienas už kito brėško ir švito 
Anapus ribos!

/

Jfaironis.

su-Kaip Alijantų bomberiai padaro kelią armijai ir 
bombarduoja vokiečių miestelius, tai likusioji vokie
tukai irgi sau duoda laisvę pasimedžioti po apdaužy
tas, savininkų paliktas, krautuves. Šiuo atveju mato
me vieną iš panašių scenų.

imie nebuvimas čia kaltas,’ niinnnc Kenimus 
o tik motinos globos bei INUpiIIlclb
motiniškos priežiūros sto
ka, jeigu motina gyvenda- Kartą dideiio anglų mok- 
ma namuose su savo vai- slininko Carlyle žmona, 
kučiais, tik kiek savo pa- norėdama iškepti vyrui ge- 

ircigose apsileido! Vaikai ros duonos, visą naktį sė- 
i būdami darbe, arba šiaip dėjo prie pečiaus, bet ga- 
dabartinio gyvenimo ne- 1°P’ netekusi kantrybes, 
palankių apystovų paliesti susuko: 
— nebejausdami tikrosios &iau u 

-•-motinos globos — ir pra- 
Savai- de(ia apsileisti savo parei-

Į X ’ i gOSC, IkCAVA

tais jaunuoliai gali čia!siipną fraz, 
į kiek ir pasiteisinti, kad jie •* • 
augo, sakysime, dabar ka-! 
ro laiku, kuomet jų tėvai! 
buvo karo lauke, o moti-j 
nos, — vargo ir darbo pri-į 
spaustos, — vėl kaip rei
kiant nebegalėjo jais pasi
rūpinti. Dėliai to, tie jau
nuoliai į minimus blogu
mus ir pateko. Tačiau tik
renybėje — tai ne tėvo na-

kad visa 
gali savo 
nepasiekti.

★ Ar jau įsigijai tikietus 
Lietuvių Darbininkų Ra
dio koncerto? Jei ne, tai 
juos gali įsigyti “Darbi
ninke”, 366 W. Broadvvay. 
So. Boston 27 Mass. Tele- 
finas ŠOU 2680.

rą ir tokioj pagarboj lai-'sigyti Lietuvių Darbinin
kė savo aktorius, kad net’kų Koncerto tikietus, o jei 
skirdavo juos į aukštas • rasiu patį vedėją ir jis bus 
valdžios vietas, pavyzdžiu,; simpatingas, tai gal būt 
atstovais į svetimas vals-;dar ir popierinę įspausiu... 
tybes. Už tat jie ir daug Petrukas,
reikalaudavo iš aktorių. | 
Jeigu pastarieji ar per ne- 
stropumą ar per apsileidi
mą, ar net netyčia suklys-’ 
davo beskaitydami scenoj • 
eilėraščius, už klaidą, sce-! 
noj padarytą, nusikaltusį i 
aktorių už valstybės sienų5 
ištremdavo.

: “O kad aš dau-
i užsiimčiau tokiais 

menkniekiais!” Bet tuoj 
save subarė: “Benvenuto 
Cellini visą naktį budėjo, 
kai buvo liejama garsioji 
jo Persėjo statula. Ir ar y- 
ra skirtumo tarp Cellini 

i darbo ir žmonos, kuri nori 
iškepti savo vyrui geros 
duonos?”

Pagarbos vertas kiekvie
nas, kuris tik sąžiningai 

j atlieka savo pareigas, nors 
josios būtų ir labai nereik
šmingos.

Graikai labai mėgo teat-

Perskaitęs šį vaizdelį aš 
tuojaus paklausiau savęs, 
kur gi aš būčiau priskir
tas, jeigu šiandien lietu
viška visuomenė padarytų 
pastabą dėl mano pilietiš
kos pareigos atlikimo?! 
Juk šiandien stipriausias 
judėjimas eina, kad su
rengti sėkmingą Lietuvių 
Darbininkų Koncertą, ku
rio programą išpildys žy
mūs artistai: Anna Kas
kas ir Rapolas Juška, taip 
pat smuikininkė p. Anta
naitytė virkdins stygomis 
mūsų jausmus, o jos trio 
linksmins ir t.t. Čia mano 
širdis net sudreba, kad 
tok s aš atsilikėlis ir štai, 
šią minutę darau pasiryži
mą dar šiandien po pietų 
užeiti į “Darbininką” ir į-

SPECIAL SKILLS—Lt. Eliza- 
>eth M. Benson of VVashing- 
ion. D.C.. is first WAC com- 
inissioncd for special skills 
nceded in rchabilitation of 
vvoundcd soldiers. Commis- 
■ioncd after only three weeks 
in QCS. she is working ir. 
hearing clinic of Borden Gen- 
< rai HospitaI, Chickasha, 
Okla She taught lip read- 

ine 17 years.

M£.'

TUAT
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LDS 65 Kuopos Narių 
Dėmesiui!

P. Kneižis. kun. F. Norbutas iš
Za-Broekton, ir kun. Ipolitas 

walich. Highland kapuose.

6

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE Pareiga Virš 

Visko

K.h ■ > metinis šventės minė
jimas turėjo įvykti pereitą sek
madienį, balandžio 22 d. Kadan
gi tą savaitę yra vedamos šv. 
misijos mūsų bažnyčioje, tai 
minėjimas atidėtas į balandžio 
29 d., misijų užbaigoje.

Valdyba, kviečia visus mūsų 
kuopos narius dalyvauti meti
nėse šv. mišiose ir bendrai pri
imti šv. Komuniją 8 vai. rytą. 
Kviečiame visus kiek ankščiau 
ateiti į bažnytinę svetainę ir iš 
ten bendrai eisime į bažnyčią 
dalyvauti šv. mišiose, o po šv. 
mišių bendrai dalyvauti pusry
čiuose.

spaudos, o ypač mums lietu- 
’ viams “Darbininko" reikšmę 
kun. F. Norbutas.

LDS 2 kuopos nariai atėjo 
"in corpore" į bažnyčią, nešda
mi šv. Juozapo vėliavą. Tai tik
rai gražus lietuvių katalikų 
darbininkų viešas pasirodymas 
šv. Juozapo garbei.

Po pamaldų, išėjus iš bažny
čios. gavome keletą naujų ‘Dar
bininko’ skaitytojų.

Pirm. Teklė Mitehell.

LIETUVIŠKOS KATALIKIŠ
KOS SPAUDOS VAJUS

Sekmadienį, balandžio 29 d. 
prie šv. Roko lietuvių parapi
jos bažnyčios stovės du vyru 
prie durų ir užrašinės katali
kiškus laikraščius, ypač "Dar
bininką" atnaujinkite arba užsi
rašykite. kurie dar jo neturite.

I

BROCKTON, MASS

Sekmadienį, balandžio 22 d. 
LDS 2 kuopos nariai iškilmingai 
minėjo savo organizacijos glo
bėjo — šv. Juozapo šventę. 
8:30 vai. rytą susirinko į Šv. 
Ruko lietuvių par. bažnyčią ir

RAGINO AUKOTI 
DRABUŽIUS

Kun. F. Norbutas pereitą sek
madienį nuoširdžiai atsišaukė i 
visus, kad aukotų drabužius nu- 
kentėjusiems nuo karo Euro
pos žmonėms. Ragino visus at
nešti drabužius į parapijos sve
tainę arba į kitas stotis.

išklausė šv. mišių, bendrai pri
imsiąs 
Švagž- 
ir bu- 
pirmi- 

Pamokslą pasakė apie 
Juozapą ir katalikiškos

ėmė šv. Komuniją, 
atnašavo kleb.
dvs. LDS Garbės narys 
vęs ilgus metus Centro 
ninkas.
Šv.

* v 
■< /,

:'š

v 
r

■ < •

/•

Sv.
kun. J.

★YOI LEII YOII
Money -

TIEY 6IVE THEliLive»!

įklimpstu į svajonę besi
klausydamas Lie t u v i ų 
Darbininkų programos ir 
taip mane pagavo lietuviš
kos muzikos kūrinėlis, kad 
aš pasijutau, kaip tame 
laivelyj plaukiąs, kuris 
ant tyliųjų ežero bangų 
supūsi be irklų... Pašokau, 
ir štai girdžiu mano parei
gos sąlygas: Lietuvių Dar
bininkų Radio programos 
vadovybė rengia puikų 
koncertą, kad paremti šią 
lietuviškos veiklos progra
mos valandą... man kilo 
mintis, kad štai čia mano 
šios dienos pareiga ir ją aš 
vyksiu kuogreiėiausiai at
likti.

Vienoje senoj bažnyčioj 
kabo paveikslas, vaizduo

siąs visas gyvenimo luo
mus. Ten stovi puikiuose 
drabužiuose popiežius, po 
kurio kojomis parašyta: 

i “Aš jus visus mokau!” To
liau stovi karalius su ka- 
irūna ir skeptru, o po juo 
'parašas: “Aš jus visus val- 

Balandžio 25 d. mirė Paulina j dau! Dar toliau nupieš- 
Medveckienė. 48 m. amžiaus, tas kariuomenės vadas su 
gyv. 248 Lenox St. Paėjo iš i šalmu ir kardu, po kurio 
Lietuvos. Rudnios par. Ameri-j parašyta: AŠ jus VISUS gi- 
koje pragyveno 30 metų. Paliko inu! Ūkininkas žagre aria 
nuliūdime vyrą, du sūnų ir dūk-[lauką ir sako: AŠ jus vi- 
terį. Laidojama penktadienį, baJsus maitinu! O visai kraš- 

tikietus p. Ona Pazniokaitė. 58 Gandžio 27 d., 9 vai. rytą iš Šv. i te stovi išsišiepęs velnias
Tikietų galima Jurgio lietuvių par. bažnyčios |ir sako: 

šios Highland kapuose. Walpole.' gabensiu į pragarą, jei tik veikslais, šioje knygutėje taip- 
Mass. !

Šie trys: bulgaras, ukrainietis ir italas, išlaisvinti iš vokiečių darbo ver
gijos, kur išdirbo po porą metų, vyks atstatyti savo šalis.

LAVRENCE, MASS.
Gegužės 13 d.. 2 vai. po pietų. 

Sodalicija turės savo programą 
motinų pagerbimui. Rytą visos 
eis prie šv. Komunijos ir melsis 
už savo močiutes.

Beabejo. tą dieną visi mylin
tieji savo mamytes aukos už jas i 
maldas ir komuniją.

_____________

d. Antanas Mickūnas. Balch, 
I •. Pharmacy savininkas. 1140 j 
į Washington St.,* parduoda Dar
bininkų radio koncerto tikietus. 
kuris įvyks sekmadienį, gegužės 
20 d., 3:30 vai. po pietų. Jordan 
Hali. Bostone. Taipgi parduoda

Kazio Jonukas.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

jau su 
“Mins- 

šv. Ma- 
Auditoriume. gegužės 5 d..

Heaton Avė. 
gauti ir pas A. F. Kneižį. 
kolonijos lietuviai pereitais me
tais labai gausiai dalyvavo 
Lietuvių Darbininkų koncerte. 
Tikimės, kad šiais metais daly
vaus dar daugiau.

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP- 

t4 A v - - - TYS” knygutės formoje. Kiek-As JUS VISUS nilSl- vjena paslaptis iliustruota pa-

savo pareigų gerai neat- gi yra ir narystės mokesčių la- 
liksite!” . peliai. Knygutės kaina 20c. Už

sakymus siųskite: “Darbinin- 
, 366 W. Broadvvay, So.

SU anuo paveikslu taip SU- Boston. Mass.

Choristai pasiruošę 
muzikale programa dėl 
trel Show". kuris įvyks 
rijos
7:30 valandą. Tikietai išplatinti 
ir manoma bus kimštinai pilna 
svetainė klausytojų ir šokėjų.

Aušrelė.

DAUG BROCKTONIECIŲ 
DALYVAVO PAMALDOSE 

UŽ LIETUVĄ
Pereitą sekmadienį Brockto- 

niečiai lietuviai daugiau kaip 
50 automobiliais buvo nuvykę į 
šv. Kryžiaus Katedrą. Boston. 
dalyvauti Lietuvių Dienos Pa- i 
maldose už Lietuvą ir teisingą 
taiką. Garbė Brocktoniečiams 
už tokį gražų pasirodymą.

i

i

PADEKITE KAILINIUS Į
STORAGE!

PHILADELPHIA, PA.

Darbininkų Radio koncerto 
globėjais jau įsirašė Sa- 
Restaurant, 1112 Wash-

garbės
i movar
ington St.. p. K. Viesulą, vedė
jas. ir Dundulis 
Washington St., 
čius, savininkas;
p. A. Navickas. Tikimės, kad ir 
daugiau įsirašys.

Lunch, 1118 
p. S. Babravi- 
rėmėju įsirašė

Iškilmingos Sutuoktuvės
Sekmadienį, balandžio 22 d..

I
Šv. Jurgio lietuvių par. bažny
čioje įvyko iškilmingos jungtu
vės su šv. mišiomis. Sgt. Petras 
Burokas susituokė su p. Marija 
Kryžanauskaite. Lietuvių Kata
likų Susivienymo ilgametės na
rės. p. Onos Kryžanauskienės ir 
p. Antano Krvžanausko dukra. 
Jaunojo tėvelis Martinas Buro- 

•7. J eskelia rištus. kas yra miręs, o motina Marijo
na Burokienė.

Jaunavedžiams Moterystės 
Sakramentą suteikė kun. Dr. V. 
Martusevičius. Jaunavedžio bro
lis klierikas Juozas Burokas 
patarnavo mišiose ir jungtuvių 
ceremonijose.

Sveikiname!

I

K.

i

Sekmadienį, bal. 29 d.. 8 vai. 
rytą įvyks šv. mišios LDS narių 
intencijai. Visi nariai turėtų 
dalyvauti. Tuo pačiu laiku So- 

tdalietės priims bendrai šv. Ko
muniją.

Vaikų Pirmoji Komunija į- 
vvks birželio 3 dieną. Visi vai-

I

, kai turi prisiruošti ir ateiti į 
' pamokas.

r.

NORWOOD, MASS

Balandžio 19 d. mirė Marijona. Susipažinęs per Šį raštelį kas”* 
Glebuvienė, gyv. 398 North St. }< ’’ ’ ' *
Paliko dideliame nuliūdime vy-; pykau, kad sau pasidariau 
ra Gabrielių Glebų, dukterį p. sąlygą, kad tu gi išsišiepęs 
J. Kelleher. gyv. \Valpole. pen-i nenaudėli nesulauktum, aš 
kius sūnus — Gabrielių. Jr., ir 
Antaną, gyv. VValpole. Petrą 
Norvvoode. Joną Faxboro ir Jur
gį. Baltimore. Md.

Palaidotas iškilmingai iš šv. 
Jurgio lietuvių parapijos bažny
čios su trejomis šv. mišiomis, 
kurias atnašavo

tau neleisiu turėti teisių
1 ant manęs. Aš atliksiu sa
vo pareigas taip, kaip ir a- 
nie didieji vyrai, kad atlie
ka... ir čia mano mintis su- 
kliuvo... kokia gi mano pa
reiga šiandien laukia mač

kleb. kun. S. no veiklos?! Ir nejučiomisI
1

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

7 507 Mass. St.
Tel. 6-1944

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

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 į 
storage, kur jie bus apsaugoti nuo kan
džių, sudžiūvimo ir vagių.

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

SENUS KAILINIUS PATAISOME — 
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 Koraitis.

I

Pereitą sekmadienį nemažas 
skaičius lietuvių dalyvavo Lie
tuvių Maldos Dienos pamaldose 
Katedroj, klebonui kun. S. P. 
Kneižiui vadovaujant. Lietuviai 
tikrai gausiai pasirodė.

Pereitos savaitės “Darbinin
ke" buvo rašyta, kad jūreivis 
Juozas Kudirka, sūnus pp. Ku
dirkų. gyv. 31 Franklin St... su
žeistas Pacifiko kautynėse. Jis 
buvo sužeistas Iwo Jima saloj 
kovo 3 d. Juozas Kudirka įsto
jo J. V. Laivynan sausio mėn. 

j 1943 m. Iš Jung. Valstybių jis 
’ buvo nuvežtas į Pacifika, kur 
l jis dalyvavo karo svarbiuose 
veiksmuose prieš japonus.

Linkime jūreiviui Juozui Ku
dirkai pasveikti ir. pasibaigus 

Ikarui, sveikam grįžti pas savo 
tėvelius.

Sąjungietė p. Vanda Šarkienė. 
gyv. Willow St.. o dabar gyve
nanti Newton Upper Falls susi- 

, laukė antros dukrelės. Sveikina
me!

II
I
Į 
i 
i

Pereitos savaitės "Darbinin
ke" per klaidą praleistos p. O. 
Warabow iš Broekton ir p. A. 
Pazniokaitės iš Norwood pavar
dės. kurios lankėsi VVorcester.! 
Mass. Sąjungiečių suvažiavime’ 
ir pas Kazimierietes Seseris.

Inž. Danielius Milės stiprėja 
sveikatoje pas pp. Kurus. Kaip 
jau žinoma, jis buvo japonų ne
laisvėje apie tris metus. Pergy
veno viską. Tačiau jis mažai ką 
pasakoja, nes karo laikas.

Paruošė Kun. J. Dabrila.
Papildytą Rinkinį Išleido Kun. Pr. M. Juras

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — maldaknygės formato. Labai pa
ranku kišenėje nešiotis. Joje telpa 233 gražiausios dainos. Kaina tik 75c. 
Užsakymus siųskite: DARBININKAS, 366 W. Broadvyay, So. Boston 27, 
Mass.

ŠTAI JOS TURINYS
Aguonėle 
Aguonėlės.
Anoj pusėj 
Anoj pusėj 
Anoj pus?j 

ežerėlio rymojau 
. kalno 

kalno 
kalno 
kalno 
kalno ~__ _____
melsvų ežero bangų 
Nemuno kranto

: tėvelio dvaro 
aš tau. sese, nesakiau 
žinai, barneli 
atsisakiau savo močiut*! 
bernužėlis. Jonas Jcnila 
išeisiu ant kalno 
jaunas bernelis 
nuėjau 
padainuosiu dainų dainelę 
pas savo motinėlę

Kazys Binkis 
Dunojėlio 
Nemunėlio 
Nemunėlio
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Namų: PI. 6286
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Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

p. Angelą Kneižytė pereitą 
savaitę praleido atostogas Na- 
shua. N. H. pas pp. Mitehell. j 
savo giminaičius.

331 Smith St.,

“Asmeniškas Patarnavimai”

Imkite 6 butelius, Šiandien!

Authorized Bottler: Pepsi-Cola Bottling Co. of Boston, 
1380 Soldiers Field Rd., Tel. Algonguin 2400

411 wa$hington street
BOSTON, MASS.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

Ant 
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Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ar ; 
Ar : 
Aš 
Aš 
Aš 
Aš 
Aš 
Aš 
Aš „„ ____  _
Ateitininkų himnas. Tilvytis 
Atneša diadas kukulių vi*drą 
Atskrend sakalėlis 
Audėja. Balys Sruoga 
Augin tėvas du sūnelius 
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 j sodą pas obelaitę 
Ei. Lietuvos kareivėliai. St. Šimkus 
Ei niekur nėra
E na bernužėlis širmais žirgais arti 
Eina garsas nuo pat Vilniaus. Maironis 
Eisim, broleliai, namo
Ei tu. Domininkai. A. Strazdas 
Gaideliai pragydo 
Gale lauko toli
Garnys
Gi»da gaideliai 
Gieda gaideliai ryliuoj 
Giedu dainelę. A. Baranauskas 
Girtuoklio dama. Pranas Vaičaitis 
Gražių dainelių daug girdėjau. Žitkus 
Gražus mano juodbėrėlis

J Grybai 
I karą 
I šilą ėjau 
Ilgesio žbdžiai. A. Miškinis 
Ir išdainavau visas daineles 
Ir Užaugo liepvtėlė 
Iš beg išbėgo 
Išėjo tėtuži
Išjodamas mylimas j karą 
Iš rytų šalelės
Jaunystės d?iina Putinas 
Jau pavasaris atėjo 
Jau slavai sukilo Maironis 
Jau vakaras buvo 
Jojau dieną 
Jojau per dieną
Jūra motinėlė. Adomas Jakštas 
Kad subatos vakarėlį 
Kada noriu verkiu

gluosnys
karklai
Ramojaus, vert? P. Vaičaitis 
mūrai 
stovėjau

aS augau pas močiutę 
buvau mažutėlė 
buvau mažutėlis 
buvau mažučiukas 
jojau per žalia girelę 
turėjau 

pavasario ryteli

Kai
Kai
Ka:
Kai
Kai
Kai
Kai
Kaip gi gražus, gražus. Vienažindys 
Kam šėrei žirgelį
Kalamoška ant lisorų 
Karvelėli mėly naša i
Kas bus. močiute, kas bus 
Keleiviai. B. Brazdžionis 
Kelkis, kelkis, mielas drauge 
Ko liūdi, berželi. Jovaras 
Ko liūdi, putinėli
Kur - - -- - .........................
Kur 
Kur 
Kur 
Kur 
Kur 
Kur
Lakštingalėli. _ 
Lakštute, paukštute 
Laikas. . J 
Lauke berželis stovėjo 
Leido išleido tėvas sūneli 
Leiskit į tėvynę. Gudavičius
Lėk. .sakalėli
Lietuva brangi, mano tėvyne. Maironis 
Lietuviai esame mes gimę Sauerveinae 
Lietuvos himnas. V. Kudirka
Mano rožė. Faustas Kirša
Mano tėvelis 
Maniesiems. Vincas Kudirka 
Man per naktį Faustas Kirša 
Mergyte jaunoji
Mes Lietuvos jaunuomenė 
Miels tėveli. 
Miškas ūžia.
Mylėjau 
Močiute. 
Močiute 
Močiute 
Močiute
Motulė mane barė
Motule mano 
Motule, širdele 

*VIūsų dainos. A. Vaičiulaitis
Mudu du broliukai
Namo!
Nebeužtvenksi upės, Maironis
Nors vėtros ūžia 
Nueisiu, nueisiu 
Nurimk, s*siit 

aš viena dukrel 
atsimenu namelį, v. Nemunėli 
kai aš pas močiutę būva 
rūta, rūt 
tai dyva 
dėkui, dėkui senai močiutei

. kas sodai per sodeliai 
kur buvai, dieduk mano 
lekia, lekia 
tu eglele .

tu ieva, ievuže 
ko žvengi žirgeli 
varge, varge 

žiba žiburėlis 
žirge, žirge

aš 
aš 
aš 
aš 
aš

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

gražus paukšteli

s^se. jau

motin?!* 
Maironis 

mergelę 
ką padarei 
mano
mano 
širdele

o. 
o > 
o i 
o 
o 
Oi 
Oi.
Oi 
Oi. 
Oi.
Oi 
Oi.
Oi. 
Oi

- ..
Pasėjau kanapę 
Pasėjau linelius
Pasisėjau žalią rūtą
Pavasarininkų himnas. K. Žitkus
’ Pavasario” vyrų maršas. Bradūnas
Pavasaris, gražus oras
P*r girią girelę

Per šią žalią giružėlę 
Per tamsią naktelę 
Piaun broliukai 
Piauna mano piovėjėlės 
Plaukiau per jūrą 
Plaukiau per jūrą 
Plaukia sau laivelis 
Plaukė žąselė 
Prašom, prašom paklausyti. Aleknav. 
Pupos K. Aleknavičius 
Rugiagėlės, Kazys Binkis 
Saulutė 
Saulutė 
Saulutė 
Saulutė 
Senbernio skundas 
Sėjau rūtą, sėjau mėtą
Sėjau rūtą 
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 dainužę. Rokas Prakeiktasis 
Susvarcyk. antela 
Sutems 'tamsi naktužėlė 
Sveiki, broliai dainininkai 
šąla šaltinėlis 
šalia aukšto vienuolyno 
šalta žiemužė 
šaltyšius 
šėriau žirgeli 
šėriau žirgelį 
šėriau žirgelį visą rudenėlį 
šėriau, šėriau žirgužėlį 
šerki. berneli, bėrą, žirgelį 
šią naktelę 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 
Tekėk, sauluže 
Ten. kur Nemunas 
The Star Spangled 
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 
Tūkstantį žingsnelių 
Turėjo bobelė žilą oželį 

giružė? teka upė 
jūrelių, už marelių 
jūrių marių 
Raseinių, ant Dubysos. Maironis 

Užsiaugo obelėlė 
Užtrauksim ntrują giesmę. Maironis 
Vai broli, broli 
Vaikščiojo brolelis 
Vai pūtė, pūtė 
Vai tu. žirge 
Vai ūžkit
Važiavau dieną 
Vėjelis kyl’ 
Visi bajorai j Rygą jojo 
Vyčių himnas 
Žalioji liepelė 
Žiba žolelė
Žirgeliai sukinkyti. A. Vienažindys

nusileido 
raudona 
raudona 
tekėjo

I

DARBININKO ADMINISTRACIJAI,
Šiuomi siunčiu S 

‘Vai lėkite Dainos”.
Vardas
Adresas

Už 
Už
Už 
Už

ir prašau prisiųsti man

debesėli
banguoja. Maironis 
Banner

egzempliorių
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VIETINES ŽINIOS!
ŽINUTES

Arkivyskupo Laiškas
J. E. Arkivyskupas Richard 

J. Cushing, D. D., parašė lietu
viams klebonams laiškus apie 
Jėzaus Nukryžiuoto Seselėms

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Jose ph 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.

u JI# M 111114.

naujo namo pirkimą, Brocktone.; 
Parašė visiems šios diecezijos 
klebonams, ir kun. J. Zuroms- 
kiui, per jo kleboną. Nežinau ar 
laiškas siekia kitas lietuvių ko
lonijas, kaip: Stoughton, Lynn, 
Peabody ir k.

Laiške Jo Ekscelencija pažy
mi, kad nauja Seserims vieta 
yra Brocktono miesto prieglau-1 
da — labai Seselėms tinkama. ; 
Ji kainavusi du šimtu tūkstan
čių dolerių. Seselės ją gauna už 
$65.000. Jos pačios turi kiek su- 
sitaupusios pinigų. Gavo kiek 
sudegusio našlaityno apdraudos 
(insurance). Šios diecezijos lie
tuviai yra prašomi per klebo
nus sukelti bent $25,000. Klebo-

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. . 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway

Se. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

L. (Larry) ŠVELNIS,
L. Vyčių 17 kuopos vice-pirm. ir 
rengiamų šokių Spring Frolic 
publikacijos komisijos vedėjas, 
nuoširdžiai ragina visus atvyk
ti i jaunimo linksmą parengimą, 
kuris įvyks gegužės 12, Hotel 
Kenmore. Bostone.

Sekmadienį, bal. 29 d., tuojau 
po Mišparų, bažnytinėje salėje, 
W. 5th St., įvyksta Amžinojo. 
Rožančiaus Draugijos Arbatėlė 
ir programa. Visi širdingai yra 
kviečiami į šį parengimą.

Pirmadienį, 7:30 vai. vakare, 
Šv. Petro par. bažnyčioje bus 

‘ pamaldos prieš geg. mėnesį. Per 
tą Marijos mėnesį pamaldos bus 
laikomos sekmadienį, 2:30 vai. 
p. p., trečiadienį, penktadienį i” 
šeštadienį, 7:30 v. v.

Pirmadienio, antradienio ir 
ketvirtadienio rytais bus daro
mi skaitymai.

Jėzaus Nukryžiuoto Seselėms 
Naują Namą pirkti atsirado jau 

. du fundatoriai. N. N. aukavo 
$100.00 ir parapijietė aukavo 
$100.00.

nai prašomi prisiųsti aukas ir 
apkotojų vardus pačiam 
vyskupui j porą savaičių.

Tikrai Pavyko
Arki- Ekscelencija Arkivysku-

So. Bostono Šv. Petro lietu
vių bažnyčioje, bal. 29 d., yra 
daroma specialė rinkliava Jė
zaus Nukryžiuoto Seselėms 
naują namą nupirkti.

Šioje parapijoje yra tveria
mas komitetas bei naujo namo 
rėmėjų būrys, kurs pasirūpintų 
gauti šiam svarbiam reikalui 
stambesnių aukų bei vienuoly
no fundatorių.

Bal. 21 d., tapo pakrikštyta 
Sandra Ona Jono ir Bronisla-

»
vos (Bilinskaitė) Smolskių.Florence R. Grimas, 

jauniausia duktė pp. Jono ir 
Marijonos Grimų iš Dorchester,' 
Mass., kuri tarnauja Dėdės Sa- m£g šio drabužių vajaus ims iš 
mo tarnyboje, balandžio 28 d. bažnytinės salės. Jau daug yra 
išvyksta į Denver, Colorado, prinešta 
metams, atlikti internatą Fitz- , svetainę, 
simons General Hospital, kaipo į

ĮVAIRŪS SKELBIMAI Į ' Florence yra baigusi Boston 

Universitetą Home Economics ~ 
šaką su B. S. laipsniu. Baigusij 
kariuomenėje mokslą, tikisi: 
gauti antrosios leitenantės laip-J 
snį U. S. armijos medicinos de-Į 
partamente.

Florence tėveliai yra ilgame
čiai “Darbininko” skaitytojai iri 
rėmėjai.

Linkime Florencijai geriausio 
pasisekimo.

Geg. 2 d., pirmas sunkveži-

išvyksta į Denver, drabužių į bažnytinę

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

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

rėms ir piknikams. Skubus patarnavimas. Šaukite:

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

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

pa-

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

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

giai patarnauja.

258 West Broadmy, South Boston, Mass.

Take Years From Vour 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wave. '

Tel. ŠOU. 4645

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

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

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

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

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist alvvays present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

in

Už Lietuvą Ir Teisingą Taiką

kurį nevien 
ir svetimtau- 
Tą dieną Šv. 
buvo perpil-

kurie susirinko

Lietuvaitės, kurios ten šoko I 
ii 
ii

i
! Bal. 25
!gęs, Povilas Miler (Žalys), 49 
i metų amžiaus, savo namuose, 
1598 E. 7th St. Paėjo Kruopių 
j parapijos. Amerikoje pragyve- 
5 no 30 metų. Paliko žmoną Rožę 
(Voverytę), seserį ir brolį. Lai
dojamas bal. 28 d., 9 vai. ryte, iš 
Šv. Petro par. bažnyčios, Nau- 

i jos Kalvarijos kapuose. Pašar- 
’ votas graboriaus D. A. Zalets- 
Į ko koplyčioje, 564 E. Broadvvay.I i
I

d., mirė, sunkiai sir-

i

Trečiadienį, įvyko Lietuvių 
Maldos Dienos Komiteto susi
rinkimas. klebonijoje. Visi buvo 
vienos minties, kad pamaldos 
buvo tikrai sėkmingos. Daug 
komplimentų už tai teikta kun. 
Pr. M. Jurui, kun. Virmauskiui, 
adv. J. Grigaliui, p. J. Romanui, 
red. A. Kneižiui ir visam komi
tetui.

Nutarta pasiųsti padėkos laiš
kus Prelatui Reynolds ir radio 
stočiai.

Panelė Joana Marčiulaitytė, 
Lietuvos Vyčių 17-tos Algirdo 
kuopos protokolų raštininkė ir 
rengiamųjų SPRING FROLIC 
šokių, kurie įvyks gegužės 12, 
Konmore viešbuty, Tikietų Ko
misijos pirmininkė, nuoširdžiai 
kviečia jaunimą ir vyresniąją 
kartą į tuos šokius.

Atsilankė, nors vėlokai ir len
kas kun. Vladas Sikora iš Sa
lėm.

Deakonai: J. Bernatonis. P. 
Jakimavičius, Alf. Janušonis.

Klierikai: Vladas Jeskevičius. 
S. J.. Puišys, Janiūnas, šakalys. 
Naudžiūnas, Biekša. Kontautas; 
iš St. Clements — J. Svirskas, 
J. Sviokla ir A. P. Kneižys.

Jo
pas Richard J. Cushing. D. D., 
rašydamas antrą laišką kun. 
Virmauskiui apie Jėzaus Nu
kryžiuoto Seserų naujas patal
pas, Brocktone, pridūrė saki
nius apie pavykimą Maldos Die
nos:

“Lithuanian Sunday uas a 
great success. There uas a mag
nificent crovsd, one o f the larg- 
est that I have seen at the 
Cathedral.”

Šia proga stengsiuos surašyti 
kunigus ir klierikus, kurie atsi
lankė į tas gražias pamaldas už 
Lietuvą ir teisingą taiką:

Prelatas J. Ambotas, Hart- 
ford, Conn.; kun. J. Valantiejus, 
Waterbury, Conn.; kun. J. švag- 
ždys, kun. J. Petrauskas, kun. 
F. Norbutas, Broekton, Mass.; 
kun. P. A. Virmauskis, kun. Al. 
Abračinskas, kun. S. Saulėnas iš I
So. Boston; kun. P. J. Juškaitis -------------------
iš Cambridge; kun. P. M. Juras. ★ Jeigu kas turėtų gerą širdį 
kun. F. Kenstavičius, Lawrence, & truputėlį liuoso laiko, lai pa

daro savo tautai — lietuvybei ir 
katalikybei nors mažą gerą dar
belį šiomis dienomis kai yra 
rengiamas Lietuvių Darbininkų 
Radio programos gražus kon
certas. pasiima parduoti to kon
certo tikietų. Juos galima gauti 
ir labai Radio vadovybė bus dė
kinga. Darbininkų Radio prog-i 
ramos ofise. 366 W. Broadway. 

Bostone, ant antrų lubų.

Amžinojo Rožančiaus 
Dr-jos Parengimas

Sekmadienį, bal. 29, 3 vai. po 
pietų, bažnytinėje salėje. West 
5th St., So. Bostone. Amžinojo 
Rožančiaus draugija rengia sa
vo puikų parengimą. Programą 
ruošia Seselės. Bus gražus teat- 
rėlis. Taipgi bus ir skanių už
kandėlių. Dalyvaukime ir pasi
naudokime tokiu nuoširdžiu ro- 
žantiečių priėmimu. Narė.

f

Mass.; kun. A. Petraitis, kun. 
Mažukna, kun. Juškevičius iš 
Worcester; kun. S. Kneižis iš 
Norwood; kun. J. Vaitekūnas, 
kun. Kacevičius, kun. Žvirblis, 
iš Providence: kun. Alfonsas 
Maria, C. P., Brighton; kun. P. 
V. Strakauskas, Lowell; kun. J. 
Skalandis, Stoughton; kun. Pi
jus Juraitis, Athol; kun. Dr. J. 
Vaškas, MIC., kun. A. Markū
nas, MIC., kun. kapitonas T. 
Poška iš Thompson, Conn., kun. 
J. Žuromskis, Haverhill.

Kun. Kapelionas J. Vosylius,' 
MJC., buvo bevažiuojąs į Kate
drą iš So. Bostono, bet kviečia- Savings Bankos direktoriai tu- 
mas į pareigas skubinosi į New- rėjo savo metinį susirinkimą, 
port, R. I. I Tarpe naujai išrinktų valdinin-

Pamaldose dalyvavo keli ang-Į kų yra ir adv. A. O. Shallna. p. 
lai kunigai, lietuvių simpatiza- ■ Robert M. Bowen vėl išrinktas 
toriai. ‘ bankos prezidentu. Rap.

So.

IŠRINKTAS 
VALDYBOJE

Pereitą sekmadienį, Bostone, 
buvo toks įvykis, 
tik lietuviai, bet 
čiai ilgai atmins. 
Kryžiaus Katedra 
dyta lietuviais,
pasimelsti už Lietuvą ir teisin
gą taiką ir išgirsti Jo Eksce
lencijos arkivyskupo Richard J. 
Cushing, D. D., pamokslo.

Suvažiavo lietuviai ne tik iš 
Bostono, bet iš kiekvienos lie
tuvių kolonijos. Erdvingoje, 
gražioje Katedroje keturių tūk
stančių minia darė begalo didelį 
įspūdį. Prasidėjo pamaldos. Pa
kilo šimtai seminaristų ir bal
sai mišparų psalmėse. Vėliau, 
vargonams pritariant, pasigirdo 
lietuvių balsai, giedant lietuvių 
numylėtas giesmes: “Marija, 
Marija; “šventas Dieve”; “Te- 

Igul Būna Garbinamas” ir “Gar- 
Į binkime”. Art. Rapolas Juška 
puikiai sugiedojo “Skubink prie 

i Kryžiaus”.
Tai pirmą kartą Katedros is

torijoje tokia minia lietuvių su
sirinko. ir joje skambėjo lietu
viškos giesmės.

I Jo Ekscelencija Arkivysku
pas pasakė labai reikšmingą 

; pamokslą apie Lietuvai daro
mas skriaudas. Jo pamokslo 
klausėsi ne tik Katedroje esan
tieji. bet tūkstančiai žmonių 
visoj Naujoj Anglijoj, nes jo 
žodžiai buvo transliuojami per 
radio.

Į pamaldas atėjo ir Jungtinių 
Valstybių Senatorius David I. 
Walsh.

Einant iš Katedros, visų vei
duose matėsi viltis, kad Lietu
va, Marijos žemė, turėdama to
kius ištikimus vaikus toli nuo 
tėvų žemės ir turėdama tokius 
galingus užtarėjus negali žūti. 
Jai laisvė ir nepriklausomybė 
turės būti grąžinta ir jos kan
čios turės pasibaigti.

Rytojaus rytą visuose Bosto
no laikraščiuose buvo platus 
aprašymai apie šias pamaldas 
su ištraukomis iš Jo Ekscelen
cijos arkivyskupo pamokslo.

Lietuviai gali didžiuotis savo 
tokiu kilniu ir gražiu darbu, 
nuveiktu savo senosio tėvynės 
labui.
bavosi 
menes 
tuviai,
mes dirbdami vieningai 
ką galime nuveikti.

Šiomis dienomis South Boston

buvo šios: Danutė ir Alvytė A- 
verkaitės, Rūta ir Daiia Barevi- 
čiūtės, Milda Martinkaitė. Mor
ta Markelionytė, Elena Janeliū- 
naitė, Lilija Januškevičiūtė ir 
Marytė Plevokaitė, 
čiūtė ir akordionuI
mantas Ivaška.

Januškevi- 
grojo Ry- 

Rap.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

GERAS NAMAS 
PARDAVIMUI

South Boston. trijų aukštų 
namas 4-5-5 kambariai su visais 
gražiais įtaisais, kaipo baltos 
sinkos. vanos, copper boilers, 
dideli užupakaliniai piazzai, arti 
vandens, rendas neša $90. į mė
nesį. Randasi ant Peters St. prie 
“N” ir 7th Sts. Taip pat aš tu
riu pardavimui daug kitų namų 
skirtingose vietose, Dorcheste-’, 
Roslindale ir West Roxbury.

Wm. Amsie,
30 Carruth St.. Dorchester, 

Mass. Tel. GEN 3719

I

I

REIKALINGAS ir labai pagei
daujamas 4 arba 5 kambarių 
su maudyne gyvenamas tene- 
mentas. Gera šeimyna. Lietu
viai, katalikai. Turi puikiausias 
rekomendacijas. Praneškite — 
“Darbininko” administracijai 
telefonas ŠOU 2680. (1)

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. (27)

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

335-328 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Prie šio surengimo dar- 
mūsų dvasiškija. visuo- 
vadai ir prakilnesni lie- 
Ir rezultatai parodo, kad 

daug 
J. J. R.

Factory to you
$85.00 u p 

32.00 up

LANKĖSI

Baigus šį susirinkimą, prasi
dėjo kitas. Pasitarta apie aukų 
rinkimą pirkimui Jėzaus Nu
kryžiuoto Seselėms Naujo Na
mo. Brocktone. Aiškinta, kad 
apart rinkliavos, kuri įvyks 
bažnyčioje, bal. 29 d. reikia dar 

i gauti fundatorių, kurie ypatin- 
! gai bus gerbiami namo šventi- 
' nimo iškilmėse.
i Aukotojų vardai bus priduoti 
Į Arkivyskupui ir Seserims.

Sudaryta pradžia rėmėjų bū
relio į kurį įeina: Kun. Al. Ab
račinskas, Dr. P. Jakmauh (Ja
kimavičius), adv. J. Grigalius, 
adv. J. Cunis. Ieva Jankauskie
nė. Ieva Kudarauskienė, Mar
celė Palaimienė. Ona Jakimavi
čienė, Jonas Romanas, Elzbieta 
Nanartavičienė. Antanina Ma- 
jauskaitė, Marijona Gailienė. 
Zofija Žičkienė. Marijona Ber- 
natonienė. Ieva Brazauskienė, 
p. p. Grzeodien. Stakutienė, 
Jurgelaitienė, Pocienė. Pagei
dautina. kad iš visų draugijų 
po vieną įeitų į šį rėmėjų skyrių. 

' Taip pat. kad senosios buvusios 
skyriaus susirinktų.

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažistamais.

Trečiadienį lankėsi iš 
delphia. Pa. Mr. & Mrs. Juozas 
Marijona Zelinkevičiai. Svečiai 
apžiūrėjo spaustuvę ir atnauji
no savo tėvelio Prano Marcinke
vičiaus “Darbininko” prenume
ratą.

Pp. Zelinkevičiai lankėsi pas 
savo giminaitį kun. Pr. Juškaitį, 
Cambridge. Mass. Jie savo šią 
kelionę atlieka dviejų metų jų 
vedybinės sukakties proga.

Phila-

Monuments
Markers

Ali lettering and delivery 
anywhere in New England 

Writc for catalog

Memorial Granite Co., Ine
159 Hancock Street 

Quincy, Mass.

GRABORIAI

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

Šoko Kooperatinin 
kams

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Baisa muotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 .
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

v

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 130į-R

i
i

!

✓

I

Ten nuvyko aštuonios: 
lietuvių tautiniais kos- 
pa si puošusios grupės
vadovaujamos mok. p. 

ir skaitlingai a-

Balandžio 14 d.. Kooperacijos 
idėjos šalininkai. Bostone, turė
jo savo parengimą, Charles St. 
Meeting House. į kurį jau senai 
buvo pakviesta Bostono Lietu
vių Jaunamečių Tautinių Šokių 
Grupė, 
gražiais 
tumais 
dalyvės,
O. Ivaškienės. 
menkiečių publikai pašoko — 
Suktinį. Kubilą ir Jonkelį, ku- , 
riais padarė į žiūrovus malonų ’ 
įspūdį.

Programos vedėjas, adv. Ro- Į 
wer klausė publikos: kokios, 
jums mintys kyla žiūrint į šiuos! 
gražius lietuvių vaikus apie jų 
tėvų šalies Lietuvos ir kitų ma-Į 
žų tautų dabartinį likimą...

Kiti programos dalyviai bu
vo. kalbėtojas iš New Yorko. ir į 
žymus solistas tenoras, neseniai, 
atvykęs iš Anglijos.

■

-

i

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia Šermenim# dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609 J
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B ALF Sandėly Lietuviu 
Dienos Atidarymas 

Įspūdingas

BALF sandėly. 101 Grand 
St., Brooklyn. N. Y. rū
bams rinkti bendrojo va
jaus proga, lietuvių dienos 
atidarymo ceremonijos į- 
vyko sekmadienį, balan
džio 22 d., 4 vai, po piet. 
Programą vedė BALF New 
Y’orko apskrities pirm. Jo
nas Brundza. Kalbėjo Lie
tuvos Vice-konsulas Vy
tautas Stašinskas. Jis įtei
kė savo ir Lietuvos konsu
lato štabo rūbų. Tas įvykis 
nufotografuotas Da i 1 y 
News fotografo — kores
pondento P. Kernius ir bu
vo pirmadienio, bal. 23 d. 
laidoje.

Kalbėjo BALF raštinės 
vedėjas J. B. Laučka. Kvie
tė bendram šalpos darbui. 
Rūbų vajaus vedėjas Jo
nas Valaitis nurodė kaip 
rūbai paruošiami, kvietė 
dalyvauti bendram vajuj.

Meno programą išpildė 
Bronės Brundzienės šokė-

jų grupe: pašoko lietuvių 
tautinių šokių. Akordeonu 
grojo B. Kaveckas, gitara 
pritarė C. Kazlauskis.

Monologą pasakė p-lė O. 
Zajankauskaitė.

Plokštelių muziką teikė 
Kazys Motuzas, kuris po 
programai parodė Lietu
vos, karo ir BALF rašti
nės, sandėlio, medikamen
tų parodos filmas spalvo
se. Aiškino Jonas Valaitis.

Žmonės labai domiai se
kė rūbų paruošimą Lietu
vai. Ta proga, sunešta 
daug rūbų bendram dra
bužių vajui pagelbėti.

Apie Lietuvių Dienos mi
nėjimą buvo rašyta New 
Yorko dienraščiuose: — 
World Telegram, N. Y. 
Times, Sun, Tribūne, Daily 
News ir kituose. Rep:News ir kituose.

C. BROOKLYN, N. Y.
ŠV. JURGIO ATLAIDAI

Šv. Jurgis yra mūsų bažnyčios 
globėjas, tad tą dieną buvo gra
žiai ir šiklmingai atšvęsti atlai
dai. Mišparai buvo su asista.,
Pamokslą, tikrai reikšmingą. Motinos Diena mūsų kolonijoj gą apvaikščiojimą, 

“— ---- bus minima gegužės 13 d. Ren- nėtų asmenų,
giama graži programa.

a

-.i ■

J į]

Kai numirė Pres. Roosevelt, tai jo mirtis sujaudino ir kareivius. 
Štai matome keturis karius uždegant po žvakutę už savo vyriausiąjį vir
šininką.

nušviečianti šv. 
mą. pasakė kun. 
kuris specialiai 
tikslui, 
skaičius 
giedoti.

Jurgio gyveni- 'klausomybės gyvenimo laikų, šokių vakarą. Gražiai pasisekė. 
Dr. A. Bružas, Publikos atsilankė gražios, kai- Vakaro paruošimui daug padėjo 
atvyko šiam kurie net ir rūbų ryšulius atne- kun. Dr. V. Andriuška, princi- 

narių gražus šė ir pasigerėjo, savomis akimis palas.
prakilnų; _____________

j

Liekame Jums dėkingi amž: 
nai,

K. ir V. Kasparavičiai
ir dukrelės.

Sofija Juškevičienė, pergyvenu
si virš šimtą metų amžiaus. šio- 

!je šalyje pas savo sūnų pragy
veno 21 metus. Palaidota iškil
mingai su trejomis šv. mišiomis

Sužeisti Mūsų Kareivėliai Švč. Marijos kapuose šalę savo
Šiomis dienomis Karo Depart- dviejų sūnų, kurie pirmojo pa- 

mentas pranešė tėveliams, kad saulinio karo veteranai. Paliko 
jų sūnus Edvardas Žigas su- liūdesyj sūnų, dutkerį ir šešius 
žeistas karo fronte. Tėveliai L. anūkus.
Žigai gyv. 23 Williams St. Taip
gi praneša, kad p. Adolfo Kar- 
doko sūnus Donald Kardokas, 
marinas, sužeistas karo veiks- , 
muose. Adolfas Kardokas gyv., 
361 East St.

___________________

Vieši Pas Tėvelius
Šiomis dienomis parvyko pas! 

savo tėvelius paviešėti Pvt. Pra
nė Lenk, WAC, iš Kearney, Neb. 
Pranė atrodo gerai ir yra pa
tenkinta tarnyba. Linkime ma
lonių atostogų. Jos tėveliai gyv.- 
108 Franklin St. Jie turi vieną 
sūnų karo tarnyboje. Kitas sū
nus pereitais metais žuvo auto
mobilio nelaimėje, būdamas ka
riu.

pp. K. ir O. šupšinskų sūnus 
Kazys !>o trijų metų karo tar
nybos užjūryj sugrįžo sveikas, 
pas savo tėvelius praleisti ato-1 
stogas. Jo tėveliai gyv. Stanley 
St., o vyresnysis broiis žuvo ka
ro lauke gruodžio 16 d., 1944 m. i

Lai Dievulis būna gailestingas 
jos vėlei. A. a. S. Juškevičienė 
mirė pilnoje sąmonėje. Ji ra
miai laukė mirties. Pati meldėsi 
ir kitų prašė melstis, kad Die
vulis ją greičiau paimtų pas Sa
ve. T. .M.

Šurum-Burum Pramoga
Balandžio 22, 4 vai. po pietų, 

Lietuvių Kareivių Motinų Klu
bas turėjo nepaprastą šurum- 
burum pramogą, kurioje skait
lingai dalyvavo lietuviai ir ki
tataučiai Būta visokeriopų žai
dimų, po kurių sekė užkandžiai 
ir pasilinksminimas.

Lietuvių Kareivių Motinų 
Klubas padarė gražaus pelno, 
kuris skiriamas narsuoliams 
mūsų kareiviams.

Balandžio 29, sekmadienį, tuo
jau po Sumos įvyksta Šv. Vardo 
Draugijos susirinkimas.

Choro
susirinko mišparus pa- pamatydami, kokį prakilnų; 

darbą dirba BALF.
Į šį nors kuklų, bet rerkšmin-j 

be virš mi-! 
teko pastebėti: 

kun. J. Balkūną, jo sesutę, Dr. 
K. Pakštą, dain. Vasiliauską. ! 
Stankūną, p. Čerienę, Valaitie-] 

Laučkienę ir daugelį kitų.*Vi BROOKLYN, N.Y

NEW BRITAIN, CONN.

ŠIĄ VASARĄ, pirmą kartą nuo karo 
pradžios, Ola Golds vėl bus apsaugoti 
aluminiu popierių.

Aluminis popierius, ypač dabar 
yra svarbus dėl to, kad iš priežasties 
karo meto yra suvaržytas — nėra 
užtektinai Cellophane 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.

CIG ARETTES

Ar
n,0 U, J

GRAŽIAI PAMINĖJO
Bendrojo Tautinio Drabužių 

I Vajaus Lietuvių Diena, kuri į- 
• vyko balandžio 23 d., iškilmin
gai paminėta. BALF New Yor- 

į ko apskritis, dėliai patogumo, 
Į šią dieną paminėjo išvakarėse, 
. tai yra bal. 22 d., sandėlio patal
pose 101 Grand Str.

Atsilankė “Daily News” ko
respondentas, kuris nufotogra
favo jaunas lietuvaites šokėjas, 
tautiškuose rūbuose, kartu su 
vice konsulu p. Vytautu Stašin
sku ir tas paveikslas pirmadie
nio laidoje tilpo viduriniame 
laikraščio puslapyj. Sugiedojus 
Amerikos ir Lietuvos himnus, 
J. Brundza, apskričio valdybos 
vardu, atidarė šių iškilmių pra
džią, trumpai nušvietęs nušvie
tęs šios dienos reikšmę, pakvie
tė padaryti platesnį pranešimą 
apie rūbų rinkimą, sandėlio di
rektorių J. Valaitį, kuris vaiz
džiai nupiešė visą rūbų rinkimo 
darbą, p. Kaveckas gražiai pa
grojo akordian. Jo muzika vi
siems patiko. Toliau pirm, pa
kviečia BALF direktorių p. J. 
Laučka. kuris plačiau nušvietė, 
kokį svarbų darbą lietuvių tau-; 
tai ir lietuviams pabėgėliams į- 
vairiuose kraštuose fondas yra 
suteikęs. Dėl įvairumo, p. O. 
Zajankauskaitė pasakė juokin
gą monologą. Toliau seka tau-; 
tiški šokiai. Ši šokėjų grupė, 
vadovaujama Bronės Brundzie-’ 
nės, jau daug kartų žavėjo netik! 
lietuvius, bet ir svetimtaučius1 
ir šį kartą išpildė net penkis 

1 šokius. Jaunos šokėjos gražiai 
pasipuošę lietuviškais rūbais— 

j puikiai atrodė, šokiams grojo 
Koveckas ir k. Kazlauskas su 

■ gitara. Trumpai prataria vice- 
i konsulas p. V. Stašinskas.

Užbaigoje buvo p. Motuzo pa
rodoma filmą, kuri buvo lig ir 
propoganda apie bendrą rūbų 
rinkimo vajų. Buvo gražūs vaiz
dai parodoma iš Lietuvos nepri-

nę,

MARIANAPOLIS

Rinkliava Marianapolio Kolegi
jai Apreiškimo par. bažnyčioj, 

Brooklyn, N.Y.

Balandžio 15 d., Apreiškimo 
par. bažnyčioje, Brooklyne, per 
pamaldas buvo rinkliava pa
remti Marianapolio Kolegijai, 
kuri šioje šalyje yra vienintelė 
lietuviška katalikiška mokykla 
berniukams aukštesniam moks
lui eiti.

i Lietuviai katalikai, ypač gi jų 
dvasios vadai gunigai, nuo pat 
įsisteigimo šiai mokyklai rodė 
didžiausį palankumą ir paramą. 
Tokį palankumą ir įvertinimą 
mokyklai štai vėl pareiškė Ap-j 
reiškimo parapijos klebonas! 
kun. Norbertas Pakalnis, stip
rus lietuviškumo palaikytojas. 
Jis paskatino Marianapolio Ko- 

įlegiją atsiųsti žmogų ir jo pa
rapijos bažnyčioje pasirinkti

; aukų.
Į Tam tikslui buvo nuvykęs į 
kun. Adomas Markūnas. Maria-’ i 
napolio viršininkas. Pamaldų 
metu jis taip pat sakė pamoks
lus, o paskui dalyvavo 40 va
landų atlaiduose.

Aukų surinkta 528 doleriai.
Marianapolio vadovybė nuo

širdžiai dėkoja visiems auko-: 
jusiems už gražią paramą kole-1 
gijai, ypač gi klebonui kun. N. 
Pakalniui už visą jo parodytą 
palankumą ir rūpestingumą.

Marianapolio Vadovybė.

Sgt. K. J. (Casper)
Kasparavičius,

New Britain, Conn.
i žuvo sausio 16 d., 1945 m.
' zon saloj, Philippinuose. A. a. 
Kazys J. (Casper) Kasparavi
čius buvo pašauktas karo tamy-

. bon 1941 m. Užjūry j išbuvo 30 
l mėnesių.

Lu-
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KEEP YOUR
RED CROSS
JTHISSIDE

Mūsų Ligoniai
General ligoninėje randasi šie; 

lietuviai ligoniai: J. Prabulis,i 
A. Rudminas, A. Jurkiunas, A. 
Bakanas, K. Siutavičienė ir M. 
Valauskienė, pasidavė rimtai 
operacijai. Linkėtina visiems Ii-’ 
goniams Dievo palaimos ir svei
katos.

Mirė Šimtametė Lietuvė
Balandžio 18 d.. General ligo-. 

ninėje, po trumpos ligos mirė;

ŠV. ONOS NOVENA
Jau išėjo iš spaudos NOVENA 

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

AUKA NAUJAI KOPLYČIAI IR NAMUI PADIDINTI

Įrengti groteles, langą, altorių, aukoju $
Amžino Rėmėjo auka ($100 arba daugiau). Aukoju $
Rėmėjo auka $(25.00 arba daugiau). Aukoju $ 
Geradario auka (Kiek galima). Aukoju $
Vardas ir pavardė .................................................. .....
Numeris ir gatvė
Miestas ir valstija ........................ ...............................
Aukas siųskite šiuo adresu:

Vilią Joseph Marie,
Holland Road, Newtown, Bucks Co.. Pa.

Draugijų Valdybų Adresai

Marianapoly jau gyvena kun. 
Dr. K. Urbonavičius, kuris kas
met marianapoliečius nudžiugi
na, po žiemos šalčių čia grįžda
mas praleisti pavasario ir vasa
ros šiltų dienelių.

Dabar jis nemaža darbo turi, 
baigdamas spaudai ruošti savo 
knygos “Vytis ir Erelis” pasku
tinius skyrius.

«V. JONO EV. BL. PAŠALPINC8

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelkl*
702 E. 5th St., So. Boston, Masa.

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

I

| Fin Rast. — Aleksandras IvaSka 
440 E. Slxth St.. So. Boston Masa

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Clą sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai po pietų Puraoi’os <«)ėj 
40? F: rth st. So Boston. Masa

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ėVC.

Pirmininkė - Eva Marksie.iė,
625 E. 8th St.. So Boston. Mass. 

Tel. So Boston 1298 
Vice-Pirmininkė — B Ga.iliftnienė

8 Winfield St So Boston. Masa. 
Prot. RaSt. - Ona Ivaškienė.

440 E. Sixth St. So Boston. Masa 
Fin. RaSt. — B Cunienė.

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

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

Tvarkdarė Ona Mizgirdienė.
948 E. Broadway S Boston Masa 

Kasos GI. - Elzbieta Aukštikalnytė
110 H St. So. Boston. Mass 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
na* nmfokohi -nitloinlre

VIEŠA PADĖKA
Žuvus mūsų brangiam viena

tiniam sūneliui Kaziui kautynė
se su priešu Luzon saloj. Philip- 
pinuose, sausio 16 d., 1945 m., 
mes susilaukėme daug nuošir- 

; džių užuojautų nuo mūsų gera- 
' darių, kuriems reiškiame viešą 

‘ ’ i nuoširdžią padėką, nors truputį 
į ir suvėluota, bet iš mūsų gilu
mos širdies paeinančią. Nuošir- 

, dų ačiū tariame dvasios va
dams, vietinėms Seselėms už 
maldas ir suraminimą; mūsų 
geriesiems kaimynams pp. Auk- 

i ščiunam ir žadžiauskam už mū
sų globojimą per kelias dienas; 
ačiū už šv. mišias mūsų seselei 
ir svainiui O. K. šiupšinskam. 
E, Narakienei, M. Šimanskienei,
O. Rutkauskienei, J. ir E. Stan
kevičiam, Kvaratiejam, J. B. 
Bailack. B. Adams, Sodalicijos 
mergaitėm, draugėms, A. Stepo
naitienei. M.
P. Šimkienei.
Subačienei, O. Miliauskienei, J. 
Jesukevičienei, Kareivių Motinų 
klubui ir L. L. 4-to posto Stasio 
Radzevičiaus, pagelbininkėms; 
ačiū už prisiųstas užuojautas 
pp. Mociejunam ir Žilinskų šei
mom iš Boston.

Lai Dievulis jums visiems at
lygina už jūsų nuoširdumą. 
Mes niekad jūsų neužmiršime 
savo maldose ir darbuose, kaip 
ir netekimą mūsų mylimo sūne
lio.

I

Dambliauskienei.
M. Grigienei, A.

LACY- STRAW forms vvhite 
mushroom crown of hat with 
bari d brim of black woven 
cellophane. modeled at Pierre 
Fashion show in New York. 
CufTs of šame material make 
chic sėt to highlight black 
ensemble. Hat was introduced 

for post-Easter wear.

FOR HER DADDY fighting in 
France, three-year-old Adri- 
ane Shuckter of Chicago has 
given up cand.v to save pen- 
nies. Here she pours out sav
ings of three-months, 1.875 
coins, to buy war bond for her 
soldier father. Pvt. Joseph 

Shuckter.

Kuriam laikui čia apsigyveno 
sveikatą sustiprinti kun. J. Ma- 
čiulionis.

Balandžio 20 d., penktadienį, 
Marianapolio auklėtiniai turėjo


