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Suėjo 600 Mėty, Kai Algir
das Ir Kęstutis Paėmė 

Lietuvoj Valdžią

Šiais metais sueina ne
maža lietuviams svarbių 
sukaktuvių. Vienos iš la
biausiai minėtinų yra ku
nigaikščių Algirdo ir Kęs
tučio atsisėdimas į Lietu
vos sostą.

Tai atsitiko 1345 metais.
Abu broliai savo viešpa

tavimo laiku aukštai iškė
lė Lietuvos garbę ir galy
bę, išplėtė valstybės sienas 
ir atliko daug garsių žy
gių, mušdami kryžiuočius 
ir atsidurdami prie Mas
kvos vartų.

Iš visų garsiųjų Lietuvos 
istorijos vyrų Kęstutis dėb 
savo būdo taurumo ir rite-1 
riškumo ligi šios dienos; 
pasiliko mylimiausias as-{ 
muo visų lietuvių širdyse. | 
Kęstutis su Birute yra pa
ti populiariausia pora iš 
Lietuvos istorijos. Juo-! 
dviejų sūnus buvo Vytau
tas Didysis.

Algirdas ir Kęstutis val
džią paėmė iš savo jau
niausio brolio Jaunučio, 
kurs valdė Lietuvą po tėvoj 
Gedimino mirties.

Apie Kęstutį lietuvių kai- į 
ba yra plati Dr. A. Kučins- Į 
ko studija “Kęstutis, lietu-į 
vių tautos gynėjas”.

Būtų gerai, kad lietuviš
koji visuomenė šioje šaly
je paminėtų šias sukaktu-i 
ves, kaip 1941 metais buvo 
paminėta Gedimino mir
ties sukaktis.

Straipsnis Apie Jurgį Baltru
šaitį Oklahomos Universi

teto Žurnale
Oklahomos universiteto 

žurnalas “Books Abroad” 
paskutiniam savo numery 
Winter 1945) įsidėjo 
straipsnį apie žymųjį lie
tuvių poetą Jurgį Baltru
šaitį, kuris pernai metų 
pradžioje mirė Paryžiuje. 
Straipsnį parašė A. Vai
čiulaitis.

“Books Abroad” jau ank
sčiau yra išspausdinęs ke
letą straipsnių apie lietu
vių literatūrą.

Lietuvis Kapelionas Laikė 
Pirmas Pamaldas Ant 

Okinava Salos
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Įvykstančio gegužės 6 d. 

1 vai. p. p., Šv. Roko para
pijos svetainėje — Brock- 
tone, seimelio dienotvarkė:

Rytą, 10 vai. šv. Roko 
par. bažnyčioje, šv. mišios, 
kurias atnašaus tos para
pijos klebonas, kun. J. 
Švagždys. Pamokslą pasa
kys Providence Šv. Kazi
miero parapijos klebonas, 
Federacijos apskr. dvasios 
vadas, kun. J. Vaitekūnas.

Sesijų tvarka:
1)
2)
3)
4)

Amerikietis karys pravažiuoja motocyklu per vokiečių miestelį Emme- 
rich, kurio tik griuvėsiai riokso.

■

Milijonas Nacių Pasidavė
Nacių 

von
pilną saugumą ir neliečia
mybę, todėl 15 iš jų nuvy
ko, pagal nurodymus, į 
Rusų slaptosios policijos 
štabą, iš kur jie turėjo bū
ti nuvežti Maskvon pasita
rimui su Sovietų vyriausy- 

kovo 28 d.
pasidavimą. Nuo tos dienos apie tuos 

balandžio 29 įžymius lenkų įvairių par-

J
I

Seimelio atidarymas.
Malda.
Prezidiumo rinkimas. 
Kalbos ir sveikinimai.

5) Kun. P. M. Juro refe
ratas.

6) Mandatų komisijos 
raportas—Protokolo skai
tymas.

7) Federacijos veikla ko- „
įonijose, t. y. surasti gali- Prašalino von R'bbentropą 
mybių pagyvinimui Fede
racijos veiklos kolonijose. į

8) Lietuvos 
reikalai.

9) Įnešimai. šalino Joachim von Rib-
10) Rezoliucijos. bentropą, užsienių minis-
11) Seimelio uždarymas terį, o į jo vietą paskyrė!

ir malda. . kunigaikštį Lutz Schwe-J
Dv. Vadas Kun. J. Vaitekūnas rin von Krosigk.

Pirm. A. Daukantas į Visa Vokietijos 
Rašt. B. Jakutis. mašinerija baigia griūti.

I

Londonas, geg. 3 — Nau-
gelbėjimo jas Vokietijos nacių fiure-

I

Berlynas Sovietų Kontrolėje
Maskva, geg. 3 — Marša- riausiu vadu ir pareiškė.

Roma, geg. 3 — 
generolas Heinrich 
Vietingenhoff besąlyginiai 
pavedė Alijantams visas 
nacių kariuomenės dalis 
Italijoje ir pietinėje Aus
trijoje.

Alijantų vyriausybė pri- be. Tas įvyko 
ėmė nacių 
sekmadienį 
dieną. Mūšiai Italijoje už- tijų vadus nieko negirdėti,
baigti. i Lenkijos vy r i a u s y b ė

Pranešama, kad nema- Londone tuoj pareiškė sa- 
žiau milijono nacių karei- vo susirūpinimą jų likimu, 
vių numetė ginklus ir pa
sidavė į Alijantų nelaisvę. 
Apie 24 divizijos Alijantų 
kariuomenės iš Italijos 

i bus pasiųsti į Austriją, jei 
naciai tenai mėgins dar 
kovoti.

i
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Dingo Lenkijos Vadai
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ns, admirolas Doenitz pra- jag Stalinas pranešė, kad kad karas bus tęsiamas to-
visas Berlynas yra sovietų 

į rusų rankose.
Apie 70,000 nacių karei- 

ivių paimta į nelaisvę.
nacių' Japonai Siūlą Taiką Kinams—

LENKIJOS KLAUSIMAS VĖL 
IŠKILO KONFERENCIJOJE

Sovietai Gavo Tris Balsus—Nori Išsi
derėti Balsę Lenkų Kvislingams

San Francisco, Cal. geg. 
3 — Sovietų Rusijos dele-’ 
gacija, kuriai vadovauja 
Molotovas, išgavo Rusijai 
dar du balsu ukrainiečių ir 
baltgudžių vardu. Visiems 
yra žinoma, kad Ukraina 
ir Baltgudi ja yra sovietų į 
Rusijos kontrolėje. Nei 
Ukraina, nei Baltgudija: 
neturi nepriklausomybės' 
ir laisvės.

Argentiną, kuriai labai
į priešinosi Molotovas, taip j t i 

i Į

I

lai-Boston Traveler, geg. 1 d. 
doje, įdėjo juodomis raidėmis 
žinutę (pavėluotą) iš Okinavva. 
kad už savaitės laiko po pirmų- j 
jų Amerikos karo jėgų išlipimo j 
ant Okinawa salos, ten pirmas 
pamaldas (šv. mišias), padėkai 
Dievui už Jo pagalbą šiame žy
gyje, atlaikė lietuvis bostonie- 
tis. Laivyno kapelionas Leit. 
Mykolas P. šmigelskis, 32 m. 
amžiaus, kurio tėvai gyv. 1425 
Columbia Rd.. So. Bostone.

Kaip žinoma Okinawa sala 
yra visai arti Japonijos ir ji va
dinama “slenkščiu Japonijon”. 
Jau kelinta savaitė kaip ten 
eina baisūs mūšiai su įsistipri
nusiais japonais. Kapelionas 
šmigelskis minimas mišias at
našavo bulvių lauke netoli ūki
ninkų-miestelio Inubi.

“Mūsų laimėjimai rodo, kad 
Dievas yra su mumis” — sakė 
kapelionas Šmigelskis ir vado
vavo marinų maldoms.

Taip aprašo lietuvio kunigo, 
marijono, gimusio ir augusio
So. Bostone, darbuotę pavojin- geriausios sveikatos!

game kovos lauke prie pat Ja
ponijos pakraščių. Marine Corps 
kovojantis korespondentas.

Rap.

pat tapo priimta konfe
rencijom Prieš priėmimą 
balsavo 3 tautų atstovai, 
būtent, sovietų Rusija, Če
koslovakija ir Jugoslavija. 
Kinija susilaikė nuo balsa
vimo.

Molotovas bandė prava
ryti ir Lenkijos kvislingų 
valdžios atstovą, bet nepa
vyko, nes Jung. Valstybės 
ir Anglija laikosi savo nu
siteikimo, kad lenkai netu
ri valdžios, kuri atstovau
tų visą tautą, ir kol tokios 
neturi, tai J. V. ir Anglija 
pripažįsta Londono lenkų 
valdžią.

Taigi sovietų Rusijos de
legacijos pirmininkas Mo
lotovas ir laimėjo ir pra
laimėjo. Laimėjo du balsu, 
pralaimėjo du. būtent, Ar
gentina priimta, o Varšu
vos kvislingų lenkų atsto
vybė atmesta. Tačiau Mo
lotovas nenurimsta. Jis ir 
i vėl kelia Varšuvos lenkų 
i pripažinimo ir kvietimo 
klausimą. Bet ir vėl grei
čiausiai pralaimės, nes tai 
; būtų lenkų tautos įžeidi
mas.

Konferencija svarsto iš
keltus Dumbarton Oaks 
plano pakeitimus.

Kun. Dr. J. Prunskis,

įžymus žurnalistas, šiomis die-, 
nomis gavo daktaro laipsnį A-' 
merikos Katalikų Universitete.

LDS Centro Valdyba, “Darbi
ninko” redakcija, administraci
ja ir visas štabas sveikina nuo
širdų bendradarbį — igyjusį
aukštą mokslo laipsnį ir linki) Remk šios šalies apsigynimą: 

Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Naciai Atiduoda Laivus 
Danams

Bet Anglijos vyriausybė 
per savo vidaus ministerį 
Richard Law tik dabar pa
reiškė viešai savo susirū
pinimą tų lenkų vadų liki
mu.

Visos pastangos Anglijos 
valdžios sužinoti iš Sovie
tų vyriausybės Maskvoje 
apie tų lenkų likimą neda
vusios jokių rezultatų. Ru
sijos vyriausybė į pakarto
tinus klausimus atsakanti 
tylėjimu.

London — Anglijos val
džios pareigūnai pirmą 
kartą pareiškė viešai susi
rūpinimą dėliai dingusių 
Lenkijos politinių partijų 
vadų su jų požemio 
džios vice premieru 
Jankowskiu.

Prieš mėnesį laiko 
kijos požeminio veikimo landiją. 
prieš vokiečius vadai pa
reiškė noro pasitarti su 
Sovietų vyriausybe. Rusų 
kariuomenės vadas ir jų 
slaptosios policijos virši- 
'ninkas lenkams užtikrino

val- 
Jan

liau.
Kalbėdamas Vokietijos 

žmonėms, ragino juos tęs
ti kovą prieš rusus, kad iš
sigelbėjus nuo bolševizmo 
ir taip pat prieš Alijantus, 
nes jie padedą rusams ko
voti prieš vokiečius.

Nėra abejonės, kad taika 
Europoje gali įvykti bile 

i valandą. Nacių sutikimas 
!įleisti Alijantus į Olandi- 

yra nuostabus įvykis.

I

Len-

geg. 3 — Na-

San Francisco, geg. 3 — 
Kinijos užsienių reikalų 
ministeris T. y. Soong, sa-į 

j ko, kad Japonai nuolati ’ 
Įniai pradėjo siūlyti ki
nams taiką. Bet Kinijos 
vyriausybė atsako Japo
nams daryti taikos sąly
gas su Alijantų vadais.

Kinai nesutiksią vesti su' 
Japonais jokių derybų be, 
Amerikos ir Anglijos vy
riausybių.

Hitleris Tikrai Žuvęs, 
Sako Prezidentas

i

Alijantai Maitina Olandus
Paryžius, 

ciai sutiko įleisti AJijantų 
sunkvežimus ir laivus į O- 

kad pristatyti
maistą to krašto gyvento
jams. Nacių kariuomenės 
Olandijoje nekliudo Ali
jantams pristatyti maistą 

: suvargus i e m s gyvento- 
i jams.

POPIEŽIUS DŽIAUGIASI DĖL 
NACIŲ PASIDAVIMO

[V*

VVashington, geg. 3 — 
Prezidentas Truman pa
skelbė, kad jis iš tikrų šal
tinių sužinojęs, kad Hitle-

Admirolas Doenitz Užimąs 'ris tikrai žuvęs. Kaip jis
■ ■ a « aa a _ _ _ 1 _    

Hitlerio Vietą
Londonas, geg. 3 — Hit

leriui žuvus, Vokietijos 
admirolas Kari Doenitz 
pasiskelbė vokiečių vy-

sutiko mirtį prezidentas 
sakė nežinąs, bet nėra a- 
bejonės apie jo mirtį.

Vėliausios žinios iš Pa
ryžiaus skelbia, kad Hit
leris nusižudęs.

Vokiečiai Pasitraukia Iš Danijos
Londonas, geg. 3 — Pra

nešama, 
ciai pradeda trauktis iš no, bet Australijos vyriau- 
visos Danijos. Taipgi pra- sybė oficialiai pranešė, 
nešama, kad naciai Olan- kad jų kareiviai prie Ame- 
dijoje pasirengę pasiduoti, rikiečių prisidėjo Borneo

Vedamos pasidavimo są- užpuolime, 
lygos su Alijantais.

___________
De Valera Parodė Simpatiją

Vokietijai

Generolas MacArthur to- 
kad vokiečių na- kio įsiveržimo nepatvirti-

Dublinas, geg. 3 — Airi
jos premieras Eamon de 
Valera asmeniai nuėjo įl 
vokiečių ambasadą pareik- į 
šti užuojautą dėl Hitlerio 
mirties.

Airijoj buvo plačiai kal
bama apie Hitlerio mirtį ir 
taipgi buvo plačiai rašyta- 
laikraščiuose.

Stockholm, geg. 3 — Ne
oficialiai pranešama, kad 
nacių laivyno dalys Dani
joje atiduoda laivus Da
nams.

Alijantai Įsiveržė Į 
Borneo Salas

Vatikanas, geg. 3 — Po- ^ūti areštuotu. Tokiu bū- 
piežius Pijus XII, išgirdęs, du jis bus laikomos Ispani- 
kad naciai ir fašistai Itali- joj Alijantų valdžios dis- 
joje besąlyginiai pasidavė pozicijai. 
Alijantams, pareiškė, jog 
tai esą įžanga į visuotiną 
taiką. Italijoje karas už
baigtas. ;

Generolas Von Rundstedt 
Alijantų Nelaisvėje

Ispanija Perduos Lavai 
Alijantams

Prezidentas Reikalauja 
Sumažinti Biudžetą 

57,445,000,000
VVashington, D. C., geg. 

3 — Prez. Harry S. Tru
man pasiūlė kongresui su
mažinti valstybės išlaidas 
§7,445.000.000.00. Dau
giausiai nori sumažinti 
laivų statybai. būtent, 
virš septynių bilijonų do
lerių.

Prez. Harry S. Truman 
pareiškė spaudos atsto
vams. kad jis studijuojąs 
valdžios išlaidas ir kur tik 
galima, mažins jas.

Paryžius, geg. 3 — Ame
rikiečių septintoji armija 
paėmė nacių generolą Von 

Bercelona. geg. 3 — Pier- Rundstedt netoli Municho 
re Lavai, buvęs Prancūzi- ligoninėje.
jos premieras, kuris lėk- Prieš šešias savaites jis 
tuvu kartu su kitais pran- buvo vyriausias nacių ka- 
cūzų buvusiais ministe- riuomenių vadas. Jis buvo 
riais atvyko čia, tapo su- gabus vadas. Jam vado- 
laikytas. vaujant buvo užimta Pran-

Ispanijos valdžia davė cūzija, jis pasižymėjo lai- 
Pierre Lavai pasirinkti mėjimais Rusijoje. Jis pa- 
vieną iš dviejų: ar jis nori reiškęs, kad paskutinį kar- 
išvykti iš Ispanijos, ar bū- tą jis matęs Hitlerį kovo 
ti areštuotu? Jis sutiko 12 dieną.

Lietuvių Radio Programa
WESX, SALĖM — 1230 KILOCYCLES

i

Manila, geg. 3 — Japo
nų radio praneša, kad Ali- 
jantų kariuomenės įsiver
žė į Tarakan salą, rytinėje 
pusėje Borneo salos. ‘

Šeštadienį, gegužės 5 d., nuo 1:30 iki 2:30 vai. po 
pietų iš WESX. Salėm, vėl turėsime progą klausytis 
gražių liaudies dainelių, muzikos, pranešimų ir kalbų. 
Trumpą kalbelę pasakys p. Adolfas Namaksy, Bostono 
miesto nuosavybių įkainuotojas.

Dainų ir muzikos programą išpildys Cambridge 
lietuvaitės Sąjungietės. Taipgi dalyvaus įžymi lietu
vaitė smuikininkė ir pianistė.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 ki- 
locycles ir klausyti gražios lietuviškos programos.

šia proga primename, kad šios radio programos 
metinis koncertas įvyks sekmadienį, gegužės-May 20 
d., 3:30 vai. po pietų, JORDAN Hali. Bostone.

Kviečiame visus nusipirkti iš anksto tikietus ir 
dalyvauti koncerte.

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449.



Penktaaienis. Gegužės 4, 1945

1 d.) New York 
kitų laikraščių 

paskelbtas gen. 
nusiskundimas

PONAI IR VERGAI
2

ĮVAIRIUS žinios
Cr
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KUN. J. PRUNSKIS GAVO 
DAKTARO LAIPSNĮ

Galingasis luomas, po- tarnus žudydavo, o dažnai 
nai, gyveno dvaruose, ver- ir gyvybę atimdavo, 
gai — baisiuose laužuose, Ne visi taip baisūs buvo 
kurių sienos sutrandiju- ponai. Antai, Pragariškių 
sios, sukritusios į žemę; ponas, sako, tik du žmones 
kiauri stogai buvo vienin- tenupliekęs ir dar mažu
tėlė priedanga nuo rudens tėlį vaiką, ir tai ne visai 
vėjų ir žiemos pusnių. galįs būti kaltinamas, nes

Ar jautė laužų gyvento- liepė pliekti, o tuo tarpu, 
jai savo paniekinimą? Ne- svečiams suvažiavus, už
gali žinoti, nes mužikai ne- miršo sulaikyti bausmę, 
pratę buvo reikšti savo 
jausmų, o, rasit, nežmo
niškas galingųjų elgimasis buvo, 
atėmė jiems supratimo ga
lią...

liai buvę nugabenti į sto
vyklas pietinėje Prancūzi
joje, iš kur Sovietų parei
gūnai .juos, prieš jų valią, 
išvežė į Rusiją. Šios dienos 
(gegužės 
Times ir 
skiltyse 
Golikovo 
(per TASS) dėl kaikurių 
karių ir civilių neperdavi- 
mo Sovietų įstaigoms — 
kaip tiktai liečia Baltijos 
valstybių piliečius, kurių 
didžiuma yra Lietuvos pi
liečiai. Pažvmėtina, kad 
rusai nesiskundė dėl pran

cūzų įstaigų elgsenos — 
priekaištai daromi ameri
kiečiams ir anglams. Iš to 
galima susidaryti tam tik
ras išvadas, ypač turint 
dėmesy žinias, gautas laiš
kais iš Prancūzijos.

Lietuviu Belaisvių Reikalu Kaikurie lietuviai buvo 
lenkų kariškų įstaigų pri- 

A- kalbinti įstoti į lenkų ka- 
Tarvba riuomenę — vieton gyven

ti spygliuotomis vielomis 
aptvertose stovyklose.

Tenka pastebėti, kad pa
darytų reprezentacijų ir 
gaunamų žinių skelbimas 
spaudoje šiuo metu dar ne
būtų teigiamai naudingas. 
Žinios yra renkamos ir tik
rinamos, ir suinteresuotos 
įstaigos yra informuoja
mos. LAIC pageidauja 
gauti ištraukas iš privačiai 
gaunamų laiškų šiuo 
klausimu, kad sudarius 
galimai pilnesnį vaizdą.

jūreivius ir marinus iš li
goninės. kad jie patys pa
matytų ir pasiklausytų, 
kaip Suvienytų Tautų at
stovai bando suorganizuo
ti saugumo organizaciją, 
kad išvengti kito karo.

Kada paklausė jų kiek 
jie yra interesuoti konfe
rencija. tai jie maždaug

— Bus kitiems pamoky
mo, — tarė, — juk kaltas

Iš \Vashingtono praneša- dešimt keturius sužeistus 
ma. kad kun. J. Prunskis 
Amerikos Katalikų Uni
versitete apgynė disertaci
ją ir gavo daktaro laipsnį.

Kun. J. Prunskis į Kata
likų Universitetą studijuo
ti buvo nuvykęs pernai ru
denį. Taigi jis savo diser
taciją parašė ir apgynė re
kordiniu laiku.

Naujas daktaras yra gi- šiaip atsakė: 
męs 1907 m. ir aukštuo
sius mokslus baigęs Lietu
voje. Buvo pažangiausio ir 
plačiausiai skaitomo dien
raščio “XX Amžius” pir
muoju redaktorium. Visą 
laiką jis yra nepailstamas 
katalikiškos spaudos dar
bininkas. ■

Į Ameriką kun. J. Pruns-: 
kis atvyko 1940 m. gale ir 
gyveno Chicagoje. Šioj ša
lyje jis padėjo visiems ka
talikų lietuviškiems laik- Centrą padare intervenci- 
raščiams, buvo suorgani- J4 atitinkamose įstaigose, 
zavęs informacijos tarny
bą, teikdamas žinias apie 
lietuvius iš viso pasaulio, 
ir yra išleidęs keletą smul
kesnių knygučių.

“Mes esame interesuoti. 
Mes norime sulaukti tai
kos. Mes atlikome didelį 
darbą šiame kare. Mes no
rime pamatyti kas iš to ka
ro išeis.”

New York — LAIC 
merikos Lietuvių 
per savo Informacijos

Portugalijos valdžia įsa
kė dviejų dienų gedulą dėl 
Hitlerio ir ant “visų val
džios namų” iškelti pusiau 
nuleistas vėliavas, taip 
praneša American Broad- 
casting stotis iš Europos.

54 Sužeisti Jūreiviai 
Konferencijoje

dar 1944 m. gruodžio mė
nesy, dėl lietuvių karo be
laisvių ir prievarta paimtų 
darbininkų karo operacijų 
zonose. Amerikos įstaigos 
laikosi tam tikro nusista
tymo. kuris gal ir nevisai 
atitinka lietuvių pageida
vimams. betgi yra pagrįs
tas tarptautine teise. Ati
tinkamas įstaigos priėmė 
dėmesin kaikuriuos kon
krečius LAIC patiektus 
pasiūlymus.

Kiek blogiau yra Euro
pos karo operacijų zonose, 
kur susiduria kelių vals
tybių kariškų ir tarptauti
nių žinybų interesai. Yra 

V. buvę atsitikimų, kur lietu-

I

Studentai Tremtiniai 
Švedijoje

San Francisco. geg. 3
Pereitą pirmadienį J.
Laivynas atvežė penkios- viai darbininkai ir pabėgę-

A. L. T. DELEGACIJA SUSTOJO 
“GOVERNOR” VIEŠBUTY
San Francisco mieste lankė popietinių 

Jungtinių Tautų sesijų šeštadieni

MARY KIZIS

SAN FRANCISCO. balandžio 28 d. — Amerikos 
Lietuvių Tarybos delegatai įsteigė savo raštinę vieš
butyje Hotel Governor.

Šeštadienį, kai tik delegatai atvyko į San Francis
co. jie prisistatė Jungtinių Tautų Tarptautinės Orga
nizacijos Konferencijai (UNCIO — United Nations! 
Conference on Intemational Organization).

Po to jie susisiekė su Spaudos ir Garsinimo agen
tūrų pareigūnais.

Formalus delegacijos užsiregistravimas bus at
liktas pirmadienį.

Delegatai buvo Jungtinių Tautų Tarptautinės Or
ganizacijos popietinėje plenumo sesijoje.

Tame pačiame Hotel Governor viešbutyje, kur su
stojo Amerikos Lietuvių Tarybos delegatai, yra įstei
gusios savo centrus taip pat ir kitos grupės, kovojan
čios už teisingumą, laisvę ir nepriklausomybę prispaus
toms tautoms.

P-lė Mary Kižytč yra vienintelė akredituota lietuvių spau
dos korespondentė San Francisco konferencijoje. Ji reguliariai 
siuntinės žinias mums taip pat. kaip ir kitiems. Amerikos Lietu
vių Tarybą remiantiems laikraščiams.

Korespondentė veikia nuolatiniame kontakte su Amerikos 
Lietuvių Tarybos delegacija, kurią sudaro adv. Wm. F. Laukaitis, 
pulk. Kazys Grimus ir p. Wm. T. Kvetkauskas-Kvetkas.

P-as Kvetkauskas, kuris yra L.R.K.S.A. centro sekretorius 
ir ALT iždo globėjas, nuvyko į San Francisco truputį anksčiau, 
negu kiti du delegatai — p. Laukaitis. SLA prezidentas ir ALT 
vice-prezidentas: .r pulk. Grinius. Lietuvių Tautinės Tarybos pre
zidentas ir "Lithuanian Bulletin" redaktorius. Jie dabar visi trys 
dirba išvien.

Kadangi ALT delegatai formaliai jau prisistatė Konferenci
jos administracijai ir šiandien formaliai užsiregistruos, tai jeigu 
Konferencijoje kiltų koks klausimas, lū'iftntvs Lietuvą, galima 
tikėtis, kad jie bus pakviesti išreikšti savo nuomonę.

Šitam tikslui ALT delegatai iš anksto apsirūpino reikalin
gais dokumentais ir literatūra. Jeigu jie nebūtų šitaip pasiruošę 
ir neturėtų "amunicijos", tai jų pasirodymas San Francisco'je 
būtų be vertės.

Dienos metu pažvelgus į 
j kaimą, rodydavosi, kad jis 

Kaimas, gyventojai ir vi- visas išmiręs: nieko vaikš- 
sa kas priklausė dvarui; čiojant nebuvo matyti, tik 
ten mužikai dirbdavo visą už kaimo ant kelio maži 

.amžių, o mokestis buvo — vaikai pilstė smiltis, tik jų 
! rykštės ir visokios kan-1 nekaltas balsas skambėjo 
įčios, kuriomis ponai savo

KUN. JONAS VAITEKŪNAS.
Šv. Kazimiero lietuvių pai., Providence, R. I., klebonas, 
ALRK Federacijos Naujos Anglijos apskričio dvasios 
vadas, sekmadienį, geg. 6 d.. 10 vai. rytą. Šv. Roko lie
tuvių par. bažnyčioj. Brockton, Mass., to apskričio sei
melio proga pasakys pamokslą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
masis “šešėlis” — propa-

aplinkui.
Prieš vakarą vaikų būre

lis traukė arčiau dvaro; 
pakelėje susisėdę laukė 
motinų, tėvų, savo giminių 
iš lažo pareinant; o kad 
juos išvysdavo, kiek juo
ko, džiaugsmo, kiek čiauš
kėjimo būdavo!

i Tuomet prasi dėdavo 
vargdienių gyvenimas, lai
mės ir užmiršimo valanda; 
tuomet tie nuskurę žmo
nės glausdavo ir malonė- 
davo savo vaikelius. Tokią 
'atilsio valandą ant moti
nos blakstienų sunki aša- 
!ra užsikardavo ir nuriedė
davo žemyn neregėta: o 
kartais kūdikis, motinos 
ašarą ant savo veidelio pa
jutęs, klausė ją: “Ar val
gyt nori, mama, kad ver
ki?” Ir tuojau, savo klau- 

P-. simą užmiršęs, bėgdavo 
į prie draugų.
! Kartais, vaikams pagrio-

VISŲ DĖMESIUI
Artinasi Motinos Diena. 

Pagerbkime savo motinė
les. Sūnūs ir dukterys tik
rai pagerbs savo motinėles 
ir jas suramins atvykę į 
Lietuvių radio programos 
KONCERTĄ, sekmadienį, 
gegužės-May 20 d., 3:30
vai. po pietų, Jordan Hali, 
Boston.

Šis koncertas yra ruo
šiamas ne tik motinų gar
bei, bet ir visų lietuvių. 
Programą išpildys įžy
miausieji mūsų artistai — 
Anna Kaskas, Metropoli-" 

t tan Operos žvaigždė, ir Ra
polas Juška, įžymiausias 
Amerikos basas, ir muzi- 
kalis trio, vadovaujamas 
gabios smuikininkės, 
Albinos Antanaitytės.

Galimas dalykas, kad tą
i dieną bus atvykęs ne vie-iyiais bežolinėjant, netikė- 

nos motinėlės ir tėvelio su-; tai užeidavo ponas. Tuo-

★ Šiomis dienomis buvo 
gauta žinios, kad naciškos gandos ministeris Juozas 
Vokietijos vadas Adolfas 
Hitleris mirė. Tai buvo vo-' 
kiečių žinios ir tai, kad jis] 
mirė komanduojant Berly
no apsigynimo vokiečių 
armiją. Buvo abejojama, 
ar tos žinios teisingos, nes 
sunkiose valandose naciai ’ 
galėjo išgalvoti kokį nors; 
savo naudai triksą. Gi vė
liau, kai raudonieji užėmė 
Berlyne tas vietas kur kar
tu pateko į nelaisvę ir Hit
lerio palydovai, tai jie pa
tvirtino, kad Hitleris mirė, 

i tik mirė ne?’iš ligos, bet 
pats nusižudęs. Nusižudęs 

: tuo pačiu laiku ir jo ištiki-
I 
jos kraštų, šis komitetas 
artimai bendradarbiauja 
su Europos Studentų Šal
pos Fondu Ženevoje. Be to, 
Švedijos Akademikų Šal
pos Komitetas koordinuo
ja visų agentūrų veiklą, 

i gelbsti tremtiniams gauti 
stipendijas ir renka moks
liškus veikalus.

Trūksta žinių apie Balti
jos vaikų mokyklas — Da
nija ir Norvegija išlaiko 
liaudies mokyklas trijose 
vietose ir jas lanko 
vaikų.

Į

I

I

New York (LAIC) — 
j Švedų šaltinių žiniomis, 
'šiuo metu Švedijoje yra 
1400 atbėgėlių studentų. 
"Šių metų pradžioje mokslo 
įstaigas lankė apie 700 at
bėgėlių. Šiaurės Studentų 
Šalpos fundacija ir Dani
jos bei Norvegijos įstaigos 
išlaiko savuosius studen- 

■ tus, ir apie 200 suomių.
Tarptautinis Studentų 

Šalpos Komitetas surinko 
280,000 kronų (apie $70,- 
000) ne-skandinaviškos 
kilmės studentams šelpti. 
Šis Komitetas sušelpė apie 
100 studentų, kurių didžiu
ma yra atbėgėliai iš Balti-

400

i

San Franciskoje
San Francisco (LAIC) — 

Konferencijos darbų eigą 
' seka akredituota LAIC ko
respondentė Marijona Ki
žytė ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos atstovybė — adv. 
Wm. F. Laukaitis, Wm. T. 

. Kvetkas ir pulk. Kazys V. 
Grinius. Yra sudaryti geri 
kontaktai su spaudos ats-

• luvaio, nuliu JICL 
ten- anuojami apie lietuvių tau

pos aspiracijas.
Amerikos delegatams į- 

teiktas jungtinis lietuvių 
latvių ir estų amerikiečių

Marija Aukštaitė,
mūsų viena įžymiausių rašytoja į tovais, kurie yra infor- 
ir nuoširdi "Darbininko”__
dradarbė. gyv. Montreal. Cana- 
da. sunkiai serga.

p. Marija Aukštaitė-Navikevi-
čienė po operacijos parvežta iš
ligoninės į namus ir guli lovoj, ' memorandumas. Lietuvių 
Jos sūnus Antanas rašo: "Ka- Tautinė Taryba, Lietuvos 
dangi buvo persilpna pernešti piliečių užsieny atstovybė, 
antrą ojieraciją, kurią turės a- telegrafavo Rusijos atsto- 
pie Vidurį gegužės men.. todėl vui Molotovui, protestuo- 
dabar ilsisi, mėgindama sustip
rėti ir grįžti į ligoninę kitai o- 
peracijai.”

Nuoširdžiai užjaučiame p. Ma
rijai Aukštaitei ir jos šeimai, ir 
meldžiame Aukščiausiojo stip
rinti p. M. Aukštaitę sveikatoje, 
kad ji galėtų pergyventi opera
cijas. pasveikti ir dar ilgus me
tus dirbti literatinėje dirvoje ir 
savo mylimos tėvynės naudai.

dama prieš jo mėginimą 
kalbėti Lietuvos vardu ir 
reikalaudama sustabdyti 
terorą, grąžinti Lietuvos 
tremtinius ir, ištraukus 
Rusijos karines jėgas, te
sėti Jaltos pažadą visoms 
išlaisvintoms Europos tau
toms atsteigti laisvų žmo
nių valdžią ir laisvus rinki
mus.

Goebbels, ir Generalinio 
'Karo štabo viršininkas ge- 
merolas Krebs. Jie nusižu
dę prieš pat Berlyno galu
tiną patekimą į raudonųjų 
rankas.
★ Gegužės 3 dieną pasie

kė spaudą žinios, kad rau
donieji užėmė Berlyną ir 
tik paliko kelių valandų 
apvalymo klausimas.
★ Gegužės 2 d. buvo pra

nešta iš Italijos, kad ten 
vokiečių frontas, kuris tu
rėjo apie vieną milijoną

; gerai ginkluotų vyrų, pasi- 
. davė besąlyginiai Alijantų 

kariuomenėms.
★ Mirus vokiečių vadui 

Hitleriui, tuojaus Vokieti
joje atsirado kiti du na
ciai, kurie panorėjo vado
vauti parblokštai Vokieti
jai, būtent, Himmler’is ir 
admirolas Doenitz. Himm- 
leris jau prieš keletą dienų 
vedė derybas Vokietijos 
pasidavimo Britams ir A- 
merikiečiams, tik ne Ru
sams, ir tą jo pasiūlymą 
Britai ir Jung. Valstybės 
atmetė. Ir viskas nutilo. 
Bet čia nauja sensacija, 
kad mirė Hitleris buvo pa
skelbta ir kartu su jo mir
timi pasiskelbė Doenitz, 
kad jis užimąs mirusio 
Hitlerio vietą ir kviečia vi
sų karo jėgų viršininkus 
sudėti jam ištikimybės pa
sižadėjimą taip, kaip jie 
buvo pasižadėję Hitleriui 
ir tęsti kovas visuose fron
tuose. Aišku, atsirado sim- 
patizatorių ir vienam ir 
kitam naujam vadui ir to
dėl tarp jų susikirtimas y- 
ra neišvengiamas. Tokios 
vidujinės kovos nacių vir
šūnėse pagreitins Vokieti
jos visišką susmukimą.
★ Prezidentas Truman 

paskyrė naują Postmas- 
ter-General Robert’ą Hen- 
negan, vietoj pasitrauku
sio Frank C. Walker.
★ Prieš kurį laiką Gub. 

Tobin buvo paskyręs Bos
tono miesto Fire Commis- 
sioner William Arthur Rei- 
lly kaipo chairman Metro
politan District Commis- 
sion. Bet taryba nepatvir-

i tino ir todėl pats W. A. 
Reilly atsisakė nuo to pa- 

■ skyrimo. Jis kaltina kai- 
• kuriuos tarybininkus susi- 
, dėjusius į kliką.

nūs ir duktė, kurie yra ka
ro tarnyboje, praleisti ato
stogas. Mes kviečiame ka
ro tarnyboje esančius jau
nuolius ateiti su savo mo
tinėlėmis ir tėveliais ar se
sutėmis i Lietuvių 
programos 
nuoliams, 
tarnyboje, 
jeigu ateis 
formomis.
valdžios taksas, būtent, 20 
c., 30 c. ar 40 c. ir galės už
imti sėdinę be jokio mo
kesnio į koncertą.

Nuoširdžiai kviečiame 
mamytes ir tėvelius kartu 
su savo sūnums ir dukte
rimis dalyvauti Lietuvių 
Darbininkų ra'dio koncer
te, kuris yra tikras lietu
vių pasididžiavimas.

Visais radio programos 
ir koncerto reikalais kreip
kitės šiuo adresu:

Darbininkas Radio
366 VVest Broadvvay,
So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 
arba NORvvood 1449.

Radio 
koncertą. Jau- 
kurie yra karo 
tikietai dykai, 
apsirengę uni- 
Tik užsimokės

met vaikai valandėlei nu
tildavo, plėsdami mėlynas 
akis; o kad ponui artinan
tis jų baimė didėjo, sklido 
į visas šalis, kaip pabaidy
ti žvirbliai, ir už karklyno 
sustoję piršteliais taryda
vo: “Ana, žiūrėki, ponas,— 
pagaus! bėkime!”

Ir bėgo vaikai, kol kojos 
nešė...

Kodėl vaikai bijojo po
no? Juk nė neprašnekin
davo jų niekad. Ir kam gi? 
Juk ne mylinčių širdžių 
jam reikėjo, bet rankų, o 
tos dar buvo mažos ir silp
nos. Lazdynų Pelėda.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

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

uDARBININKĄH

Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiau
sių ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. 

: —antradieniais irantradieniaisJis išeina du sykiu į savaitę 
penktadieniais.

“Darbininko” kaina metams.......... $4.00
Pusei metų ......   2.00
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina ..........    $2.00
Pusei metų ........................................  100
Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį

i siųskite:—

DARBININKAS
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Foreign yearly______________ $5.00
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PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams_________ $4.00
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DARBININKAS
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Nerimastauja
Po pirmojo pasaulinio karo Europai gręsė bolše

vizmo banga. Pavojus buvo tiek smarkus, kad taikos 
konferencijoj Versaly buvo sugalvota sudaryti doro
vinės sveikatos apsidraudimo juosta, kurią prancū
ziškai užvardyjo “cordon sanitaire”. Tai vis tuo tikslu, 
kad pro tą sveikatingumo juostą neprasiveržtų komu
nizmo dvasia. Tad stambiosios Europos valstybės ap
sitvėrė nuo Rusijos visa eile mažesniųjų valstybių, la
bai bolševizmui priešingų. Ir dabar Sovietija nujunta, 
kad abu Alijantų, ypač Britanija, nejučiomis tramdo 
bolševikų pastangas užvesti sovietų tvarką visoj vidu
rinėj Europoj ir, jei pavyks, tai ir Prancūzijoj. Ameri
kos bolševikuojanti spauda labai akyliai seka Europos 
įvykius ir prie kiekvienos nepalankios sovietams poli
tikos krypties, kelia tarptautinį triukšmą.

Štai vienas tokių bolševikuojančių laikraščių ne- 
rimastaujančiai pastebėjo, kad Jugoslavijos karalius 
Petras, drauge su buvusiu premieru Fotičiu, atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno — net Washingtone! Ir dar ko
kiu tikslu: informuoti Amerikos visuomenę apie tik
rąją Jugoslavijos padėtį, kitais žodžiais, agituoti prieš 
Maskvos agentą, “maršalą” Tito! Ir nežinia, ant ko 
daugiau rūstauti ir kuo smarkiau pasipiktinti: ar ka
raliaus Petro “atkaklumu”, ar VVashingtono jam “pa
taikavimu”? Kaip tai įmanoma leisti tiems “kapitalis
tams” ardyti Sąjungininkų vienybę? O bet gi Wash- 
ingtonas tai leidžia; matyt, nori nuodugniai ištirti, kas 
iš tikrųjų yra tas nekaltai skambąs “liaudies frontas”, 
ar jame pasireiškia tautos valia, ar tik eilinė Maskvos 
propaganda? Toks tardymas tai tikras bolševikams 
peilis po kaklu, prie ko jie savo pabrėžtu nerimastavi- 
mu prisipažįsta.

Ir ne vien Jugoslavija jiems rūpi. Tas pat su Al
banija, Bulgarija, Čekoslovakija, Graikija, Lenkija, 
Rumunija. Visur Alijantai, ypač Britanija, mėgina 
bolševikams koją pakišti. Taip ir just, kad ta apsisau
gojimo postą — cordon sanitaire — siekiama pravesti 
tokiu pat “kapitalistiniu” užsispyrimu, kaip ir 1918 m. 
Tik daug mandagesniu tonu. Komunistų laikraštis nu
siskundžia, kad tą “nelabą” politiką mėginama užglos
tyti saldžia kalba. Tas taip išstumia iš pusiausvyros 
bolševikų laikraštį, kad jis, atmetęs diplomatinį man
dagumą, stačiokiškai sušunka: “Neskaniausia šitame 
reikale yra tai, kad Londone ir Washingtone neišdrįs
tama tiesiog pasisakyti: mes nekaip esame susižavėję 
šia Albanijos vyriausybe ir jos ekonomine bei socialine

»—

Tai buvo šalta žiemos kelionė: aplink siautė snie- 
!go jūra, žiaurus vėjas 
! blaškė rūbus, o sniegas su 
lietum negailestingai pla

ukė veidą.
Tačiau kun. McMullen ė- 

jo, rodos, nieko nejausda
mas, nei pikto vėjo kauki-! 

, mo negirdėdamas. Juk jis, 
i šventų paslapčių saugoto
jas, juk prie jo širdies ilsi
si Tas, kuris pasakė “Ra
mybė” ir ežero bangos nu
tilo. Jo širdis degė Išgany-1 
tojo meile ir to jam užte
ko.

Po ilgos kelionės priėjo 
didelį viešbutį. Jaunuolis 
pasako, kad čia mergelė 
serganti, ir užvedęs kuni-Į 
gą į antro aukšto mažutį 
kertinį kambarėlį pats pa
siliko už durų. Kunigas į-į 
žengęs į kambarį tuoj pa
stebėjo nepaprastą švaru
mą ir tvarkingumą. Iš
klausė mergelės išpažintį, 

jo kai davė šv. Komuniją 
; malonus jaunuolis su gi-į 
iliu susikaupimu jam pa-1 
j tarnavo. Tačiau kunigas 
!lyg nustebo šio jaunuolio' 
perdėtu susirupinimu li
gone, nes ji neatrodė jam 

; sunkiai serganti. Vis dėl
to jo nuoširdžiai prašomas 
jai suteikė paskutinius pa
tepimus. Kai jau rengėsi 
eiti jaunuolis jį sustabdo 
ir prašo kalbėti maldas už 
mirštančius. Dabar kuni
gas jau truputį susinervi
no. Jam senam, daug paty
rusiam kunigui šitas “vai
kas” įsakymus duos! Bet 
ir vėl jaunuolio jaudinan
tis prašymas jį nugali ir 
atsiklaupęs prie lovelės ė- 
mė kalbėti maldas už mir
štančius. Baigdamas kal
bėti maldas pažvelgia į li
gonę ir nustemba. Mergai- 
jtė sunkiai alsuoja, ji blaš
kosi atsikvėpti — ir pakė
lus akis į dangų, miršta. 

Į Kunigo veidas dangišku 
džiaugsmu nušvito: jis bu
vo be galo dabar laimin
gas, kad paklausė šio mie
lojo palydovo prašymo, 

i Juk jis laimėjo Viešpačiui

naktis. Vėjas, kaip įpykęsI 
liūtas baisiai staugdamas! 
draskė šakas, 
langą ir be 
vertė sniego 
vėse nustojo 
sisiekimas,
so, ir tamsa apgaubė na-i 
mus. Tik iš vieno pusiau 
užpustyto lango sklido ži-1 
būrio šviesa. Tai uolusis 
kunigas McMullen užbai
gęs dienos darbą, siuntė' 
dieviškam Valdovui mal
dą už šioj naktį kenčian
čius žmones, nors jau se
niai bokšto laikrodis išmu
šė pusiaunakties valandą. 
Staiga pasigirdo skardus 
durų skambučio balsas, ir 
nutraukta karštos maldos 
gija, nuaidėjo toli toli...
— Kas išdrįstų eiti į šią 

audrą taip vėlai ? O gal va
gys? Juk neseniai apiplėšė 
vokiečių parapijos klebo
niją, — galvojo gerasis 
kunigėlis lipdamas laip
tais žemyn. Ar kun. Mc
Mullen bijos? Ne! Jis pasi
rengęs bet kurį momentą 
likti įrankiu tos visatą val
dančios Rankos sieloms 
laimėti, jis ir per ugnį 
skleis šviesą į amžiną Gro
žį. Atidaro duris ir... sa
vom akim netiki. Prieš jį 
stovi nuostabiai gražus, 
inteligentiškos išvaizdos 
baltas nuo sniego jaunuo
lis, kurio kalba ir poelgis 
rodė jį esant tikru džen- 

įtelmenu.
I — Tėveli, malonėkite su
teikti paskutinius sakra-i 
mentus mirštančiai mer-1 
gelei. Ji dar tebeturi są
monę ir galės priimti šv. 
Komuniją. Aš jus nuvesiu 
pas ją ir namo palydėsiu, 
— nuoširdžiai prašo jau
nuolis.

Pamaldus kunigas giliu 
žvilgsniu permetęs jau
nuolį ištiesia tėvišką ran
ką į kėdę, ir paprašo pa
laukti kol jis apsirengs. 
Pasiėmęs šv. Sakramentą 
išėjo malonaus palydovo 
lydimas. Sunki tai buvo

barškino į 
pasigailėjimo 
kalnus. Gat- 
bet koks su- 

lempos užge-

I

KUN. JONAS ŠVAGŽDYS,
Šv. Roko lietuvių par., Brockton, Mass., klebonas, LDS 
Garbės narys ir buvęs ilgametis Centro pirmininkas, 
sekmadienį, gegužės 6 d., 10 vai. rytą atnašaus šv. mi
šias Lietuvos ir mūsų karių gerovei. ALRK Federaci
jos apskričio seimelio proga. Kviečia visus dalyvauti 
seimelyj.

programa. Perdaug joje komunistų. Mes norime juos 
nušluoti”.

Kas pasakyta apie Albaniją, tai tinka ir kitoms 
panašiose sąlygose esančioms tautoms. K.

Pradaręs duris pamato 
baisų vaizdą: lovoj guli 
purvinais skarmalais ap
klota mirusi mergelė, ta, 
kurią jis neseniai prirengė 
gerai mirčiai.

Nusigandęs, nustebęs, 
kaip baisiam sapne grįžo 
namo. 1

Metai plaukia, bet kuni
gui McMullen, Iowa vys
kupui, neišdyla iš atmin
ties šis nuostabus įvykis. 
Pamokslą sakydamas ti
kintiems dažnai šį vaizdą 
gyvai atpasakoja.
— Aš esu įsitikinęs, — 

sako jis, — kad tas meilus 
jaunuolis buvo ne kas ki
tas, kaip tos mergelės An
gelas Sargas, kuriam ji 
net nedorai gyvendama 
buvo pasišventusi, o jis už 
jos meilę ir prisirišimą 
gausingai atlygino jai mir
ties valandoje.

Tesergsti mus Viešpaties 
angelai visuomet, o mes 
visada būkime ištikimi jų 
šventiems įkvėpimams.

J. P-tė—“Š. K. A. A.”

Kariolnasa ir jo 
Motina

Romėnai ištrėmė iš Ro
mos miesto jaunikaitį Ko- 
riolaną. Supykęs Koriola- 
nas nuvyko pas priešus ir 
nutarė romėnams atker
šyti. Surinkęs priešo ka
riuomenę, Koriolanas už
puolė Romą. Nusigandę 
romėnai pasiuntė senato
rius pas Koriolaną prašyti 
atitraukti nuo miesto prie
šų kariuomenę. Bet Korio
lanas senatorių visai ne
prisileido. Nieko nepešė ir 
kunigai. Net auksu nepa- 

j sisekė Koriolaną papirkti. 
Pagaliau pasiuntė pas Ko
riolaną jo motiną, kuri 
puolė sūnui po kojų ir mal
davo pasigailėti. Tik dabar

— Aplankiau ligonį, —vietą. j Koriolanas apsikabino ne
linksmai atsakė kunigas, Įėjęs į vidų kun. McMul-į tiną ir tarė: “Motina! Tu 
— ir aš ne vienas. Štai ma- len žiūri, klauso ir negali; išgelbėjai Romą, bet pra- 
no gerasis draugas mane suprasti, kad jis esąs toj žudei sūnų”. Lig tik Korio- 
palydi namo. pačioj vietoj. Čia tikras
— Kur tas draugas? — pragaras: girtuoklystė,

nustebęs užklausia polici- baisus triukšmas, keiks- 
jantas. mai iš visų kerčių pilasi,

Kunigas greit atsisuko rodos, visai ne tas pats na- 
parodyt, bet jo jau nebuvo, mas. Bet policijanto pra- 
jis buvo pranykęs su vėju šomas veda juos į antro 
tarp audros. aukšto kertinį kambarėlį.

dar vieną sielą — žvaigždę 
Jo neišsemiamo gailestin
gumo vainikui puošti, kuri 
garbins Jį per amžius gie-j — Tėveli, aš manau, kad 
dodama Jam meilės him- jūs sapnavot. Aš jus ma
ną. Iš visos širdies pade- čiau iš tolo vieną ateinan- 
kojo Dievui ir peržegnojęs tį be jokio palydovo. Kur 
kūną, išėjo namo to paties ta mergelė gyvena? 
jaunuolio lydimas.

Pusiaukely sutinka savo išpasakojo.
seną nuoširdų draugą — — Oh, good heavens! Ar 
policijantą, kuris iš tolo tai jūs buvote tam šlykš- 
pažinęs kunigą, sušunka: tynių urve? Grįžkime pa- 
— Dieve mano! ką veiki, žiūrėti kas čia daros.

Tėveli, šioj baisioj apylinj Policijantas pasišaukęs 
kėj naktį ir dar vienų vie- dar kitus kelis draugus,j 
nas? nužygiavo į kunigo nuro-

_ dytą vietą.
I

— Kur jis dabar dingo,— 
sušuko sumišęs kunigas, 
— tik ką su manim buvo?

jūs sapnavot. Aš jus ma-

Kunigas viską nuosekliai

lanas atitraukė kariuome
nę nuo Romosą tuojau už
puolė jį romėnų priešai ir 
vietoje užmušė akmeni
mis.

Pirkite Karo Bonus ir 
Starnos®

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

iv.
Netikėtas Atsilankymas

— Atleisk už pertrauką, — linksmai perkir
to Vaišmantas. — Žinai, ką staiga man pri
minė tie tamstos žodžiai? Vieno kaimiečio 
vaikas įprato vagišiauti ir trečią kartą buvo 
patrauktas į teismą už tą patį nusikaltimą. 
Vaikas dar buvo nepilnametis, tai teisėjas 
pasišaukė jo tėvą ir jam prikaišiojo, kad ne
mokė savo sūnaus. “Ką veiksi nemokęs — at
sakė kaimietis. Ir man pačiam gėda dėl šio 
vaikėzo. Aš jį, rodos, geriausiai mokau, bet 
jį vis pagauna ir pagauna”. Cha, cha, cha!

— Tamsta į taikinį taikyle pataikei. Aš tuos 
kaimiečius mokau, mokau, vadinasi, mokau 
ne to, kad nepagautų, bet kad nevogtų, o čia...
— Ir vėl ką pagavo? — greit pertarė Vaiš

mantas. Ar tik ne vagišiaujant Tautgėlos gi
rią? Nuo to jų nieku gyvu negalima atpra
tinti.
— Tamsta tikras spėliojimo genijus. Iš kur 

gi numanai, kad jie vogė Tautgėlos mišką?
— Kur čia nenumanysi. Jie ko kito nevagia. 

Į Tautgėlos girias sakosi turį teisę. Aš tą visą 
istoriją atmintinai žinau. Man tik svarbu ži
noti, kas pakliuvo. Ir iš kur tą viską tamsta 
sužinojai?
— Viską savo akimis mačiau. Užvakar bu

vau išėjęs pasivaikščioti. Lyg kas traukė nu
eiti į Tautgėlos girią. Staiga išgirdau šau

kiant pagalbos. Balsas buvo tikrai išgąstin
gas ir, be to, moteriškas. Žinoma, bėgau ne
delsdamas ir pamačiau labai keistą sceną.

Čia Bitinas smulkiai atpasakojo jau mums 
žinomą įvykį su Tautgėlos miško vagišiais.

Vaišmantas suraukė kaktą. Atrodė smar
kiai susirūpinęs.
— Žinai, daktare, — tarė — labai nemaloni 

istorija. Man nepatinka, kad ten dalyvavo 
Bezickas ir įsipainiojo tie Stuobriai. Tai pa
vojingi žmonės.
— Pavojingi?
— Vadinasi, pavojingi daugiausia ta pras

me, kad jiem patiem gręsia didelis pavojus. 
Žinai, kas jie per vieni?
— Šiek tiek žinau, bet ne viską.
— 0, toli gražu ne viską. Su jais tokia isto

rija, kad įsivėlė į pereitąją revoliuciją. Aktin
gai dalyvavo tik sūnus, Andrius. Jis, rodos, 
yrra nužudęs kažkokį rusų valdininką. Revo
liucijos metu būtų buvęs pakartas. Dabar, jei 
sugautų, jam gręsia katorga. Bet jis taip 
mokėjo mėtyti pėdas, kad išsisuko. Nesu
prantu, kodėl dabar jo nesuranda. Policijos 
viršininkas, tur būt, šį tą suuodžia, bet kaž
kodėl tyli. Greičiausia dėlto, kad dalykas taip 
ilgai užsivilko ir jam pačiam būtų nepatogu 
tik dabar gaudyti revoliucijos nusikaltėlius. 
Juk jau keletas metų praslinko. Bet, patrau
kus Andrių teisman, galės prieiti ir prie se
nų nusikaltimų. Ir, sakai, Bezickas jų pavar
des užsirašė?
— Taip, aš tai mačiau.
— Hm... negerai. Ar negalima būtų tą daly

ką kaip nors užglostyti?
— Nežinau. Panelė Tautgėlaitė buvo palan

kiai nusiteikusi, bet Bezickas atrodė labai 
griežtas. Jei nuo jo priklausytų, tai vagišiai

tikrai atsidurtų teisme. Jam labai nepatiko, 
kad tie žmonės manęs klausė, o jį aptąsė.
— Tai suprantama. Iš to jis padarė išvadą, 

kad lietuvis už lietuvį. Bet pasakyk man, kas 
per paukštis tas Bezickas?
— Aš pats norėjau tamstą apie jį paklausti.
— Daug esu apie jį girdėjęs, bet niekados

nesu matęs. Bent kaip atrodo? ,
— Gana gražus dabita - elegantas, labai 

švelnus, malonus, bet drauge ir arogantas, 
pareina su kuo turi reikalą. Esmėje tai, ma
tyt, “bliageris” ir bailys.
— Gerai nupiešta, tikras lenko tipas, — pa

stebėjo Vaišmantas. — Sakai, kad tai buvo 
užvakar. Įdomu, ar Tautgėla apie tai jau su
žinojo.

— Sunku įspėti. Tai, tur būt, daug priklau
sys nuo panos Eugenijos. Man atrodo, kad ji 
nenorėtų iškelti aikštėn tos istorijos. Jei ji 
tikrai nenori, tai ir Bezickas nutylės. Matyt, 
jis prie jos meilinasi.
— Ir dar kaip. Juk tai vieša paslaptis, kad 

Tautgėla jį skaito busimuoju žentu.
Bitinas kietai susičiaupė.

— Kokia panaitė, toks ir ponaitis, — tarė 
sausai. — Nors aš jų abiejų kaip ir nepažįstu, 
bet pirmu žvilgsniu atrodo, kad tai nelabai 
tinkama pora.
— O, ne, šimtą kartų ne! — karštai tarė 

Vaišmantas. — Eugenija visai kitoniško me
talo. Ji lenkiškai išauklėta, tas tiesa, bet 
mums lietuviams bus prieinama. Tai, rodos, 
kaip ir ne Tautgėlos duktė.
— Ar tamsta manai, kad yra vilties iš jos 

kas nors padaryti? — aky’liai paklausė Biti
nas.

Vaišmantas norėjo atsakyti, bet kieme 
tuo tarpu sudardėjo vežimo ratai. Vaišman-

tas pažiūrėjo pro langą ir pašokęs sušuko:
— Apie vilką kalbama, ir vilkas čia. Taut

gėla!
Iš tiesų, kieme iš ratų išlipo Tautgėla ir 

ėjo prie durų.
Vaišmantas visas sukruto. “Tiek garbės! 

Tiek garbės! Kas čia atsitiko”?
Bet nebuvo laiko ilgai sielotis, nes tarnai

tė jau įvedė Tautgėlą į vidų.
Didžponis atrodė išdidus ir tamsus kaip 

debesys. Matyt, tai buvo priverstinas vizitas, 
ir Tautgėla buvo reikalingas visos valios įsi
tempimo nors kiek susivaldyti ir atrodyti pa
kenčiamai šaltai mandagiu. Jis vos-vos link
telėjo galva šeimininkui ir jo svečiui. Vaiš
mantas susigriebė mandagiai jį pasveikinti.
— A, ponas Tautgėla! Kaip malonu. Mel

džiu sėstis. Čia mano įnamis-draugas. dakta
ras Bitinas.

Bitinas mandagiai nusilenkė. Tautgėla 
jam atsakė galvos linktelėjimu, nei žodžio
— Na, jau ir šlykšti gyvenimo proza. Proza 

tai proza, bet kodėl ji šlykšti?
— Nusibosta. Kad ir su tais žmonėmis. Mo

kai, mokai ir...
netardamas.
— Aš pas tamstą ypatingu reikalu, — tarė 

Tautgėla Vaišmantui ir pažiūrėjo į Bitiną. 
Daktaras dar sykį nusilenkė ir išėjo iš kam
bario. Bitinas, kad jo neįtartų kur nors klau
sant, garsiai atidarė priekines duris ir de
monstratyviai numaršavo pro langą į soda.
— Tai mandagus ponaitis, nors nemanda

giai tranko durimis, — sausai pastebėjo 
Tautgėla.

Vaišmantas maloniai nusilenkė ir tarė:
— Kuo galiu ponui Tautgėlai patarnauti? 
Gal vynelio iš kelionės? (Bus daugiau)
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MARIANAPOLIS

Apytikrėmis žiniomis, iš Ma
rianapolio auklėtinių armijoje 
yra 70. laivyne 21, marinuose 6, 
prekybiniam laivyne 3. armijos 
kapelionais 4, laivyno kapelio
nais 2. Žuvusių yra 5 ir vienas 
dingęs. Iš viso tai sudaro 112 
aiumnų.

skyriuje prie drabužių tvarky
mo. Pažymėtina, kad to sky
riaus pirmininkas, kuris pri
žiūrėjo tvarką, pastebėjo, jog 
lietuviai labai gerai dirba, nes 
lietuviai jau buvo įgudę tame 
darbe.

Marianapolio aiumnų suvažia
vimas šiemet bus liepos 4 d., 
Marianapoly.

Gegužės 12 d. Marianapolio 
mokytojas Edgar Page susi
tuoks su Eleonor Cournoyer.

šiemet baigiančių Marianapo
lio mokyklą šokiai bus gegužės 
25 d.

WATERBURY, CONN

Po $5.00 aukojo prelatas J. 
Ambotas ir Vincas Gailiunas; 
Mr. ir Mrs. Carlson $3.00; po 
$2.00 — Augustas Gerbutavi
čius, Jonas Antanaitis, Jonas 
Pgžlys, A. L. Balvočiai, Alena 
Eidintienė; $1.25 aukojo Julia 
Kavaliauskienė; po $1.00 — 
Viktoras Bringa, J. Leonaitis, 
Vincas Kurtinaitis, Andrius Go- 
lickas, Antanas Našlėnas, Mar- 

Ona Gečienė, 
. P. Manikienė, M. Baruolienė, 
Ona Kaunietienė, Marė Deltu- 

Įvienė, Marė Jasinskienė, Anelė 
Sinkienė, Marė Gaučienė, Pra
nas Vyčius, Juozas Vulas, An
drius Pateckis, Stasys šrupšas, 
Teofilius Čebatorius, Motiejus 

'Žilionis, V. Norgaila, Povilas 
i Belskis, Adomas Navickas, M. 
Brazdeikis, Katrė Goberienė.

$10.00 aukojo pp. Sekiai.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

liai susidomėjo tuo įvykstančiu nai Karnickienei ir kariui Jonui: skyrius nuoširdžiai dėkoja vi- 
koncertu ir nekantriai laukia Rageliui reiškiame gilią užuo- 
prisiartinant tos nepaprastos ir jautą, 
iškilmingosios dainos šventės, • --------------

Net ir anglų spauda puikiau
siai atsiliepia apie tą koncertą, 
kurį duoda talentinga lietuvaitė 
giesmininkė ir pagarsėjusi ope
ros artistė. Štai kaip dienraštis 
“New Britain Herald” atsilie
pia: “Anna Kaskas, the Bridge- 
port giri, who became a member 
of the Metropolitan Opera com- 
pany, the pinnacle of the world 3/c, gyv. 18 Connerton St., yra 
of singers, is considered by vienas iš grupės, kuri sunaikino 
erities to have unusual Versali- priešą Iwo Jima saloj, 
ty. Whether her role be light or 
calls for heavy drama, she is p. M. Dimisevičienės, 
said to fili her assignment with Beaver St., sūnus, tarnaujantis 
skili. She will be heard in her 753?čiame tankų batalione, da- 
first public appearance in this lyvavo kautynėse Sicilijoj, Ita- 
city at the Senior High School lijoj, Prancūzijoj, kuri užėmė 
auditorium on May 13 at 4 p. m. Gaela, Salerno, 
under the auspices of 
Andrew's parish, which is ob- 
serving its golden jubilee.”%

Dėl to, ne tik lietuviai, bet ir 
kitataučiai su nekantrumu lau
kia gegužės tryliktosios, kurią gyv. 55 Dwight St., gavo liūdną 
talentinga lietuvaitė giesminin- žinią iš Karo Deportmento, kad 
kč ir pagarsėjusi operos artistė jos mylimas vyras Sgt. Andrius 
lakštingalos balsu sužavės ir Podobinskis žuvo karo fronte, 
kerės tūkstantinę dainą pamy- Vokietijoje. Jis buvo tik 36 me- 
lusią publiką. tų amžiaus. Karo tarnybon pa

šauktas vasario mėn. 1944. Liū
di ne tik žmonelė, bet ir jo sena 
motinėlė, brolis ir sesuo ir žmo
nos tėveliai.

Reiškiame gilią užuojautą 
nuliudusioms šeimoms.

Už a. a. Sgt. Andriaups Podo- 
binskio vėlę šv. mišios įvyko ge
gužės 2 d. šv. Andriejaus par. 
bažnyčioje.

sios Šeimynos Pamatasi Ne vien lietuviai, bet ir kitataučiai 
laukia Anna Kaskas koncerto

_________ ♦------------------- -- -------------------—
New Britain, Conn. — Šv. An-’boje ir išbuvo užjūryj 27 mėne- 

driejaus lietuvių parapijos Auk- sius. Pastarasis buvo parvykęs 
sinio Jubiliejaus Metropolitan Porai savaičių poilsiui pas savo 
Operos artistė ir kerėjanti dai
nos karalaitė Anna Kaskas su
žavės ne tik lietuvius, bet ir ki
tataučius.

Tai bus meniškas koncertas, 
tai bus iškilmingoji dainos 
šventė, nes kerėjanti dainos ka
ralaitė Anna Kaskas duoda 
koncertą gegužės tryliktąją, 4 
vai. po pietų. Senior High 
School Auditorijoje.

Ne vien vietos ir apylinkių 
lietuviai, bet ir kitataučiai dide-

I

Balandžio 22 d. įvyko Aiumnų 
vaidinimas ir šokiai. Daug žmo
nių atsilankė. Jaunimas dėkin
gas. kad parėmė jų parengimą.

Balandžio 29 d. įvyko parapi
jos pikniko reikalu komisijos 

Piknikas įvyk- 
Parke,

susirinkimas.
birželio 10 d.. Linden 
Union City. Conn.

Korespondentas.

LDS 5 kuopos šv. mišios į- 
vyks birželio 17 d. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti ir bendrai 
priimti šv. Komuniją.—

Šiomis dienomis įvyko Fede
racijos 22 skyriaus. Tėvų Savų
jų ir BALF susirinkimas. Gana 
daug atstovų dalyvavo, virš 
100. Taipgi dalyvavo kun. B. 
Gauronskas. Pirm. komp. A. A- 
leksis pranešė, kad mes turime 
viešnią iš Conn. apskričio kata
likių moterų, būtent. Miss Lucy 
Bowes. Prie tos organizacijos 
priklauso ir lietuvės moterys ir 
merginos. Lietuvių skyriaus 
pirm, yra p. Marcelė Andrikytė. 
kuri ir perstatė anglų kalba 
Miss Lucy Bowes. Miss Lucy 
Bowes labai gražiai kalbėjo ir 
pranešė, kad prie tos organiza
cijos, kuri yra Vyskupų globo
je, Waterburyj priklauso 3,500 
moterų ir merginų. Ragino ir 
kitas prisirašyti.

Komp. A. Aleksis pranešė, 
kad jis lankėsi New Yorke ir at
lankęs BALF drabužių sandeli. 
Pranešė, kad BALF daug dra
bužių pasiuntė į Lietuvą, ir at
sišaukė, kad turintieji drabužių 
atneštų juos į skirtas vietas ir į 
parapijos mokyklą. Žmonės pa
klausė. Man teko patirti, kad 
daug ir labai gerų drabužių at
nešė.

Į Federaciją aukų gauta se
kančiai : Vincas Ramažauskas 
85.00. Gyvojo Rožančiaus dr-ja 
$2.20 .Rūtos — S 1.30, Tretinin
kų — $1.20, šv. Juozapo Maldos 
— S1.00, LRKSA 91 kp.—81.00. 
LDS 5 kp. SI.00. šv. Vardo — 
$1.00. Maldos Apaštalavimo 
83c.. Jėzaus Kančios — 30c. Vi
so aukų

Po to 
liucijos 
rsišyts.
kurią paruošė ir perskaitė p. M. 
Andrikytė. Rezoliucija vienbal
siai priimta ir pasiųsta Ameri
kos delegacijai į San Francisco 
konferenciją.

Balandžio 29 d. Šv. Juozapo 
lietuvių par. bažnyčioje įvyko 
antra kolekta dėl MaryknolI 
misijonierių. Misijonieriai sakė 
pamokslus. Prisiminė, kad ne
užilgo susilauksime lietuvio mi- 
sijonieriaus, būtent. Ed. Šamba- 
rio. Melskimės už jį. Rap.

BRIDGEPORT, CONN

Praeitą sekmadienį parapijos 
metinės iškilmės ■— Šv. Jurgio 
parapijos atlaidai praėjo labai 
iškilmingai. Choras ir choro 
solistai gražiai pasirodė. Šv. 
Jurgio draugija turėjo savo me
tines šv. mišias. Nariai “in cor- 
pore’’ pasirodė laike savo mišių. 
Tikrai yra pagirta šauni parapi- 

vyrų draugija. Manau, kad 
kas parašys plačiau apie 
veikimą ir veikėjus.

jos 
gal 
jos

Matyt, kad Amerikos Lietu
vių Tarybos Bridgeporto sky
riaus skelbti pavasariniai pa
rengimai bus atkelti į rudenį, 
nes. kaip matoma, negalima 
gauti svetainių.

Parašė Tėvas Bede Jarrett, O. P.

S14.89.
iškilo klausimas rezo- 
Lietuvos reikalais. Pa- 
ir priimta rezoliucija.

Gegužės 13. parapijos svetai
nėj įvyks gražus metinis kon
certas. kurį rengia parapijos 
choras. Bus pagerbtos motinė
lės su gražiomis lietuviškomis 
dainelėmis. Tad jaunimas kvie
čia visus atsilankyti ir paremti 
savo parapiją, nes pelnas ski
riamas parapijos naudai. Daly
vaudami priduosite jaunimui 
daugiau energijos darbuotis 
muzikos srityje. Laike koncerto 
bus neitk dainų, bet bus ir 
smuiko solo, kurias išpildys ga
bi smuikininkė. Vietinio choro 
solistė pasirodys su naujais so- 
lais duetais. Visi turi atminti 
Motinos dieną, gegužės 13. O.

Trumpai apie drabužių tvar-. Jums nereikia porcijos 
kymą. Man ir kitiem trim lietu- korčiukės pirkimui J. V 
viam teko dirbti tarptautiniame Karo Bonų.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksiertė.

625 E 8th St.. So. Boston. Masa. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnlene,
8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

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

Fin. Rašt. — B. Cunienė.
29 Gould St.. XV. Rox'oury, Mass. 

TeL Park-.vay—1864-V,’.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų rUttahuę

i

SV. JONO EV BL. PASALPINES

DRAUGIJOS VALDYBA

mamytę, bet mirtis motinėlės Kurtinaitis, 
vėl suskaudino Jonelio širdį.

A. a. Rožė Rogelienė kilus iš 
Lietuvos, Lazdijų parapijos, 
šioje šalyje pragyveno 40 me
tų.

Palaidota su bažnytinėmis a- 
peigomis balandžio 30 d. Švč. 
Marijos kapuose šalę savo vyro 
a. a. Vinco ir dukrelės Rozali
jos, kuri mirė keli metai atgal 
pačioje gražiausioje jaunystėje.

Likusiems našlaičiams, p. O-

MŪSŲ JAUNUOLIAI KARO 
TARNYBOJE

Šiomis dienomis anglų spau
doje tilpo gražus aprašymas a- 
pie Įeit, komandierių Viktorą 
Bakaną. Taipgi tilpo ir jo pa
veikslas. Jis yra Coast Guard 
tarnyboje.

Jonas E. Rikteraitis, R. M.

Pfc. Zigmas A. Dimisevičius,
gyv. 139

siems aukotojams ir programos 
dalyviams.

Masinis susirinkimas priėmė 
net 14 rezoliucijų, kurias nuta
rė ir įgaliojo valdybą pasiųsti 
Senatoriams, Kongresmanams 

, ir Amerikos atstovams į San 
Francisco konferenciją.

(“Darbininko” redakcija ga- 
į vo rezoliucijų tekstą, bet netal

piname, nes karo metu turime 
taupyti vietą. Neįmanoma visų 
lietuvių kolonijose priimtų re
zoliucijų įtalpinti. Jeigu įtalpin
tume Tamstų rezoliucijas, tai 
turėtume talpinti ir kitų patrio- 
tingų lietuvių rezoliucijas. Be 
to, visos tos rezoliucijos nebuvo 
taikomos spaudai).

St.

kuri
Riviera, išliko 

sveikas ir laukia leidimo par
vykti pas savo motinėlę poil
siui.

Šiomis dienomis p. Juozapa 
Podobinskiene (Kaveskaitė),

PAVOJINGAI SUSIRGO
Balandžio 29 d., eidama į baž

nyčią, susirgo sukrėtimo liga p.

C.BROOKLYN.N.Y.

(Iš anglų kalbos laisvai iš
vertė J. Butkevičius, Škoti
jos Lietuvių Katalikų Žur
nalistas Glasgow’e).

(Tęsinys)

mas — tuo tarpu gali būti 
nuošaliai paliekamas, tarsi 
tai būtų obsoliučiai be jo
kios svarbos dalykas. Ką 
motina tuo tarpu tikrai 

'privalo daryti? — Tai aty-
Šis ankstyvas kūdikio džiai studijuoti savo vai- 

prie religijos ir maldos pa- kūčių būdą ir charakterį. 
traukimas ar jos nemėgi- Kiekvienas jos vaikutis vis 

Motinos Diena
Virš minėta šokėjų grupė, ge

gužės 13 d. Motinų Dienoje, ren
gia vaidinimą. Programa susi
dės iš: vaidinimo, tautiškų šo
kių. dainų, muzikos ir kitų įvai
renybių. Apart šokėjų, progra
moj dalyvaus choristės, svečiai 
dainininkai. Bus dalis juokų. Po 
visam bus šokiai, gerai muzikai 
grojant. Nepraleiskit šios pro
gos. Prašome ir lauksime atsi
lankant. Rengėjai.

■ ■ ■■■" ■" 1 f
Žuvo Lietuvis Karys

Žuvo Karys
Ieva Gudzinskienė gavo iš Ka

ro Departamento liūdną žinią, 
kad Vokietijos karo fronte žuvo 
jos sūnus Vincas Gudzinskas. 
Už velionio vėlę pereitą savaitę 
buvo užprašytos šv. mišios.

yra kuo nors skirtingas. 
Simpatingas motinos savo 
vaikučių individualių sa- 

7 vybių studijavimas yra 
gražiausias ir kilniausias 
šeimos namų papuošalas! 
Galima drąsiai tvirtinti, 
kad kiekvienoje šeimoje, 
toje instancijoje, vis atsi
randa vienas, kuris griež
tai išsiskiria iš kitų visų 
šeimos narių tarpo. Tą da
lyką pastebėti, — visuo
met yra labai jauslus ir 
{siauras kelias, kuriuo ei- 
: dama, motina kiekvieną 
i savo vaiką privalo rūpes
tingai tikėjimo ir maldos 
dalykų reikalingumo mo- 

gavo žinią, įęyti.
n.čLU jų suims KUipuiaiiS JUOZoS.

A. Medonis užmuštas Vokietijo-! Pirmiausia motina turi 
je kovo 27 d. Juozas žuvo už šią būtinai reikalauti iš savo 
šalį ir pavergtą Lietuvą, kurią vaiko religinių praktikų ir 
jis labai mylėjo, nes gimęs Lie- tikybos pamėgimo, ir žiū- 
tuvoje lapkričio 18 d., 1923 m.' r®ti į tą dalyką ne taip, 
Į Jung. Valstybes atvežtas 1937 kaip kad jos vaiKUČiui sal
otais. I Pyragaitį bevalgant,

A. a
damas Hartforde, priklausė prie ! 
Švč. Trejybės lietuvių parapijos 
ir jos organizacijų.

Karo tarnybon įstojo kovo 5 
d., 1943 m. ir išvežtas užjūrin 
birželio mėn. 1944. Pirmiausia 
buvo Anglijoj ir Prancūzijoj.

Už a. a. kario Juozo A. Medo- 
nio vėlę gedulo šv. mišios įvy
ko balandžio 14 d. Švč. Trejy
bės lietuvių parapijas bažnyčio- formacijų. Jis trokšta su- 
je. Žmonių buvo beveik pilnaI Žinoti visus jam reikalin- 
bažnyčia, nes Juozą visi mylėjo dalykus. Pirmas daly- 
už jo patriotiškumą ir veikimą. ’ 
Jis paaukojo gyvybę už šią A- 
merikos šalį ir už Lietuvą.

Lai būna a. ą. Juozui lengva 
Vokietijos žemė, kur prispausta 
tavo jauna širdis pavasario 
gražiausiose dienose, o tavo my
limiems tėveliams, sesutei ir 
broliui reiškiame gilią užuojau
tą.

Velionio brolis Jonas yra taip 
pat kur nors Vokietijoje. Linki
me jam Dievo palaimos, užbai
gus karą, sveikam grįžti pas sa
vo tėvelius ir sesutę.

J. Zablaitis.'

Hartford, Conn. — šiomis die
nomis pp. A. Medoniai, gyv. 305 
New Britain Avė., j 
kad jų sūnus korporalas Juozas

Dingo Be Žinios
Zajonkauskų šeima taipgi 

vo pranešimą iš Karo Depart- 
mento, kad jų sūnus Pranas 
Vokietijos fronte dingo be ži
nios. Gal nelaisvėje paimtas, o 
gal kur žuvo, šeima prašo prisi
minti jų sūnų savo maldose.

ga-

Sunkiai Serga
Sunkiai serga So. Brookiinie- 

tė p. Stungienė. Ji randasi ligo
ninėj be žado.

Melstis Už Taiką...
Praėjusį sekmadienį Šv. An

driejaus lietuvių bažnyčioje per 
visas pamaldas skaitytas Jo 
Ekscelencijos vyskupo Henry J. 
O’Brien, D. D. laiškas, kuriame 
skatinta parapijiečius uoliau 
melstis už taiką ypatingai ge
gužės mėnesį.

Kaip žinoma, jau Popiežius 
Pijus XII atsikreipė į visus ka
talikus pasaulyje, kad melstųsi 
už pastovią ir teisingą taiką.
Šv. Tėvas ypatingu būdu kvie- M. Prabuiienė, gyv. Pleasant St. 
tė visus prie maldos į Mariją, Policijos pagalba ji nuvežta į 
Dievo Motiną,, Taikos Karalie- Venerai ligoninę ir randasi kri- 
nę. ’ į tiškoj padėtyj. Jos vyras, Juo-

Kad Suvienytų Tautų Konfe- && Prabulis ir gi esąs jau šešios 
rencija pavyktų San Francisco savaitės toje ligoninėje su su- 
taikos tarimuose pasauliui atei- laužytom kojom automobilio 

M.tyje. būtinai reikia.
katalikai uoliau melstųsi, daž
niau dalyvautų kas dien mišio
se, reguliariai atvyktų į gegu
žines pamaldas ir dažniau pri
imtų šventąją Komuniją.

Tai žmonijos viltis teisingam 
pasaulio saugumui ateityje.

Samata.

kad visi nelaimėj.

NEW BRITAIN, CONN.
pa-

T.

HARTFORD, CONN.

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

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

Prot. RaSt. — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Maus 

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

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

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

Šv. Andriejaus parapijos 
rapijiečiai dosniai aukojo dra
bužius nukentėjusiems nuo ka
ro Europos žmonėms. Surinkta 
apie du tūkstančiai svarų. Dra
bužių sutaisymui ir supakavi- 
mui gražiai pasidarbavo pp. M. 
Uždavinienė ir O. Balčiūnienė.

l

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čia sekmadienj kiekvieno mėnesft. 
2 vai. po pietų. Parapijos saM. 
492 E. Tth St, So. Boston, Mass.

Balandžio 23 d. rado gatvėje 
negyvą Petrą Butkų. Jis buvo 
pasiturintis ir vis žadėjo užra
šyt savo turto dalį vietiniai pa
rapijai. Bet velionis taip ir ne
prisirengė tą padaryt. Artimų 
giminių irgi neturėjo. Žmonės 
turėtų savo reikalus sutvarkyt 
prieš mirtį be atidėliojimo. Jis 
palaidotas su 3 šv. mišiomis.

Sekmadienį, gegužės 6 d., Švč. 
Trejybės lietuvių par. bažnyčio
je prasidės 40 Valandų atlaidai.

Prieš Keturiosdešimts valan
dų atlaidus įvyksta trijų dienų 
rekolekcijos, kurias veda misi- 
jon šerius Tėvas Geraldas.

Pasinaudokime atlaidais ir re
kolekcijomis.

MIRĖ
Šiomis dienomis mirė Rožė 

Ragelienė, gyv. 17 Thorniley 
St. Velionė ilgus metus našlia- 
vo. Ji labai gražiai išauklėjo 
dukrelę Oną Karnickienę ir sū
nų Joną, kuris yra karo tarny-

Gražų pavyzdį parodė sodalie
tės rūbų rinkime. Jos ėjo per 
namus rinkdamos rūbus. Tik 
pasitaikius blogam orui ir ne
turėdamos automobilio, kad ga
lėtų surinktus rūbus parvežti, 
daug jų negalėjo surinkti, bet 
jų pasišventimas labdarybei la
bai daug įvertinamas. Garbė 
joms už tai.

Balandžio 8 d., Švč. Trejybės 
lietuvių par. mokyklos svetai
nėje įvyko lietuvių masinis su
sirinkimas. kurį sušaukė Ame
rikos Lietuvių Tarybos skyrius. 
Dalyvavo nemažai žmonių, bet 
galėjo būti ir daugiau.

Kalbėjo prelatas J. Am botas, 
vietinis klebonas, pirm. Vikto- 
nas Bringa, kun. Dr. Bogušas iš 
Waterbury, Conn.. kun. P. Sa
butis ir aldermanas p. Hopkins.

Padaryta kolekta ALT. Su
rinkta $67.84.

Sodalietės turėjo pereitą šeš
tadienį šokius, kurie gražiai pa
vyko. Gražiai išpuošė svetainę. 
Atnaujintos grindys svetainės 
puikiai atrodo ir slidžios šokti.

. Gegužės 1 d. tautinių šokių 
šokėjų grupė užkviesta YMCA, 
išpildyt programą svetimtaučių 
tarpe. Programe dalyvavo kele
tas tautų. Šokiams grojo pasižy
mėjęs akordionistas B. Kavec- 
kas. Šokėjų grupei vadovavo B. 
Brundzienė.

į dų pyragaitį bevalgant, 
.’ Juozas A. Medonis, bū-Į^t kaip į svarbiausią mo

ralę savo pareigą, ir tą pa
reigą ne kaip nors vergiš- 

1 kai — bet pasišventusiai ir 
' laisva savo valia motina 
privalo rūpestingai atlikti. 
Juk religija yra ir labai 
kiekvieną normalį kūdikį 
užinteresuojąs dalykas! 
Kūdikis smalsiai reikalau
ja ir teiriaujasi įvairių in-

1

BROOKLYN.N.Y.

I kas, kas labiausia kiekvie
ną katalikiškos šeimos kū
dikį suinteresuoja — tai 
katekizmas. Bet tas pri
klauso nuo to, kaip motina 
arba mokytojas vaikui jį 

; aiškins. Kaikurie paklau
simai ir atsakymai vaikui 
turi būti dėstomi ne tik 
lūpomis, kiek širdimi ir 
pavyzdžiais. Ne visa jam 
būtinai yra reikalinga, nes 
ne visa jis — mažas kūdi
kis dar gali suprasti. Ta-

■ čiau daugelį išmintingai 
i dėstomų dalykų — jis tik- 
jrai supras. Kūdikis jį be- 
i mokinant, neprivalo būti 
i perdaug apsunkinamas ir 
j neprotingai nuo mokslo 
I trukdomas. Čia, taip sa
kant, pasireiškia pats to 
bizniaus gležnumas: iš vie
nos pusės, kūdikis nepri
valo būti prievarta prie 

o iš

Mot. Są-gos 29 kuopos susi
rinkimas įvyko bal. 18 d., parap. 
svetainėje. Narių dalyvavo 
skaitlingai. Susirinkimą atidarė 
malda pirm. Subatienė. Prisira
šė nauja narė Rozalija Diržis. 
Nutarė surengti laimės vakarą religijos pririšamas, 
spalių mėnesį parapijos naudai. antrosios — kūdikis turi 
Motinos Dienoj, geg. 13 d., 7 v. būti mokinamas taip gal- 
rytą visos narės bendrai priims • • • .........................
šv. Komuniją. Po mišių bendri 
pusryčiai svetainėje.

Susirinkimas baigtas malda 
už Sąjungiečių sūnus kareivius.

Aguona.
Balandžio 24 d. įvyko kauliu

kais žaidimo vakaras, Barkaus
kienės namuose. Susiirnko gra
žus būrelis sąjungiečių ir vieš
nių. Po žaidimo Barkauskienė 
visas pavaišino. Kuopai liko 
gražaus pelno, p. P. Barkaus
kienei nuoširdžiai dėkojame.

voti ir suprasti, kad religi
ja.

(Bus daugiau)

UŽUOJAUTA
Šiuo reiškiame gilią užuojau

tą mūsų 29 kp. narei, Uršulei 
Cižauskienei ir jos šeimai, mi-> 
rus jos vyrui a. a. Jurgiui Oi-Į 
žauskui. į

Mot. Sų-gos 29 kuopa.

R«d Cro*» Photo 
NEW POSTE*: Showa shove fe the 
new po«ter appealing for volnnteer 
blood donors which the Bed Cross to 
distribuUng to its thirty-throe blood 
do*»r oentera and neark, ehapUra.
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

«

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
vyksta atstovės pp. M. Minkevi- 
čienė, V. Rakauskienė, M. Čiu- 
batienė ir A. Pazniokaitė.

WORCESTER, MASS
T

f------
t ' '

HOBIOOD, MASS.
Pereitą sekmadienį įvyko Fe

deracijos skyriaus susirinkimas. 
Išrinko atstovus į Lietuvių Ka
talikų Federacijos apskričio 
skelbiamą suvažiavimą. Atsto
vais išrinkti pirm. A. F. Knei- 
žys ir rašt. - ižd. p. Ona Paznio
kaitė. Taipgi jei atsiras dau
giau, kurie važiuos, skyrius 
duos įgaliojimus.

Iš šios kolonijos labai daug 
lietuvių ruošiasi vykti į Lietu
vių radio programos koncertą, 
kuris įvyks sekmadienį, gegužės 
20 d., 3:30 vai. po pietų. Jordan 
Hali, Huntington Avė., ir Gains- 
boro St., Bostone. Man teko su
tikti ir paklausti: Ar važiuosi
te į koncertą? “Taip, važiuosi
me”. Bet kada paklausiau, ar 
jau turite tikietus?, tai atsakė: 
“Ne, dar neturime, yra laiko.” 
Taip, yra laiko, bet jei norite 
gauti geresnes sėdynes, tai rei
kia iš anksto užsisakyti.

Šv. Kazimiero Parapija

dabar atskridau nuo 
randasi kariai Jonas 
ir Pranas Cvilikas. 
buvau pasisvečiuoti.

NORWOODIECIAI KARLAI 
SUĖJO PACIFIKE

Šiomis dienomis pp. K. Mačiai, 
gyv. St. John Avė., gavo laišką 
nuo savo sūnaus kario Bronio, 
kuris dabar randasi Philippinų 
salose, Pacifike.

Karys Bronius rašo.
“Aš tik 

salos, kur 
Pazniokas 
Pas juos
Mes turėjome visą dieną, ir bu
vo labai malonu pamatyti drau
gus iš namų. Jiedu buvo atvykę 
ant mūsų “landing strip”, bet 
nežinojo, kad aš čia buvau, tai 
ir nesimatėme. Bet kai aš suži
nojau, kad jie čia buvo ir jie ne
labai toli nuo manęs būna, tai 
man užėmė keletą valandų nu
skristi pas juos.

“Abudu atrodo visai sveikūs 
ir visai nepersimainę. Navatna, 
kad mes susitikome tai toli nuo 
namų, ir kaip juos pamačiau, 
tai man buvo kaip broliai. Tik 
jautėmės negerai, kad laikas 
greit praėjo ir man reikėjo 
grįžti atgal prie savo darbo. 
Daug ką pasišnekėjom apie 
Norvvoodą ir visas naujienas ir 
kitus dalykus, ir taip laiką 
linksmai praleidome. Aš dabar 
žinosiu, kur jie bus. tai laiškais 
susirašysime, ir kas žino, gal 
mes vėl kada pasimatysime šio
je saloje. Tos dienos aš niekad 
nepamiršiu.”

Kariai Bronius Mačys. Jonas 
Pazniokas ir Pranas Cvilikas 
buvo veiklūs Šv. Jurgio parapi
joj, priklausė prie choro. Vyčių 
ir gražiai darbavosi.

Linkime visiems mūsų ka
riams Dievo pjalaimos ir svei
kiem sugrįžti pas savuosius.

Pažymėtina, kad karys Bro
nius Mačys savo tėveliam rašo 
gražiai lietuviškai. Jis yra užsi
tarnavęs leitenanto laispnį.

p. Antanas Daukantas, 
ALRK Federacijos Naujos An
glijos apskričio pirmininkas, 
nuoširdus laikraščio “Darbinin
ko” bendradarbis ir Lietuvių 
radio programos ir koncerto rė
mėjas, nuoširdžiai kviečia visus 
iš visų kolonijų Gerb. Dvasiš
kius, profesionalus ir bendrai 
visus patriotingus lietuvius, at
stovaujančius draugijas, daly
vauti seimelyj, sekmadienį, geg. 
6 d., Brockton, Mass.

Seimelio pamaldos įvyks 10 
vai. rytą, o sesijos prasidės 1 
vai. po pietų, parapijos salėje.

Gegužinės pamaldos Šv. Jur
gio lietuvių par. bažnyčioje į- 
vykstaper visą mėnesį trečia
dienio ir penktadienio vakarais.

p. K. Mačys jau nusipirko du 
tikietus, o p. Kavolynienė nu
sipirko net tris tikietus ir dar 
radio koncertą paremti aukojo. 
Trys Vytės (spėkite kurios?) 
jau užsisakė geriausius tikietus 
ir jos vyks į koncertą. Šiomis 
dienomis Lietuvių radio kon
certo Garbės globėju įsirašė 
American Lunch, 1212 Wash- 
ington St. (pp. Cofskių įstai
ga). Pirmiau Garbės globėjais 
įsirašė Winslow Garage, 1014 
Washington St.; Samovar Res- 
taurant, 1112 Washington St., 
ir Dundulis Lunch, 1118 Wash- 
ington St.

Kur galima gauti koncerto ti
kietų? Pas p. Oną Pazniokaitę. 
58 Heaton Avė., Balch Pharma- 
cy (pas pharmacistą A. Mickū
nų), 1140 Washington St., ir 
taipgi pas radio programos ve
dėją A. F. Kneižį, 50 Cottage 
St. Tel. NORwood 1449.

Sekmadienį, gegužės 6 d. at
vyksta iš Providence, R. I., pa
rapijos vaidintojų grupė su 
“Minstrel Show”. Vaidinimas į- 
vyks parapijos svetainėje, 
James Avė., 7 vai. vakare, 
nas kareivių fondui.

Rengėjai kviečia visus
vykti ir pamatyti juokingus 
vaidinimus ir pasiklausyti gra
žių dainelių.

St.
Pel-

at-

Balandžio 21 d., Šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčioje kleb. 
kun. S. P. Kneižis, klebonas, su
teikė Moterystės Sakramentą 
panelei Lucijai Dovidauskaitei 
ir kariui Juozui Gudaičiui 
Canton. Liūdininkais buvo p. 
Vasiliūnaitė ir p. A. Kaziulis 
Stoughton.

Karys Juozas Gudaitis nese
niai yra grįžęs iš Pacifiko po 
trijų metų ten buvimo karo tar
nyboje. p. Lucija Dovidauskai- 
tė - Gudaitienė yra choristė. Jos 
tėveliai gyv. Weld Avė.

Sveikiname jaunavedžius ir 
linkime malonaus vedybinio gy
venimo.

iš
J.
iš

CLEVELAHD, OHK)

Koncertas paminklo fondui
29 d. balandžio, VVorcester, Me
morial Auditorijoj, pavyko. Ar
tistai Suzana Griškaitė ir Rapo
las Juška atliko savo užduotį 
tikrai artistiškai. Akompanavo 
Carl Lamson. Publika gražiai 
užsilaikė ir nesigailėjo aplodis
mentų.

Artistę Suzaną Griškaitę ap
dovanojo didele puokšte raudo
nų rožių. Koncertą pradėjo A- 
merikos himnu, užbaigė Lietu
vos himnu. Koncerto programai 
pasibaigus, publika nenoromis I 
skirstėsi, taip, matyt, visiems! 
patiko tos gražios melodijos, 
skambanti jau;...ingi balsai.

Vietinis ’.. orcester Telegram’
30 d. laidoje labai gražiai apra
šė artistų išpildytą koncertą.

Po koncerto artistus pagerbti, 
suruošta puota Putnam & Thur- 
ston restaurante. Dalyvavo gra
žus būrys svečių ir viešnių. Ta 
proga adv. Ant. Mileris, komi
teto pirm., pasveikino artistus 
ir susirinkusius. Iššaukė visą 
eilę svečių pasakyti kalbas. 
Kalbėjo kleb. kun. A. Petraitis, 
muzikas J. K. Žemaitis, artistė 
Suzana Griškaitė, artistas Ra
polas Juška ir ponia Juškienė. 
P. Milius, ponia Amilija Milius. 
C. Tagmen. 
Dr. P. A.
Korpawich, 
riuomenės 
polio Kolegijos — Kun. Dr. J. 
Vaškas, p. Vaičiulaitis ir Brolis 
Banys, vietinis p. Ant. Blažys.

mos susirinkti į svetainę ir kar
tu, pasipuošusios gėlėmis, rau
donomis ar baltomis, pagerbi
mui gyvų ir mirusių motinėlių, 
eis išklausyti šv. mišių ir priims 
šv. Komuniją motinėlių intenci
ja-

Bankietas su gražia programa 
įvyks 4:30, bažnytinėje salėje, 
vadovybėje pirm. M. Vaiteku- 
•nienės. Veikianti komisija: pir- 
.mininkė Angelą Thompson ir 
mokytoja Genovaitė Kaneb. 
Valdyba ir komisija kviečia vi- 
susu skaitlingai dalyvauti ban- 
kiete, motinėlių pagerbimui, ku- 

1 rios pakelia tiek daug skaus
mų, ypatingai šiais laikais. Su
sikaupkime maldoje prie Dievo 
Motinos, prašant pasauliui pa
stovios taikos. Sudavija.

tį

/ ♦

I

adv. C. Tamulonis, 
Lankenner, Dr. A.

Leit. Žukaitė, ka- 
slaugė, iš Mariana-

■

n 
t j

i didelis meno, ypač dramos my
lėtojas. Jis yra parašęs daug 
I vieno veiksmo vaidinimų anglų 
kalba. Pernai tie, kurie matė 

i kuopos vaidinimą atmins gerai 
kiek juokų Edmundas padarė. 
Tikrai galima pavadinti jį ne
paprasto gabumo juokdariu. 
Apsiėmė šiais metais per vaka- 

irėlį užimti juokdario rolę. Daug 
‘pagalbos jam suteikia jo brolis 
j Dovydas.

Kviečiame visus Worcesterie- 
Ičius ir iš kitų kolonijų ateiti 
'pamatyti Edmundą bei kitus

& JŽ&,’

ik....

EDMUNDAS VAŠKAS, 'pamatyti Edmundą bei kitus
geg. 19-tą dieną, Aušros V artų vaidintojus. Gavome žinių, kad 
parapijos salėje, vaidins juok-\[š kitų kuopų rengiasi atvažiuo- 
dario rolę. Jis tai rolei yra tin-1 ti. Tai labai gerai. Ko daugiau 
karnas ir reikia tikėtis, kad vi-1 Vyčių iš kitų 
siems parodys stambių juokų. į

kuopų atvažiuos, 
vienas nesigailės

H

Ona šablinskaitė, 
Vyčių 116-tos kuopos narė įsto
jo į Dėdės Šamo karo tarnybą 
ir eina pareigas kaipo IVACS.

to geriau. Nė 
atvykęs.

Šis vakaras
įšalėję geg. 19-tą dieną, 8 vai. 
vakare. Tikietai gana pigūs, tik 
60 centų su taksomis.

Dalyvaukite visi.
Auksas ir Sidabras.

KNIGHTMARES OF 191,5
Vyčiai stropiai ir energingai; 

ruošiasi prie savo metinio pasi
linksminimo vakarėlio. Komisi
jos nuoširdžiai dirba ir vadai 
visų komisijų praneša, kad vis
kas puikiai einasi.

Sekantieji užims svarbias ro
les: Dovydas Vaškas, Vytautas 
Stakūnas. Marijona Baliukonv- 
tė, Veronika Jurgelionytė, Ed
mundas Butkevičius. Pranas 
Butkevičius, Ričardas Wackell.Į 
Ričardas Paleckas, Kazys Au-i 
gustauskas, Juozas Katinas.k . . .... ... tduoda naujausių žinių iš katalikų gy- 
Tamas Averka. Danielius Aikš-į vertimo Amerikoje ir kituose kraš- 
noras, Jonas Mažeika, Vytau-1tuose- Aprašo Lietuvių kančias Lie- 

, ... 1 tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa
tas JazukeviciUS, Vytautas Pi-; vyzdžių ir trumpų straipsnelių, 
gaga. Kazys Tamošiūnas, Juo-| 
zas Čėsna, Jonas Andriuška iri
Adomas Kureiša.

Svarbiausią rolę užima Ed
mundas Vaškas. Edmundas yra!

įvyks parapijos

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra 
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis

“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
‘VARPELIS"

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene, Maine

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimai"

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius yra užsibrėžęs visą eilę 
darbų Lietuvos gerovei. Šis sky
rius turi darbštų pirmininką, p. 
Miką Drąsutį. kuriam labai 
daug gelbsti ir jo žmona.

Pastarajame susirinkime nu
tarta ruošti Steigiamojo Seimo 
25 metų sukaktį paminėti. Pa
minėjimas atidėtas į gegužės 27 
dieną. Tą dieną bus įdomi prog
rama, būtent, bus suvaidintas 
veikalas “Lietuvos Likimas”, 
vaizduojantis Lietuvos nepri
klausomybės atgavimą. Princi- 
paliu kalbėtoju yra užkviestas 
kleb. kun. G. Vilkutaitis.

Perskaitytas ALT Centro laiš
kas Lietuvos vadavimo reikalu. 
Nutarta paruošti ir pasiųsti re
zoliuciją San Francisco konfe
rencijai. Tą darbą atlikti įga
lioti ALT skyriaus Garbės pir
mininkas kun. G. Vilkutaitis. 
pirm. Mikas Drasutis, kun. B. 
Bartis, nut. rašt. B. Yackienė, 
fin. rašt. St. Baker, ižd. M. Či- 
čienė.

ir nariai priims šv. 
Pageidaujama, kad 

susirinktų į svetainę 
eitų į bažnyčią

kuri

is*
bus
mi-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dienų Ir Naktj

Moterų Sąjungos 27 kuopos 
metinės šv. mišios ir bendra 
šv. Komunija įvyks sekmadienį, 
gegužės 6 d., 8 vai. rytą, Šv.
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje.

Kviečiame visas nares prieš 8 
vai. sueiti į parapijos svetainę 
ir iš ten bendrai eiti į bažnyčią. 
Kurios turite ženklelius, prašo
me prisisegti.

Po šv. mišių įvyks susirinki
mas parapijos svetainėje.

Valdyba.

Kitą savaitę Bostone įvyks 
Katalikių Moterų Kongresas. Iš

r Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų 

žančių:
Puikus baltas, sidabrinis
Juodas stiprus .................
Rusvas stipriai padarytas

$8.00
$1.25
$1.20

ro-

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston__ _ __ _______ 27, Mass. 5

Bal. 15 d. įvyko Raudonojo 
Kryžiaus lietuvių skyriaus pa
rengimas — kortavimas, vaišės 
ir šokiai. Tame vakare kun. B. 
Bartis perskaitė rezoliuciją Lie
tuvos reikalu, kuri buvo priim
ta ir pasiųsta San Francisco 
konferencijai. Tame parengime 
dalyvavo ir kaimyninės koloni
jos — Akron, Ohio lietuvių at
stovai ir bendrai prisidėjo su 
savo balsu prie tos rezoliucijos. 
Iš Akroniečių dalyvavo pp. B. 
Versiackas su žmona, dviem 
sūnum ir dukteria, A. Gutaus
kas, Ona Barauskienė, Ona 
Zdanienė, p. Gaškienė ir kiti, 
kurių pavardžių neteko sužino
ti. Akroniečiai verti pagarbas 
už tokį pasišventimą. Buvo trys 
laimėjimai. Pirmą dovaną $35. 
vertės laimėjo p. Ieva Kavaliau
skienė; antrą — L. Mare —Ma- 
roziutė; trečią — Petras Di
džiūnas; ketvirtą — M. Kaizel; 
penktą — Petras Didžiūnas.

Daug pasidarbavo p. B. Dra- 
sutienė ir kitos. Vakaro pelnas 
sieks keliatą šimtų dolerių.

Garbė šio skyriaus pirm. O-

SIDABRINIS JUBILIEJUS
Labdaringa draugija minės 

savo Sidabrinį Jubiliejų 6 d. ge
gužės. Rytą 9:45 v. užprašytos 
šv. mišios 
Komuniją, 
visi nariai 
ir bendrai
klausyti šv. mišių, kurios 
atnašaujamos už gyvus ir 
rusius narius.

VAKARIENĖ
5 vai. vakare puiki vakarienė 

su gražia programa. Maironio 
parke, viršutinėje svetainėje.

Šeimininkių pirmininkė yra 
nenuilstanti darbuotoja p. Elz
bieta Kupstienė; pagelbininkės 
— Teresė Abrazinsky, Ieva 
Thompson, Ona Keršienė ir 
Margareta Žemaitaitienė.

Pirm. Petras Milius užkvietęs 
visas vietines dr-jas ir profesi- 
jonalus dalyvauti vakarienėje.

Taipgi kviečia visus skaitlin
gai atsilankyti ir linksmai lai
ką praleisti. Programos dalį iš
pildys dainomis ir muzika, va
dovybėje muziko J. K. Žemai
čio. Kvieslys.

Kun. Dr. K. Urbonavičiaus 
Knygos-"Vytis Ir Erelis" 
Rėmėjų Skaičius Didėja

m. pas-
Lakūnų 
Texas.

gydytojo ofise.

vyriausybė nu-

fronto

progą 
aplan-

MOTINOS DIENA
Moterų Są-gos 5 kuopa ruo

šiasi šauniai minėti Motinos 
dieną. 13 d. gegužės užsiprašė 
šv. mišias 9:45. Narės kviečia-

nai Mačiutienei ir kitoms, ku
rios gražiai darbuojasi.

Šv. Jurgio parapija, gegužės 
20 d. ruošia judamų paveikslų 
programą. Bilietai jau platina
mi. Laikas bus paskelbtas vė
liau.

Gegužės 5 d. įvyks Amžinojo 
Rožančiaus draugijos kortavi- 
mo vakaras. Šv. Jurgio par. sve
tainėje. E. 67 Superior Avė.

Aušros Vartų draugija ruo
šiasi prie metinio parengimo — 
Motinos dienos, gegužės 13. 
Graži programa skiriama moti
nas pagerbti.

Birželio 3 d., Lietuvių Žinių 
skyrius ruošia 8 metų minėji
mą — karnivalą naujoj parapi
joj. * Korcsp. P. G.

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

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

Ir štai giliai vertindami autoriaus darbingumą ir 
atėjo daug tos knygos išleidimo rėmėjų. Vėliausiai į 
knygos “Vytis ir Erelis” garbės rėmėjus, rėmėjus ir 
prenumeratorius įstojo šie asmens:
DLK Vytauto Klubas, Lowell, Mass.................... 10.00
Pola Glugodienė, Detroit, Mich. ......................... 10.00
B. Kavaliauskienė, Chicago, III. ..............................6.00
B. Jakutis, Cambridge, Mass. 5.00
Norbertas Gudaitis, Newton Upper Falls, Mass. . 5.00 
Monika Šeikienė, So. Boston, Mass. ...........
St. Leinartas, Detroit, Mich. .....................
A. J. Pateckis, Hartford, Conn. .................
Kazys Kasparavičius, New Britain, Conn.
D. A. Zaletskas, So. Boston, Mass..............
Juozas Petrauskas, So. Boston, Mass. 
Adv. Antanas O. Shallna, So. Boston, Mass. 
Rev. Jonas Skalandis, Stoughton, Mass. 
V. Jankauskas, Hyde Park, Mass...............
Vladas Jakštas, So. Boston, Mass..............

VYČIŲ ŽINIOS
Vyčių 116-ta kuopa turi 46 

narius, dabar kariuomenėje tar
naujančius. Iš šių narių yra 
viena, Ona šablinskaitė, 
priklauso prie WACS.

Ona įstojo į tarnybą rūgs, mė
nesį. 1944 metais. Pirmas pa
skyrimas buvo į WACS stovyk
lą Fort Dės Moines, Iowa, kur 
per šešias savaites atliko praty
bas kursus. Lapkričio 
kirta į Kariuomenės 
stovyklą. Pampa Field, 
kur dar šiandien tebėr.

Prieš įstojimą. Ona ėjo prak
tiškas slaugės pareigas Valsty
bės ligoninėje, Worcesteryje. ir 
vieno miesto
Kadangi buvo patyrusi ligonių 
prižiūrėtoja, 
sprendė paskirti ją į stovyklos 
ligoninę eiti tas pačias parei
gas. Ten dabar atlieka mielašir- 
dystės darbą, prižiūrėdama su
žeistus karius, iš karo 
parvežtus.

Tuoj po Velykų gavo 
atvažiuoti į Worcesterį
kyti savo tėvelius bei kitus pa
žįstamus. Gražiai išrodė ir ma
tyt, kad kariuomenės gyveni
mas jai tinka. Po dviejų savai
čių atostogų, sugrįžo į savo vie
tą. Texas.

Ona buvo labai nuoširdi ir 
darbšti Vytė. Kuopos darbuotė
je jos veiklumas ne vienai kitai 

j Vytei buvo paskatinimas pana
šiai veikti Vyčių labui. Bile ko
kiam kuopos veikime, Ona vi
suomet buvo darbininkių tarpe. 
Dažnai ji pirmiausiai stojo į 
darbą. Jos įstojimas į tarnybą 
buvo kuopos praradimas darbš
čios narės.

Ši Vytė išsiilgo kuopos susi
rinkimų bei Vyčių veikimo. Ji 
pati tvirtina: “Laukiu tos die j Marijona Grimienė, Dorchester, Mass. 
nos. kada karas užsibaigs ir vėl 
galėsiu būti aktyvi narė. Tik 
tada pilnai supratau Vyčių or
ganizacijos reikšmę ir vertę, 
kada jau negalėjau dalyvauti 
Vyčių bendruose susėjimuose”.

Ona turi seserę Birutą. kuri 
taip pat yra 116-tos kuopos na
rė.

Linkime Vytei Onai Dievo 
palaimos ir geriausio pasiseki
mo.

.. 5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00 

... 5.00 

... 5.00 

... 5.00
. 5.00

... 4.00

... 3.00
3.00 

... 3.00

Klierikas Alb. Kontautas, So. Boston, Mass 
Mrs. J. Okleiterienė, Worcester, Mass........
Elena Liuolienė, Brockton, Mass..................
Peter Svirskas, Haverhill, Mass............................ 3.00
Juozas Markelionis, So. Boston, Mass. ............... 3.00
Bronė Brundzienė, Rego Park, L. I., N. Y................3.00
Jeva Jankauskienė, So. Boston, Mass. .. ....... 2.00
Mary Matioškienė, Nashua, N. H................... _...x 1.00

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Garbės Rėmėjams, 
Rėmėjams ir Prenumeratoriams, prisidėjusiems prie 
Kun. Dr. K. Urbonavičiaus knygos “VYTIS IR ERE
LIS” išleidimo. “DARBININKO” Adm.
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GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONIJOSE *

I

PHILADELPHIA, PA i šv. Jurgio lietuvių parapija 
j šventė savo Globėjo šv. Jurgio 

; šventę. Gausiai dalyvaujantieji 
: maldininkai prašė šv. Jurgio 
i užtarimo. Paukštelis.

men tą
Alti

gėlėm
papuošt;
S?'(t ias.

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite r.’.ums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944

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

šiomis dienomis sueina kun. J.
kunigavi-

Kun. J. Čepukai- 
Šv. Andriejaus par. kle-
Ta proga parapijiečiai 
šaunią pramogą savo

čepukaičiui 25 merų 
mo sukaktis, 
tis yra 
bonas. 
ruošia
mylimą kleboną pagerbei 
žės 27 d.

Sveikiname ir linkime 
kun. J. čepukaičiui 
sveikatoj

kleb. 
geriausios 

ir ilgiausių metų.
J. Kundrotas.

Metines Mirties Sukaktuvės
A. -f- A.

LIUDVISĖ ZINKEVIČIENĖ
Gegužės 3 d. sueina lygiai 

metai, kaip mirties angelas 
paėmė pas save mylimą mo
terį ir vaikų motiną. Liudvi- 
sę Zinkevičienę.

A. a. velionė paliko di
džiausiame nuliūdime vyrą 
Vincą Zinkevičių, dukteris: 
Rožę. Levosę ir Nellę ir sū
nų Joną.

Minėdami liūdnas metines 
mirties sukaktuves, šešta
dienį. gegužės 5 d.. 7 vai. ry
te. Šv. Roko par. bažnyčioje 
bus laikomos trejos Šv. Mi
šios su egzekvijoms už a. a. 
Liudvinės sielą.

močiute, nors jau metai prabėgo nuo tavo 
bet mes niekada neužmiršome tavęs ir neužmiršime 

omet stengsimės atsiminti savo maldose.
Nuliūdę liekame:

Vyt as Vincas, dukterys: Rože, Lovose ir Nelle. 
sūnus Jonas ir Žentai.

PADĖKITE KAILINIUS Į
STORAGE!

G „ 
f ■»

Pranešama, kad šią savaitę 
užsibaigia rūbų rinkimas. Tu
rintieji rūbų dar galite atnešti 
į parapijos svetainę iki šešta
dienio, kur p. J. Kontrimas juos 
priims, šis rūbų rinkimas buvo 
vedamas Amerikos Vyskupų, 
dėl nukentėjusių tautų nuo ka
ro. kurių tarpe randasi ir mūsų 
tėvynė Lietuva.

Po penkių savaičių sirgimo, 
baigia pasveikti p. S. Pilkonis. 
p. Pilkonis kiek pasveikęs.atlie- 
ka kasdieninį darbą, bet vėliau 
turėsiąs pergyventi sunkią ope
raciją. p.p. Pilkumų sūnus Vy
tautas šiuo tarpu randasi Pran
cūzijoje.

Leit. Malvina Zapenaitė, 
balandžio 26 d. grįžo pas savo 
tėvelius pp. Stasį ir Julią Zape- 

■ nūs. gyv. 288 Lavvrence St.. • 
Lawrence. Mass.. iš Indijos, kur 

i ji slaugė mūsų kareivius.
Slaugė Malvina Zapenaitė i- 

stojo karo tarnybon gegužės 
mėn. 1942 m. Tais pačiais me
tais ji buvo išvežta į užjūrį. A- 
pie metus laiko buvo Persijoj, o 
iš ten nuvyko į Indiją.

Grįžo iš Indijos į namus karo 
lėktuvu. Ilga kelionė nuvargino. 
Bet Įeit. Malvina Zapenaitė. pa- 

j ilsėjus kiek pas savo tėvelius. 
Į nei kiek neatrodo nuvargus. 
Trečiadienį, gegužės 2 d. Įeit. 
Malvina lankėsi •‘Darbininko” 
redakcijoj.. Ji labai gerai atro
do. nežiūrint to. kad ji slaugė 

i mūsų karius tokiose šalyse, kur 
i tik skurdas ir vargas, ypač pa- 
I prastiems darbo žmonėms, 
į Leit. Malvina Zapenaitė prieš 
įstojant karo tarnybon buvo 
veikli šv. Pranciškaus lietuviu 

i parapijoj. Kleb. kun. P. M. Ju- 
i ras visuomet apie ją labai gra- 
I žiai atsiliepė. Tikrai džiugu bu- 
' vo sutikti Leit. Malviną, kurios parapijos svetainėje įvyko Mo- 
I tėvelis p. Stasys Zapenas yra terų S-gos 22 kps. susirinkimas. 
• buvęs "Darbininko" spaustuvės Sąjungietės nutarė Motinos die- 
vedėjas, ir iki šiol pp. Zapenai; noje turėti šv. mišias, bendrai 

lyra nuoširdūs "Darbininko” rė- priimti šv. Komuniją ir taipgi 
' mėjai. turėti bendrus pusryčius.

Leit. Malvina Zapenaitė (slau- 
, gė i grįš į karo tarnybą gegužės 
: 19 d.. į North Carolina.

Linkime Leitenantei Malvinai
: Zapenaitei maloniausių atosto-' 
' gų ir Dievo palaimos karo tar- i 
’ r.yboje!

. šiomis dienomis p. E. Potem- 
bergienė minėjo savo gimtadie
nį. Ji susilaukė nuo savo drau
gų sveikinimų ir gražių dovanė
lių. p.p. Potembergų sūnus Juo
zas randasi kur 
je. Linkime p. 
susilaukti dar 
gimtadienių.

nors Vokietijo- 
Potembergienei ■ 
daug panašių,

I

' ■" ■

Sekmadienį, gegužės 6 d. mū-
/

sų par. bažnyčioje įvyksta per: 
visas šv. mišias specialė kolektil 

•dėl N. J. Seselių namo Brock-i 
' tone. Seselės po mišių prie durų I 
j priims aukas iš geraširdžių au-l 
kotojų.

i _ . iGegužės 1 d. mūsų par. baž
nyčioje prasidėjo gegužinės pa
maldos. Pamaldos įvyksta ry 

;tais ir vakarais, antradieniais 
' ir penktadieniais. Parapijos kle
bonas kun. P. J. Juškaitis ragi
na visus per visą mėnesį mels
tis už teisingą taiką, žūstančius 
karius ir Lietuvos laisvę.

Sekmadienį, balandžio 29 d.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMOS

KONCERTAS

ALBINA ANTANAITYTĖ, 
gabi smuikininke ir jos trio — 

smuiką, cello ir piano.

RAPOLAS JUŠKA,
Amerikos įžymiausias Basas.

Gegužes-May 20,1945
JORDAN HALL

Huntington Avė., Kampas Gainsboro St 
Boston, Mass.

3:30 Valandą po pietų

Šį koncertą ruošia Lie
tuvių Darbininkų Radio 
programa.

Sekmadienį, Gegužės- 
May 20, 1945, visi keliai 
veda i JORDAN HALL, 
Huntington Avė., kam
pas Gainsboro St., Bos
ton, Mass.

ANNA KASKAS,
Įžymiausia Amerikos Kontralto, 

Metropolitan Operos Artiste.

Lietuvių Darbininkų 
Radio programa įvyksta 
kiekvieną šeštadienį nuo 
1:30 iki 2:30 vai. po pietų 
iš WESX stoties, Salėm, 
Mass.

Pasukite savo radio ro
dyklę ant 1230 kilocycles 
ir klausykitės lietuvių 
radio programos šešta
dieniais.

¥

Kviečiame iš anksto įsigyti tikietus. 
TIKIETŲ KAINOS — $1.20, $1.80, $2.40, pri- 
skaitant valdžios taksas. TIKIETŲ GALITE 
gauti pas pardavėjus, DARBININKO ir RA- 
DIO OFISUOSE, 366 W. BROADVVAY, SO. 
BOSTON, MASS. Tel. SOUth Boston 2680 ar
ba NORwood 1449.

Visus nuoširdžius prietelius ir rėmėjus 
kviečiame dalyvauti koncerte. RENGĖJAI.

*

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

BROCKTON, MASS.
VIEŠAS KVIETIMAS

Šv. Roko lietuvių parapijos 
klebonas kun. J. švagždys ir 

I Federacijos skyriaus pirminin
kas p. J. Treinavičius kviečia 
visus lietuvius katalikus iš visos 
Naujos Anglijos į Brocktoną — 

Į Federacijos apskričio šaukia
mą seimelį, kuris įvyks sekma-1 
dienį. gegužės 6 d.

Seimelis prasidės iškilmingo
mis pamaldomis 10 vai. rytą. 
Atitinkamą pamokslą pasakys > 

■svečias kunigas.
Seimelio sesijos prasidės 1! 

vai. po pietų, parapijos salėje.
Vietiniai Federacijos nariai ir 

bendrai visi katalikai kviečiami 
: dalyvauti. J. Jeskeliavičius.

I

ANTANAS STANKŪNAS, 
L. Vyčių 18-tos kuopos, Cam
bridge, Mass., linksmas ir veik
lus vytis, kviečia visus Cambri- 
džiečius Į bendrai rengiamus su 
So. Bostonu šokius, kurie Įvyks 
geg. 12, Konmore viešbuty, Bos
tone.

LEWISTON, MAINE
Nors Levvistone yra nedidelė 

lietuvių kolonija, bet čia esama 
' apie 13 organizacijų. Šv. Baltra- 

Tą pačią dieną LDS 65 kuopa i mieJaus organizacija yra di- 

minėjo savo Globėjo Šv. Juozą-j džiausią. Ji turi apie 200 narių 
po šventę. Kuopa užprašė šv.;ir savo nuosavybę— gražią salę, 
mišias už mirusius ir gyvus na-i Nors kitos organizacijos nėra 
rilis ir visi nariai jose dalyvavo. gausios nariais, bet pasižymi sa- 
Iš svetainės visi bendrai suėjo į'vo veiklumu, 
bažnyčią ir laike šv. mišių ben !

me. Misijonierius už tai pagyrė 
ir kvietė visuomet visas gies
mes, kurias gali, giedoti ben
drai.

Vakarienė Su Gražia 
Programa

Motinų Dieną, gegužės 13 
vai. vakare. Nuolatinės Pagal-

d..

411 washington street
BOSTON, MASS.

6
bos Panos Švč. Moterų Draugi
ja ruošia šaunią vakarienę su. 
gražia programa, kurią išpildys 
mokyklos vaikučiai Seselių va
dovybėje. Vakarienė bus puiki, 
nes tai ją pagamins geriausios 
Brocktono šeimininkės. Girdė
jau. duos skaniausių kilbasų su 
kopūstais ir kitų skanių dalykų, j mokslais 
Vakarienė bus parapijos apati
nėje salėje, o po vakarienės 
programa viršutinėje salėje.

Ši vakarienė yra Jubiliejinė 
Vakarienė, nes Nuolatinės Pa
galbos draugija šiemet mini 35 
metų savo gyvavimo sukaktį. J 
šį parengimą yra 
Brocktoniečiai ir 
tuviai. Rengėjos 
siems svečiams 
"good time”.

kviečiami visi 
apylinkės lie- 
užtikrina vi- 

ir viešnioms

Laike vakarienės Tėv. Juve
nalis Liauba savo trumpoje kal
boje nušvietė Roosevelto asme
nybę ir jos reikšmę Amerikai. 
Tėv. Just. Vaškys kalbėjo apie 
a. a. F. D. Roosevelto darbus vi
daus ir užsienio politikoje. Tėv. 
Justinas plačiai nušvietė Roose
velto nuopelnus taikai. Baigda
mas kalbą, Tėv. Just. Vaškys 
kvietė visus pasimelsti už miru
sio prezidento vėlę ir savo mal
doje prašė palaimos naujajam 
prezidentui Harry S. Truman.

Visų dėmesį atkreipė A. A. F. 
D. Roosevelto gražus paveiks
las salės scenoje.

Prie vakarienės paruošimo ir 
laike vakarienės gražiai patar
navo 
p.p. M.
Kalvelienė, 
Šabanienė, 
Daunienė.
Simokaitienė. Z. Baniulaitė,
Sabanaitė, Rudokienė. M. Dau-

Lewistone yra ir ALRK Mote- 
drai priėmė šv. Komuniją. Po Sąjungos 6 suopa. Kuopa tu- 

i pamaldų įvyko bendri pusryčiai. r* aP*e 30 narių. Narės yra pa- 
I Dalyvavo apie 40 narių. Buvo vyzdingos ir tvarkingai kas mė- 
1 malonu matyli veikėją ir daini- nesi dalyvauja susirinkimuose, 
ninkę p. Oną Skirkevičienę. kuri; Balandžio 14 d. ALRK Moterį! 
nors dar nėra visiškai pasvei- Sąjungos Kuopa surengė paka
kus. bet dalyvavo kartu. 'rien? šv- Baltramiejaus salėje.

Po pusryčių įvvko susirinki-, Leuistono lietuviai gausiai da- 
Komisija pranešė, kad kor->'avo vakarienėje. Vakarienė- 

I je dalyvavo ir Lietuvos Pranciš
konai — Tėv. Just. Vaškys. 
Tėv. Agnelius Krasauskas. Tėv. 
Juvenalis Liauba ir Tėv. Stanis
lovas Deksnis.

i Vakarienė praėjo
• nuotaikoje. Numatytoji vaka- 

g d ^Irienei programa negalėjo įvyk- 
į ti, nes tuo metu buvo miręs A- . m i Ir it n n T~\

mas.
tavimo vakarėlis įvyks sekma
dienį. gegužės 6 d. Taipgi nu
tarta surengti vakarėlį parapi- 

' jos naudai. Išrinkta komisija, 
būtent, pp. Teklė Mitchell’ienė 

; ir Ona Nadzeikienė.
šeštadienį, gegužės 5 d. Cam

bridge sąjungietės yra pasiren
gusios Darbininkų radio 
ramoje išpildyti dainomis 
ramos dalį. Laukiame.

prog- 
prog- 
A. D.

Sekmadienį. gegužės

NASHUA, N. H.
Kazimiero parapijos

sekančios lewistonietės:
Varneckienė, pirm.;

E.
Z.

T.

Eismantienė, 
Norbutienė. 
Adomaitienė,

T. 
M.
U.
B. 
M.

liūdesio nįenė. U. Stasiulienė ir E. Ba-
niulienė.

Vakarienės rengėjos gavo ne-
vai. po pietų jvyks parapijos!merikos prezidentas F D Roo. mažą pajamų. Is viso gauta pel- 
choro teatras ir koncertas pa-iseveltas. no aP^e $100.00. Leicistonietė.

Šv. 
nyčioje. balandžio 29 d. užsibai
gė šv. misijos, kurias skelbė Tė
vas Pr. Aukštikalnis, S. J.

Lietuviai katalikai pasinau
dojo šiomis misijomis, ypač pa- 

apie Saldžiausią Jė
zaus širdį. Nemažai žmonių įsi
rašė į Maldos Apaštalavimo 
draugiją.

Kas vakarą labai gražiai gie
dojo choras, vadovaujamas var
gonininko Jono Tamulionio. 
Taipgi visi maldininkai giedojo 
Švč. Marijos giesmę ir Laba 
Nakt. Tas giesmes klebonas at
spausdino, padalino maldinin
kams ir pats vadovavo giedoji^

rapijos bažnytinėje svetainėje. 
Mūsų kolonijai tai naujiena, nes. 
tokio parengimo nebuvo per 
keliatą metų. Man teko matyti 
praktiką komedijos “Vaiduok- 

ilė”. Tai labai juokinga komedi- 
. ja. Svarbiausią rolę vaidina pats 
choro vedėjas, p. J. Tamulionis 
Taipgi puikiai pasirodo vyrų 
kvartetas, trio, duetai ir solo.

Nashua’iečiai ir iš apylinkės 
i lietuviai turėtų gausiai ateiti į 
ruošiamą vakarėlį, nes visas 

: }>elnas skiriamas naujų vargo- 
’nų fondan. Mūsų bažnyčiai būti
nai reikalingi nauji vargonai. 
Pažymėtina, kad jaunų Merginų 
ir Moterų klubas yra išrinkęs 
komisiją, būtent, pp. Marijona 
Sveklaitę ir Aleną Kudzmienę 
darbuotis naujų vargonų fon
dui. Dzūkelis.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

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

į

430 BROADWAY • SOUTH BOSTON



Penktadienis, Gegužes 4, 1945

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

DAKTARAI

Šou 4476

PRADŽIA YRA. Praeitą sek
madienį, šv. Petro par. bažny
čioje ir bažnytinėje salėje su
rinkta aukų $2,119.42 Jėzaus 
Nukryžiuoto Seselių naujam na-

0ARB1N1N KAS

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR.AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay 

So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

mui pirkti, Brocktone. Tuomi 
prasidėjo šios kolonijos vajus 
sukelti apie $10,000, minėtam 
kilniam tikslui.

Vajui varyti yra susirašę di
delė komisija, vadovybėje kun. 
Alberto Abračinsko, kurs savo 
ir savo tėvų vardu, paklojo 
$500. Komisija daro ir darys ką 
galės. Mes darykime ką mes ga
lime.

Šiuo reikalu J. E. Arkivysku
pas savo laiške klebonams rašo:

“The Sisters need help in get- 
ting a start. Will you please 
gi ve them a helping hand? To 
this end I give you permission 
to have a collection in your 
church for the Sisters.

With wnat they have and 
with what our good friends in 
the Lithuanian parishes vvill 
give them I am sure they have 
good start... Please do me the 
favor of bringing this matter to 
the attention of any prosperous 
individual benefactors.”

Uoli komisija ieško po visą 
Bostoną tokių “prosperous indi- 
viduals”. Juos norime užvar
dinti fundatoriais.

* “ 1 sirinkimą kviečiami visi, kurie 
tik įdomauja vajumi Seserų 
naujam vienuolynui.

Sekmadienį, 9 vai. ryte, bus 
giedamos šv. mišios Leono ir 
Onos Stoškų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga pa-! 
dėkoti Dievui. Jubiliejatai paau
kojo bažnyčiai brangų mišiolą.

Prezidentas kviečia žmones 
melstis — ypatingai būsimoje 
laimėjimo dienoje. Katalikai 
turėtų panorėti melstis, ypač 
Paliaubos dienoje — sueiti baž
nyčion, prie Marijos altorių.

Nuoširdžiai raginame visas' 
So. Bostono lietuvių katalikųJUL1A NEVRONYTĖ,

Lietuvos Vyčių 17-tos kuopos draugijas siųsti atstovus į Nau
darbšti narė ir Spring Frplic šo--J05 Anglijos lietuvių katalikų 
kių rengimo komisijoj energin- sekmadienį, geg. 6 d., į
ga darbuotoja, nuoširdžiai ragi- ^v- lietuvių par., Brocx-

'ton, Mass.
Seimelis prasidės pamaldomis 

10 vai. rytą, o sesijos prasidės 1 
vai. po pietų.

na jaunimų ir jų tėvelius bei mo
tinėles atvykti į linksmutį va
karą, kuris įvyks geg. 12, Ken- 
more viešbutyj, Bostone.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

I

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

LUCIJA MARKUNA1TE, 
L. Vyčių 17-tos kuopos veikli 
vytė. Ji yra rengiamų šokių — 
Spring Frolic, kurie įvyks gegu
žės 12, Hotel Kenmore, Bostone, 
Tikietų platinimo komisijoj ir ji 
nuoširdžiai kviečia į tą jaunimo 
parengimą visus — jaunimą ir 
senimą, o ypač svečius - vyčius 
iš kitų kolonijų ir karius.

Šią savaitę įstojo į eilę funda
torių ir rėmėjų Seselių Jėzaus 
Nukryžiuoto naujo vienuolyno, 
Brocktone, šie asmenys, auko
dami:

Po $110. — N. N., ir N. N.
Po $100. — p.p. Juciai, kurių 

dvi dukteri jau yra Jėzaus Nu
kryžiuoto Seselėmis, Petras ir 
Magdalena Jesukevičiai ir duk
tė Alena.

$45. — Lt. Komandantas An
tanas Barkauskas ir jo žmona 
Ona (Kasparaitė).

$25. — Grasilda Martinkienė.
Po $10. — Motiejus ir Stanis

lava Matačiūnai, Martinas ir 
Ieva Kudarauskai, J. ir Agota 
Kasparai, graborius S. Barase- 
vičius ir Jokūbas ir Ona Brei-j

ai.
Komisija rėmėjų yra labai dė

kinga fundatoriams ir auklėto
jams bei rėmėjams už didelį ma(įijenį, geg. 6 d., š. m., bažny- 

tinėje salėje, po 11:30 šv. mi
šių. Valdyba.

J. E. Arkivyskupas R. J.

Maurice J. Tobin,
Massachusetts valstybės Gu
bernatorius ir nuoširdus lietu
vių rėmėjas, maloniai sutiko bū- 

, iti Lietuvių Radio programos 
r°CK KONCERTO, kuris įvyks sek

madienį. gegužės 20 d., 3:30 vai. 
po pietų, Jordan Hali, Bostone, 
Garbės pirmininku.

Gub. Maurice J. Tobin linki, 
kad KONCERTAS pavyktų. Jis 
savo laiške pareiškia, kad jei

lankymo proga nusipirko me
daus ir pasižadėjo neužilgo į- 
stoti į Vytis ir Erelis rėmėjus.

P-nas Vinciūnas yra LDS 8 
kp. kasininkas ir nuoširdus 
“Darbininko” rėmėjas. Jis 
smarkiai sirgo per 3 mėnesius. 
Dabar jau baigia pasveikti.

Lankėsi inžinierius 
Karbauskas-Kirby iš 
Illinois.

Ketvirtadienį, geg. 3 
bininko” redakteijoj 
kun. P. M. Juras. LDS Centro 
pirmininkas. Nukryžiuotojo Jė
zaus Vienuolyno naujo namo 
fondo vajaus reikalu.

Susitarta atnaujinti “Darbi
ninke” skyrių — KRISTAUS 
VYNUOGYNE, kurį vedė kape
lionas K. Jenkus. Redakcijos 
kviečiamas, kun. P. M. Juras 
apsiėmė šį skyrių vesti ir suda
ryti to skyriaus redakcijos ko
misiją.

Antanas 
Chicago.

d. “Dar-
lankėsi

Leverett Saltonstall,
Jung. Valstybių Senatorius iš 
Massachusetts valstybės ir arti
mas lietuviams bičiulis, 
ninko Radio programos

1 jas, maloniai sutiko būti 
CERTO Komiteto Garbės 
ninku.

Senatorius Saltonstall
kad KONCERTAS pavyktų 
kad lietuviai gausiu jame daly
vavimu paremtų .savo radio 
programą.

I
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Pristatome Vynų, Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos 
gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:

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

220 E St., Tel. ŠOU 3141. So. Boston, Mass.
• ’ - - «s “Z * r

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 Broadway, South Boston, Mass.

I
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i Take Years From Your 
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.
Special from 8:30 A. M. to 10:30 A. M. 

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

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston. Mass.

Experienced Manicurist always present 
No Appointment Necesary

Hotirs 8:30 to 5. Orx>n Thursdav Evenings

Cushing, D. D., bal. 18 d., savo nesusidarys kokių kliūčių, tai 
laiške klebonams prašo, kad vi- j įr koncerte dalyvaus. Nuo- 
sos aukos Jėzaus Nukryžiuoto1 širdžiai dėkojame už linkėjimus 
C? z-. w i. i • • • . > V <

Nuo-

Seselėms naujam namui pirkti jr pasitikime, kad Naujos An- 
L-Z 1 x 4“ z—, v*. wf « • ■ « • , ••• •• — •ghjos lietuviai įvertins musų j- 

žymiuosius artistus - daininin
kus, kurie išpildys koncerto 
programą, ir taipgi įvertins 
garbingų asmenų sveikinimus 
ir linkėjimus ir gausiai daly
vaus koncerte.

Brocktone, būtų prisiųstos j po
rą savaičių.

Trečias Arkivyskupo laiškas 
praneša, kad jis atnaujina Jė
zaus Nukryžiuoto Seselių vie
nuolyno rėmėjų centrą ir prašo 
klebonų atnaujinti rėmėjų sky
rius.

Šiuo nauju reikalu įvyksta 
svarbus susirinkimas, bažnyti
nėje salėje, sekmadienį, po miš
parų.

duosnumą. Tuo džiaugsis J. E. 
Arkivyskupas ir Seserys vie
nuolės.

Komisija skatina būsimus 
fundatorius ir rėmėjus tuojau 
stoti eilėsna. nes norime šio 
sėkmingo vajaus rezultatus per. 
duoti Seserims kogreičiausiai.

Lengviausis būdas aukas pri
duoti yra vokeliais įmesti jas į 
kolektorių dėžutę sekmadie
niais. Reikia aiškiai pasirašyti 
vardą ir antrašą. Galima jas at
nešti ir į komisijos 
mus, bei asmeniškai 
komisijai, kunigams 
lems.

Susirinkimas

A.L.R.K. Moterų Sąjungos 13 
kuopos susirinkimas įvyks sek-

Pasidavė Operacijai

Pataisoma Klaida

Darbi- 
rėmė-
KON-
pirmi-

★ Visuomet atsimink, kad 
šiais metais per Sekmines, 
gegužės 20 d., 3 vai. po pie
tų, įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Radio programos la
bai puikus koncertas. Ti
kietus įsigyk iš anksto. 
Kreipkis: 366 W. Broad
vvay, So. Boston 27, Mass. 
Telefonas — ŠOU 2680.

linki, 
ir

15c. ir pasiųskite, DARBININ
KAS, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

ŠV. ONOS NOVENA
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Pereituose “Darbininko” nu
meriuose tilpo žinutės, kad pa
nelė Grimiūtė jau buvo išvažia
vus pirm tikro jos išvažiavimo 
laiko ir kad jos išleistuvių va- 
karėlyj dalyvavo Mr. J. Casper. 
Turėjo būti — panelė Grimiūtė 
išvažiavo į paskyrimo vietą ba
landžio 28 d., o išleistuvių ban
kiete dalyvavo ponia Kasparie- 
nė. Atsiprašome už klaidas.

Rup.

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

i

Šiomis dienomis pasidavė o- 
peracijai gerai žinomas veikė
jas ir Vyčių narys, Pranas Vaš-i 
kas, gyv. Newark, N. J.

Linkime greit pasveikti 
• grįžti į namus. **..

LANKĖSI

susirinki-j 
priduoti, 
ar Sese-J I i

susirinki-Svarbus komisijos 
mas įvyks, tuojau po mišparų 
sekmadienį, geg. 6 d., bažnyti
nėje salėje, W. 5th St., So. Bos
tone. T šį svarbų komisijos su-

Susilaukė Dukters

I
Pirmadienį, bal. 30, vakare, 

“Darbininke” lankėsi viešnios— 
panelė Stella Brožaitė iš Cicero, 

- į ir j III., L. Vyčių Centro Valdybos 
A E L. v’ice pirmininkė ir p-lė Teofilė 

Aukštikalnytė iš VVorcester, L. 
Vyčių Centro prot. sekretorė. 
Jas lydėjo L. Vyčių Centro pir-

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

PARSIDUODA ŪKIS
$1500 įmokėti, 9 kambarių 

namas su 240 akerių žemės ir 
miško. Pastatai geram stovyj, 
elektrifikuoti. Kaina $15,200. 
Rašykite Mr. Douglas, Fort 
Plain, New York. (8)

Pirmadienį, bal. 30, Carney ii'jmininkas Pr. Razvadauskas. 
goninėje belaukiant p.p. Ado-: 
mas ir Suzana (Jarmaiavičiū- 
tė) Barauskai, gyv. W. 8th St.. 
susilaukė naujagimės dukrelės. 
Dabar jie augina dvi dukreles.

Remk šios šalies apsigynimų! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

DIAMOND CAFE

Patarnavimas kuogeriausias.
< ? ■• ■ r *.

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

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

’ * ? <
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$85.00 up 
32.00 u p

Factory to you
Monuments 
Markers

Ali lettering and delivery
anywhere in New England 

Writc for catalog

Memorial Granite Co., Ine.
159 Hancock Street

Quincy, Mass.

Panelė Stella Brožaitė ir Teo
filė Aukštikalnytė aplankė ir 
savo bendradarbę vytę panelę 
Feliciją Grendelytę, kuri yra L. 
Vyčių Centro fin. sekretorė.

Atrodo, kad L. Vyčiai nemie
ga. Jie šiuo laiku veda naujų 
narių vajų; rengiasi prie “Vy
ties” jubiliejinio bankieto. kuris 
įvyks birželio 6 d. viešbutyj-Ho- 

jtel Touraine, Bostone. Ir taipgi 
.planuoja rudenop surengti gra
užų seimą Chicagoje.

Antradienį, “Darbininke” lan
kėsi kun. Al. Abračinskas. kuris 
rūpinasi Jėzaus Nukryžiuoto 

i Seserų vienuolynui naujo namo 
į nupirkimui sukėlimu reikalin
gos sumos finansų. Jis yra įsi
tikinęs, kad jeigu tik visi vienin
gai dirbsime ir jeigu tik bus 
nuoširdžiai suprastas svarbu
mas dalyko, užsimota suma 
sukelti bus su kaupu surinkta.

Taipgi antradienį lankėsi bu- 
ivęs Brocktono vargonininkas 
! Jonas Vaičaitis. Jis rengiasi 
• prie pokarinio biznio radio iri 
(fotografijos reikmenų srityje, 
i Trečiadienį lankėsi kun. K. 
jVasys, Aušros Vartų par. klebo
nas, Worcester, Mass. Atsilan- 

jkymo proga paliko spaudos dar
ybų.
j Trečiadienį lankėsi biznierius 
i Vladas Jakštas. Atsilankymo 
' proga įstojo į Vytis ir Erelis 
. knygos rėmėjus. aukodamas 
j knygos fondan $5.00.

Tą dieną lankėsi Aleksandras 
Vinciūnas iš Somervilio. Atsi-

I
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Adv. Juozas Cunys, 
Suffolk County prokuroro asis
tentas ir Darbininkų Radio 
KONCERTO Komiteto pirmi
ninkas.

Adv. Juozas Cunys pirmasis 
kalbėjo pradedant radio prog
ramos valandą kovo 17 d. Jis 
pirmasis kvietė visus Naujosios 
Anglijos lietuvius gausiai daly
vauti koncerte, sekmadienį, ge-, 
gužės-May 20. d.. 3:30 vai. poi 
pietų, Jordan Hali, Bostone.

Mes džiaugiamės turėdami 
KONCERTO Komiteto pirmi
ninku adv. Juozą Cūnį, nes jis 
yra tikrai nuoširdus darbui, ku
rį jis pasiima. Turime pažymė
ti. kad ne tik adv. Juozas Cu
nys darbuojasi, kad koncertas 
būtų sėkmingas, bet ir jo žmo
na. p. Bronė Cunienė, kuri pe- 

; reitą šeštadienį pasakė gražią
kalbelę per radio, ir ji yra Kon
certo Tikietų Platinimo Komisi
jos pirmininkė.

r
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GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKC 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

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

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

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

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded
Local & Long

Distance

t

Į
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Moving

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

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609



Penktadienis, Gegužės 4. 1945 DARBININKAS 8
mėnesį iš kurios nors ydos arba 
įsigyti kurią nors dorybę.

3. Kas rytą paaukoti Dievui 
visus savo dienos darbus Mari
jos garbei.

4. Dalyvauti, kiek galima, 
šv. Mišiose ir viešose pamaldo
se. kur jos yra. Marijos garbei.

5. Paskatinti kitus, jei turime
progos, prie pamaldumo į Švč. 
Panelę. Ona Norkiūtė.

nio atjaunėjimo parapijos meti
nė šventė. Ne vienas dalyvis 
šiose iškilmėse negali išvengti 
atsiminimo ir pergyvenimo savo 
pirmos Komunijos dienos. Tai 
tikrai diena, kurią Viešpats pa
daro visiems Jį mylintiems.

10 vai. ryte įvyks šliūbas pa
nelės Višniauskaitės ir Brooks.

i 
i
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MOSI) SODALIETĖS
?L %

-«>

GEGUŽES - MARIJOS MENUO

I

Katalikų Bažnyčia ski
ria kiekvieną metų dieną, 
kuriam nors šventajam, 
kuriuo pavyzdžiu ji ragi
na mus sekti, švenčiausia
jai Panelei Marijai, Dievo 
Motinai, visų šventųjų Ka
ralienei, ji skiria visą mė
nesį ir kviečia mus ypatin
gu būdu garbinti ir mylėti 
savo dangiškąją Motiną.

Marijai yra skiriamas 
gegužės mėnuo, kuris pa
maldiems katalikams, y- 
pač mums sodalietėms. y- 
ra gražiausias iš visų mė- 
nesis metuose. Puikus jis 
yra gamtos atžvilgiu, bet 
dar puikesnis Marijos mė
nuo yra malonės atžvilgiu, 
nes jis yra paskirtas Ne
kalčiausiajai Motinai.

Brockton, Mass.
Kviečiamos Visos

Sodalietės

Brocktono Sodalietės Rengiasi 
Paminėti Pasaulio Sodaliečių 

Dieno ir Motinos Dieną.
A

..•1
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Pas Dievulį Visagalį
Tu turi didžiausią galią — 
Gelbėk tad vargam mus puolus, 
Mes maldoj gi būsim uolūs.

Būdas Tinkamai Praleisti 
Gegužės MenesįŠvenč. Panelės Skiriamų 

Gegužės Mėn. Pamaldų 
Kilmė

Šešioliktojo šimtmečio 
pirmoje pusėje Tėvas Lo- 
lomen, vienos Jėzuitų kole
gijos Italijoje profesorius, 
pasiūlė savo mokiniams 
atlikti kiekvieną dieną per 
visą gegužės mėnesį spe
cialias pamaldas į Dievo 
Motiną. Gražus pasiūly
mas buvo jo mokinių 
džiaugsmingai priimtas, ir 
viename klasės kampe ant 
stalo atsirado švenč. Pa
nelės statula. Prieš tą kuk
lų altorėlį, papuoštą gėlė
mis, garbingasis Tėvas su 
savo mokiniais kasdien 
kalbėdavo tam tikras mal
das Marijos garbei ir at
likdavo trumpą mąstymą 
apie jos dorybes.

Kolegijos Tėvai su dide
liu pasitenkinimu pastebė
jo uolų pamaldumą, ku
riuo nuo to laiko pasižy
mėjo ši klasė, ir matė, kaip 
patiko šios pamaldos Švč. 
Dievo Motinai.

K.tų metų gegužės mė
nesį. pamaldos prasidėju
sios vienoje klasėje, buvo 
įvestos visoje kolegijoje. 
Jų vaisiai buvo labai džiu
ginantys. Jaunuoliai, ku
rie pirmiau buvo nesuval
domi, dabar tapo klusnu
mo ir nuolankumo pavyz
džiu: tie. kurie buvo apsi- galybe. Stovėjai prieš ma
ldelę savo tikėjimo parei- ne, kad tartumei paskuti- 
gų praktikavime, dabar 
skubėjo prie klausyklos;
nepaslankūs 
mokiniai 
ir tiksliai 
pareigas.
r.-

1. Priimti šv. Komuniją nors 
kartą per mėnesį, geriau, jei 
galima, mėnesio pradžioje.

2. Stengtis pasitaisyti per tą ■ rengime.

Sekmadienį, gegužės mėn. 13 
d., viscs sodalietės renkasi pa
rapijos salėje ir organizuotai ei
na šv. mišių, kurios bus 8:30 v. 
šv. mišias ir šv. Komuniją au
kosime už savo gyvas ar miru
sias mamytes ir už viso pasaulio 
sodaliečių veikimą.

Po šv. mišių visos sodalietės 
(ir kitos, kurių motinos norėtų 
dalyvauti) su savo mamytėmis 
vėl grįžta į salę, kur bus paruoš
ti pusryčiai ir pačių sodaliečių 
atliekama programa — muzika, 
dainos, deklamacijos.

Visas sodalicijos nares kvie
čiame pagerbti savo brangias 
mamytes ir dalyvauti šiame pa- 

Komisija.

Įžanginė Procesija
Pirmadienį, bal. 30 d. mokyk

los vaikučiai sveikino gražųjį 
geg. mėn., skiriamą Marijos 
garbei, iškilmingai bažnyčion į- 
nešdami Marijos Gegužės Kara
lienės statulą. Gėlėmis skonin
gai apkaišyta. Marijos stovyla 
buvo atnešta iš mokyklos baž
nyčion. Procesijos tvarka buvo 
sekanti. Įeinant bažnyčion buvo 
giedama “Sveika Marija, Dievo 
Motina”. Nešant stovylą apie 
bažnyčią vaikučiai sveikino Ge
gužės Karalienę giesme — 
“Sveika Marija Dangaus Lelija” 
ir “Avė Maria". Padėjus stovy
lą sanktuarijoj. visi užtraukė 
“Nešk Gėles Puikiausias”. Gie
dant šią giesmę, visi dideli ir

maži Marijos vaikeliai nešė ir 
Įėjo gėles prie Marijos kojų. 
Tai buvo jaudinantis reginys.

|
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PASKUTINE MOTINOS AŠARA
—

Aš neprisimenu tos va- maldos liūliavimais ir lei- 
landos, kada pirmą sykį dai man stebėti ašarą. Mei- 
pajutau tavo žvilgsnį. Gal lė yra gyvenimo esmė, nes 
tai buvo gegužės rytą, kai Dievas yra meilė. Malda 
žydi obelys ir į vakarus yra kelias, kuriuo meilė į- 
plaukia šilkasparniai de- eina į sielą. Ašara plauja 
besėliai? O gal gegužės va- kaltę ir skaistina sielą, nes 
karą? Taip, tai gegužės meilė tarpsta tik skaisčio- 

; vakarą aš pirmą sykį pa- je sieloje, 
jutau tavo žvilgsnį, krin
tantį ant mano lopšio. Ta
vo žvilgsnyje spindėjo 
meilės galybė. Tavo lūpas 
tuomet puošė maldos žo
džiai. O tavo akyse lyg per- 

!las spindėjo ašara. Aš žiū
rėjau tuomet dar kūdikio 
akutėmis į šį trejopą vaiz
dą. Skendau jo gelmėse, man surengė tokį gražų gimta- 
bet jo reikšmės suprasti 
nepajėgiau. Kažko buvo 
gūdu ir liūdna, bet drauge 
taip ramu, ramu. Ir su tuo 
ramumu užmigau giliu kū
dikio miegu.

Po daugelio metų vėl pa
mačiau tave, o motina, su 
tuo pačiu žvilgsniu, ku
riuos anuomet žvelgei į 
mano lopšį. Stovėjai prieš 
mane su ta pačia meilės

P. Kavaliauskaitė.

Nuoširdžiai Ačiū!

p. Ona Norkiūtė,
Naujos Anglijos Sodalicijos ap
skričio prefekte.

Pasiaukojimas
Sudėję gėles prie Marijos ko

jų, visi atkalbėjo Pasiaukojimo 
Aktą ir dar kartą Ją sveikino 
giedodami “O Marija, Mano 
Džiaugsme!” švč. Sakramentas 
buvo įstatytas ir trumpas pa
mokinimas duotas. Tuomet visi 
esantieji bažnyčioje atgiedojo 
P-lės švč. Litaniją. Sekė “Tan- 
tum Ergo”, Palaiminimas ir 
“Garbinkime”. Apeigos užsibai
gė giedojimu “švenčiausia Pa 
na”. Nuopelnas šios gražios į- 
žanginės procesijos pridera Se
sutėms Mokytojoms Kazimierie- 
tėms. Didžioji metinė procesija, 
kuri, šįmetą įvyks Motinų Die
noje. geg. 13 d. yra skaitlinges- 
nė. turi daugiau įvairumo, ta
čiau viską palyginus ne daug 
ką viršija šią pirmą Marijos pa
sveikinimą. Gaila tik. kad mūsų 
lietuviai toli nuo bažnyčios gy
vendami, negali skaitlingiau 
atsilankyti į gegužines pamal
das.

Kun. Antanas Dubinskas išmo Į pašauktas karo tarnybon, 
kino ir pakrikštino kataliku p.j 
Brooks ir jis atnašaus jų vestu-į 
vių mišias. Apie tai parašysim: 
kitą savaitę.

11 vai. bus iškilmingos mišios, 
užprašytos svetimtaučių, kurie 
myli šv. Alfonso bažnyčią. Mi-' 
šios bus atnašaujamos už baž
nyčios geradario tėvelius.

4 vai. po pietų misijonierius; 
tėvas Jėzuitas kun. Kidykas 
pradės prieš - Motinų dieną MI-; 
SIJAS. Kun. klebonas dr. Men
delis šią savaitę pasiuntė atsi-i 
šaukimą į visus lietuvius kvies-’ 
damas juos dalyvauti šioj bran
gioj dvasinėj pramogoj. Tai vi
są dieną bus užimta geg. 6 d. 
Mūsų bažnyčia sekmadieniais 
yra laikoma atdara iki 9 va', 
vak. Gan didelis skaitlius sve
timtaučių ją atlanko atlikdami 
šv. valandą arba taip pasimels- 
dami.

I _______

Tikrai Iškilmingas 
Sekmadienis

Pirmas geg. mėn. sekmadienis 
bus iškilmingas 8:30 v. ryte 15 
mūsų parapijos vaikučių priims 
Pirmą šv. Komuniją. Tai dvasi-

I

Noriu pareikšti karštos padė
kos žodį visoms draugėms. 
Brocktono Sodalietėms. kurios

i 
ir apsileidę'; 

dabar ištikimai 
atlikdavo savo 

Marijos garbini- 
skambėjo iš daugelio 

I"'-.. jos statula buvo kas- 
d “.n vainikuojama 
a? tins puošiamas 
mis.

ir jos 
gėlė-

gerus 
gegu- 

mė-n. pamaldos vienoje 
tuojau įvedė 

pamaldas visose savo
egi jose Europoje, o jau-

Worcesterf Mass

Aušros Vartų Parapijos 
Sodalietės

Tėvai, matydami 
vaisius, kurių davė 
žės 
kolegijoje, 
tas 
ko!
ni misionieriai, išėję iš tu 

jas ėmė rengti 
tarpe ir tokiu 

paplito visame

mokyklų, 
tikinčiųjų 
būdu jos 
pasaulyje.

dėliai jos širdis nusilpnėjo ir 
ji nebegali kas rytą ateiti pėkš- 
čia. Viena iš seniausių Baltimo- 
rės gyventojų, ji yra visų myli
ma, tad visi džiaugėsi ją pama
tę bažnyčioje. Jos duktė Ona 
ištikimai rūpinasi jos gerove.

Antanas Rakauskas, gyvenęs 
pas mūsų zakristijonus Ivoškus, 

Jis
dirbo prie lėktuvų, turėjo svar
bų darbą, tačiau Dėdė Šamas 
nutarė, kad jis reikalingesnis 
ginkluotose jėgose.

Karys Pranas Bagdonas atra
šė klebonui kun. dr. Mendeliui, 

i kad jisai mokinasi prie B-29. 
Pranas ištarnavo Europoje virš 
dviejų metų ir turbūt apie 15 
kartų bombardavo Berlyno mie
stą. Linkime kariui Bagdonui 
geriausio pasisekimo.

Šis-Tas
Seminarijos kunigas Jokūbas' 

Spencer, kurs pagelbėjo mūsų: 
kunigams per pereitus trejus Į 
metus, išeina karo tarnybon. Iš-; 
leistuvėms mūsų mokyklos vai
kučiai pirmą {>enktadienį giedo- 

| jo per kun. Spencer mišias, 8 v. 
• rytą. Linkime kun. Spencer gau- 
isių vaisių jo kapelionavimo dar
be. Lauksim grįžtant sveiko.

Senukė Ona Žolinienė aną sek
madienį visus nustebino ateida-i 
ma dalyvauti mišiose. Senatvės Į

Tėvų Pranciškonų Misijos
1945 m.

Leviston, Maine — šv. Patri
ko bažnyčios koplyčioje, gegu
žės 10—20 d. — Tėv. Juvenalis 
Liauba.

Haverhill, Mass. — šv. Jurgio 
parapijoje, gegužės 6—13 d. — 
Tėv. Justinas Vaškyš.

Rumford, Maine — Šv. Ata
nazo bažnyčioje, gegužės 17— 
20 d. — Tėv. Justinas Vaškys.

Neįtark, N. J. — Švenč. Tre
jybės parapijoje, misijos ir 40 
vai. atlaidai gegužės 14-22 d.— 
Tėv. Juvenalis Liauba.

Elizabeth, N. J. — Šv. Petro 
ir Povilo parapijoje, šv. Onos 
novena,' liepos 17—26 d. — Tėv. 
Juvenalis Liauba.

Chicago, III. — Visų Šventųjų 
parapijoje, Šv. Onos novena, 
liepos 17—26 d. — Tėv. Agne- 
lius Krasauskas.

Franciscan Fathers 
Mount St. Francis, Greene, Me.

NEPIRK NAMO

dienio minėjimą (birthday par- 
ty) balandžio mėn. 14 d. ir man 
įteikė tiek daug brangių ir gra
žių dovanų.

Dėkui taip pat mano bran
giems Tėveliams už jų dovanas 
ir man suteiktus malonumus.

Visada melsiuos prie švenč. 
Panelės, kad ji laikytų Jus visus 
sveikus ir linksmus.

Dar kartą nuoširdžiai ačiū. 
Niekad nepamiršiu Jūsų geru
mo.

nį atsisveikinimo žodį: — 
“Pamiršk savo motiną, 
kad jos prisiminimas ne
keltų tavyje skausmo. Sa
vo motinos vietoje mylėk 
visas, kuriuos sutiksi gy
venime tokia meile, kokia 
aš mylėjau tave”. Tai bu
vo paskutiniai tavo, o mo
tina, žodžiai. Drauge su 
jais pasirodė vėl perlas ta
vo akyse. Ir stambi ašara 
nukrito ant gelstančio ber
želio lapo. Vogčiomis pa
kėliau lapelį su ašara ir 
prispaudžiau prie lūpų. Tai 
buvo paskutinė mano mo
tinos ašara prie mano lū
pų.

Dabar jau supratau, ko
dėl tu į mano lopšį žvelgei 
su meile, migdei mane

Ona Norkiūtė,
apskr. prefekte.

Į

Balandžio mėn. 3 d. įvyko 
Aušros Vartų parapijos Sodaii- 
cijos mėnesinis susirinkimas, 

į Prieš susirinkimą bažnyčioje 
gerbiamas kleb. kun. Vasys pa
sakė sodalietėms pritaikintą pa
mokslą ir sukalbėjo su jomis ro
žančių. Po pamaldų klebonas 
dalyvavo sodaliečių susirinkime 

Į ir labai pagyrė mergaites, vaidi
nusias “Liurdo Stebuklą”.

Susirinkime buvo svarstyti 
i Pasaulio Sodaliečių Dienos ir 
■ Motinos Dienos minėjimas. Abu 
minėjimai sutampa tą pačią 
dieną — gegužės mėn. 13. Šioms 
dviguboms iškilmėms numatyta 
tokia programa:

9:30 v. visos sodalietės daly
vaus šv. mišiose ir “in corpore” 
priims šv. Komuniją.

3 vai. p. p. švenč. Panelės Sta
tulos vainikavimas.

Tuojau po 
užkandžiai su 
ma sodaliečių 
pijos salėje.

p. T. Aukštikalnytė,
Worcesterio šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos Sodalicijos pre
fekte.

KEEP YOUR
IRED CROSS
JT H/S S fDE

GERAI
NEAPSIRUPINĘS!

Dabar yra rimtas namų trukumas.
Kad to trukumo išvengus geriausia 

nusipirkti nuosavą namą. Nėra geres
nio investmento nei pasitenkinimo 
jūsų šeimai—jei jūs gaunate tinka
mą prekę už savo įdėtus pinigus.

Dabar yra gerų pirkinių visur. Bet 
kartu yra ir tokių namų, kurių kaina 
iškelta aukščiau nustatytos linijos— 
bargenai, kurie ateity gali jums 
nešt daug sunkumų ir išlaidų 
jų pataisymui ir užlaikymui.

at-

Tai yra tikriausis būdas gauti pil
ną vertę už įdėtus pinigus. Mutual 
Savings Bankai yra senos įstaigos, ku
rių sumanūs viršininkai turi ilgų me
tų patyrimą apie namų kainas toj 
apiėlinkėj. Karta po kartai šios ban
kas skatina namų nuosavybę su že
mais morgičiais ant teisingų kainų 
nuosavybių.

Tad kodėl neapeit namų trukumą 
saugiai—pasitariant su Mutual Sav
ings Bankais?

vainikavimo bus 
linksma progra- 

motinoms para- 
M. M.

Sodalicijos Valdyboms Ir 
Korespondentėms

Maloniai prašau visus so- 
dalicijų veikimo aprašy
mus, straipsnius ir skelbi
mus, kuriuos norite rasti 
“Darbininke” birželio mėn. 
pirmojo penktadienio lai
doje atsiųsti iki gegužės 
mėn. 24 d. šiuo adresu: — 
Sr. Felicia, Vilią Maria, 
Thompson, Conn.

Jei turėsite Marijos vai
nikavimo iškilmių paveik
slų, prašau juos atsiųsti 
inksčiau, kad būtų laiko 
padaryti klišes.

Sės. Felicija.

Todėl pasirinkit atsargiai. 
Kur nors yra. namas tinka
mas jums—tinkama kaina, 
dydis, pastatymas ir apielin- 
kė—bet jūs turit eit jį susi
rast. Šie du žingsniai jums 
pagelbės.

Pirmas, tegul agentas pa
rodys daug namų pasirinki
mui. Tas apsimokės.

Antras, kai jau pasiri-nksit 
iš jų du ar tris, paprašykit 
savo Mutual Savings Banko, 
kad juos apžiūrėtų ir patartų 
kuris jų geriausis pirkinys.

v

FACT5 YOU 5HOULD KNOW 
MUTUAL SAVINOS BANKS

Mutual Savings Bankas ne
turi dalininkų Tai savitar
pe visų depozitoriu nuosa
vybė. Padengus išlaidas ir 
legalų rezervų, visas pelnas 
padalinamas nuošimčiais 
d« i><»zitoriams ant sutauptj.

G. I.’s—būkit sumanūs!

Mutual Savings Bankai yra 
• pasirengę jums pagelbėt 
sulig namų pirkimo aprūpi
nimo G. I. BilI of Rigths. 
Teiraukitės patikimo pata
rimo.

SAVINGS BANKS
of Massachusetts

1

I

■

Bank w h ere you
see this emblem
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Sai'ings Bank ar 
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