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FTVE CENTS
Gegužės 15 d. suėjo ly

giai 25 metai kai Kaune 
susirinko demokratiniai 
išrinktas Lietuvos Steigia
masis Seimas.

Kaip žinoma, Lietuva pa
siskelbė laisva ir nepri
klausoma vasario 16, 1918 
m. Tačiau tik geg. 15, 1920 
m. prasidėjo Lietuvos žmo
nių laisvos valios pasireiš
kimas per savo atstovus, 
kurie buvo išrinkti slaptu, 
lygiu ir demokratiniu bū
du.

Lietuvos Steigiamasis 
Seimas atliko didelios 
svarbos demokratijos įgy
vendinimui darbus. Priė
mė valstybės konstituciją, 
pravedė žemės reformą ir 
įvairius įstatymus, pagal 
kuriuos Lietuva pavyzdin
gai tvarkėsi.

Amerikos Lietuvių Tary
ba nuoširdžiai pataria vi
soms lietuvių grupėms ko
lonijose minėti šią reikš
mingą Lietuvos nepriklau
somo gyvenimo sukaktį.
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Chicagos Ganytojas Užtaria

I numeryj įtalpinsime Gar- 
■ bingojo Ganytojo pamoks
ią anglų kalba.

Kaip Prezidentas Truman užėmė savo pareigas Baltuose Rūmuose tai susilaukė ir šios Lotinų- 
Amerikos Seserų delegacijos su vizitą. 16 Seserų, kurios reprezentavo aštuonias Latinų-Amerikos 
tautas su savo studijų viršininkais sudėjo sveikinimo vizitą. Su jomis buvo: Tėvas Alfonse Sshwi- 
talla, Dean of School of Medicine at St. Louis (Mo.) University and president of Catholic Hospital 
Association.

VIENA RINKLIAVA
DAVĖ 03,500

: CAMBRIDGE’IEČIAI SUDĖJO 
03,532.71 SESERŲ NAMUI

Telegrama Iš Hew Birtain 
Koncerto Reikalu

Ketvirtadienį, geg. 17 d. 
gavome sekančio turinio 
telegramą:

“Anthony F. Kneižys,
Editor

366 West Broadvvay,
So. Boston

“The Money Order paid 
you herewith is from Fa- 
ther Tamoliunas at New 
Britain, Conn. and includ- 
ed the following message:

“MAIL IMMEDIATELY 
FOUR BEST RADIO 
CONCERT TICKETS AT 
$2.40”

Pereitą sekmadienį art. 
Anna Kaskas išpildė kon
certo programą šv. An
driejaus lietuvių par., New 
Britain, Conn., Jubilieji
niame parengime. Dalyva
vo tūkstantinė publika. 
New Britainiečiai taip bu
vo sužavėti art. Anna Kas
kas dainavimu, kad jie at
vyksta ir į mūsų radio 
koncertą sekmadienį, geg. 
20 d.

Dėl svarbių kliūčių į šį 
numerį negalėjome įtal
pinti Anna Kaskas koncer
to, New Britaine, aprašy
mo, iš kurio Gerb. skaity
tojai būtų sužinoję to kon
certo dalyvių įspūdžius.

Brockton, Mass. — Pe- arkivyskupas Richard J. 
reitą sekmadienį Šv. Roko Cushing, D. D., nupirko 
lietuvių par. bažnyčioje į- šiame mieste, 
vyko rinkliava dėl Jėzaus Surinkta $3,500. Aukoto- 
Nukryžiuotojo Seserų Mo- jų vardai tilps sekančiame 
tiniško namo, kurį J. E. “Darbininko” numeryj.

RUSIJA VARŽO KUNIGŲ
VEIKLĄ

kareiviams, 
iš Vokieti- 
Prancūzijo- 

stovyklos.

Paryžius, geg. 17 — So
vietų Rusijos 
išlaisvintiems 
jos nelaisvės, 
je, įsteigtos
Katalikų kunigai aplankė 
tas stovyklas. Bet rusai 
varžo kunigams aprūpinti 

i kareivius. Pavyzdžiui, jei 
i kareiviai prašo, kunigui 
leidžia laikyti mišias, bet 
neleidžia skelbti viešai ko
kiu laiku bus mišios laiko
mos.

I

Dainos Dienai Atėjus 
Bostone

Jau nuo senų senovės 
Lietuva garsėjo savo dai
nomis.

Sunku rasti lietuvį ar lie
tuvę, kurie nemėgtų dai
nos, neužtrauktų “Už jūrų 
marių”, susirinkę būryje,1 
ar neniūniuotų “Ko liūdi, 
putinėli” savo vienumoje, 
šieną grėbiant pievoje ar 
staklėse audžiant.

Reikia tik džiaugtis, kad 
ir Amerikoje lietuvis ne
pamiršta savo brangaus 
tėvų palikimo — tos seno
sios ir gražiosios mūsų 
dainos. Dažnai ją čia galim 
išgirsti vakarėliuose, pa
rengimuose, susiėjimuose, 
šventėse.

Įdomu, kad šioje šalyje 
kultūros lauke lietuviai 
aukščiausiai prasimušė 
taip pat dainoje ir dainavi-

v •

Pereitą sekmadienį, geg. 
13 (Motinos Dienoje), Šv. 
Vardo Katedroje, Chicago, 
III., įvyko pamaldos už pa
vergtą Lietuvą ir teisingą 
taiką.

Katedroje iš lietuviškų 
krūtinių plaukė lietuviš
kos giesmės. Giesmėmis ir, 
maldomis meldė Aukš
čiausiojo pagalbos Lietu
vai ir visam pasauliui. 
Lietuva pavergta bolševi
kų. Maldininkai maldavo 
Švč. P. Marijos šiais žo
džiais: “Palengvink vergi
ją, pagelbėk žmoniją, iš
gelbėk nuo priešo bai
saus.”

J. E. arkivyskupas Sa
muel A. Stritch pasakė 
reikšmingą, Lietuvą užta
riantį pamokslą. Garbin
gasis Ganytojas priminė

Mirė Kun. Maguire
Lovvell, Mass. — Geg. 16 

d. mirė kun. Dennis Ma
guire. 70 m. amžiaus, Šv. 
Ritos par. klebonas.

Laidojamas šeštadienį, 
geg. 19 d., 10 vai. rytą.

Amerikiečai Vis Dar Negali 
Įeiti Į Berlyną

Cambridge, Mass. — Ne- kaipo “repatrijantus ru- ~ 
kalto Prasidėjimo lietuvių sus” ir prievarta gabeno į Lietuvos kančias Rusijos Į 
parapijos bažnyčioje pada- stovyklas Pietų Prancūzi- 
ryta rinkliava. 1---------
pasiųsta J. E. arkivysku
pui Cushing, D. D., $1,500.- 
00. Gegužės 6 ir 13 dd. rin
kliavos davė $2,032.71. Vi
so susidaro $3,532.71.

Aukotojų vardai tilps
i “Darbininke”.—

Pareikalauta, kad kuni
gai dėvėtų kareivio unifor
mą, vietoje kunigiško rū-į 
bo.

Neseniai joje. Daugeliui pavyko at- 
1 sikabinti nuo “repatrijan- 
Itų” po įkyrių derybų ir 
prašymų, ir jie apsigyve
no Pietinėje Prancūzijoje. 
Deja, ir šiandien jie nesi
jaučia saugūs.

i
Italijos Dvasiškija Prieš 

Fašistus

Lietuvio Veikalas Švedų 
Kalba

carų laikais: pažymėjo 
Lietuvos kovą dėl nepri
klausomybės ir laisvės, jos 
laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą, ir taipgi tą bai
sią nelaimę, būtent, Lietu
vos okupaciją 1940 m. ir 
karo pergyvenamas baise
nybes — badą, ligas, žudy
nes ir ištrėmimą.

Kitame “Darbininko”

Paryžius, geg. 17 — Iš 
patikėtinų šaltinių prane
ša. kad sovietų Rusijos 
valdžia ir karo vadovybė 
kol kas nesutinka įsileisti 
Amerikos kareivius ir ko- 

' respondentus į Berlyną, 
Pragą, Budapeštą ir Vien- 
ną.

Rusijos valdžia ir karo 
vadovybė, matyt, nenori, 
kad Jung. Valstybių ir 

i Anglijos karo vadovybės 
ir kariuomenės įeitų į Ber
lyną. Rusai greičiausia 

■planuoja Berlyne sudaryti 
į savo militarį centrą.

De ltokio sovietų Rusijos 
valdžios nusistatymo kyla 
labai daug nesusipratimų.

Stockholm (LAIC) —Ig
nas Šeinius parašė naują 
veikalą švedu kalboje: — 
ANGAR DĖT OSS? (Ar

Paryžius, geg. 17—Pran
cūzijos spauda skelbia, 
kad Italijos dvasiškija bu- tai apeina mus?) Knyga, 
vo bendrai prieš fašistus 
nusistačius ir taip pat 

Chungking, Kinija, geg- prieš nacius. Ji aiškiai ra-

Komunistas įspėja Kiniją 
Apie Revoliuciją jau baigiama spausdinti

i

17 — Komunistų partijos gino kareivius apleisti 
vadas Mao Tze-Tung pa- Graziani sudarytą naują 
reiškė, kad Kinijoje įvyks fašistinę kariuomenę.

į Lietuvos Piliečiai Kovoja 
Už Savo Teises

civilinis karas, jei nebus 
sudaryta koalicinė vyriau
sybė. Jis sako, kad Kinijos 
komunistai turi 910,000 iš
lavintų kareivių ir valdo 19 
provincijų. Jis reikalauja, 
kad dabartinė Kinijos vy
riausybė įsileistų komu
nistus į vyriausybės vie
tas.

me — ne šokiuose, ne lite
ratūroje, ne moksluose, ne 
politikoje, tik dainoje.

Jokioje kitoje srityje lie
tuvis šiame krašte taip nė
ra iškilęs: pamanykite, juk 
savo dainininkę turime net 

i Metropolitan operoje, toje 
aukščiausioje dainavimo 

i viršūnėje, į kurią tiek 
^daug svajoja patekti.' Ir 
^daugiau žinome gražių ir 
i daug žadančių lietuviškų 
| balsų, jau pasižymėjusių 
‘Amerikoje ir prasimušu
sių į pirmutiniąsias eiles.

Iš geriausių lietuvių dai
nininkų lūpų tų lietuviškų 
dainų pasiklausyti gera 
proga yra šį sekmadienį, 
gegužės 20 d., 3:30 vai. po 
pietų, Jordan Hali, Hun- 
tington Avė., Bostone.

Tik pažiūrėkite į prog- 
'ramą: keno širdis nesu
plaks džiaugsmu, kada An
na Kaskas užtrauks “Ma
no gimtinė” ar Rapolas 
Juška “Žalioj lankelėj”. 
Ne vienas mūsų tas dainas 
esame girdėję tėviškės pa
dangėje, gražioje ir senoje 
Lietuvos žemėje.

Dabar vėl mums tie dai-; ____ __________ ,
nos žodžiai primins mums j kurios užima 16 ketvirtai- 
brangią mūsų tėvų šalį ir .nių mylių plota, ir paliko 
drauge duos grožinio pasi- liepsnose. Kaikuriose to 
gerėjimo, kokio čia nedaž- miesto dalyse dar tebede- 
nai tegirdime: juk kiaušy- ga japonų pastatai, ku- 
simės pirmaeilių daininin- riuos amerikiečiai padegė 

geg. 14 dieną. Amerikie
čiai padegė ne tik japonų

I

kų!
A. Vaičiulaitis.

VOKIETIJA ALIJANTŲ
PRIEŽIŪROJE

Londonas, geg. 17 — Mi- Newfoundland, pasidavė.
Švedijoje. Angliškas verti- nisteris \Vinston Churchill Submarino įguloje buvo 

kad Vokietija trys vokiečiai generolai ir 
Alijantų du mirę japonai, kurie pa- 

kurie jau priežiūroj. Vokiečiams bus tys nusižudė.
Amerikiečiai rado daug 

įvairių braižinių ir avia
cijos įrengimų.

mas bus išleistas LAIC’o, pareiškė, 
sykiu su kelių kitų švedų bus tvarkomą 
autorių raštais, 
baigti versti į anglų kalbą. įsakyta tvarkytis tik Ali-

Pažymėtina, kad p. Šei- jantų karinei vyriausybei į 
niaus 1940 m. išleista kny- visa užtvirtinus, 
ga “DEN RODĄ FLODEN Pirmiausia bus prižiūrė- 
STIGER (Raudonasis Pot- ta. kad vokiečiai neturėtų i 

1 vynis Kyla) susilaukė tri- jokių industrijų karo reik-

Pirmiausia bus prižiūrė-

Paris (LAIC) — Būriui
lietuvių pavyko pasprukti ]ajdų Švedijoje, ir po dvi

z-« 1 / z-x Ir, z-v lm vi 1 v-vi» ▼ v - iriš Vokietijos, kur jie buvo laidas ‘išėjo 
nugabenti

menims gaminti.

Paskyrė Teisėjus Karo 
Kriminalistams Teisti

VVashington. D. C., geg. 
i 17 — Prez. Harry S. Tru
man paskyrė Aukščiausio
jo Teismo teisėją Robert 
H. Jackson vyriausiu karo 

i kriminalistų teisėju, ir jo 
asistentais — Maj. gen. 
William J. Donovan, Sid- 
ney S. Alderman ir Fran
cis M. Shea.

Alijantų Karo Nusikal
tėlių Komisijos susirinki
mas įvyks gegužės 31 d.,

nuo Londone.

_____ „.p daniškai „ 
dirbti. Deja,; suomįškai. 1942 metais iš- 

prancūzų^ įstaigos Alzase : ėjo, Stockholme ir Helsin
ky p. Šeiniaus romanas. I 
VANTAN
(Stebuklo 
Švedijos 
dienraštis. Svenska Dag- 
bladet tą romaną pavadino 
“mūsų laikų didžiausiu 
laisvės romanu”. 1943 m., 
vėl lygiagrečiai Stokholme 
ir Helsinky, išėjo trečias p. 
Šeiniaus veikalas, ]___
RODĄ RESAN (Raudono
ji Kelionė), jo 1934 m. ke
lionės į Sovietiją 
mas.

p. Šeinius verčia 
maną “Stebuklo 
kiant” į lietuvių kalbą. Jis

norėjo lietuvius traktuoti
Į

Sugavo Tris Nacių Genero 
lūs Submarinoje

B-29 Vėl Paleido Ugnies Lietų

Numetė 3,500 Tonų Padegančių 
Bombų

I

Guam, geg. 17 — Ameri- lėktuvų dirbtuves, bet ir 
kiečių didieji B-29 bomba- kitus svarbius pastatus, 
nėšiai, kurių skaičius šie- Iki geg. 14 d. puolimo, lai
kė 500, vėl puolė Nagoya 
miestą, kuris yra trečias 
didžiausias Japonijos mie
stas. Amerikiečiai lakūnai 
numetė 3,500 tonų pade
gančių bombų. Šis puoli-; 
mas buvo antras į keturias 
dienas.

Amerikiečių lakūnų 
bombos padegė didžiules 
japonų lėktuvų dirbtuves.

ke 129 bombardavimų Na- 
goya miesto, išdegino 5.4

PA UNDRET
Belaukiant), 

žinomia u s i a s
VVashington, D. C.,

17 — Pereitą sekmadienį 
Jung. Valstybių Atlanto 
laivynas sugavo submari- 
ną. kuriuo, matyt. Vokieti
jos nacių vadai bandė pa
bėgti į Japoniją, šis japo
nų U-laivas. kuris buvo 

DEN 500 mylių į rytus

geg-

aprasy-
i

savo ro-
Belau-

Lietuvių Radio Programa
WESX, SALĖM — 1230 KILOCYCLES

, . . . _ | A-ldllL i IICLUVIU AdlUd. Jlo

ketvirtainių mylių plotą,1 pageįdaufų kad Amerikos 
kuriame randasi japonų 
svarbioji industrija. , lietuviai šį veikalą išleistų 

'— jo pati pirmoji knyga.
1913

Art. ANNA KASKAS Pasižadėjo 
Dalyvauti Radio Programoje

200,000 Naujy Automobi
lių 1945

KUPRELIS, išėjo 
metais Amerikoje.

------------ j
VVashington, D. C., geg. 

17 — Karo Produkcijos 
Taryba po konferencijos 
su automobilių išdirbo jais 
pranešė, kad dar šiais me
tais bus pastatyta 200,000 
naujų automobilių, o kilus 
400,000 pastatys per pir-j
mus tris mėnesius 1946 m. 1,000 lietuvių.

Atbėga Lietuviai Iš 
Norvegijos

šeštadienį, gegužės 19 d., 1:30 iki 2:30 vai. po pie- 
iš \VESX, Salėm, vėl turėsime progą klausytis gra- 

pranešimų ir
tų
žiu lietuviškų liaudies dainų, muzikos.
kalbų. Art. Anna Kaskas, kuri sekmadienį, geg. 20 d.. 
3:30 vai. po pietų, Jordan Hali, Bostone, išpildys kon
certo programą, pasižadėjo atvykti šeštadienį ir da
lyvauti šioje radio programoje. Taigi visi turėsime 
progą išgirsti mūsų įžymiosios artistės balsą.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 ki-

Stockholm (LAIC)—Ba
landžio pradžioje iš Nor
vegijos į Švediją atbėgo 20 
lietuvių jaunuolių, kuriuos locycles ir klausytis gražios lietuviškos radio progra- 
vokiečiai buvo išgabenę mos.
darbams. Jų pasakojama. DARBININKAS RADIO
kad Norvegijoje yra apie 366 VVest Broadvvay, So. Boston 27. Mass.

i Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449.



I įvairios žiniosc

Penktadienis. Gegužės 18. 1945

ŽIAURŪS MŪŠIAI OKINAWOJ

v n

ačTC
.cr.’ .l’-’S

Guam. geg. 17 — Okina- BRONNANDE OSTERS- 
wa saloje eina žiaurūs mū- JOPROBLEM. 
šiai. Japonai veda žūtbūti-

Brocktoniečiai Įteikė 
Seserims Vienuolėms 

S3500.00

2

San Francisco Spauda, Komen 
tatoriai Simpatizuoja Lietuvos 

Troškimams
š. m. kovo 16 d. >er Šve- 

nę kovą. Jie įsitaisę urvuo-dijos radijo kalbėjo Upsa
los Universiteto valstybi
nės teisės docentas ir Rik
sdago įtakingas narys, 
konservatorių partijos ge
neralinis sekretorius ir 
mėnesinio SVENSK TIDS- 
KRIFT vyriausias redak
torius Elis Hastaa. Jo kal
ba buvo pavadinta "DEN 
BALTIŠKA TRAGE- 
DIEN”. Jo žiniomis, tre
čios okupacijos išvakarėse 
žmonės masiniai bėgo i 
Švediją ir . vakarus, kad 
raiekii po alijantų kon- 

iroa rasti prieglau- 
’tralėje šaly. Iš Es- 
šbėgo 50.000 žmonių, 
"jos apie 200.000, iš 

Lietuvos apie 450.000 — 
visi apie 700.000 žmonių.

se ir olose taip stipriai, kad 
Amerikiečiai tik mastais 
tepraneša laimėjimus. Ta
čiau sunaikinimas Japonų 
galybės stumiasi pirmyn.

Iš Londono praneša, kad 
Amerikiečių Kariuomenės 
užėmė Okinawa sostinę— 
Naha miestą. Amerikiečių 
nuostoliai dideli.

Okinawa sala yra tik 325 
mylias nuo Japonijos. Jos 
užėmimas būtų didelis lai
mėjimas. Čia. Ali jauni ka
riuomenės įsitaisytu 
dromus, iš Kurių
galėtų greitai pasiekt, pa
čią Japoniją ir bombar
duoti industrijos centrus. 
Tačiau jos laimėjimas rus 
pirktas tūkstančiais gyvy- 
bių.

Alijantai padėjo sovietų 
rusams nugalėti vokiečius: 
davė rusams reikačmgus 
karo reikmenis, be kurių 
rusai būtų buvę Hitlerio 
vergijoje. Europoje karas 
pasibaigė. Alijantai turi 
galingą priešą Pacifike. 
Jei niekas kitas, tai bent 
žmoniškumas ir dėkingu
mo jausmas turėtų sovie
tų Rusiją versti duoti pa
galbą Alijantams prieš Ja
ponus: sovietų Rusija tu
rėtų paskelbti karą Japo
nijai ir tą karą vesti iki 
Japonija besąlyginiai pasi
duos Alijantams. Ar Stali
nas paskelbs karą Japoni
jai? Ar Stalinas įleis Ali- 
jantus į Sibirą. Vladivos
toką. iš kur būtų arčiau 
pasiekti Japoniją?

ome:

Brockton. Mass. Geg. 17. 
Sekmadienį, geg. 13 d., 

šv. Roko par. bažnyčioje 
buvo padaryta kolekta Jė
zaus Nukryžiuoto Seserių 
vienuolių Naujo Namo nu
pirkimui. Koiekta puikiai 
pavyko. Ji parodė, kad vi
siems lietuviams labai arti 
širdies bendri labdaringi 
darbai. Brocktoniečiai per 
tą vieną kolektą sudėjo 
3.500.00 dolerių. Tai labai 
didelis Brocktoniečių dos
numas ir beabejo didelis 
tos parapijos dvasios vadų 
parėmimas raginimais sa
vo parapijiečių, kad jie su
prastų šios kolektos reikš
mę. Tą dieną tos parapijos 
klebonas kun. Jonas Švag- 
ždys pasakė labai reikš
mingus pamokslus kreip
damas dėmesį ir į J. E. Ar
kivyskupo nuoširdų ragi
nimą, kad Seserims reika
lingas Motiniškas namas, 

.. vz , t -■ kad ten bus įkurta senelių
New York (LAIC)-Sio-|įr našla.ičių prieglaudos, 

dienomis atitinka-; Parapijiečiai suprato savo 
moms įstaigoms pasiųstas! pareigą ir pasirodė dosnQs

Memorandumas Pabėgėlių 
Reikalu

200 B-29 Bombonešiu 
Į Mėnesį

ALT memorandumas ryšy 
su Lietuvos pabėgėliui 
traktavimu sąjungininkų 
išvaduotuose kraštuose. 
Be to. balandžio pradžioje 
Baltijos valstybių piliečių 
komitetas kreipėsi į Švedi-j 
jos vyriausybę.

’ Žiniomis iš Švedijos,! 
Lietuvių Komiteto iždas' 
jau .tuščias. “Iš bado daug 
kas bus priverstas grįžti: 

: juodan Sovietų ‘rojun’. ' 
Tarp pabėgėlių pradeda!

: kilti panika. Ne vienas ma- 
; no. kad amerikiečiai leido 
bolševikams sau akis ap
dumti. nes negauta naujų 
pašalpų iš Amerikos.

Skleistiną Knyga

Komisaro Molotovo Taktika Atstū
mė Daug Buvusių Rusijos Pritarėjų

Militariai policininkai egzaminuoja įvairaus dydžio 
“bąli bearings”. Šios metalinės bolės buvo pagamintos 
nacių dirbtuvėse karo reikalams ir šiuo momentu jau 
randasi mūsų kariuomenės žinioje.

I

Sovietų Kariniai Pasiruošimai

VVashington. geg. 17 — 
Karo vyriausybė praneša, 
kad didžiųjų B-29 bombo
nešių Amerikos fabrikai 
pagamina po 200 kiekvie
ną mėnesį, ir Japonija su
silauks didžių bombarda
vimų.

Kultūrinė Paroda

Švedų Visuomenė 
Informuojama

Stockholm (LAIC)—Ba
landžio 21 ir 22 dd. Stock- 
holmo miesto valdybos rū
muose vyko lietuvių, lat- 

’vių ir estų bei Estijos šve-
• dų pabėgėlių etnografinė 
Į ir liaudies meno paroda.
Parodą atidarė karaliaus 
brolis Princas Eugen. Lie
tuvių skyrius buvo itin 
turtingas. Vieno kito Lie
tuvą lankiusio švedo turė
ta labai vertingų ir retų 

’ daiktų. Kai ko turėjo čia 
anksčiau gyvenę lietuviai. 

■ o taip pat ir pabėgėliai kai
• ko atsivežė.

Lietuvių skyrių tvarkė 
Juozas Lingis ir Ignas Šei
nius. Pastarasis balandžio 
14 d. Jakobsberge. aukšto
je tautinėje mokykloje, tu-

Rašo M. KIŽYTĖ
RYŠIAI SU SPAUDA

PROGA PASIKALBĖTI SU LAIKRAŠTJNINKAIS
Šios dienos spaudos atstovų pasikalbėjime su Amerikos De

legacija. kur pirmininkavo Stassen. vienas mano draugas laik- 
jraštininkas paklausė jį: “Akivaizdoje to, kad milijonai žmonių 
, kenčia, kaip Amerikos delegatai žiūri į Rusijos atsisakymą įsi- 
1 leisti UNRRA ir kitas šelpimo organizacijas ir įleisti Bendrą 
Sąjungininkų Komisiją į Lenkiją. Baltijos valstybes ir Balka

nus ?”
Tokiose konferencijose, kaip šita, yra progos pasikalbėti. 

F-ia Rozmarek dirba kiek galėdama Lenkijai, o aš Lietuvai.
Lenkai čia turi dvi delegacijas. Akredituotus reporterius ir 

Rozmareko vadovaujamus lenkų atstovus. Lenkijos klausimas 
nuolatos spaudoje. Bet Lietuvos iki šiol Konferencija nelietė.

London (LAIC) — Jau madienį. balandžio 15 d. 
karui Europoje oficialiai pagerbė Prezidento Roose- 
pasibaigus. Sovietai vykdo velto skaisčią atmintį pa- 
aerodromų ir įsitvirtinimų maldomis Šv. Jokūbo baž- 
statybą ‘nepriklausomoje’ 
Lenkijoje, kuri jau ir taip 
turėjo daugiau aerodromų 
negu reikia. Grįžtančius iš 
prievartos darbų jaunuo
lius— lenkus ir lietuvius— 
Sovietai mobilizuoja grą- 
sindami. Kad uz nestoju
sius atsakys jų šeimos.

nyčioje Stokholme.
•
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Koncerto Leidinys

Žuvo 46,505 Japonai

NEW YORK (LAIC) — In
formacijos Centro vėliausias 
leidinys, Ghillebert de Lannoy 
in Medieval Lithuania. susilau
kė gražių atsiliepimų.

Kun. Thomas G. Chase: “I
find it to be interesting. scnol- 
arly and well-written. Am cert- 
ain that it will very definitely 
be a fine contribution to the 

i Lithuanian cause for which you 
are laboring with such magni- 
ficent devotion. zeal and pat- 
ience.”

Latvių DRAUGA VĖSTS re- 
daktorius Karlis Purgauis: “It. 
certainly is a very good work Į 

ycontaining information notl 
known even among the Baiticsi 
themselves. I congratulate very 
heartily the editors of this val- 
uable work. We’Il be glad to re- 
view the book".

Lenkų RK Susivienijimo mu
ziejaus vedėjas, žymus 
kas. Miecislaus Haiman.
“...the scholarly work
Klimas with your

i

Stockholm (LAIC) —
Plačiai paplitęs savaitraš
tis NU 1943 m. gruodžio 
pradžioje buvo įdėjęs p. 
Šeiniaus straipsnį "BEH- 
OVER SOVJET DE BAL
TIŠKA LAND E R N A ?” 
Straipsnis buvo gyvai ko
mentuojamas švedų spau
doje. Jį persispausdino ir 
Berno (Šveicarijoje) dien
raštis DER BUND. Straip- rėjo paskaitą apie Lietu- 
snis buvo pakartotas Bal- vą. Latviją ir Estiją ir apie 
tijos Komiteto leidinyje,tris okupacijas.
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Pabėgėliai Pagerbė 
Rooseveltą

Sekmadienį, geg. 20 d. 
kiekvienas atėjęs į radio 

Jordan Hali, 
Bostone, gaus gražiai at
spausdintą programą, kuri 
bus atminčiai, kad dalyva
vote didingame koncerte. 
. kurio programą išpildė 
.mūsų įžymieji artistai.

!

Amerikiečių Žuvo 3,781
 <»—

Guam, geg. 17 — Japonų 
desperatiškas gynimas O- 
kinawa salos nusinešė la
bai daug gyvybių. Toje sa
loje iki gegužės 15 dienos 
Japonija prarado 46,505 
kareivius ir 1,038 jų pate
ko į nelaisvę. Tuo pačiu 
laiku Jung. Valstybių ka
ro jėgų kautynėse su prie
šu užmušta 3,781 ameri
kietis kareivis,
17,004 ir 165 dingo 
nios.

Jung. Valstybių 
nas, kuris gelbėjo sausu- Į- 
mos karo jėgoms, kaip _. 
praneša, neteko 4,721 jū-Stockholm (LAIC) 

Prezidento Franklin 
Roosevelto netikėta mir
tis padarė visiems lietu
viams, latviams ir estams 
baisiai slegiančio įspūdžio. 
Lyg paskutinė laisvės vil
tis būtų su juo užgesusi. 
Vis dėlto norima tikėti,

i kad naujas Prezidentas. 
: kurio vien pavardė TRU- 
MAN yra simbolinga. liks 
ištikimas Roosevelto pali
kimui ir USA tautos aukš
tiems demokratiškumo ir 
žmoniškumo idealams.

Baltiečiai pabėgėliai sek-

D.
Naujas Pašto Viršininkas 

Katalikas

VVashington, geg. 17 — 
Prezidentas paskyrė Ro- 
bert E. Hannegan J. V. 
Pašto generaliu viršinin
ku.

Hannegan yra katalikas; 
jis apsivedė 1929 metais, 
turi keturius vaikus, kurie 
lanko Švč. širdies mokyk
lą. St. Louis, Mo.

— Šveicarų socialdemo
kratų partijos leidžiamas 
dienraštis Volksrecht (15. 
I. 1945) kreipia skaitytojų 
dėmesį į ypatingą nepavy
dėtiną Pabalčio tautų so
cialdemokratų padėtį. 
Juos vienodai žiauriai per
sekioja tiek vokiškasis 
“hackenkreuz’as”, tiek so
vietiškoji žvaigždė. Laik
raštis klausia, kokiu būdu 
Pabalčio profesinių sąjun
gų ir socialdemokratų par
tijos nariai gali išvengti 
šių abiejų persekiojimų, 

reivio, iš kurių 900 užmuš- betenka abejoti, kad šiuo 
ta. 2,746 sužeista, 1.075 atveju istorija rašanti y- 
dingo be žinios. ‘šanti liūdną lapą.

sužeista
be ži-

Laivy-
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Geneve — 
kad Švedi- 
susirūpini- 
naujo kon-

centru bū- 
Rusija.

Su Cardwell sakosi esanti “de- 
lighted" su veikalu, kuris leido 
jai daugiau faktų patirti apie 
Ghillebert de Lannoy. National 
Grange pirmininkas A. S. Goss 
esąs dėkingas už progą skaityti 
“this interesting account”.

Tai tik nuotrupos iš tebeplau- 
į kiančių laiškų.

Šia proga. LAIC ragina įvai- 
organizacijas ir 

veikalą savo 
ir įtakin- 

prisidėti 
. pasiun- 

LAIC'ui 
išsiunti-

I

— Tribūne de
(13. III) rašo, 
joje reiškiama 
mo dėl galimo 
flikto, kurio
sianti Sovietų 
Vargu ar Švedija galėsian
ti pasilikti nuošalyje, nes 
sovietai. įrengę karines 
bazes Suomijoje ir Pabal
tijo valstybėse, visiškai 

; prisiartinę prie Švedijos.

istori- 
rašo: 

of Mr.
introduction

on Ghillebert de Lannoy. I have 
perused it with great interest 
and I congratulate you and The 
Lithuanian American Informa
tion Center on its publication”.

Virginia Historical Society 
sekretorė, Mrs. J. A. Johnston: 
“...the very interesting book... 
The introduction by Constan- 
tine R. Jurgela is particularly 
acceptable at this time as is the
genealogical chart. I wish that i rių kolonijų 
Mr. Roosevelt could have seen veikėjus pirkti 
this book. for while he probably1 miesto knygynams i 
knew all the statements that giems asmenims, bei 
are made in it I know it vvould pinigine parama, pav.. 
have been a great pleasure to čiant po $50 ar $100 
him to have seen the attractive dėl nemokamo knygos 
way in which Mr. Klimas has.nėjimo reikalingiausioms moks- 
printed these facts. The book lo įstaigoms. 
will be carefully preserved in 
our library and made available, 
for anv students... with the** 
tanks of this Society“ (Veikalo 
rankraštis buvo velioniui Prezi
dentui Rooseveltui įteikta 1944: 
m. groud. 8 d.)

New England Historic Genea
logical Society. The Catholic 
Historical Revievv. The Presby- 
terian Historical Society. The 
Holland Society of New York. 
ir kitos istorinės organizacijos 

• pažadėjo knygą recenzuoti. Ana

i

Knygos kaina $1. Veikalas 
turi 96 psl.. kelias rankraščių 
nuotraukas ir 7 paveikslų re
produkcijas.

Užsakymus ir pašto perlaidus 
siųskite: Lithuanian American 
Information Center. 233 Broad
vvay. Nek York 7. N. Y. Užsa
kant dėl knygynų, universitetų 
ir kitų mokslo Įstaigų. LAIC 
mielai sutiks tiesioginiai kny
gas išsiųsti nurodytais adresais, 
su laišku, kad N asmuo ar drau
gija tą knygą nupirko.

Švykšta SSianclien

Tas pats laikraštis, at
stovaująs demokratinei 
Europos Unijai, nurodo, 
kad nacionalsocialistų ir 
bolševikų metodai turi di
delį panašumą. Gestapo 
buvo suorganizuota GPU 
pavyzdžiu, o deportuoti 
gyventojus iš tėvynės vo
kiečiai išmoko iš Rusijos. 
“Klasiška deportavimo 
vieta buvo ir liko Sibiras”.

Neue Zuercher Zeitung 
(4. III) pastebi, kad po Jal
tos konferencijos susida
riusioji padėtis turinti di
delį panašumą į būklę, bu
vusią 1938 m. rugsėjo mė
nesį po Miuncheno susita
rimo. Ateitis parodysian
ti, ar Stalinas esąs vertas 
didesnio pasitikėjimo kaip 
Hitleris.

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

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga 
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kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.
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Pertoli Nueita
Kas nors kiek sekąs San Francisco konferencijos 

eigą nejučiomis užduoda sau klausimą: kur ji kryps
ta? Norėdamas būti sąžiningu, toks kamantinėtojas 
graibstosi, mėgina sudaryti kokią nors tų derybų sin
tezę bei tikslią santvarką ir galų gale prieina išvadą, 
kad San Francisco konferencija niekur ypatingai ne- 
krypsta pirmyn, bet stumte stumia pasaulio santvar
ką 30-50 metų atgal — į valstybinį imperializmą. Stu
mia nejučiomis ir prieš savo norą, o tai vis pasidėko- 
jant opozicijai, kurios nepajėgia nugalėti. Amerikos 
delegacija nuoširdžiai nori pasukti demokratijos keliu, 
bet susiduria su griežtai nediplomatiniu rusų delegaci
jos nusistatymu. Neva rašoma konferencijos čarterį, 
bet jeigu pavyks jį sudaryti demokratinėj dvasioj, tai 
jis susilauks Atlanto Čarterio likimo — nieks jo ne
paisys. Ant popierio gali stovėti kilniausi šūkiai ir gra
žiausi pageidavimai, bet praktikoje viešpatauja ir vieš
pataus brutali “realistinės” politikos taisyklė: kas tu
ri galią, tas turi teisę ir valią elgtis kaip tinkamas. Vei
kusios senovėj tarptautinės teisės visiškai paneigtos 
ir jų vietą užima geležinis kumštis. Grįžta Bismarko ir 
Aleksandro III laikai, tik daug žiauresni ir begėdiš- 
kesni.

Rusų diplomatas Molotov, apie kurį išsireikšta, 
kad esąs gudrus ir gabus, bet sudarąs rūgštaus sko
nio įspūdį, griežtai ir autokratiškai pareiškė, kad so
vietų padarytos sutartys su kitomis “valstybėmis” ne
gali būt konferencijoj nagrinėjamos, nes tai, girdi, 
būtų įžeidimas tų valstybių nepriklausomybės. Čia 
tiktai bolševikų pasityčiojimas, nes tos valstybės (iš
skyrus Britaniją ir Prancūziją) nepriklausomybės jau 
nebeturi. Tai tik okupuoti Rusijos kraštai, kuriems 
Maskva priverstinai primeta sovietinę vyriausybę. Jos 
visos įtrauktos, kol kas dar ne oficijaliai, į Rusijos So
vietinių “respublikų” skaičių. To vardo kol kas ven
giama ir primygtinai įkalbinėjama pasauliui, kad joms 
skiriamos vyriausybės ne komunistinės, bet “demo
kratinės”, atstovaujančios tautos valią. Tuo tarpu vi
suose okupuotuose kraštuose skubotai likviduojama 
visi nepalankūs komunizmui sluoksniai. Karo laikas 
labai patogus tokiam juodam darbui. Užtenka tik pa
skelbti, kad tokie ar kitokie tautos vadai yra pro-na- 
ciai, sabotažnikai, šnipai ar išdavikai — ir priekabė 
likviduotei surasta. Gi dėl nužudymo ištisų minių nė 
aiškintis netenka. Norėjo pabėgti, tai ir liko sušaudy
ti.

Tuos dalykus San Francisco delegacijos puikiai 
žino. Bet konferencijos dalyviai jau bejėgiai. Pertoli 
buvo nueita kreivuoju keliu. K.
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Naciai besigindami nuo bombardavimo pastatė vi
sokių pastatų. Štai ir šis matomas slėptis nuo bombų 
pastatas irgi buvo vienas iš daugelio, kuris vistiek bu
vo bombų apgriautas.

MOTULES LAUKE
Brėško. Kas 

tamsiau darėsi, 
mažyčių vaikų, 
šių prie apšalusio langelio, 
žiūri į taką, ar neužjuo
duos motulė grįždama.

Veltui mažučiai, pamė
lynavusias nuo šalčio lū
pas prie stiklų prirėmę, 
pučia, apšaluonės tirpina, 
kaskart labiau temstančią 
tolumą permatyti stengia
si.

valanda 
Dvejetas 

prisikišu-

Takelis tuščias, nematy
ti motulės. Vien sniego 
vilnys, vėjo sukeltos, slan
kioja po laukus, ir viesu
lai, po tyrus kaukdami ir 
dejuodami, smarkiai ver
petus suka.

Visai sutemo. Vaikams 
nebejauku, žiburio užsi- 

Į žiebti baisu: aplink trobelę 
į kažin kas šlaistosi, baldo
si: čia stogą laužo, čia du
ris klebena, čia vėl į lan
gelį barškina staugdamas. 
Kamine kažin ka svaitoje.
— Užsižiebk tik žiburį, 

bus beįsigriaunąs į vidų,— 
mąsto sau vaikai.

Atsiminė Katriukė motu
lės pamokymą, kad tai vė
lės, vietos negavusios, šio
kiais vakarais taip žmo
nėms prisimenančios, mal
dos reikalingos. Kumštelė
jo broliuką į pašonę ir, 
maldingai atsidususi, ėmė 
kalbėti:
— Amžiną atilsį dovanok 

i joms, Viešpatie, toms vi 
soms nelaimingosioms vė
lėms.

Broliukas kalbėjo pas-

I

asyliaus teisę, visai nesis
kaitydami su tuo, kaip tai 
atsilieps Švedijos garbei 
Amerikoj ir Anglijoj. Įdo
mu, kad į tą puolimą so
cialdemokratų spauda ne
atsiliepė. 

Niekas kas sveikai gal
voja negali įsivaizduoti iri 
negali sutikti, kad Švedi
ja tai padarytų. Tačiau, i- 
nicijuotuose sluogsniuose 
BAIMĖ VIS DIDĖJA, kad 
taip neatsitiktų, Maskvai 
smarkiau paspaudus. 

Pav., balandžio 11 d. tei
singumo ministeris Berg- 
quist įnešė Riksdagan į-
statymo sumanymą, pagal kui. 
kurį valdžia galėtų ru- Persižegnojo ir abu tylė- 
sams išduoti čia atvykusių J° valandą. Katriukė pir- 
baltiečių pabėgėlių laivus, ma prašneko: 
viso apie 700. Atbėgėliai,! ~ Matai, J

. kas įrodys nuosavybę, ga- 
Tiek lietuviai tremtiniai kaltas pagal tai nubausti .;jės gauti iš švedų iždo į- 

Deja, pastaruoju metu ir.kainotą vertę. Kitais žo- 
švedų socialdemokratų tižiais, teisingumo minis- 
spauda — socialdemokra- teris, liberalas, siūlo, kad 
tai sudaro daugumą Riks- .valdžia pirktų atbėgėlių 
dage — rodo vis aiškesnį laivus ir juos dovanotų 
palinkimą, “geros kaimy-į Maskvai, kad tik lengviau 

, nusileisti įsiteikus. Bet pačius pabė- 
reikalavimams gelius atiduoti nereikėtų 

nei naujų įstatymų leisti, i 
i Jau be to mūsų tautos

KAS LAUKIA LIETUVIŲ 
ŠVEDIJOJE?

Stockholm (LAIC) — juos išrūšiuoti ir kas rasis

(370), tiek latviai (apie 
5000), tiek estai (per 20,- 
000), gali pasidžiaugti šve
dų visuomenės ir įstaigų 
palankumu ir rūpesniu. 
Bet švedų komunistų 
spauda žiauriausiai puldi
nėja pasprukusias vokiš
ko - rusiška imperializmo 
aukas. Komunistai gyvu
liškai kolioja atbėgėlius ir 
reikalauja, kad jie visi bū
tų grąžinti Sovietų Sąjun
gom NY DAG, vyriausios 
vietinės Maskvos dūdos, 
tezė yra, kad ne švedų rei
kalas yra spręsti kas tarp 
tų pabėgėlių gali būti “fa
šistas” ar “karo nusikaltė
lis": juos visus grąžinus, 
sovietų valdžia “mokės

nystės dėliai”, 
Maskvos i 
baltiečius pabėgėlius iš
duoti. Jų mėnesinis laik
raštis TIDEN kovo nume- tragedija yra beribė, ir 
ryje tiesiog sako, kad tuo negalima prileisti, 
reikalu reikėtų susikalbę- mūsų pabėgėliais Švedijo- 
ti su sovietų valdžia. į je, Vokietijoje, Austrijoje

kad su
ti su sovietų valdžia.

Suprasdamas kur tas pa- ir Prancūzijoje būtų pa
sakymas siekia, Riksdago sielgta, kaip su gyvu ar ne- 
narys Hastad SVENSK 
TIDSKRIFT balandžio nu
merio editorijale nustato, 
kad švedų socialdemokra
tai yra pasiryžę sulaužyti

gyvu inventorium. Kol kas 
tik Brazilija mielai įsilei
džia Baltijos pabėgėlius, 
bet ten nelabai kas nori 
keltis.

CIVE NO^- 
CIVE MORE

KEEP YOUR
RED CROSS
4THISSIDE

, Petriuk, jau 
nebedejuoja. Pasiklausyk 
tiktai. Mat, vėlelėms mūsų 
malda kaip mums skanus 
kąsnelis. Nabagės.

Ar tikrai nurimo dejavi
mai, kas pasakys, bet ma
žučiams kažin ko drąsiau 
pasidarė ir. patylėjus va
landėlę, Katriukė vėl pra
šneko:

— Petriuk, susikurkime 
ugnelę. Motulė parėjusi 
bent turės kame sijonus ar 
autus išsidžiovinti, ir mu
du prieš ugnelę pasišildy- 
sime: vėjas trobelę išgairi
no, drebulys ima.

— Gerai sakai, — prata
rė broliukas. — Ir išsivir- 
sime ko nors. Visiems pra
vers karštimo lašas.
— Tai virkimės. Bet ką? 

Su virimu nėr ko išsišokti: 
pienelio nėra, pradaro viso 
labo krislas, kaip vištos 
galva; kruopų nėra, miltų 
dvejetas saujų...

į — Virkimės bulvių. Su- 
piaustysi keletą svogūnų, 
užpilsi batvinių rašalu, 
pridėsi gerai druskos, bus

karališkas mirkalas. —pa
tarė Petriukas, seiles ry
damas.
— Dar žolinės išvirsiu. 

Cukrelio turim; rasit, mo
tulė duonelės parneš, tai 
bus nokylis... Petriuk, o iš 
kur imsime malkų? — rū
pestingai pridėjo Katriu
kė.
— Nesirūpink, malkų pas 

mus kaip dvare. Vakar su
brėškus apsisukau apie 
Bernoto skiedryną: visi, 
mat, buvo išvažiavę, — pa- 
glemžiau balžieną, kaip 
mešką, užnėriau virvę ir 
tai beveik trūkio negavau, 
kol atvilkau...
— Kame jį turi?
— Žinoma, asloj pametęs 

nelaikysiu, kad kiekvienas 
žioplys įėjės pamatytu, o 
paskui liežuvį laidytu. Ka
maroj kampe kankorėžiais 
apkasiau... Kam gi būtų 
protas galvoje? — gyrėsi 
Petriukas.
— Tylėk, vėply, netau

zyk. Ar nežinai, kad sie
nos ausis turi? Rasit, Rim
kienė jau besiklauso, — 
perspėjo Katriukė.
— Nebijau, ir jai parvil

kau tvoragalių gana, —ta
rė Petriukas, ritindamas 
rąstą aslon.

Išsitraukęs iš palovio 
kaplį, atkylėjęs, leido iš vi
so vieko į rąstą. Neilgai 
trukus linksma ugnelė tra
tėjo ugniavietėje, kibirkš- 
čiodama, o katiliuke ant 
vąšo putodamos murmėjo 
verdamos bulvės. Vaikai, 
sutūpę prieš ugnį šildėsi. 
Meili šilima apsvaigino 
juos; supurusios galvelės 
lenkėsi, lenkėsi, pagaliau 
palinko ant kelių.

Sumigo vaikai. Ugnelė 
nebekurstoma ėmė blėsti; 
blėso, blėso ir visai užgeso. 
Verdamos bulvės katilėly
je nustojo pliupėti. Vėjas, 
pro neužkištą speltę įsisu
kęs, gainioja pelenus iš 
ugniavietės; kamine vėl 
staugia, dejuoja, verkia...

Šėlsta, ūžia žiemos au
dra; vaikai nieko nebegir
di: meilus sapnas, vargdie
nių ramintojas, ir juos 
mažučius nutildė.

Jau buvo pusiaunaktis, 
kada, gaidžiui pragydus, 
vaikai prabudo.

Lauke tylu, ramu, niekas 
nebesibaldo po pastogę, 
nebesibeldžia ir durų ne- 
beklabena. Pro nuledintus 
langų stiklus slenka iš 
dangaus aukštybių balzga
na mėnulio šviesa, apšvies
dama įdubusią viduryje 
aslos ugniavietę, Petriuko 
partemptą balžieną ir pas 
ugniavietę sumigusius vai
kus.
— Petriuk, kame esi? Aš 

bijau, — verksmingai su
šuko Katriukė.
— Tylėk, gėdą turėk; ir 

bliausi čia, lyg mažas vai
kas, — ramino Petriukas.
— Motulė nepareina, — 

• dejavo mergelė. — Nutiko 
kas nors. Šiokią dieną 
reikėjo ant upės...
— Apnakvino pas Grikš

tus, ir visas nutikimas, 
kaip anąsyk, ar atsimeni? 
Mes pilnas kertes priver
kėme, o čia ryto metą, pra
aušus, tik mamytė kyšt 
beįeinanti su ryšuliu, karš
tais vėdarais nešina. At
meni?

Mergelė nuo ašarų dre
bančiu balsu susijuokė, 
atsiminusi tą linksmą va
landą.
— Taigi ir dabar nėra ko 

bliauti,
riukas. — Kur gi dings ne
parėjusi? Praauš ir pareis, 
rasit, ir vėl ne tuščiomis

I

rankomis, žmonėse dabar Lietuvos Studentai Veiklūs 
papiovos netruKsta, mės
galiais apsikrovę, — pridė
jo seiles rydamas vaikinas.

Per dieną praalkęs, pri
minus gardumynus, paju
to, kad jam viduriai silps
ta.
— Katriuke, juk mudu 

bulves virėme; suvalgyki- 
me keletą, kol motulė susi
voks.
— Nenoriu nieko, man 

šalta; miego noriu, —trau
kydama nosim ir kasyda
ma supurentą galvą, verk
smingai atsakė mergelė, 
lipdama į lovą.
— Tai drėbkis, — tarė 

Petriukas, griebdamas iš 
katiliuko pusiaužalias bul
ves, ir ėmė jas graužti dū
saudamas.
— Oi, kaip šalta, — sude
javo mergelė lovoje.

Petriukas užsidegė lem
pelę ir prisiartino prie lo
vos: mergelė, susirietusi į 
kamuolėlį, gulėjo visai ne
užsiklosčiusi.
— Nori, kad jai būtų šil

ta, — tarė sau Petriukas, 
imdamas nuo gembės mo
tinos sijonus. — Dabar pa
matysi, ar bebus šalta.

Sudėjo ant mergelės visą

išmoko nelengvos 
kalbos tarties tiek 
kad sunku juos at- 
nuo tikrų švedų.

Stockholm (LAIC) —Li-' 
gi balandžio 16 d. Švedijo
je buvo 43 atbėgėliai Lie
tuvos studentai. Dėka 
BALF stipendijų, jų dau
guma jau studijuoja Šve
dijos universitetuose. Kai- 
kurie 
švedų 
gerai, 
skirti

i 1944 m. Kūčios vakarą 
Švedijos radio surengė Ka
lėdų Šventę. Lietuvos stu
dentų kvartetas sugiedojo 
lietuviškas kalėdines gies
mes — sutartinu spaudos 
pripažinimu geriausiai 
tarp 18 dalyvaujančių tau
tų.

Lietuvos studentai yra 
veiklūs ir sporte. Apie š. 
m. Velykas įvyko keturių 

■ tautybių krepšiasvydžio 
; rungtynės (basketball). 

Lietuviai didele persvara, 
28 prieš 17, laimėjo pirma 
prieš švedus, paskui prieš 
estus ir, finale, prieš pa
čius amerikiečius, šach
matų rungtynėse studen
tas juristas Vaitonis laiko
si nuolatos pačiose viršū- 

. nėse.
skarmalų kūgį, apspaudė! Mūsų 
ir tarė:
— Na, dabar miegoki be- kaip ir visi Švediją po di- 

sveika. j dėlių pergyvenimą pasiekę
Pats tuo tarpu prisistatė'jaunuoliai, daro ypatingą 

kėdę prie lentynos ir ėmė .įspūdį. Visi atrodo nepa
ieškoti, ko, nė pats neži- prastu būdu sudvasinti, 
nojo: ot, ko nors ieško su- Bet praeiti bolševikų oku- 
krimsti. Ir pasisekė jam: pači jos pragarą ir po jo 
kažin kaip ir iš kur geroką; nacių maždaug panašų 
duonos plutą atrado. Gra- pragarą, negalima nepasi- 
žiai nupūtė nuo jos dulkes keisti. Juk ta jaunuomenė 
ir vėl ėmė ieškoti. Atrado'išaugo laisvoj Lietuvoj, — 
mėlyną popieriuką, kuria- bolševikų teroras ir vokie- 
me motutė cukrelį laikė; Įčių žiaurumas buvo jai ne 
daugiau nieko nerado. Nu- visada tikėtos pasakos, 
šoko nuo kėdės ir, išsitrau- kurios virto klaikia tikro- 
kęs dvejetą svogūnų iš vir- ve. Iš visų jaunuolių akių 
tinęs, kybančios ;
nos, ėmė juos pjaustyti, j ta valia: tobulintis, 
supiaustęs daže į druskinę; 
ir valgė su pusiaužaliomis 
bulvėmis.

Taip apsižvalgęs, pasiė
mė duonos plutą, buvo no
rėjęs laužti, bet susimąstė. 
Petriukas gerai žinojo, 
kad duonos daugiau nebė
ra, o gal ir motulei niekas 
neduos, — visaip būva: te
gu lieka rytojui, susipiaus- 
tysiu, vandeniu užpilsiu, 
išmirks, bus ubaginė, tik 
ėsk ir norėk.

Supiaustė, vandeniu už
pylė, cukrelio grūdą įme
tė ir paragavo; vėl šaukštą 
pasiėmė ir sriūbtelėjo; 
kišo dar trečią šaukštą ir 
susilaikė. Pažiūrėjo į vidų

korespondentas
rašo “Lietuviai studentai,

kalbinėjo Pet-

ant šie- spindi didelė rimtis ir kie- 
’ , lavin

tis, ruoštis, kad kiekvienas 
Lietuvos laisvės kovoje 
būtų kuo naudingiausias, 
o laisvę atgavus, kad ge
riausiai galėtų prisidėti 
prie sugriauto krašto at
statymo. Tokią jaunuome- 

!nę matant, stiprėja viltis 
dėl ateities.i_____________________

j puodelio.
! — Ne, per daug, — tarė 
■galvą kraipydamas.

Ištraukė šaukštą, aplai
žė ir padėjo ant stalo; puo
delį mediniu dangteliu už
dengė ir užpūtė žiburį. 
Paskui apgraibstais nuėjo 
gulti ant krosnies.

Lazdynų Pelėda.

j

Šis Karo darbų darbininkas sako: reikia melstis ir 
dirbti, kad karą laimėti. Jis tą ir daro.
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

Balandžio 30 d. staiga mirė, 
širdies liga susirgęs, Juozas Ra
kutis, 55 metų' amžiaus. Paėjo 
iš Rodunės par., Vilniaus kraš-

šiomis dienomis pora savaičių 
svečiavosi pas gimines ir pažįs
tamus p- Marcelė Glebauskienė 
ir jos vyras seaman 1 c Jonas 
Glebauskas iš Corpus Christi, 
Texas. pp. Glebauskai yra Nor- 
woodiečiai. Jonas Glebauskas ir 
J. V. laivyno tarnyboje, o p. Gle
bauskienė dirba Texas valstybė
je. Paviešėję, grįžo atgal į Te- 
xas jiereitą savaitę.

p. Stasė Kay (Kavaliauskie
nė) šią savaitę gavo žinią nuo 
brolio S. Sgt. Vinco Jako, kad 
jisai dabar randasi ligoninėje. 
Illinois valstybėje. Jis grįžo iš 
Europos apie pora savaičių at
gal.

lietuvių parapija iškilmingai 
šventė Motinos dieną, šv. Var
do. Sodalicija ir bendrai daugu
ma parapijiečių priėmė šv. Ko
muniją.

Po pietų. 3 vai., bažnyčioje į- 
vyko Gegužinės pamaldos ir 
procesija, kurioj dalyvavo mo
terys ir merginas Sodalietės. 
Gegužinės karalaitė buvo p. 
Smelstorytė. Po pamaldų Soda
lietės suruošė motinėles pagerb
ti programą ir vaišes parapijos 
vičienė. kitatautė, bet ji tik- 
Smelstorytė. Kalbelę pasakė 
klebonas kun. S. P. Kneižis.

Velionis buvo šviesus ir susi
pratęs lietuvis katalikas. Labai 
uoliai darbavosi parapijoj ir jos 
draugijose, remdavo gausiai 
Bažnyčią ir savo tautos reika
lus.

Palaidotas su trejomis šv. mi- 
šiomis iš Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčios gegužės 4.

MONTELLO, MASS
Šis automobilis tai buvęs nacių specialis ‘jeep. Dabartiniu metu jis tar

nauja New Yorko mieste rinkimui riebalų, iš kurių gaminama sprogsta
mosios medžiagos karui laimėti.

Pereitą savaitę Moterų Sąjun
gos kuopos susirinkime p. Vale
rija Rakauskienė išdavė rapor
tą iš Katalikų Moterų kongreso, 
kuris įvyko Bostone. Ji pažymė. 
jo. kad tame kongrese plačiai 
kalbėta ir raginta tėvai siųsti 
savo vaikus į katalikiškas mo
kyklas. Tame kongrese taip pat 
dalyvavo pp. Angelą Pazniokai- 
tė ir M. Čiubatienė.

Gegužės 15 d. išvyko J. V. 
Laivyno karo tarnybon pp. Jo
no ir Marijonos Čiubetų (Chu- 
bet) sūnus Laurinas. Sekma
dienį pp. Sykes namuose įvyko 
jaunuolio Laurino išleistuvės. 
Dalyvavo tėveliai, 
pažįstami.

pp. Vinco ir Anastazijos Ku
dirkų, gyv. 37 Frankiin St., sū
nus Vincas, kuris buvo sugrįžęs 

atostogas, 
apsistojo

iš Pacifiko praleisti 
grįžo tarnybon ir 
Newport. R. I.

Gegužės 14 d. įvyko Moterų 
kuri 

susiorganizavo, įvyko 
klebonijoje. Komisija gražiai
pasidarbavo.

gegužės 20 d., Jordan Hali. Bos- po Huntington Avė. ir Gainsbo- 
ton. Norwoodiečiams yra labai ro St., Boston.

i
patogu nuvažiuoti. Automobi-: 
liais važiuoti kelias yra visiems'
žinomas, bet autobusais reikia Sodalicijos parengimėlis, 
važiuoti į Forest Hill autobusų neseniai 
ir gatvekarių kiemą ir ten pa
imkite South Huntington gat-| 
vekarį, kuris nuveš prie pat

gimines ir svetainės. Išlipkite Symphony
Station. Taigi išlipkite ne Fo
rest Hill stotyj, bet Forest Hill' 
gatvekarių kieme, kur stovi visi

Gegužės 8 d. mirė jaunuolis 
Jonas Sinauskas, 21 metų am
žiaus, gyv. Brightone. Velionis | 
gegužės 11 d. iš N. P. par. baž
nyčios palaidotas Mt. Benedict 
kapuose. Velionis paliko nuliū
dime motiną, patėvį ir sesrį. Ve
lionio šeimai reiškiame užuo
jautą.

PADĖKA
Reiškiame nuoširdų padėkos 

žodį už surengimą mums 35 me- 
gatvekariai ir iš kur pradeda tų vedybinio gyvenimo sukak- 
važiuoti. (ties Proga gražų bankietą. Dė

kojame sūnums, marčioms B. ir 
Dar galima gauti koncerto ti- ■ a. Kudirkam, V. ir E. Kudir- 

kietų pas p. Oną Pazniokaitę. • kam, dukteriai ir žentui B. ir A. 
mylėtojų Balch Pharmacy ir A. F. Kneižį. ! červokam, broliui ir brolieneiNemažas muzikos

būrys vyksta į Darbininkų ra- Galėsite gauti tikietų ir svetai-j p. įr y. Kudirkam, H. ir M. Ba- 
Pereitą sekmadienį šv. Jurgio dio KONCERTĄ, sekmadienį, nėję. Jordan Hali yra prie kam-,iučiam, P. ir A. Kuram, J. ir A. 
- ' ■ i I Smilgiam, A. ir M. Kavolynam,

• K. ir P. Naujokaičiam ir ki
tiems, kurie prisidėjo prie su
rengimo to puikaus bankieto. 
Taipgi tariame širdingiausią 
ačiū visiems dalyvavusiems 
bankiete už sveikinimus ir gra
žias dovanas, ir ačiū tiems, ku
rie negalėjo dalyvauti bankiete, 
bet prisiuntė nuoširdžius svei
kinimus ir gražias dovanas. 

(Taipgi ačiū A.L.R.K. Moterų 
Sąjungos 27-tai kuopai už svei
kinimą, ačiū A. F. Kneižiui. 
“Darbininko” redaktoriui už 
gražų programos vedimą. Dar 
kartą dėkojame visiems už svei
kinimus ir dovanas, nes jūsų tie 
sveikinimai ir dovanos mums 
sudarė daug malonumo ir 
džiaugsmo, kuris paliks mums 
atmintyj visados, o mes jums 
visiems linkim nuo Dievo svei
katos.

Gražiausių Liaudies Dainų Rinkinys

“VAI LEKITE DAINOS”
Paruošė Kun. J. Dabrila, 

Papildytą Rinkinį Išleido Kun. Pr. M. Juras
Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — maldaknygės formato. Labai pa

ranku kišenėje nešiotis. Joje telpa 233 gražiausios dainos. Kaina tik 75c. 
Užsakymus siųskite: DARBININKAS, 366 W. Broadway, So. Boston 
Mass.

27,
I

ŠTAI JOS TURINYS

Gutauskų šeimai, Daukantų šei
mai, Pocių šeimai, p. Buvydie- 
nei, p. Tribuliauskienei, Wat- 
kins šeimai, krikšto sūnui A. 
Satkui, M. Bartkui, parapijos 
kunigams už malonų patarnavi
mą, graboriui p. Warabow ir vi
siems, kurių gal ir atmint nega
liu, tariu širdingą ačiū. Lai ge
rasis Dievulis jums visiems, už 
jūsų gerumą, atlygina, o mano 
brangaus vyro vėlei sutiekia 
amžiną ramybę danguje.

Nuliūdus. Ona Razmienė.

Sekmadienį, gegužės 6 d. stai
ga mirė ilgametis tos parapijos 
gyventojas, Aleksandras Raz- 
mus. Velionis gegužės 8 d. iš šv. 

! Roko par. bažnyčios, palaidotas 
j Kalvarijos kapuose. Velionis pa
liko nuliūdime žmoną — Oną, 
brolį Domininką ir kitus gimi
naičius. Palikusiai nuliūdime ve
lionio žmonai, p. O. Razm.ienei 
reiškiame gilią užuojautą.

Karys, viršyla J. Mockevičius, 
pasiųstas Kalifornijon. Jis spė
ja, kad būsiąs pasiųstas Pacifi
ko zonom Štabo viršyla A. Bart
kus, kuris šiuo tarpu randasi 
kur nors Vokietijoje, išrado 
naudingą pagerinimą radio ban
gų telefonui. Viršyla A. Bartkus 
už tai susilaukė daug pagyrimų 
iš komanduojančio viršininko 
ir, pasibaigus karui, jo išradi
mas būsiąs jo vardu užpatentuo
tas Washingtone, jo vartojimo 
naudai. Sveikiname gabų karį, 
A. Bartkų.

»
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Aguonėlė
Apuonėlėž*.
Anoj pusėj Dunojėlio
Anoj .
Anoj pus* j Nemunėlio
Ant
Ant
Ant
Ant
Ant
Ant
Ant
Ant
Ar. t 
Ar ;
Ar :
Aš
Aš
Aš
Aš
Aš
Aš
Aš
Ateitin:
Atn^-ša diedas kukulių viedra
Atski
Audėja Balys Sruoga
Augin tėvas du sūnelius
Augo girioj ąžuolėlis
Augo sode klevelis
Aukštam berže gegulė
Aukštas dangus
Aukšta: švietė rr.*nes*lis
Ausk. močiute, drobeles
Aušra. A. Strazdas
Aušt aušrelė
Aušta aušrelė
Bijūnėlis žalias 
čiūčia liūlia, mažutėli 
čiulba Čiulbate
Dainuok
Du broliukai kunigai
Eičiau gir^lėn
Eičiau j s<?da pas obelaite
Ei N.- • s kari iryliai. St. Šimkus
Ei niekur nėra
Eina bernužėlis širmais žirgais arti
Ema garsas nuo pat Vilniaus. Maironis
Eisim, broleliai, namo
Ei tu. Domininkai. A. Strazdas
Gaideliai pražydo
Gale lauko toli
Garnys
Gi<»da vaideliai
Gioda gaideliai ryliuoj
Gr du dainele. A. Baranauskas 
Girtuoklio daina. Pranas Vaičaitis 
Gražių dainelių daug girdėjau. Žitkus 
Gražus mano juodbėrėlis
Grybai
I kara
I šilą *jau
Ilgesio žodžiai A. Miškinis 
Ir išdainavau visas daineles
Ir užaugo liepytėlė
Išbeg išbėgo
I.šėjr* tėtuži
Išjodamas mylimas J kara
Iš rytų šal^l*s
Jaunystes daina. Putinas
Jau pavasaris atėjr.
Jau slavai sukilo. Maironis
Jau vakaras buvo
Jojau diena
Jojau p^r diena
Jūra motinėlė. Adomas Jakštas 
Kad sutartos vakanėlj
Kada noriu verkiu

Kazys Bmkis 

pusėj Nemunėlio

ežerėlio rymojau
, kalno gluosnys
. kalno karkia:

kalno Ramojaus, vertė P. Vaičaitis 
kalno mūra: 
kalno stovėjau

. melsvu ežero bangų
Nemuno kranto

: tėvelio dvaro
aš tau. sese, nesakiau 
žinai, berneli
atsisakiau savo močiutei 
bernužėlis. Jonas Jonila 
išeisiu ant kaino 
jaunas bernelis
r.u-'jau 
padainuosiu dainų dainelę 
pas savo motinėlę

kų himnas Tilvytis

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

■nd sakalėlis

Ka:
Kai
Kai
Kai
Kai
Ka:
Kai . _____
Kaip gi gražu?, gražus. Vienažindys 
Kam šėrei žirgeli .
Kalamnška ar.t lisorų 
Karvelėli mėiynasai 
Kas bus. močiute. kas bus 
Keleiviai.
Kelk:?, kelkis, mielas drauge 
Ko liūdi, berželi. Jovaras 
Ko liūdi 
Kur 
Kur 
Kur 
Kur 
Kur 
Kur 
Kur
Lakštingalėli. _ 
Lakštute. paukštute 
Laikas, sese, jau 
Lauke berželis stovėjo 
Leido išleido tėvas sūneli 
Leiskit 1 tėvynę. Gudavičius 
Lėk. sakalėli
Lietuva brangi, mano tėvyne. Maironis 
Lietuviai esame mes gimė Sauerveinas 
Lietuvos himnas. V. Kudirka
Mano rožė. Faustas Kirša
Mano tėvelis 
Maniesiems. Vincas Kudirka 
Man per naktį. Faustas Kirša 
Mergyte jaunoji
Mes Lietuvos jaunuomenė 
Mieis tėveli, motinėle 
Mišką? ūžia. Maironis 
Mylėjau 
Močiute.
Močiute 
Močiute 
Močiute 
Motulė mane barė 

s Motule mano
Motule, širdele 
Mūsų dainos. A. Vaičiulaitis 
Mudu du broliukai 
Namo'
Nebeužtvenksi upės. Maironis 
Nors vėtros ūžia

. Nueisiu, nueisiu
Nurimk, sesut 
O. aš riena dukrel

i o :
O kai aš pas močiutę būva 
o -
O tai dyva
Oi dėkui dėkui senai močiutei 
Oi. kas sodai per pudeliai 
Oi kur buvai, di-dūk mano 
Oi. lekia, lekia 
Oi.
Ot tu ieva. 
Ot.
Oi.
Oi 
Oi

B. Brazdžionis
- S - -•»------------ j

berželi. Jovaras
. putinėli

bakūžė samanota^ vertė Vaičaitis 
banguoja Nemunėlis. Vanagėlis - 
bėga Šešupė. Maironis 
lygūs laukai. Maironis 
Nemunėlis. Dauguva
sapnu grožybė 
tas šaltinėlis

gražus paukšteli

jau

mergele 
ka padarei 
mano 
mano 
širdele

atsimena namelį V Nemunėli

rūta rūt

tu eglele . 
ievuže 

ko žvengi žirgeli 
varge, varge 

žiba žiburėlis 
žirge, žirge 

Pasėjau kanape 
Pasėjau linelius 
Pasisėjau žalia rūta 

vasarininku himnas. K. Žitkus 
Pavasario“ vyrų maršas. Bradūnas 

Per gina girelę 
Pavasaris, gražus oras

Per šią žalią giružėlę 
Per tamsia naktelę 
Piaun broliukai 
Piauna mano piovėjėlės 
Plaukiau per jūrą 
Plaukiau per jūra 
Plaukia sau laivelis 
Plaukė žąselė
Prašom, prašom paklausyti. Aleknav. 
Pupos. K. Aleknavičius
Rugiagėlės. Kazys Binkis 
Saulutė 
Saulutė 
Saulutė 
Saulutė
Senbernio skundas 
Sėjau rūta, sėjau mėta
Sėjau rūta
Sidir vidir vidur dvaro 
Siuntė mane motinėlė 
Su daina. K. Bradūnas 
Sudiev, kvietkeli. A. Vienažindys 
Sudiev. Lietuva. A. Baranauskas 
Sudiev, sesutės lietuvaitė 
Sunku gyventi. Maironi 
Supmsiu dainuže. Rokas Prakeiktasis 
Susvarcyk. antela
Šutems tamsi naktužėlė 
Sveiki, broliai dainininkai
Sąla šaltinėlis
Salia aukšto vienuolyno 
šalta žiemužė
Saltvšius 
šėriau žirgeli 
Bėriau žirgeli
Šėriau žirgeli visa rudenėli 
šėriau, šėriau žirgužėli 
š»rki. berneli, bėra žirgelį 
šia naktelę miego nemiegojau 
šienapiūtė. Petras Vaičiūnas 
šiitas gražus rudenėlis 
šoko kiškis
šv. Sakramento br-jos himnas.Girdenis 
Tai ne miškas šlama. St. Šimkus 
Tamsioj naktelėj
Tekėjo saulelė pro debesėli 
Tekėk, sauluže
Ten. kur Nemunas banguoja. Maironis 
The Star Spangled Eanner
Tykus buvo vakarėlis
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka 
Tykiai, tykiai
Tykus vakar? gražus 
Tyrlaukiais sušvilpė vėjas. Paparonis 
Toli, už marių. J. K. Aleksandravičius 
Tnjų seselių
Tris dienas, tris naktis
Trys sesutės 
Tūkstanti žingsnelių 
Turėjo bobelė žila oželi 
Už giružės teka upė 
Už jūrelių, už marelių 
Už jūrių marių 
Už Raseinių. ant Dubysos. Maironis 
Užsiaugo obelėlė
Užtrauksim nguja giesmę. Maironis 
Vai broli, broli
Vaikščiojo brolelis 
Vai pūtė, pūtė 
Vai tu. žirge 
Vai ūžkit.
Važiavau dieną 
Vėjelis kyl'
Visi bajorai j Ryga jojo
Vyčių himnas 
Žalioji liepelė 
žiba žolelė 
žirgeliai sukinkyti. A. Vienažindys

nusileido 
raudona 
raudona 
tekėjo

i

i

DARBININKO ADMINISTRACIJAI,
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Šiuor-ii siunčiu $. 
Vai lėkite Dainos”.

ir prašau prisiųsti man egzempliorių

Vardas
Adresas

Vincas ir Anastazija 
Kudirkai.

Gegužės 5 d., Paterson, N. J., 
mirė Antanas Meminkas 59 me
tų amžiaus, p-Iės M. Grybaitės 
artimas giminaitis. Velionis ge
gužės 8 d. iš Šv. Kazimiero par. 
bažnyčios palaidotas vietinėse 
lapinėse. Velionis Amerikoje iš
gyveno ilgą laiką ir buvo vienas 
iš pavizdingųjų lietuvių. Vieti
niame mieste turėjo nuosavą 
anglių pramonę. Reiškiame p-lei 
M. Grybaitei užuojautą, kuri tik 
dabar sugrįžo iš N. J.

Gegužės 8 d. po 21 dienos ato
stogų pas tėvelius, p.p. A. O. 
Pocius, karys A. Pocius išvyko 
atgal tarnybon, Lake Placid, 
N. Y. Puskarininkas A. Pocius 
ištarnavo virš 4 metus karo tar
nyboje, 3 metus ir 4 mėnesius 
išbuvo Pacifiko salose beka
riaudamas su japonais. Dalyva
vo Guadalcanal, Fiji, Bougon- 
ville, Layette ir Luzono salų 
mūšiuose. Už pasižymėjimą ap
dovanotas armijos, marinų ir 
laivyno “Prezidential Citation” 
žvaigždėmis ir kitais mūšių pa
sižymėjimų ženklais.

Karys A. Pocius atvežė iš Pa
cifiko tėveliams ir draugams į- 
domių dovanėlių. Kario A. Po
ciau du broliai irgi randasi ka
ro tarnyboje. Jurgis laivyne, 
Pacifiko zonoje, Alfonsas, armi
joje ir randasi Vokietijoje. Lin
kime p.p. Pociams, kad jų sūnūs 
po karo laimingai grįžtų į na
mučius.

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

Nevark, 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.

Neutoun, Pa. — šv. Kazimie
ro Seserų vienuolyne, metinės 
rekolekcijos, rugpiūčio 6—15 d. 
— Tėv. Juvenalis Liauba.

Waterbury, Conn. — Šv. Juo
zapo parapijoje. Šv. Pranciš
kaus novena ir Tretininkų vizi
tacija, rugsėjo 8-17 d. Tėv. Ag- 
nelius Krasauskas.

Plymouth, Pa. — šv. Kazimie
ro parapijoje, 40 vai. atlaidai, 
rugsėjo 23-25 d. — Tėv. Juve
nalis Liauba.

Franciscan F atkers
Mount St. Francis, Greene, Me.

CAMBRIDGE, MASS.
Sekmadienį, gegužės 13 d. N. 

į P. par. bažnyčioje 8:30 vai. ry- 
• tą, šv. mišios buvo atnašauja- 
imos Šv. Vincento draugijos in- 
jtencijai, Brighton. Draugija la
bai gražiai pasirodė, maršuoda- 

Įmi išklausyti mišių ir priimti 
I šv. Komuniją. Taipgi mišios bu- 
; vo atnašaujamos ir Sodalicijos 
į intencijai. Sodalietės po mišių 
’ turėjo bendrus pusryčius.

Sekmadienį, gegužės 13 d.. 10 
vai. šv. mišios buvo atnašautos 
Moterų S-gos 22 kps. intencijai. 
Sąjungietės. pagerbdamos mo
tinėles, bendrai išklausė mišių 
ir priėmė šv. Komuniją. Po mi
šių. parapijos svetainėje, Sąjun
gietės turėjo draugiškumo pus
ryčius. Užkandžių laiku, klebo
nas kun. P. J. Juškaitis Sąjun- 
gietėms pasakė sveikinimo kal
belę. p. M. Zaveckienė išdavė ra
portą iš Moterų Sąjungos suva- 

i žiavimo, taipgi patiekė įspū
džius iš suvažiavimo ir delegatė, 

i p. A. Malinauskienė, p. A. Am
brazaitienė, parengimo komisi
jos pirmininkė, išdavė pilną ra- 
pirtą iš įvykusio parengimo. 
Kuopos pirmininkė, p. J. Dai
nienė ir taipgi p. A. Ambrozai- 
tienė širdingai dėkojo Sąjungie- 
tėms už gražų pasirodymą.

Sekmadienį, gegužės 20 d.. 
Bostone, Jordan Hali (svetainė
je), 3:30 vai. p. p. įvyksta jau 
senai laukiamas Darbininkų ra
dio KONCERTAS. Cambridžie- 
čiai praeitų metų Koncerte la
bai skaitlingai pasirodė. Mano
ma, kad mes ir šiame koncerte 
neatsiliksime nuo kitų kolonijų 
skaitlingu pasirodymu. Kurie 
dar bilietų neturite, nelaukdami 
jų įsigykite. Mums visiems yra 
malonu kas šeštadienį klausytis 
gražios lietuviškos radio prog
ramos visą valandą. Užtai rem
kime šį gražų lietuvybės darbą, 
paremdami radio koncertą, nes 
išsilaikymas šios programos 
priklauso nuo mūsų visų. Bilie
tų, t. y. Cambridžiečiai dar ga
lite gauti iki sekmadienio pas 
A. Daukantą. A. D.

PADĖKA
Gegužės 6 d. mirus mano bran

giam vyrui, Aleksandrui Raz- 
mui noriu išreikšti padėkos žo
dį visiems, kurie man padėjo 
sunkioje nuliūdimo valandoje. 
Dėkoju sekantiems už ištiestą 
draugiškumo ranką: p.p. Po
ciam. p.p. Daukantam, vyro 
broliui Domininkui, pusbro
liams Adomui Kastantui ir Pra
nui; taipgi dėkoju visiems už 
užuojautas, šv. mišias ir gėles: 
L. Piliečių klubui, Akstinų šei
mai. Braivių šeimai. J. Razmui,

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių. žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity* 
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
"VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
Kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelle- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES” kaina metams tik S2.OG.
“VYTIS’"

366 W. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass.

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Surinko ir išleido

Sekmadienį, geg. 13 d. mirė 
Kastantas Dovidavičius. Palai
dotas be bažnytinių apeigų, nes 
gyvas būdamas nebuvo prakti
kuojančiu kataliku. Velionis bu
vo veteranas. Palaidotas milita- 
riai Cambridge kapuose vetera
nams skirtoje vietoje.

Pirk Dcfcnse Bonds ir Stamps!

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis-' 
I kitę mums išegzaminuoti akis ir ‘ 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akie.
i Room 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944 

WORCESTER, MASS.
275 Main St., VVebster, Mass. | 
______________________________ __________ |

v

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

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

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

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

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — S3.50. Rašyk:

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

“Darbininko” Administracija,
Siunčiu $..............  ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:
Vardas ir Pavardė
Gatvė
Miestas ir Valstija

knyga (s)
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Katalikė Motina-Krikščioniško 
stos Šeimynos Pamatas

Paraše Tėvas Bede Jarrett, O. P.

vei-

aiš-
pa-

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

(Tęsinys)
Pirma negu vaikučiai į- 

žengs savystovin gyveni- 
man — jie turi būti palaip
sniui priruošiami gyveni
mą sutikti, jame rūpestin
gai ir išmintingai mokėti 
orentuotis, — turi turėti 
visas reikalingas gyveni
mo informacijas ir tt. Tai 
bus kaip yra sakoma, 
kimo pasaulis.

Katalikų Bažnyčia, 
kiai ir pakartotinai
smerkia šią bedievišką da
bartinę lyties garbinimo 
madą. Ji tiki, kad tie jai 
patiekiami lyties klausimu 
argumentai yra labai falsi
fikuoti. Bažnyčia suvisu 
netiki tam principui, kad 
tik vienintelė tebėra išim
tis, — mintis apie lytį, pa
daryti normalėmis ir natu- 
ralėmis, kai lūpomis yra a- 
pie tą patį dalyką kalba
ma. Juk dabartinė mūsų 
gentkartė, — irgi, rodos,, 
apie lytį pakankamai pri
kalbėjo, — o vis tik dėl to, 
atrodo, kad moteriškos ly
ties garbinimą, nė norma
liu, nė natūraliu nebeįsten
gė padaryti. Daugelis žmo
nių lytį apipylė savo litera
tūra, savo drama, savo 
daile... Pagaliau, kaip ten 
bebūtų, — o lyties dievini
mas ir garbinimas, — nėra 
normalus dalykas: — Jis 
aprubežiuotai yra nenor
malus reiškinys! By kuris 
psichologijos analizas, pir
mutinis su šia paskutine 
nuomone, be jokio pasi
priešinimo visiškai sutiks. 
Gali būti ir tiesa, kad ty
liai bestudijuojant lyties 
klausimą, galima iššaukti 
nesveiką daugelio smalsu
mą, kuris vėliau tik dar di
desnių painių ir nenorma
lumų gali padaryti. Bet 
čia suvisu nebėra jokio 
reikalo, iškeisti tą netei
singą padėtį į lyties klausi
mus, kai tie klausimai, ly
giai taip pat, kaip ir toji 
padėtis, yra negryni, ne
aiškūs ir pagaliau nesvei
ki.

Ištikrųjų yra negrynas ir 
neaiškus dalykas, dabarti-

nės mūsų liaudies kažku
rių narių, užsispyrusiai vi
siems įkalbėti, kad šitoje 
srityje nėra daroma jokios 
žalos krikščioniškajam 
mūsų mokslui ir bendram 
dalykų krikščioniškoje 
šviesoje supratimui. Ten 
mūsų mokslas ar žinoji
mas, aiškiai yra nepažei
džiamas, kur jis susiduria 
su istorija, geografija, 
daile, ar kitais panašiais 
dalykais. Jeigu tais daly
kais tiesioginiai nebeužsii- 
mame, — tai ar daugiau ar 
mažiau žinome, — didelės 
skriaudos sau iš to 
turėsime.
bendro

Būrys išlaisvintų belaisvių iš nacicių vergijos. Jie buvo išlaisvinti Esel- 
heide stovykloj. Dešinėje su jais šnekasi pulk: Hayden Sears iš Chestnut 
Hill, Mass.

5
vedė jam apvainikuoti dienos 
iškilmes, užbaigiant šv. misijas.

nebe-
Tačiau stoka 

supratimo apie 
žmogiškąjį mūsų kūną ir 
jo tikslus bei reikalavi
mus, — gali mus ir labai 
pažeisti. Tas priklausys 
dar ir nueito, kaip visa tai 
bus suteikiama, ir kas visa 
tai pagaliau mums teiks. 
Mes aiškiai esame neužde
gami iš šios krikščioniško
sios mūsų mokslo ir žinoji
mo pusės, ypatingai 
mums, katalikams, 
taip labai svarbios. Kitaip 
— tas gali ir labai pažeisti 
mūsų katalikiškąjį veiki
mą mūsų gražias, gražią
sias katalikiškas svajones 
ir mūsų ateities sapnus.

Čia yra labai svarbi prie- 
ižastis mums tą dalyką 
, tvirtinti dėl to, — kad mū- 
įsų krikščioniškasis moks
las, kitaip gali būti mums 
nenaudingas. Vaikučiams 
reikalinga palaipsniui in
dividualiai tikrąjį apie lytį 

! supratimą, tokioje propor
cijoje tiekti, kad jie aiškiai 

| tai įstengtų suprasti, be 
jokios sau skriaudos. Jie 
turi būti kartas nuo karto 
apie tai painformuojami; 

’ tik kyla klausimas, — nuo 
kurios vietos tas pamokas 

i reikia pradėti? Ar jie visa 
■tai privalo išgirsti ir iš
mokti iš lūpų, kurios nori 

įkalbėti su šventumu ir pa
garba, — ar jie privalo tai 
išgirsti iš tokių lūpų, ku- 

■ rios yra tik nešvarus šlyk
ščių ir kenksmingų žodžių 

i šiukšlynas? Ištikrųjų, į 
klases vaikučius šiame y- 
patingame krikščioniškojo 
lavinimo moksle tikrai ne- 

; begalima suskirstyti taip, 
! kaip visuose kituose daly-

I

»

SeOS-Š:

O, AŠ VIENA 
DUKRELĖ

O, aš viena dukrelė 
Pas motulę augau.
O, aš viena dukrelė 
Pas motulę augau.
Ketin mane motulė 
Labai toli duoti —

Už dviej’ šimtų mylelių,
Už žalių girelių. (2)
Ir nudavė motulė 
Tolimon šalelėn.

Pabuvau aš metelius, 
Pabuvau ir antrus.

Sumislijau mįslelę, 
Nelabai tai gerą.

Kad pavirsčiau gegule, 
Skrisčiau tėvo sodan.

Ir pavirtau gegule,
Skridau tėvo sodan.

O jau mano brolelis 
Po sodą vaikščioja.
O jau antras brolelis 
Žirgą muštravoja.

O jau trečias brolelis 
Ketin mane šauti.
Palauk, palauki, broleli.
Palauki, nešauki.

!

i
I

I
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Misijų Užbaiga
Kun. Misijonierius savo pas

kutiniu misijų pamokslu sujun
gė Dienos prasmę su misijų dar
bu. Jis ugningais žodžiais nu
švietė Motinos garbę, bet tuo 
pačiu kartu ir jos atsakomybę. 
Suteikus šv. Tėvo palaiminimą, 
Švč. Sakramentas buvo išstaty
tas ir p-lės Švč. litanija atkal
bėta. po kurios sekė iškilmingas 
palaiminimas Švč. Sakramentu. 
Kun. dr. Mendelis buvo cele
brantas: kun. Antanas Dubins- 
kas, dekonas: o kun. Dyer sub- 
deakonas. Dienos iškilmės užsi
baigė sveikinimu Misijų Kry
žiaus, kurio laiku kun. Misijo
nierius įteikė kiekvienam gražų 
misijų atsiminimo paveikslėlį. 
Altoriai Motinos Dienai buvo 
išpuošti. Girdėjau, kun. kleboną 
sakant, kad vienų rožių buvo 
200, neskaitant kitų gėlių. Sesu
tės Kazimierietės vėl parodė sa
vo meną altorių papuošime.

bus sujungta su kitomis dvejo
mis novenomis, kurios bus au
kojamos tuo pačiu laiku: vieni 
už mūsų jaunuolius ir mergai
tes karėje, o kita padėkoti Die
vui už pergalę Europoje. Pasku
tinė novena mišių bus atnašau
jama 12 vai. vidurdienį per visą 
Dievo Kūno Oktavą. Užsibaigs 
Švč. Jėzaus Širdies dienoje. Pra
šymus šioms trejoms novenoms 
mišių galima siųsti ir iš kitų 
miestų. Jokios aukos nėra rei
kalaujama. Savo intencijas siųs
kit Rev. Louis J. Mendelis, 114 
W. Saratoga St.. Baltimore 1, 
Maryland.

I

Čia ne girios gegulė, 
Čia jūsų sesulė.

Tai kad mūsų seselė. 
Prašom kambariuosna.
O kad girios gegulė — 
Skriski sau šiluosna.

Motinų šventė
Kaip kitais metais, taip ir šį- 

metą antras geg. mėn. sekma
dienis, MOTINŲ DIENA, mūsų 

i bažnyčioje buvo švęstas su ne- 
! paprasta iškilme. Rytą buvo 
gerbiamos žemiškos motinos, o 
po pietų visi alfonsiečiai pager- 

1 bė savo dangišką Motiną Mari
ja

Mišios 8:30 vai. buvo atnašau
jamos už visas motinas, gyvas

prisikimšusi žmonių. Švč. Vardo 
Jėzaus vyrų dr-ja ir mokyklos 
vaikučiai užėmė bažnyčios prie
šakį. Šv. Komunijos metu visi ė- 

j jo prie Dievo Stalo. Turi būt ne- 
: buvo nė vieno bažnyčioje, kurs 
nebūtų priėmęs šv. Komunijos 
per Motinų mišias. Kaip namiš
kiams. taip' svečiams buvo ne
paprastas reginys matyti tiek 
žmonių einant prie Dievo Stalo. 
Mūsų kunigams tas teikė di- 

. Ne mažiau 
džiaugėsi tėvas misijonierius, 

. kun. Kidykis, kuriam teko va- 
, dovauti misijoms prieš Motinų 
i Dieną.

kuose. Čia turi būti vaiku-! 
tis individualiai lavinamas 
to, kas žino ir supranta' 
nuoširdžiai, ypatingas vai-' 
kučio mintis ir norus, kas į 
jaučia šiame dalyke jaus
mingumą ir rūpestingu
mą, neišreikšti kūdikiui 
visa sulig jo amžiaus per- 
aiškiai, o kas blogiausia,— 
perpilnai arba net perdė
tai, o tik su aiškiu krikš
čionišku pamokymu. Visa 
tai neprivalo būti suvynio-į nelaimingon

ir mirusias. Kaip kun. dr. Men.! džiausį džiaugsmą, 
delis patsai minėjo, tai 17 metaiį 
kaip mūsų motinos atmenamos! 
ir gerbiamos mūsų parapijoj. 
Didysis bažnytinis choras giedo
jo mišių metu. Bažnyčia buvo. 
---------------------------------------- i 
šiam žmogui, papasakoti),' 
— jis vis gal pradės taip' 
elgtis ir įgaus tokį paprotį, 
kad jis tik kiek laiko pra
ėjus, susipras blogai da
rąs, — bet tiktai tuomet, 
kai jis bus jau kurkas dau
giau, kaip yra sakoma, su
rambėjęs, ir daug sunkiau 
galės save _iš blogo į gerą 
palenkti, ką jis būtų labai 
lengvai galėjęs padaryti, 
jeigu tas savo klaidas iš-' 
karto būtų įstengęs kaip j 
reikiant suprasti.

Ši yda yra visiškai atski- 
; ras nuo mokslo ir žinojimo 
■ dalykas dažniausiai iš lau- 
! ko pristatomas, kur visuo- 
!met pakankamai randasi 
' žmogaus prigimties par- 
davikų, kur jau nuo to pat 
laiko, kai tik silpna žmo
gaus prigimtis įpuolė ton! 

kraštutiny-j
ta į kokias paslaptingas,— bėn ir palinko prie blogo ir j
dviprasmiškas skraistes, 
kad niekuomet nepažeidus 
protingas, — dar niekeno! 
nebepažeistas kūdikio ta
me dalyke mintis.

Kartais ir taip atsitinka, 
kad vaikas dažnai žino 
daugiau negu tie, kurie 
mano, kad jie savo kūdikį

nuodėmes.
(Bus daugiau)

Gegužinė Procesija
Po pietų, 4 vai.. Motinos Die

noje įvyko metinė gegužinė pro
cesija. Tai buvo mūsų Baltimo- 

,rės lietuvių viešas išpažinimas 
katalikų tikėjimo ir pagerbimas 
mūsų dangiškos Motinos Mari
jos. Procesijoj dalyvavo visos 
parapijinės draugijos. Sodalie- 
čių gegužės karalienė buvo pa
nelė Anelė Keidošiūtė. Be mūsų 
kunigų procesijoj dalyvavo šv. 
Marijos Seminarijos kun. Povi
las Dyer ir kun. misijonierius 
Kidykis. Marijos stovyia apkai
šyta raudoniausiomis rožėmis 
buvo nešama gatvėmis apie 
bažnyčios bloką. Procesijai įei
nant bažnyčion. Antanas Ivoška 
su savo padėjėjais skambino 
varpais. Padėjus Marijos stovy - 
lą santktuarijoj, p-lė Keidošiū
tė aiškiai atkalbėjo Pasišventi
mo Aktą ir apvainikavo Marijos 
galvą. Sugiedojus giesmę, kun. 
klebonas dr. Mendelis sveikino 
visus dalyvius, dėkojo visiems 
už jų pasišventimą ir. dar kartą 
perstatęs kun. misijonierių, pa- 

i------------------------------——------

Motinų Savaitės Viešnios
Motinos sekmadienį, pirma

dienį ir antradienį prie bažny
čios durų stovėjo Sesutės, vadi
namos “Catholic Medical Mis- 
sionary Sisters”. Kaip kunigai 
aiškino, šios 20-ties senumo 
kongregacijos narės yra visos 
ar tai gydytojo, dentistės, vais
tininkės, slaugės arba kokiu bū
du prityrusios ligonių slaugėji- 
mo darbe.

Šios sesutės tai XX-tojo am
žiaus geros samarietės. Kaip 
kunigai aiškino, Indijoj ir dau
gel misijų kraštuose tikybiniais 
sumetimais nėra galima vyrui 
gydytojui gydyti moteriškės, 
ypač Mahometonų tarpe. Pasek
mės tokio nusistatymo, ypač 
kur nėra moteriškos lyties gy
dytojų ir slaugių, yra tai. kad 
daugel moterų, mergaičių mirš
ta dėl stokos mediciniškos pa
galbos. Kaip tik išrišti ši sunku
ma, jauna mergaitė iš Austrijos 
p-lė Ona Dengei per 9 metus mo
kinosi medicinos Irlandijoj iki 
gavo gydytojo diplomą. Pasi
darbavusi kiek laiko moterų ir 
vaikų ligoninėje Indijoj, maty
dama reikalingumą sau daugiau 
padėjėjų. 1924 m. atvyko Ame
rikon. VVashingtone su pagalba 
vieno kun. misijonieriaus My
kolo Mathis ir Baltimorės Arki
vyskupo Mykolo Curley įkūrė 
naują Seserų Kongregaciją, ku
rios tikslas yra lavintis medi
cinoje. kad begelbėdamos stab
meldžių moterų kūnų ligose ga
lėtų pasiekti jų nemarias šie-: 
las. Į 20 metų šis garstyčių grū-j 
das išaugo į 150 seserų būrį.

Trys Novenos Mišių
Kad tinkamai atsiminti ir pa

gerbti motinas, mūsų kunigai 
praneša, kad bus atnašaujamos 
devynerics mišios už gyvas ir 
mirusias motinas nuo geg. 31 d. 
iki birželio 8 d. Ši novena mišių

i

Brazilijos Užsienių Reikalų Ministeris su žmona 
kelyje matomas kaip vyko į Tautų Konferenciją, San 
Francisco.

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la-

MERGYTE JAUNOJI

visame supranta, ir jo no-lPeJiai- Knygutės kaina 20c. Už-
r U ** oaLrirmiic • “Tlornimn.rus ir siekimus visame ga

li atspėti. Čia yra klaida. 
Kūdikis šiuose dalykuose 
ypatingai yra slaptas! Bet 
jeigu kūdikis bus ignoran- 
tas, — jis nebeseks tai, 
kas nebegali jį pažeisti. 
Jeigu ir niekas jam nepa
sakys (o vaikas visuomet 
yra atsakantis ir pasiruo
šęs, visa, ką jis žino, bile 
kam, ar tai kitam vaikui, 
ar kokiam susipažinus pa
klydusiam jaunuoliui, — 
arba pagaliau ir suaugu-,

sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston. Mass.

Skaityk ir Platink 
“ŽVAIGŽDĘ" 

Jėzaus Širdies religinio 
atgimimo laikraštį! 

“ŽVAIGŽDĖ" 
rimčiausias ir turiningiau
sias mėnesinis laikraštis!

Metams tik $1.00!
Adresas: 

‘žvaigždės’ Administracija 
488 E. Seventh St., 

So. Boston 27, Mass.

Mergyte jaunoji, 
Ką sudūmojai.
Kad vargo bernelį 
Pasidabojai ?

Turtuolis bernelis 
Šalia stovėjo. 
Man jojo veideliai 
Dagiu dygėjo.

Vargdienis bernelis 
salia stovėjo.
Man jojo veideliai
Žėrėt žėrėjo.

Turtuolio bernelio 
Laukas neartas.
Vargdienio bernelio 
Ir užakėtas.

Turtuolio bernelio 
Jaučiai samdyti. 
Vargdienio bernelio 
Paties auginti.

Nuotrupos
Pirmadienį, geg. 14 d. palaido

ta su bažnytinėmis apeigomis a. 
a. Julijona Šlekienė. Kun. An
tanas Dubinskas atnašavo šv. 
mišias ir palydėjo kūną į kapus.

Ketvirtadienį, kun. dr. Mende
lis atnašavo mišias už svetim
tautę Marijoną Swindell. Lan
kydamos novenos pamaldas ve
lionė ant tiek pamylo mūsi± 
bažnyčią, kad prieš mirsiant 
prašė savo šeimos, kad būtų pa
laidota iš Šv. Alfonso bažny
čios.'

Sesutės Misijonierės, kurios 
rinko aukas prie bažnyčios durų 
geg. 13. 14. 15 dd.. surinko virš 
82,000.00. Dėkojo savo gerada
riams ir žadėjo už juos melstis.

Arkivyskupijos vajus katali
kiškiems labdarybės darbams 
prasidėjo sekmadienį, geg. 13 d. 
Norima sukelti Baltimorės mie
ste virš puse milijono dolerių. 
Mūsų šv. Alfonso parapijai yra 
skirta surinkti $4,500. Kiekvie
nas darbininkas yra prašomas 
paaukoti arba pasižadėti metų 
bėgyje paaukoti S15.00. Mūsų 
klebonas pasiuntė laišką vi
siems parapijiečiams šiuo svar
biu reikalu.

Trečiadieni mokyklos vaiku
čiai turėjo vienos dienos atos
togas. nes aukštesnių skyrių vi
sų katalikiškų 
niai dalyvavo 
nėse.

Sekmadienį,
po pietų bus suteiktas Sutvirti
nimo Sakramentas mūsų bažny
čioje. Sesutės skaitliuoja, kad 
bus 60 ar 70 kandidatų šiam Sa
kramentui.

Kun. dr. Mendelis ir daugel 
mūsų Baltimorės lietuvių daly
vavo bendrose padėkos V-E die
nos pamaldose, kurios buvo lai
komos 5th Regiment Armory, 
sekmadienį, geg. 13 d. Lietuvių 
karių motinuos ėjo paradoje 
prieš pamaldas.

mokyklų moki- 
atlėtikos lenkty-

geg. 27 d. 1 vai.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ

MARIA A QUEZON. 26~year-old daucbter of thr UU President ®f the 
Philippines, Manuel Q'.iczod. has compieted her Cross \ olunteer
Nurses’ Aide trainin; and is no* servinę as a voluntrer in a Los Anęele* 
hospital. She is shown pointmz out her native isiands to a member of th» 
Volunteer Special Services Corps of the chapter. She hopes to retam to. 
the Philippines some day and start a Nurses’ Aide Corps there. With th® 
šame thoucht in mind. 21-year-old Zeneida Quezon, Marias joun^er sis te r t 
is taking her Aide training nov.
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Aušros Vartų Parapijos 20 Metų Sukaktis
t

MOTINOS DIENA

WORCESTER, MASS

šiais metais, gegužės 19 die
na Aušros Vartų parapijai suei
na lygiai dvidešimts jos gvvavi- 
n. metų. Nėra tai koks jubilie- 
JUS 
bet

I

tikroje to žodžio prasmėje, 
č.a tikrai jubiliejus, suside- 

auiitis iš gerų darbų. Užtai pa- 
nutarė šiuos metus iškil

mingai pažymėti. Pirmiausiai 
padarė skolų atmokėjimo vajų.
Kaipo įžangą į iškilmes. Vyčių 
116 kuopa, gegužės 19 dieną va
kare. bažnyčios salėje rengia 
muzikali linksmą vaidinimą 
“Nightmares of 1945". Tur būt 
jie čia persapnuos sunkią para
pijos praeities būklę. Rytojaus, 
gegužės 20 dieną. įvyks bažny
tinės iškilmės. Visos mišios tą 
dieną bus atnašaujamos tam ti
kra intencija: vienos už visą 
parapiją, kitos už mirusius pa
rapijiečius. trečios Dievui pa- 
dėkonės ir ketvirtos už visus 
parapijos geradėjus. Daug gerų 
žmonių buvo, kurie šią parapiją 
rėmė. Dievo garbei paminklus 
pastatė, tad juos ypatingai tą 
dieną prisimins.

Paskutinės mišios bus labai 
iškilmingos. Jas laikys kun. 
Juozas Simonaitis iš Elizabeth, 
N. J.: jam asistuos kun. P. Ju
ras ir
mėms pritaikintą pamokslą pa
sakys kun. P. Juraitis. Mišių iš
klausyti atsilankys garbingas 
senatorius David I. Walsh ir ki
ti įžymūs svečiai. Po mišių se
natoriui ir kitiems svečiams da
lyviams klebonas iškels pietus 
klebonijoje.

daug kitų kunigų. Iškil-

Kun. K. A. Vasys.
Aušros Vartų parapijos. War- 
cester. Mass.. klebonas. įžymus 
visuomenininkas ir nuoširdus 
katalikiškos spaudos ir katali
kiškų įstaigų rėmėjas. Parapi-' 
jos 20 metų gyvavimo sukakties 
proga sveikiname kleb. kun. K. 
Vaši, jo pagelbininką ir garbin
guosius parapijiečius, ypač tos 
parapijos įkūrėjus ir linkime 
Dievo palaimos.

i

i

i
II

Parapijos Istorija
Aušros Vartų parapijos įstei

gimo keliai nebuvo lengvi, bet 
žmonių pasiryžimas ir geri no
rai pergalėjo viską Jau nuo 
1912 metų naujos parapijos ju
dėjimas Worcesteryje prasidė
jo. o tik 1925 metais parapija 
teįsisteigė. Daug geros valios 
žmonių darbavosi parapijos į- 
steigimu. net komitetas susida- 
rė. bet visame kame vadovavo; 
ir daugiausiai darbo pridėjo p. 
Juozas Glavickas. Gegužės mė-J 
nesyje, 1916 metais, tapo nu
pirkta naujai bažnyčiai žemė, 
teisybė, nepatogi ir jos sutvar
kymas vėliaus daug kainavo, 
bet visgi tai buvo jau nors pa
matas kuo galima buvo remtis 
naujos parapijos steigime.

Galutinai J. E. Vyskupas Tho
mas M. O'Leary. D. D.. įsteigė 
naująją Aušros Vartų parapiją

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimaz

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

F: -

L

Aušros Vartų Parapijos bažnyčia, Worcester, Mass.

- “ I
su didele skola, užtai nieko nau
jo negalima buvo padaryti. Bet 
1936 metais laikai šiek tiek pa
gerėjo. tad pasiryžta baigti vir
šuje bažnyčią. Bažnyčia baigta, 
išdekoruota. trys nauji altoriai, 
sakykla, grotelės, vargonai ir 
visą kas kitą atnaujinta, ar į- 
taisvta. žemutinė dalis, kur pir
miau buvo bažnyčia, perdirbta 
į salę, ir galutinai naujos baž
nyčios pašventinimas ir alto
riaus konsekracija įvyko kovo 
7. 1937 metais. Visas bažnyčios 
užbaigimas atsėjo virš $40.000.- 
00. ir tais pačiais metais išmo
kėta grynais pinigais. Užbaigi
me ne tik daugiau skolos neuž
traukta. bet dar tais pačiais
metais senosios skolos atmokė- niai būtų ištautėję, jei kitos pa-' 
ta SdOO.OO. \ ėliau padaryta kiti rapijos nebūtų buvę. Todėl kas 
pagerinimai, kaip tai: nuosavy- tą parapiją tvėrė, prie jos prisi- 
bė aptverta geležine tvora, per- įėjo ir šiandien dirba ir ją pa
dirbti cementiniai takai, apso- laiko, didelį ir vertingą pas 
dyta ir žole apsėta žemė, taip. Dievą darbą atlieka.
kad yra viskas pilnai ir atrodo Aušros Vartų parapija nėra 
viena iš gražiausių vietų. labai didelė, gal šiaip taip pri-

Kun. K. A. Vasys ne tik dirbo skaitytų iki 550 šeimynų, bet į 
bažnytinį darbą, bet uoliai dar- tuos 20 metų atliko gana dide- 
bavosi Lietuvos ir lietuvių tau- pus ir sunkius darbus, palygi- 
tos reikalais. Pirmiaus čia ma- nant savo darbštumu pralenkė 
žai kas domėjosi miesto ar vals- kitas parapijas. Tas liudija žmo- 

jtybės politika ir mažai kas iš nių susipratimą, vieningumą ir 
lietuvių buvo kur nors aukščiau gerą jų tikėjimą. Žmonės su-, 
prasimušęs. Kun. K. A. Vasys pranta, kad ne šiam gyvenimui 
patsai domėjosi politika, ragi- gyvename, bet anam, o kas mo
no prie to visus savo parapijie- ka gyvenimo tikslą suprasti, tas 

ičius tapti piliečiais, balsuoto- turi šiame gyvenime ir ras be- 
jais ir visiems eiti išvien. Užtai galinį džiaugsmą 
dabar su lietuviaisI
daug kas gavo geresnes vietas.; 
o prie bažnyčios atsirado naujos' 
gražios gatves, žiemą, vasarą1 
tinkamai prižiūrimos.

Kadangi šiais metais Aušros 
Vartų parapijai sueina lygiai j 
20 metų nuo jos įsikūrimo, tad 
klebonas, pasitaręs su parapi
jiečiais. nutarė iškilmingai 
šiuos metus paminėti. Kad tas 
įvykis tikrai būtų vertingai at- 
žvmėtas. nutarė šiais metais Ii-

I
gi gegužės 20 dienos atmokėti 
$20.000.00 skolos ir visą skolą

negu 
mūsų kareiviai grįš iš karo lau
ko. tai yra kol karas užsibaigs, 
o vėliaus rengtis prie naujų sta
tybų. Kaip nutarta, taip ir pa- 

’daryta.

ir pirmuoju jos klebonu paskyrė 
kun. Julių Čapliką, įsakydamas 
jam tos parapijos pareigas pra
dėti eiti gegužės 19 dieną. 1925 
merais. Pirmutinės naujos para
pijos pamaldos įvyko gegužės 
24 dieną. 1925 metais, airių šš. 
širdies parapijos laikinai pa-: 
samdytoje salėje. Kun. J. Čapli
kas tuojaus pradėjo rūpintis 
savo bažnyčia ir tais pačiais 
metais, spalių 20 dieną, pradėjo 
naują bažnyčią statyti. Kampi
nio akmens pašventinimas įvy
ko liepos 4. 1926 metais ir. kiek 
buvo užsibrėžta, baigta statyti 
ir pirmas pašventinimas, pa
maldos naujoje bažnyčioje įvy
ko spalių 24 dieną, 1926 metais. 
Pradžioje bažnyčia nebuvo pil
nai baigta. Pastatyta tik išori
nės sienos, viduje gi baigta 
skiepas, o viršutinė dalis pa
likta dyka. Tad pradžioje baž
nyčiai buvo naudojamas tiktai 
skiepas. Kadangi naujos bažny
čios žemė buvo dykuma, tad 
prie bažnyčios nebuvo nei takų, 
nei tinkamų gatvių. Pabaigoje, 
1928 metų kun. Julius Čaplikas baigti atmokėti pirma, 
pradėjo rengtis naują kleboniją 
statvti ir sekančiais metais bū
tų bandęs jau statyti, bet susir-: 
go ir vasario 7, 1929 metais, pa
simirė.

Liepos 7. 1929 metais J. E. 
Vyskupas Aušros Vartų parapi
jai paskyrė kitą kleboną kun. K. 
A. Vasį. kuris pirmiaus klebo
navo 12 metų Westfield. Mass. 
ir dvejus metus šv. Kazimiero 
parapijoje. Worcester. Mass. 
Kun. K. A. Vasys. atėjęs į nau
ją parapiją, rado bažnyčią iš 
viršaus pastatyą ir laikinai baž
nyčiai įrengtą skiepą, 
nieko, skolos gi viso 8112.500. trumpą laiką prigelbėjo kun. J.

Naujasis klebonas tais pa- Aleksa ir kun. K. Zaikauskas, o 
čiais metais pradėjo statyti kle
boniją. kurią baigė ligi liepos 1, 
1930. Aptaisė aplinkumą, sudė
jo prie bažnyčios cementinius ( 
takus ir padarė kitus pagerini
mus. bet tas viskas pakėlė pa
rapijos skolą ligi $150.000.01). 
Nuo 1930 metų prasidėjo depre
sija ir sunkios parapijai dienos

I

(p. Emilijos Daukantienės, 
kalba, pasakyta L. Darbi
ninkų radio programoje, 
šeštadienį, gegužės 12 d., 
š. m. iš WESX stoties. 
Salėm).

bus viena iš skaudžiausių. 
Kiek šis baisusis karas iš
liejo motinoms karčių aša
rų iš jų brangiųjų akių; 
surinkus jųjų ašaras, pa
skęstų pasaulis jose, ir vis 
tai kenčia motinos už pa
saulio nedorybes ir savo 
negęstančią meilę. O kiek

.< pati Motinos Diena atneš 
Neatėjau šiandien čionai|^^iaugsmo motinoms. Ne

Malonūs radio progra
mos klausytojai ir klausy
tojos’

i -

pasakyti jums kalbą, ar ką vįena paskęS ašarų perluo- 
naJ/J° Pr^nest’ vlsaJ ne*. se susilaukus telegramos 

Mano tikslas yra tik vie-— kaj ^uv0 sūnus, begin- 
Kilnus moti

nos pašaukimas, bet skau
dus gyvenime jos likimas 
ir karti jos dalia. Nėra žo
džių išreikšti pagarbos 
motinai, nėra turtų pirkti 
jos meilės. Motina esi gy
venimo vartai, motina esi 
pasaulio kančia, tu šalia 

. Kristaus neši gyvenimo 
Tavo žemiškos 
erškėčiais kloti

5
I
/i
/

na mintis, kurią nonų pa- damas 
^įdalinti su jumis. Mes vi- 
į si žinome, kad ryt Motinos
Diena, o juk mes visi ir vi
sos, turime motinėles, ir 
kiekvienam iš mūsų rūpi, 
kad tą brangią motinėlę, 
jos brangioje dienoje, tin
kamai pagerbti.

Ne vienas iš mūsų suklo
sime prie motinos kojų —j Kryžių" 
brangias dovanas, puokš-| kančios ...............

,tes rožių, ar taip ką pana-, keliai ^us gra^ūs danguje, 
saus, mėgindami išreikštu 
savo meilę jai, ir tuomi 
nors maža dalele atsimo
kėti jai, už jos tą brangią 
motinišką meilę, kuri dega 
jos širdyje dėl musų, nuo 
pat mūsų pirmųjų vygės ~ “^0 ‘ 
gyvenimo dienų ir iki tol, I • - ’
kol krūtinėje tvaskens šir- n-^e. -
dis. Tikrumoje, atsilyginti gerasįs Dievulis atidarytų 
motinai uz jos meilę • 
mums, mes niekad negalė- 'melsimės 
sime surasti tinkamos, kad 
ir brangiausios dovanos 
kuria būtų galima užmo-: 
keti ar pirkti tą brangią 
sielą, kuri randasi motinos' 
esybėje.

Kad kiekvienas iš mūsų: 
paklaustume savęs, ar mes 
mokėjome tą kilnią moti
nos meilę tinkamai supras
ti ? Visados, o visados — 
mūsų širdis mums atsaky- 

; tų — ne! Ypatingai ši besi
artinanti Motinos Diena, 
viso pasaulio motinoms
------------------------------------- - —.
kas. laivyno oro lakūnas, pra
leidžia keletą dienų su savo tė
veliais. Jis buvo Pensacola, Flo-

ir tik tenai tu gausi užmo- 
, kestį, kuris bus lygus tavo 
i aukai. Atėjus Motinos Die
nai, mes suklupsime prie 

_ : už savo 
brangias motinėles; melsi- 

, kad Jis jas lai
mintų žemės kančių kelm

inėje; už mirusias — kad

joms savo dangaus vartus; 
i mcioiiiicS už motinėles, 
kurios liko už plačių jūrių 

’ i senojoje tėvynėje, pri- 
■ spaustos baisiojo karo var- 
; gų, kur jų likimas vergija, 
i kur ■ kiekvienas auštantis 
j rytojus neša jas arčiau 

-1 prie baisiųjų Sibiro tyrlau
kių. Ne vienas iš mūsų tu
rime motinėlę tėvynėje 
Lietuvoje, ir gal ne vienas 
turime seną motinėlę prie
šų ištremime. Gegužės 13 
dieną, diena, kuri yra pa
skirta maldai již pasaulį, 
kartu paskirkime tą dieną 
ir maldai už visas 
les.

Taip gi noriu 
kad pagerbdami 
les, mėginkime 
joms nors trumpą momen
tą linksmumo, kad jų var
gais vagotas veidas galėtų 
užmiršti pasaulio kančias 
nors trumpai valandėlei. O 
tą linksmumo valandėlę 
galime joms suteikti, ap
dovanodami savo motinė
les bilietais į Darbininkų 
radio koncertą, kuris į- 
vyksta gegužės 20 dieną, 
3:30 vai. po pietų, Jordan 
Hali, Bostone. Ačiū.

Kun. J. C. Jutkevičius, 
Aušros Vartų parapijos. Wor- 
cester. Mass.. vikaras, nuošir
dus ir uolus jaunimo vadas ir 
katalikiškų įstaigų rėmėjas. Ne
seniai teko kalbėti su Šen. Da
vid I. Walsh apie Worcesterį ir 
lietuvių parapijas. Tai Senato
rius Walsh apie kun. Jutkevičių 
labai gražiai atsiliepė. Jis sakė: 
“Tai idealus ir gabus kunigas”.—

__ 4 aname gyve- 
skaitosi. nime. O kas klajoja betiksliai, 

tas nei čia ramybės neturi, ne
ras jos nei po mirties. Aišku, 
parapijos sėkmingas gyvenimas 
daug priklauso nuo vadų, nuo 
jų gabumų ir darbštumo. Mes 

įtik turėtume tylėti. Dievą my
lėti ir gerbti savo vadus, nes 
niekur geriau nerasime.

Sąryšyje su parapijos 20 me- ateiti pasiiinksminti 
> tų gyvavimo iškilmėmis šiais 
• metais pas mus atsilankys J. E. 

Vyskupas ir suteiks Sutvirtini
mo Sakramentą gegužės 29. 

.11945. 3 valandą po pietų. Toli- 
ifmesnė jubiliejaus eiga bus bir
želio 17 dieną, didelis iškilmių 
piknikas prie pat bažnyčios. 
Jau į tą pikniką parapija ren
giasi visu smarkumu, ir galuti- 

Šiais metais į keturis nai visų iškilmių apvainikavi- 
mėnesius atmokėta $20.000.00 mas bus rugsėjo 9 dieną — ban- 
skolos; dabar išviso skolos teli-į kietas, 
ko $55.000.00. dar ligi metų pa
baigos manoma atmokėti $15.- 
000.00, o likusioji skola į metus 
ar kitus pati sudils.

Kun. K. A. Vasys tebeklebo- 
nauja šioje parapijoje. Jo klebo- 

; navimo metų pradžioje nebuvo 
nuolatinio pagelbininko. Reika- 

daugiau le prigelbėjo Tėvai Marijonai;

I

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

panaujinimo planas.mortgyčių

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

TWĄSHIMąTpNi i

430 BROADWAT • SOUTH BOSTON

ir tuomi 
parodyti Vyčiams gerą širdį. 

Komisijos yra sekančios: 
Garbės Pirmininkai — Kun.

K. A. Vasys, klebonas; Kun. Jo
nas C. Jutkevičius, dvasios va
das.

Pirmininkas — Edmundas __
\ aškas. Jo asistentas Dovy- rj(joj jr uį porą dienų grįž į 
das \ aškas. ■ jacksonville.

Direktorius Muz. V mcas, Petras labai gerai išrodo ir 
Burdulis, vargonminKas. sako, kad lakūno gyvenimas

Pranešėjas \ ytautas Piga- jam patinka. Petras yra susi- 
Vtenas is tų. \ ir ■ t t ■ ipratęs Vytis ir linki kuopai ge- 

Tikietų Diudvika Totilaitė, rįausįo pasisekimo savo paren- 
VYČIŲ PASILINKSMINIMO Stasys Karsokas. Elena Bulo- i0.įme

naitė, Dorota Levansevįčiūtė,, petro tėvelis yra vienas para- 
| pijos kolektorių.

x — Felicija Za-j -------------
karaitė, Lilė Smolskytė. Danio-! Gana didelis būrys Vyčių bu
lius Aikšnoras. jvo nuvažiavę į Bostoną praeitą

j į Kostiumų — Elžbieta Kaliu- šeštadienį dalyvauti šokiuose. 
vAlkm nmatamt naitė. Matilda ‘Keršytė, Ona Visi labai Zražiai pasilinksmino.

• P taj Kuzmickaitė. Stasys Karsokas pranešė, kad
° j j Papuošimas — Rita Kaspa- daug Bostoniečių ruošiasi at- 

raitė. Rita Zekūtė, Elena Wal- vYktl i “Knightmares of 1945". 
lent. Irena Gužauckaitė. Elena Kuopos Lietuvių Reikalų Ko- 
Kristopavičiūtė. misija nuolat dirba ir rašo laiš-

Steidžiaus — ~~ ~
kauskas. Vytautas Jazukev*- 
čius, Virginija Leketaitė. Pra- 

inas Butkevičius.

VAKARAS
Kiekvienas lietuvis.

nuolatiniais kunigais pagelbi- 
ninkais buvo kun. V. Puidokas, 
kun. J. J. Bakanas. dabar gi 
kunigp pagelbininku yra kun. J.’ 
C. Jutkevičius. kuris per penkis 
metus daug ciarbo ir pastangų 
parodė; jis moka sutartinai 
dirbti su savo klebonu taip, kad 
mes galime pasidžiaugti ir pa
sididžiuoti savo garbingais ku
nigais.

Kaip kam gali kilti klausimas,I 
'|ar čia apsimokėjo kitą parapiją 
£ tverti ir tiek vargo panešti, ar 

ji buvo čia reikalinga? Tas tik J" 
gali manyti, kad čia kita para- į* 
pija nebuvo reikalinga, kam ne-į1 • 
rūpi tikėjimas ir kas nežino pa-|p° 
rapijos reikšmės. Parapija tai 
yra Dievo garbės ir sielų išga
nymo židinys. Toji parapija 
daug patraukė žmonių prie ti
kėjimo. prie uolesnio tikėjimo 
pildymo, padvigubino visame 
kame Dievo garbę. Jeigu Kris
tui taip brangiai kainavo sielų 
atpirkimas, tad jam miela kiek- 

> i vienos sielos prie Jo patrauki-
I imas, kas prie to prisideda dide- 
* lei Dievo akyse vertinamas. A-
II

L se-1PŽirt tO JaUg Cla lietUV‘U j3U

»

Į

motinė-

priminti, 
motinė- 
suteikti

i
isavo tautą, džiaugiasi kaip ma
to, kad lietuviškas jaunimas 
nesnaudžia, bet veikia. Lietu- 

Ivos Vyčiai yra jaunimo organi
zacija, kuri 
dabartinių sunkių laikų, gal 
smarkiau, negu kada-nors vei
kė. 116-ta kuopa nuo pat savo 
įsteigimo buvo visuomet veikli.

Štai šeštadienį, geg. 19 d., 8 v. 
vakare, parapijos salėje įvyks 
pasilinksminimo vakaras. Tas 
vakaras yra surengtas netik 
tam kad būtų gyvumo kuopoje, 
bet taip pat. kad kuopa galėtų 
atsiekti savo pokarinius pasiry
žimus. Be to kuopa minės 20

mylintis Viktorija Kunigonytė.
tv,o Pavaišinimas — Fel:

pciiivyiiiv

v ytautas Ka- ’KUS kiekvienam svetimtaučiui, tams jau
kurs vienaip ar kitaip atsilie
pia apie Lietuvą ir Pabaltijo 
kraštus. Dabar eina diskusijas I
su tūlu Kurt Singer, kurs kalba 
įvairiuose miestuose ir net iš
juokia lietuvių žmonių troški
mą. kad Lietuva atgautų nepri
klausomybę. Jis gavo daug pa- 

Jis pats rašo, 
“organizuota 

pasidžiaugsite, nes visi bus lyg laiškų kompanija’. Kuopa verta 
vienoje Vytiškoje šeimynoje, ir daug komplimentų už savo gra- 
įgautų įspūdžių niekados neuž- žų tautišką darbą. Gal vėliau 

bus proga plačiau aprašyti šį 
pagirtiną darbą.

Auksas ir Sidabras.

Visi keliai ateinantį šeštadie- 
įnį, vakare, veda į parapijos sa
lę. Kviečiam visus paimti vieną 

metų nuo parapijos įsteigimo ar kitą kelią, nedaro skirtumo, 
bile tik bus kelias į Vyčių pa
rengimą. Ateikite, atvažiuokite, peikimo laiškų. . 
dalyvaukite su Vyčiais. Tuomi kad yra prieš jį

V nrnvjv v y Obliuj nvjc, 11 į

•Q jubiliejų.
I Tikietai eina labai greitai. Iš
i kitų kolonijų yra daug pasižadė
jusių atvykti. VVorcesteriečiai 
irgi laukia tos dienos, nes jau' 
pasiilgo juokų bei juokingų vai
dinimų. Komisija tvirtina, kad mirsite, 
bus vietos kiekvienam, kurs at-: _________
silankys. Todėl ir kviečia visus Leitenantas Petras Matačins-

^UiTES

“ŽVAIGŽDE”
Tai ilgai nebelaukite! Mes nesisiū- 

lome ir neperšame “žvaigždės”, tik 
norime tiesą pabrėžti. Štai ji: “Kas 
pamėgino “žvaigždę” vieneriems me- 

i nebenori su ja skirtis!’’ 
i šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų 
pasakė.

“ŽVAIGŽDĖ”
žinokite yra švč. Jėzaus širdies laik
raštis! Tas vienas jau daug reiškia! 
Maldos Apaštalavimas kito nė neno
ri turėti, kadangi šis laikraštis VT- 
SUS M. A. narių reikalus aprūpina.

Jei norite būti šviesos ir Meilės 
skleidėjais tai platinkite ir raginkite 
kitus skaityti 1944 metams

“ŽVAIGŽDC”
Jėzaus
įas 50

I 
I

Įstatai

metams — $1.00;
širdies Spalvuotas Paveiks- 
centų: Maldos Apaštalavimo 

“ŽVAIGŽDĘ".
— 50 centų.

Adresas:

ŽVAIGŽDĖS
Administracija,

488 E. Seventh St.,
So. Boston (27), Mass.

"£***4 "t» rtU?



Penktadienis, Gegužes 18, 1945

ŽINUTES
I

DAKTARAI

Jaunimas prisideda prie kvo
tos pildymo. Sodalicija aukavo 
$100. Vyčiai, choras ir sodalici
ja surengė, Motinos dieną, prog
ramėlę, kuri davė pelno $56.80.

VIETINES ŽINIOS

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS*

515 E. Broadvvay 
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. AMELIA E. RODO

OPTOMETRISTAI
447 Broadway

So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Jaunimo prisidėjimas gelbsti 
So. Bostono lietuviams sėkmin
gai varyti vajų Jėzaus Nukry
žiuoto Seserų naujam namui 
pirkti Brocktone. Iki šiol lab
daringi žmonės šiam gražiam 
tikslui jau sudėjo $6,731.00. Yra 
vilties, kad iki sekmadienio 
fondas turės $8.000.— Kas dau
giau?

Dabar aukavo šie seselių ge
radariai :

$1000. — Dr. Pranas ir Pau
lina (Abračinskaitė) Reynolds 
(Rimgailai).

Po $100. — Antanina Mockie- 
j nė, pagerbimui savo 88 metų 
) motinėlės, Domininkas ir Kotri- 
i na Lipskai, Juozafina Gudaitė.

Elzbieta Plevokienė $50.
Po $10. — Petras ir Marijona 

Bernatavičiai, Juozas ir Katrė | 
Rudžiai.

Po $5. — Feliksas Grendelis, 
Mikolas Binkus.

LT. EERNICE EGE, Army Kurse Corps, of Fulton, UL, checks » patienfs 
pulse count in the darkened uird of a hospital in Alsace. Her patient is 
Pvt. Parks Fox, of Kanr.apolis. N. C. American Red Cross nurse recruit- 
ment committees have redoubled their efforts to fili the Army Nurse Corps 
guotą of 60,000 nurses by June 1.

Deakonas Bronius Rusteika,! g MotifflJ DfellOS IŠkilmilį 
trumpų atostogų proga, lankosi,
So. Bostone. Jis tvarko būsimų 
šventimų ir primicijų reikalus. 
Kun. Virmauskiui prašant, J. E. 
Arkivyskupas Richard J. Cush- 
ing, D. D., pasižadėjo įšventinti 
deakoną Rusteiką į kunigus, 
rugp. 24 d., Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčioje, So. Bostone, 
jei Whichitos diecezijos vysku
pas norės, prie kurio Rusteika Čaplikaitė įteikė Marijai, mūsų 
yra prisirašęs.

Būsimo kunigo Rusteikos pri
micijos įvyks rugp. 26 d., 11 va

ir

Naujo Seselių Namo, 
Brocktone, Naudai 

Parengimas
Šv. Petro parapijos Moterų

Merginų kareiviams remti sky
rius ruošia kortavimo ir visokią 
Šurum-Burum programą, para
pijos salėje, 492 E. 7th St., geg. 

j 26 d., 7:30 v. v. Bus kaipo ir už
baiga. vajaus. Kviečiami visi 

i silankyti.
________ 

Smarkios Mergaitės
I Parapijoje randasi priaugan- 
. čių mergaičių, kurios nori para
pijai veikti. Jos, Seserų moky- I

‘tojų gerbiamos, susitvėrė Dra- 
imos ratelį. Jau perstatė kelis 

IVAIDnC CITC1DIMAI :gražius vaidinimus. Dabar ren- 
ĮVAInUJ jACLDlrlAl !giasi prie “May Festival”, kurs 

: įvyks geg. 30 d., 3 vai. p.p., pa- 
Į rapijos salės kieme. 492 E. 7th 
St. So. Bostone, šiuo žygiu mer

gaitės nori ką nors įtaisyti Se
selių padidintame vienuolyne, 
486 E. 7th St. So. Boston.

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.

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W
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busas apsisuka ir grįžta ir 
kur visi gatvekariai susto
ja. Nėra reikalo važiuoti 

Daug kašklaūsia: “Kaip Elevated traukiniu. Forest 
geriausia nuvažiuoti į Jor
dan Hali?” Toji svetainė, 
kur sekmadienį, geg.-May 
20 d., 3:30 vai. po pietų į- 
vyks Lietuvių radio KON
CERTAS, yra arti Massa
chusetts Avė., I ___ .....__ o____r
Huntington Avė. ir Gains- išpildys Anna Kaskas, Ra- 
boro St., Bostone.

Važiuojantieji 
sais iš VVorcester ar kitų i tytės. 
miestų, kurie randasi prie' 
Worcester - Boston kelio, j 
atvažiavę į Bostoną, gali1 Basler Nachrichten (14.

Važiuojančių Į Radio 
Koncertą Dėmesiui!

Hill kieme paimkite So. 
Huntington gatvekarį, ku
ris nuveš
nes

i
Sekmadienį, geg. 20 d. 

visi keliai veda į JORDAN 
kampas HALL, Boston. Programą

prie pat svetai- 
Symphony Station.

polas Juška ir muzikalis 
autobu-'trio, vad. Albinos Antanai-

: i

?

GEGUŽĖS MĖNESIO
Knygutė, kurioje randasi labai 
gražūs skaitymai kiekvienaiį-- ---------£ c------------ a-------- , --------- ------------- _

išlipti prie pat Jordan Hali II) vyriausias redaktorius dienai per visą gegužės mėnesį, 
ant Huntington Avė. arti kreipia dėmesį į skirtumą, Knygutė buvo išleista šv. Kazi- 
Massachusetts Avė. Va- kaip demokratiją supran- 
žiuojantieji autobusais iš ta anglosaksai ir sovietai. 
Providence ar kitų miestų, : Netenka užmiršti, kad

Maskva turi savo metodus 
“tautos valiai” patirti. Tą 
valią Maskva paprastai pa
ruošia masinėmis žmonių 
deportacijomis ir “likvi
dacijomis”, 

į Tą pačią temą gvildena 
Į ir Tribūne de Geneve. Lai
kraštis pastebi, kad sąvo
ka, kas gali būti laikomas 

i “antifašistu”, yra neaiški. 
Tuo tarpu Lenkijoje nu
matomuose rinkimuose tu
rėsiančios teisę dalyvauti 
tik “antifašistinės” parti
jos. Sprendimo teisę pasi
laikanti Rusija. Lygiu bū
du nežinia, kada raudonoji 
armija turės evakuoti Len
kiją. Laikraštis kitame 
pranešime (27. II) nurodo 
i tai, kad raudonosios ar
mijos užimtoje Lenkijoje 
pašalinami visi žmonės, 
kurie nepasisako už Liub
lino “vyriausybę”. Rinki
minius sąrašus sudarinės 
valščių ir miestų tarybos, 
o į jas paskirti išimtinai

Pereitą sekmadienį, gegužės
13, Šv. Petro parapijos jauni
mas, taip kaip ir kitais metais, jeigu atvažiuosite į Park 
iškilmingai apvaikščiojo Moti- Sąuare, eikite į Boylston 
nų Dieną. Didelis būrys jauni- Station ir ten požemyj pa- 
mo susirinko salėje ir giedoda- ‘------ -~ --- T-------
mi giesmę Marijos garbei suėjo 
į bažnyčią išklausyti šv. mišių. 
Sodalicijos pirmininkė p-lė Ona

landą rytą. Primicijų balius bus Plokštę.
2 vai. p. p.

So. Bostono Lietuvių 
Parapijos Kunigai:

Kun. Dr. K. Urbonavičius, kle-
at-1 bonas kun. Pr. Virmauskis, kun. 

■Al. Abračinskas ir kun. Simeo
nas Saulenas kviečia visus pa
remti, kaip galima, Darbininkų 
Radio Koncertą, kurs 
Jordan Hali, Bostone, 
dienį, geg. 20 d., 3:30 
pietų.

Kareivis Juozas Martinaitis, 
ištarnavęs Dėdei Šamui keturis 

įmetus, vieši dabar So. Bostone. 
Jo motinėlė gyv. 19 Burrill PI.

miero Draugijos, Kaune. Ji yra 
versta Kun. Pr. Žadeikio. Turi 
184 pusi. Kaina 10c.

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

imkite Francis, ar Jamai- 
ca Arborway, ar Arborway 
gatvekarius ir važiuokite 
iki Symphony Station, ku
ri yra prie pat Jordan Hali. 
Nuo Park Street Station, 
Bostone, taip pat važiuo
kite paminėtais gatveka- 
riais požemiu. Atvažiavę iš 
New Hampshire, Maine ir 
Massachusetts šiaurės, iš 
Boylston ar Park Stations 
važiuokite paminėtais gat- 

Motinų vekariais.
Iš kur kas nevažiuotų, 

visi važiuokite ar eikite 
Huntington Avė. Jordanu

- - " ~ :Hall yra New England
‘A“ artistiškai sugiedoj°įConservatory of Music na-

me, 290 Huntington Avė 
Boston, kampas Gainsbo- 
ro St., arti Massachusetts 

, Avė.
Iš Norwoodo ir apylinkės 

miestelių, važiuodami au
tobusais, išlipkite Forest ~ a... ...........^.aa,^

Hill gatvekarių kieme, t.,komunistai arba jų patai-

Dangiškai Motinėlei, dovanėlę 
nuo viso jaunimo, padėdama 
ant jos altoriaus raudonų rožių 

Sekė Pasiaukojimo 
Malda, kurią atkalbėjo jaunimo 
Dvasios Vadas kun. Abračins- 
kas. Jis taipgi atnašavo ir šv. 
mišias, ir pasakė labai gražų 
pamokslą pritaikytą 
Dienai. Per mišias visi in cor- \ 
pore ėjo prie Dievo Stalo. Cho
ras, 1 
gai giedojo, o Adomas Baraus-;

Avė Maria.
Po mišių visi skubėjo j gražiai

įvyksta 
sekma-
val. po išpuoštą salę kur įvyko bendri 

pusryčiai, kurie šiais metais 
> buvo Sodaliečių globojami. Rei-

Gegužės 26 d., 8 vai. ryte, šv. kia pažymėti tas faktas, kad da- 
Petro lietuvių par. bažnyčioje į- lyvių tiek prisirinko, kad nebu- 
vyks didelės iškilmės. Parapijos 
vaikeliai priims pirmą Šv. Ko-, 
muniją. Kviečiami jų tėveliai ir 
giminės jiems brangiu laiku ei
ti prie Sakramentų.

Geg. 27 d., baigiasi Velykinės 
išpažinties laikas. Bažnytinis 
įstatymas reikalauja, kad kiek
vienas katalikas atliktų Vely
kinę.

i

REIKALINGA kilpinių dėl 
Kingston Clothing Co. Jei ku
rios moterys mokate kilpas siū
ti, o negalite nueiti į dirbtuvę, 
tai mes nuvešime darbą į jūsų 
namus. Atsišaukite į Kingston 
Clothing dirbtuvę, 383 Albany 
St., Boston. Mass. ant 3-čių lu
bų, arba pašaukite C. Petrauską 
po 6 vai. vakare. Tel. GENeva 
1208. (11-21)

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

•J
Perkins Markei

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

I

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian himitureCo.
MOVERS — 
Insured and

Bonded
Local 4 Long 

Distance 
Moving

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

vo visiems vietos prie stalų, ir 
daugumui reikėjo j 
kaip sakoma, ‘buffet style’. Bu
vo matoma ir keletas svečių, k. 
t. — Kun. Pranas Jakimavičius, 
S. J.. Commander Dr. V. Kaspa
ras. deakonas Rusteika, ir kiti. 

' Sveikino atsilankusius dalyvius 
■ trumpa kalbele L .Vyčių 17 kp. 
'pirmininkė Myra (Antanelytė) 
Alukonienė ir Sodalicijos pirmi
ninkė Ona Čaplikaitė. Gražias 
kalbeles pritaikytas Motinom ir 
jaunimui pasakė kun. Dr. K. 
Urbonavičius, kun. Jakimavi- 

I čius, kun. Abračinskas, Com
mander Dr. Kasparas, Pranas) 
Razvadauskas, ir kiti. Toast-) 
----- a—i----- , kun. Abračins-!

patarnaut, y toje vįetoje, fcur auto- kūnai.

f Draugijų Valdybų Adresai
ŠV JONO EV. BL. PAŠALPINC8

DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 

8 Winfield SL, So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
oas> protokolų raštininke

i

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

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

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

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

i Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
i 699 E. Seventh St., So. Boston, Mass
' Maršalka — Jonas Zaikis,

787 E. Broadvvay. So.- Boston, Mass. i 
į I
I . '

$85.00 u p
32.00 up

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

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:

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

220 E SU TeL ŠOU 3141. So. Boston. Mass. ,

pa-

Birželio 3 d., 2:30 vai. p., j- 
vyks Šv. Petro parapijos Dievo 
Kūno procesija — lauke. Prašo
me. kad visa parapija dalyvautų 
šioje švenčiausio Sakramento 
procesijoje. Kviečiame visas 
rapijos draugijas dalyvauti 
vėliavomis ir ženklais.

Į

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

258 lest Broadway,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

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

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

Giamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist always present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

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.

pa- rtazvaaausKas,
su masteriu buvo

į kas. .
Po pusryčių visi skirstėsi gra-j

žiame ūpe ir gėrėjosi tokiu gra- Į 
! žiu papročiu, kurio jaunimas. 
kas met laikosi dėl pagerbimo' I ■
savo motinėlių.

Šiomis dienomis “Darbininko Vyčiai. Choras ir Sodalietėsl 
redakcijoj lankėsi kun. Justinas Įa|jai dėkingi visiems, kurie at- 

_______ ___ roi nori išreikšti 
ir įrašė savo paąėkos žodį mamytėm už jų 

patarimus ir pagelbą.kad pusry
čiai būtų kuo pasekmingiausi; 
o ypač esą dėkingi poniom — 
Čaplikienei, Masiulienei, Baro- 
lienei ir Jogminienei už iškepi- 
mą tokių skanių pyragų, ku- 

: riuos visi valgė ir gyrė.
| Dar kartą jaunimas taria vi
siems širdingiausią Ačiū!

Sod-tė. i

Vienuoliai Gausiai Remia 
Koncertą

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. ParaDijos salė;

492 E. 7th SL. So. Boston. Masa GRABORIAI

Vaškys. Pranciškonas, “Varpe- silankė ,r taipgi nori 
lio” redaktorius, i 
vienuolyną — Franciscan Fath
ers, Greene, Maine, Darbininkų 
radio KONCERTO Garbės glo
bėju. .

Kun. Dr. J. Vaškas, MIC.. Ma
rianapolio Kolegijos rektorius, 
atvykęs nupirko 5 geriausius 
koncerto tikietus.

Pažymėtina, kad iš Pittsfield, 
Mass. gavome užsakymą kon
certo tikietų. p. Urbonienė užsi
sakė tris tikietus. Pittsfield yra 
apie 150 mylių nuo 
Gavome žinių, kad į 
sekmadienį. geg.-May 
vyks iš Connecticut, 
land, Maine, 
valstybių, 
sachusetts 
kolonijų 
Worcester 
sakymų. Brocktoniečiai organi
zuojasi automobiliais važiuoti.

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

I S. Barasevičius ir Simus
MOTERIS PAGELBININKfi 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teise®

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Bostono, 
koncertą, 
20 d., at- 
Rhode Is-

New Hampshire 
Suprantama iš Mas- 

valstybės lietuvių 
bus daugiausia. Iš 
gavome nemažai už-

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

Lietuvis Karys Žuvo Europos 
Karo Kautynėse

Šiomis dienomis pp. J. Vaičiū
nai ir žmona p. Ona gavo žinią 
iš Karo Departmento, kad jų 
sūnus ir jos vyras Boleslovas 
Vaičiūnas. 27 m. amžiaus, žuvo 
balandžio 26 d., š. m., Italijoj.

A. a. karys Boleslovas Vaičiū
nas yra baigęs So. Boston High 
School ir po to dirbęs Navy 
Yard. Jis buvo Amerikos 5-toje 
armijoje. Tėvams ir kario žmo
nelei p. Onai (Skuteli Vaičiū
nienei reiškiame gilią užuojau
tą.

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 1301,-R

į 
į
I
1
1i

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph f.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dienų ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dienų Ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. SOŲ Boston 0815

ŠOU Boston 2609
i
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Naujos Anglijos Lietuviu Meno Dienos Garbingieji Vadai ir Dalyviai
MENO DIENOS PROGRAMOS Sekmadieni, Gegužes-May 20

DALYVIAI- 1 •’ ° 1

ANNA KASKAS,
Metropolitan Operos 

Kontralto

RAPOLAS JUŠKA.
Basas

rasis sudainuos penkias 
lietuviškas liaudies daine
les. MENDELSOHNS Trio 
— smuiką, cello ir pianu j 
taip pat gros lietuviškus 
muzikos kūrinėlius.

Sekmadienį. gegužės- 
Mav 20 d., 3:30 vai. po pie
tų. JORDAN HALL. Hunt- 
ington Avė. ir Gainsboro 
St.. Bostone, įvyks tikra 
Naujos Anglijos lietuvių 
meno puota.

Tos meno puotos Garbės 
pirmininkai ir bendrai vi
sas komitetas nuoširdžiai 
kviečia iš visos Naujos An
glijos lietuvius atvykti ir 
dalyvauti kilniame ir kul
tūringame lietuvių suva
žiavime.

Lai toji meno diena būna 
mūsų visų lietuvių pasidi
džiavimas. Kaip bus malo
nu pamatyti mūsų įžy
miuosius artistus, pasi
klausyti jų dainavimo ir 
grojimo. Taipgi mums bus 
garbė, kad įvertiname tik-j 
rąjį meną. Tad pripildyki- 
me JORDAN HALL. Lai 
nelieka nė viena sėdynė 
tuščia.

Jeigu laikas leis, tai šia
me koncerte žadėjo daly
vauti mūsų Garbės pirmi
ninkai, Senatoriai ir Gu
bernatorius. Jiems taipgi 
bus malonu pamatyti ar 
sužinoti, kad lietuviai gau
siai dalyvauja savo radio 
programos KONCERTE.

Taigi sekmadienį, gegu- 
žės-May 20 d. visi keliai 
veda į JORDAN HALL, 
Boston.’ Iki pasimatymo.'

KONCERTO tikietų kai
nos: $1.20. $1.80. $2.40. pri- 
skaitant valdžios taksas. 
Visos svdynės rezervuotos. 
Nusipirkęs tikietą. gali už
sitikrinti, kad jos niekas 
kitas neužims.

3:30 vai. po pietų,

JORDAN HALL, BOSTON
KONCERTO GARBĖS PIRMININKAI-

Senatorius David I. Walsh

Senatorius Leverett 
Saltonstail Gubenatorius Maurice J. 

T obin

Kun. Pranciškus M. Juras Dr. Povilas Jakmauh Adv. Jonas J. Grigalus

‘ R YTIMU z222^“
VALSTYBIŲ ŽINIOS

cg,------- _.----------------- ---------- ---------------------------------__

jo penkias dukteris ir sūnų, ir 
susilaukė penkių anūkų. Sveiki
name 1

Taipgi programoje daly
vaus pp. Mary Louise Ho- 
mer violončeliste, ir p. Eli- 
zabeth Harnett, pianistė.

šios lietuvių meno die
nos programa susidės iš 
gražių lietuvių dainų, ari
ju ir muzikos kūriniu. Art. 
ANNA KASKAS sudai
nuos net astuonias lietu
viškas liaudies dainas so
lo ir vieną duetu su art. 
RAPOLU ‘ JUŠKA. Pasta-

Adv. Juozas Cunys,
Radio Koncerto Komiteto 

Pirmininkas

Gegužės 13 d. pp. Stasys ir 
jKatrina Zarauskai minėjo savo 
Į 42 metų vedybinio gyvenimo su 
I

kaktį. Jie savo intencija užsi- 
MOTERŲ REKOLEKCIJOS , šeimom, Matulevičij šeimai už prašė šv. mišias, kurias atnaša-

_________ šv. mišias ir Noveną prie Dievo A0 sūnus, tėvas Kudbertas, 
N. Pr. ŠVČ. P. Marijos Motinėlės La Salette per penkis, pranciškonas, iš New Yorko.

Seserų rengiamos uždaros metus; taipgi dėkoju pp. Jono irj pp. Zarauskai išauklėjo tris 
Moterų Rekolekcijos bus.......................... ~
birželio - June mėn. 8, 9 ir 
10 d.d. Birželio mėn. 8 d. 
yra Švč. Jėzaus Širdies 

i šventė. Kviečiame visas, 
i norinčias ypatingai pagar
binti Švenč. Jėzaus Širdį, 
dalyvauti šiose rekolekci
jose.

Prašom kreiptis šiuo
dresu:

Sister Superior,
Vilią Maria,

Thompson, Conn.
N. Pr. Švč. P. Marijos

Seserys.

a-

Mar. Matulevičių, O. Samuel, A.
J. Matulevičių. V. ir E. Matule
vičių šeimom. A. Andrikiam, O. 
Cadet, M. A. Kliukinskam. K. ir 
A. Andrikiam. F. A. Gradec-. 
kam, M. A. Grigučiam. J. R. I

1 Raškevičiam, O. Radzevičiam, I 
M. Rakučiui, S. Jesinskui, O. 
Zdanienei, E. Pranckevičienei,
K. A. Steponaičiam, 
čienei. M. Tarutienei, P. O. Gu- 
dinam, R. Sipoliui. J. M. Zarom- 
bų šeimai. J. Valiukevičienei, J.'rj

sūnus ir vieną dukterį. Vienas 
sūnus yra kunigas. Sveikiname!

T. M.

HARTFORD, CONN.

o NEW BRITAIN, CONN.

♦

Užsiprenumeruokite Įdomiausį 
D u kart savaitini laikraštį 

DARBININKĄ"
Laikraštis ‘‘Darbininkas” yra vienas rimčiau- 

!'• geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje, 
išeina du sykiu į savaitę — antradieniais ir 
ktadieniais.
“Darbininko” kaina metams.......
Pusei metų ..................................
I mant tik vieną numerį į savaitę,
metams kaina ............................... $2.00
Pusei metų ............................................  1.00

I ’ž.-i; : (.numeruodami money orderį ar čekį 
siųskite:—

DARBININKAS
3S& VTast 3rocdway, So. Boston 27, Mass.

Jis 
ne n

84.00
2.00

♦
♦
♦
♦

i
4

VIEŠA PADĖKA
Malonūs mano giminės ir ben

drai visi geradariai malonėsite 
priimti mano nuoširdžią padėką 
už prijautimą man, mirus mano 
žmonai a. a. Magdalenai. Būda
mas pats per du mėnesiu ligoni
nėje. negalėjau jūsų visų asme 
niai pamatyti ir paspausti de
šinę už užuojautą, šv. mišias, 
gėles, dalyvavimą šermenyse ir 
laidotuvėse. Dėkoju šv. Andrie
jaus parapijos kunigam už dva
sinį patarnavimą: dėkoju Šv. 
Rožančiaus ir Tretininkų broli
jom už šv. mišias, taipgi New 
Britain Machine Co. už vienuo
li ka šv. mišių, ir S. Ryz 4 posto 
Auxiliary. Dėkoju mano myli
mam broliui Antanui ir jo šei
mai, mano mirusios žmonos se
serim .būtent, Jeninų ir Mičiūnų

Bet kas čia? Suūžė vargonai, 
pasirodo dvi žvaigždėtos vėlia
vos ir Lietuvos trispalvė greta 
su Amerikos Legiono Gudino 
Posto vėliava. Legionieriai lie
tuviai Gudino posto, pirmoje 
įasaulinio karo veteranai, Mo- 
,erų Auxialiary ir užkviesti tė- 
zai ir giminės žuvusiųjų sūnų 
šiame pasauliniame kare, kurių 
•au turime keturius. Paskui mo- 
tinos su savo dukrelėmis. Baž
nyčia pripildyta, vietos nebėra.

20 d. pamokslus sakys tėvas 
Geraldas. 9:30 vai. iš ryto bus 
anglų kalba pamokslas. Reko
lekcijos baigsis 40 vai. atlai
dais. šeštadienį prieš Sekminių 
šventę Tėvas Geraldas klausys 
špažinčių. Gera proga atlikti 
Velykinę ir įgyti atlaidus.

Vyturio Pavaduotojas.

C. BROOKLYN. N. Y

PAMALDOS
Įstatomas Švč. Sakramentas. 

Šv. mišias atnašauja patsai kle
bonas įiun. Jonas M. Bakšys. 
Intencija — karių Motinų ir ka
rių žmonų organizacijos 
cija. Gražus pamokslas, 
sujaudino visus.

Marijos Vainikavimas
Sekmadienį, geg. 20 d., 7:30

vai. vakare įvyks įvyks Marijos 
stovylos vainikavimas, kuriuo 
rūpinasi Sodalietės.

KOMUNIJA

inten- 
kuris

Ieškomi Asmenys

Visa bažnyčia eina priimti į 
savo širdį Jėzų — švč. Sakra
mentą. Du kunigai dalina komu
niją ir tas net ėmė suvirš 15 mi
nučių. Pamaldų pabaigoje, at 
giedotas Amerikos himnas — 
‘Žvaigždėmis Apsegiotas Ženk
las”. Dalyviai išėjo iš bažnyčios 
su vėliavomis. Įspūdys gyvas ir 
žavėjantis.

PAMALDOS PO PIETŲ
3-čią vai. po pietų bažnyčia ne 

oerpildyta, bet daug daugiau 
dalyvių nei paprastomis dieno
mis. Klebonas laiko iškilmingas 
pamaldas prie didžiojo alto
riaus. pašvęstas švč. Panelei 
Marijai. Paskui palaiminimas ir 
švenčių užbaiga.

Rochesterio lietuvių pamaldos 
buvo iškilmingiausios. Padėkota 
Dievui už pergalę Europoje, pa
prašyta tvirtybės ir ištvermės 
mūsų kariams kovoje su žiau
riu priešu. Daugelis gerų pat
riotų maldose prašė, kad ir dik
tatorius Stalinas, kuris irgi yra 
tautų pavergėjas, atgautų protą 
ir grąžintų pavergtom tautom 
laisvę ir nepriklausomybę. Jeigu 
jis to nepadarys, tai jis bus ly
giai pasmerktas, kaip ir žuvu- 

iršieji diktatoriai — Hitleris 
Mussolini.

Sekantieji asmenys yra paieš
komi ir prašomi skubiai atsi
liepti.

Drevinskaitė. Mokytoja, gyve
na Chicagoje. Turi brolį Bronių.

GiZusevtčtus, Jonas.
Gilusevičiūtė, Nastė. Pavardė 

po vyru nežinoma.
Karuša, Antanas, kilęs iš Ma

rijampolės.
Leliašius, Jurgis, kilęs iš Ma

rijampolės.
Maskaliūnaitės, Pranutė ir U- 

iiesė. Pavardės po vyrais neži
nomos.

Rakauskas, Edvardas, gyve
nęs Brighton Parke, Chicagoje.

Sakalauskaitė, Veronika, po 
tėvais Želionytė. Gyvena Nevv 
Yorke.

Styra, Jonas, sūnus Benedik
to. Gyvena Chicagoje.

U ždavinienė, Marija, po tėvais 
Ščerbavičiūtė. Gyvena Nevv 
Yorke.

Vitkauskaitė, Katrė, pavardė 
po vyru nežinoma.

Žitkai, kilę iš Kuktų km., Ig
liškėlių valse., Marijampolės 
apskr.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi skubiai atsi
liepti į
Consulate General of Lithuania 

Jfl Vr'est 82nd Street 
Neu: York 21/, New York 

arba
Consulate of Lithuania 
30 North La Šalie St. 

Chicago 2, Illinois.
VIENOS SAVAITĖS 

REKOLEKCIJOS
Ateinantį sekmadienį praside

da vienos savaitės rekolekcijos, 
kurias ves Pasionistas tėvas 
Geraldas. Sekmadienį, gegužės

Gegužės 20, 1 vai. po pietų 
į įvyks LDS 6 kp. susirinkimas 
paprastoje vietoje. Visi nariai 

J. \alin-.prašomi dalyvauti, nes šis bus 
paskutinis susirinkimas. Per 
kitus 3 mėn. neturėsime susi
rinkimų.

M. Prabiliam, J. M. Naunčikam, Geg. 27 d. yra rengiamas dvi- 
A. O. \ alinčiam, K. \ . Kaspara , lypjg vakaras, būtent, 
vičiam. R. Zdančiukienei ir K. j
Eneliunam. Gauta daug dvasi-i

1 nių užuojautų ir nuo kitataučių.
Visiems reiškiu nuoširdžią pa

dėką. Lai Dievulis jus visus lai
mina. Reiškiu nuoširdžią padė
ką laidotuvių direktoriui p. A.

iKarlonui. Lieku amžinai 
dėkinga.

■J. Prabulis ir šeima.

■»

_____________ _ Susivie-
Įnymo R. K. 89 kuopos ir LDS 6 
kuopos. Bus įvairių dovanų. 
Kviečiame visus dalyvauti.

Ra porteris.’

jums

Gegužės 8 d. po trumpos ligos 
mirė Pijus Barkauskas, 66 me
tų amžiaus. Paliko nuliūdime 
žmoną ir keturias dukteris. Pa
laidotas iš Šv. Andriejaus lie
tuvių par. bažnyčios švč. Mari
jos kapuose.—
Minėjo Vedybinio Gyveni

mo Sukakti
pp. Leonas ir Marijona Dam

brauskai pereitą savaitę šeimi- 
niška puota atžymėjo savo 40 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. pp. Dambrauskai išauklė-

AUKA NAUJAI KOPLYČIAI IR NAMUI PADIDINTI

Įrengti groteles, langą, altorių, aukoju S
Amžino Rėmėjo auka (S100 arba daugiau). Aukoju S 
Rėmėjo auka S(25.00 arba daugiau). Aukoju S 
Geradario auka (Kiek galima). Aukoju S
Vardas ir pavardė 
Numeris ir gatvė
Miestas ir valstija
Aukas siųskite šiuo adresu:

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

ROCHESTER, N. Y.
MOTINOS DIENA — MAL

DOS DIENA
Sekant Prezidento Truman 

proklamaciją, skelbiant gegužės 
13 dieną maldos dieną, dėko
jant karalių Karaliui už perga
lę Europoje, Rochesterio Diece
zijos vyskupas J. E. James E. 
Kearney įsakė visiems savo die
cezijos klebonams, kad švč. Sa
kramentas būtų įstatytas visose 
Katalikų bažnyčiose per visą 
dieną ir kad tos pamaldos bū
tų sujungtos su Motinos diena.

LIETUVIŲ ŠV. JURGIO PAR.
BAŽNYČIOJE IŠKILMĖS

GRAŽIAUSIOS
i

I
Jau prieš 8-tą vai. bažnyčioje 

žmonių daug, bet dar ne pilna. (

GERMANY—A Red Cross prisoner of war snpply truck convoy abont 
to cross the Svriss border into Germany. Trucks, snpplied by American. 
British and Canadian Red Cross societies and by Aliied military authorities 
are now nsed by the International Red Cross Committee to supplement 
scarce railroad rollinf stock. thereby assuring feedinr of Aliied prisoners 
of war in Germany. Gasoline and other supplies are also snpplied by the 
national Red Cross societies. The trucks are painted white to increase their 
visibility and insure protection. They carry the emblem of the Red Crosu 
and the flag of the Swisa Federation- J


