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Brooklyno lietu v i š k ų 
kvislingų laikraštis “L.” 
birželio 5 d. laidoje rašo:

“Louis Fischer per arti 25 
metus buvo savaitraščio “T/ie 
Nation” bendradarbis. Kadaise 
jis nieko sau rašė. Bet vėliau, 
jam esant Tarybų Sąjungoje, 
apsėdo jį trockizmo cholera ir 
visiškai vyruką sugadino, — 
trockizmas ne su vienu taip y. 
ra padaręs!”

Iš to kas pasakyta, susi
daro išvada, kad Tarybų 
Sąjungoje (Rusijoje) yra 
giliai išsiplėtojus “trockiz
mo cholera”. Kaip tik kas 
nuvažiuoja į Rusiją, tai ir 
išsigydo nuo komunizmo 
ligos. Kaip ten nebūtų, bet 
“trockizmo cholera” nėra 
taip pavojinga, kaip komu
nizmo nuodai. Todėl patar
tina visiems, kurie yra už
sikrėtę Tarybų Sąjungos 
proletariato diktatūros ar
ba komunizmo garbinimu 
ir jo piršimui darbinin
kams, vykti į Tarybų Są
jungą (Rusiją).

Gaila tik, kad mažai atsi
randa iš Tarybų Sąjungos 
(Rusijos) komunizmo ir 
jo ‘saulės’ liaupsintojų, ku
rie ten važiuotų. Jeigu to
kių komunizmo “saulės” 
liaupsintojų nuvažiuotų 
daugiau, tai šioje šalyje 
būtų mažiau komunizmo 
“cholera” sergančių ligo
nių.
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Stalinas Tyli Dėl Veto San i 
Francisco Konferencijoj

San Francisco, birž. 7 — 
Jau buvo rašyta, kad pen
kios didžiosios valstybės 
negali susitarti dėl veto 
(balsavimo), jeigu kiltų 
•koks klausimas, kurį tik 
gali spręsti didžiosios vals
tybės. Sovietų Rusijos de
legacija laikosi nusistaty
mo, kad jeigu kuri iš pen
kių didžiųjų valstybių 
priešintųsi kokiam nors 
klausimui arba agresijai, 
tai jeigu viena iš tų penkių 
pasipriešintų, tas klausi
mas negali praeiti.

Dėl tokio sovietų Rusijos 
nusiteikimo pasipiktino 
mažosios tautos. Pavyz-' 
džiui, jeigu Rusija pradėtų 
karą, tai, suprantama, ji 
nebalsuotų prieš save, ne
žiūrint to, kad tas karas j 
būtų neteisingas ir berei
kalingas. Tokiu būdu nėra 
užtikrinimo, kad būtų ga-i 
Įima išlaikyti pastovią tai
ką pasaulyj.

Danija Dalyvauja Suvienytų 
Tautų Konferencijoj

I

I
New York (LAIC) —Pe-, 

reitą savaitę LAIC citavo { 
OWI Baltic News Bulletin 
apie sumanytą šiai vasarai j 
1,700,000 rusiškų vaikų 
apgyvendinimą Baltijos 
Valstybėse.

Savaime prašosi klausi
mas: kokiems galams tok
sai masinis vaikų gabeni-' 
mas į Pabaltijį?

Visiems yra žinoma, kad' 
klimatos požiūriu Pabalti-! 
jys nėra pati geriausioji, 
vieta, Vasara ten trumpa. ■ 
Be to, neretai ir pusėtinai 
šaltoka. To nepaisant, pa-' 
sirinktas tik Pabaltis.

Ar tik nesirengia Mas- Į 
kvos valdovai šia, regimai 
nekalta, skraiste prisi-' 
dengdami — vykdyti Pa- 
balčio rusinimo planą?

Būkime tikri, kad į Pa
balti atgabenti “bezprizor- 
nykai”, tikriausiai, ten ir 
pasiliks. Tolimesni šio pla
no etapai mums taip pat y- 
ra aiškūs: vaikai bus įti
kinėjami, kad tai yra jų 
naujoji “tėvynė”, kad jie 
turi tapti “Sovietinio Pa- 
balčio” sąmoningais ir pa
vyzdingais piliečiais, ir tt. 
Metams bėgant, vaikai, 
girdi, apsipras, pripras.

Mes buvom liudininkais 
jau ne vieno sovietų fan
tastinio užsimojimo. Dvi
dešimt metų atgal stebėjo
me net kralikų grandiozi
nės produkcijos vykdymą 
pigiai maisto atsargai ga
minti — tik pašaro pritrū
ko. Neabejojame, kad ir
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Šv. Povilo Katedroje, Minneapolyj įvyko vyskupo James L. Connolly 
konsekravimo ceremonijos. Vaizdas parodo vieną iš konsekracijos mo
mentą. Ceremonijoms vadovavo Arkivyskupas John Gregory Murray.

I

Guam, Japoni- dėjo formuoti cechų legi-
jos vyriausybė pripažino, jonus. Prchalos grupė Be- 
kad Amerikos kariuome- nešo valdžią vadina Sovie- 
nės nugalėjo jų kariuome- tų kvizlingais. Grupė įsi- 
nes Okinawa saloje ir į- steogė Londone, 16 Thur- 
spėjo gyventojus, kad A- loe St., ir leidžia savo biu- 
merikos karinės jėgos ren- letenius — The Czech 
giasi įsiveržti į pačią Japo- Press Service.
niją... Tarpe kitų asmenų, gru-

Japonai sako, kad pati pėje figūruoja V. Lezak- 
Amerika bus atakuojama. Borin, Vaclav Mišek, Karei 
Jie esą pagaminę balionus, Locher, Jiri A. D. Berti, J. 
kurie veš sprogstančias ir Kratochvil, ir kiti, 
padegamąsias bombas. Tie 
balionai iškils labai aukš
tai ir jie bus vairuojami 
Japonų “saužudžių pilo
tų”. Iš tų balionų bus pa
leistos bombos į industri
jos miestus.

"Trijų" Pasitarimas 
Sutartas Brazilija Paskelbė Karą

Organizuo jasi Cechų 
Opozicija

San Francisco, Cal., birž. 
7 — Danijos atstovai vien
balsiai priimti j Suvienytų 
Tautų konferenciją.

Danija yra 50 valstybė 
priimta į San Francisco 
konferenteiją.

Teroras Bulgarijoje
Washingt-on (LAIC) —

Nors Bulgarijos įstaigos 
oficialiai praneša, kad ligi 
šiol “liaudies teismai” pa
smerkė “tik 1,150 asme
nų”, bet gi Londono 
.“Times” aukų skiačių nu
stato 25,000. Amerikiečių

London (LAIC) — Lon- sluogsniai Turkijoje ap- 
, . , . . _ , , x done susikūrė cechų opo- skaičiuoja kad komunistaiRio De Janeiro birz. 7— los, laikotarpyje savo 17o . . _ _ ., ..... . J... . ,rxiu l/c jdiicnv, our. 1 , zicine grupe prieš Benešą ligi šiol likvidavo oO.OOO

• ir jo valdžią. Grupės prie- žmonių — t. y. vieną pro- 
! šakyje stovi cechų genero- centą visų Bulgarijos gy
ląs Lev Prchala. 1939 me
tais, Čechiją vokiečiams 
užėmus, gen. Prchala emi
gravo į Lenkiją ir ten pra-

Londonas, birž. 7 — “Tri- Rio De Janeiro, birz. f— ---- 7 —-
jų” pasitarimas, Ameri- Brazilija paskelbė karą Ja-.tūkstančiams sūnų ir duk- 
kos prezidento, Anglijos 
ministerio ir sovietų Rusi
jos diktatoriaus, sutartas 
ir įvyksiąs 
teityje”.

Anglijos 
Churchill 
“trijų” pasitarimas nebū
siąs Londone. cius ir fašistui. Brazilijos vo sušaukęs patrijotišką

jkaro paskelbimas Japoni- bonų platinimo susirinki- 
jai turi nemaža reikšmės mą. Tos dienos pabaigoje 

į Amerikai. Dabar Amerika paaiškėjo, kad miestas jau 
įgalės turėti laivyno ir lėk- buvo tą dieną išpildęs 30 
Stuvų bazes Braziliioie. nuošimčių savo kvotos.

ponams. Brazilija nutrau- J terų karo tarnyboje po 
kė diplomatinius santy--600 dolerių vertės bonų 
kius su Vokietija, Italija ir; kiekvienam. Tai sudarys 

! Japonija 1942 metais ir Oklahomos valstybės kvo- 
tais pačiais metais paskel- tą.

mi n i s t e r i s bė karž* Vokietijai ir Ita- i Atidarymo dieną, Tulsos 
pareiškė, kad

‘ R“ _
kovojo Italijoje prieš na- vėmis, 80 pėdų scenoje bu- ■ •_ • r>__________ onšaiilzac na t r-i intičlro

“netolimoje a-

ventojų.
Kol kas niekas nepatie

kia tikslių duomenų iš 
Lietuvos.

miestas, valandai laiko ap- 
Brazilijos kariuomenės sitvėręs miesto centrą vir-

Alijantai Sutarė Valdyti Vokietiją
Sovietai Okupuoja Puse

Vokietijos
VVashington, birž. 7 — A- 

merika, Anglija, Rusija ir 
Prancūzija valdys Vokieti
ją iki ten bus pastovi tvar
ka. Tas nereiškia, kad Vo- 

i kietija visiškai užvaldo- 
' ma, bet kad palaikyti tvar- 
įką ir administruoti, nes 
■ vokiečiai neturi dabar jo- 
: kios savosios valdžios.

Amerikos 
į kontroliuos vakarų-pietų 
j Vokietijos 
i Bavariją. Vokietijos 
Inos nustatytos, kokios bu-

v •

kariuomene

dalį, būtent,
sie-

I

vo 1937 metais, prieš už-{tuvų bazes Brazilijoje, 
grobimą Austrijos. Sovie-' 
tų Rusija nori valdyti di
desnę pusę Vokietijos.

Kiniečiai Pasiekė Liuchovv
I

Chungking, birž. 7 — Ki
nijos kariuomenės pasiekei 
Liuchovv miestą ir.Kvvang- 
si provincijos geležinkelių 
centrą. Liuchovv buvo pir
miau Amerikos aviacijos 
bazė.

AMERIKA NEBESIŪS MĖSOS 
SOVIETŲ RUSIJAI

VVashington, birž. 7 —1 
Prezidentas Truman pa
reiškė, kad Amerika nebe- 
siūs mėsos į sovietų Rusi
ją per kurį laiką, šįmet, 
iki gegužės mėnesio, Ame
rika išsiuntė mėsos į Euro
pos kraštus tris šimtus 
dvidešimts penkis milijo
nus svarų. Iš tų sovietų 
Rusija gavo tris šimtus 
milijonus svarų.

. — ■ ■ - II ■ , . ■ I ■

i vaikų aklimatizavimo pla
unąs susilauks tokio pat 
skandalingo finalo.

Tik kam beprasmiai žai
sti nekaltų vaikučių liki
mu?

| Sovietai Atradę Hitlerio 
Lavoną

' Kadangi Rusija nepade
da Amerikai užbaigti karą 
prieš Japonus turėtų ne
reikalauti pagalbos iš A- 
imerikos savo reikalams. I
i

Oklahoma Nustato Karo Penktadieniais Ir Sekmadie- 
Bony Vajaus Kvotą

i
I

Boston, Mass., birž. 7 —
Washingtonas — Okla- Boston viešbučių sąjunga 

homos Karo Finansų Ko- nutarė, kad dėl didelio trū- 
mitetas painformavo Iždo kūmo mėsos, penktadie- 
Departamentą apie savo niais ir sekmadieniais vieš- 
nutarimą, parduoti šios, bučiuose nebus duodama 
Septintosios Karo Pasko- mėsos.

niais Nebus Mėsos

24 Milijonai Katalikų Jungt.

Londonas, birž. 7 — So- sudėtų pastangų, aukų ir 
vietų Rusija išleido žemė- kapitalo, jie turi pasi- 
lapį, kuriame pažymėta traukti iš užimtų Vokieti- 
kiek yra užimtos Vokieti- jos žemių net ir tada, kada 
jos. Sovietų Rusija nori tą Amerika yra didžiausia 
Vokietijos dalį kontroliuo- demokratijos šalini n k ė. 
ti. Tas nustebino Londoną, štai Syrijoj susipeša pran- 
Sovietų Rusijos išleistas cūzai su arabais. Anglija 
žemėlapis parodo, kad Ali- ir Rusija šaukia prancū- 
jantų — Amerikos ir Ang- žus nusiraminti, nes esą 
lijos karo jėgos turi trauk- liejasi kraujas. Net grasi- 
tis atgal 150 mylių. na pasiuntimu savo armi

jų malšinti kariautojus. 
Bet kas keisčiausia, tai čia 
pat. kada mūsų amerikie
čiai apgynę ir Angliją ir 
Rusiją nuo nacių kariauja 
su japonais žiaurųjį karą, 
kaip Okinawoj ir kitose

★ Ypatingo dėmesio krei
pia žinios iš pasaulio tai 
pastarieji įvykiai Europoj 
ir Syriioj. Pavyzdžiui, so
vietų Rusija pasisakė norį 
valdyti didesnę dalį Vo-

New York, birželio 7 — mas”, kurio pirmininku y- 
Šiomis dienomis išėjęs iš ra draugas Putnins ir vice-i 

1 spaudos oficialus katalikų pirmininku draugas Vol- 
i leidinys, kurį išleido P. J. man. Pranešimas nesako, 
Į Kenedy & Sons, paduoda, kas yra sekretorium — gal 
:kad Jungtinėse Valstybė- reikalų vedėjas nėra “ren- 
se. Aiaskoj ir Havvaiian karnas”.
salose yra 23,963,671 kata-į rpen rašoma apie Lie- 
likas. Per metus katalikų pOjaus atstatymo darbus, 

i skaičius padidėjo. 543,970. j Anot OWI, Maskvos radio 
i Dabar yra Amerikos Ka- uostą vadino “Libava”. 
italikų Hierarchijoj 159 pe cituojamas Helsin- 
nariai, kurių tarpe yra vie- radio, kuris pranešė n«so 1/c y/4 i n rJ a c 99 arVivuc. ■ .. ■, • . ,, ,, ,daugiau rusų kalbos bus 

mokoma Suomijos mokyk
lose.

nas kardinolas, 22 arkivys
kupai. ir 136 vyskupai.

Rusinimas Latvijoje

Washington (LAIC)

Helen Gahagan Douglas 
(atstovas JAV kongrese iš 
Kalifornijos) savo spau
dos konferencijoje šį rytą, 
11 valandą, Cliff viešbuty
je paskelbė “pasidavimą”. 
Ji smarki kalbėtoja (de
mokratė) ir lenktyniuoja 
su Clare Booth Luce, res
publikone.

Kalbėdama, kaipo Užsie
nio Reikalų Komiteto na
rys, bet atstovaudama tik-tOWI Baltic News Bulletin 

{tai save, ji sakė kad Kon-į (geg. 28 d.) praneša, kad 
iferencija turi pasisekti, “o;Latvijos Komunistų Parti- 
visas mūsų problemas mes jos Centralinio Komiteto 

i “drau
gas Lebedev”, kuris Latvi- 

(Asmeniškai pažinoda- jos Trade Union (Rusijo- 
ma p-ią Douglas. aš trum- je nėra laisvų unijų) Kon- 
pai pasikalbėjau su ja pri- grėsė aiškino tų unijų už- 
vačiai apie Lietuvos rei- duotis. Slaptu balsavimu 
kalus). išrinktas naujas “plenu-

Berlynas, birž. 7 — So- galėsime išspręsti po ka- sekretoriumi yra 
vietų Rusijos vyriausybė i ro”. i,
paskelbė, kad Hitlerio la
vonas atrastas Berlyno 
grivėsiuose ir tyrinėji
mas parodo, kad Hitleris 
nusinuodijęs.

• vRusijos Atstovas Sugrįžo 
Iš Japonijos

į kieti jos. Net ir tas dalis, vietose liejasi kraujas tu 
, kurias amerikiečiai turi geruiu amerikiečių, tai nei 
i užėmę. Tai vra tas dalis. ; Anglija, nei Rusija ten ne
kurtas amerikiečiai nuliejo sjunčia karinės pagalbos 

; savo krauju išvaduodami tįems< kadirOkinawoja- 
ipavergtus vokiečius iš na-amerikiečiams... Kas per 
cizmo vergijos. Ten ameri-( politinė misterija! 
kiečiai turėjo keturias ar-1 ---------------
mijas. Britai ten turėjo i ★ Sekantį mėnesi pasiro- 

! vieną, kanadiečiai viena irįdys nauia pašto stampa— 
prancūzai viena. Rusai žy-;su Iwo Jima vėliavos pakė- 
giavo amerikiečių lend-į limo paveikslu. Tas daro- 
lease remiami — amunici- ma ypatingam pagerbimui 
ja. šarvuotais vežimais ir,Amerikos karių - marinų, 
milijonais svarų maisto.{kurie užkariavo ta salą sa- 
Bet nežiūrint Amerikos vo dideliu pasiaukavimu. 

j
i

1
Lietuvių Radio Programa
WESX. SALĖM — 1230 KILOCYCLES

Maskva, birž. 7 — Sovie- 
jtų Rusijos atstovas Japo
nijai sugrįžo į Maskvą. 
Gandai eina, kad Japoni
jos vyriausybė daro Ame
rikai ir Anglijai taikos pa
siūlymus, sovietų Rusijai 

I tarpininkaujant.

Šeštadienį, birželio 9 d., 1:30 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Darbininkų Radio programa, kurią išpildys 
art. Rapolas Juška ir kiti. Dalį programos išpildysimc 
lietuviškais liaudies muzikos kuriniais.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles 
ir klausykite gražios radio programos per visą valan
dą, būtent, nuo 1:30 iki 2:30 vai. po pietų iš \VESX sto
ties, Salėm, Mass.

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449.
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Žymieji Vyčiai Ir Jų Prieteliai Puošė 
Audienciją. - Dalyvių Tarpe Matėsi 
Atstovybės Iš Visos Naujos Anglijos 

Ir Chicag os.—
Dalyvavo Mass. Gub. Maurice J. Tobin

liai geidė dalyvauti šį vakarą 
Įsu lietuviškuoju jaunimu jų ne- 
I paprastame bankiete. Jis skrido 
orlaiviu ir pagriebęs taksį tuo
jaus prisistatė, kad galėtų as- 

; meniškai pajusti pulsą lietuviš- 
Į kojo jaunimo, kad galėtų pa
sveikinti plačiosios Chicagos 

| lietuvių vardu Naujos Anglijos 
j lietuvius veikėjus. Tas jau pa- 
! rodo, kad stiprus lietuvių jauni- 
jmo veikimas riša visos Ameri
kos lietuvius ir tai per jų orga
nizacijos žurnalą “Vytį”.

nestebėtina, kad šis

2

IŠLAISVINO LIETUVĮ LEITE
NANTĄ IŠ NACIŲ KALĖJIMO
Hartford, Conn. — “Štai, 

aš galutinai ištrūkau iš 
Vokietijos ir aš esu vėl 
laisvas žmogus”, pareiškė 
Įeit. Vincas A. Morkus, 
kurio tėveliai gyvena 142 
Seymour St.

Leit. Vincas A. Morkus 
išbuvo Vokietijos nacių 
karo kaliniu nuo sausio 
mėn. 1944 m. Amerikos ka
riuomenės Įeit. Morkų iš
laisvino. Jis rašo savo tė
veliams, kad jis “jaučiasi

labai gerai”, tik nieko ne
girdėjęs nuo savųjų nuo 
pereitų metų lapkričio mė
nesio. Dabar jis randasi 
Prancūzijoj ir tikisi greit 
sugrįžti į namus.

Leit. Vinco tėveliai 
džiaugiasi, kad jų sūnus 
išlaisvintas. Jo tėvelis 
Vincas Morkus turi siuvė
jų dirbtuvę ir yra LDS or
ganizacijos 6 kuopos narys 
ir “Darbininko” skaityto

jas.

FBI AREŠTAVO 6 ŠNIPUSTodėl ir 
bankietas taip gausus ir taip 
nuoširdus, ... 
šeimos nariai, 
vienas kitas 
veidas...

Pasigirsta 
Centro org. 
dausko. kuris prašo atsistoti ir 
pasiruošti maldai. Dvasios Va 
das kun. Jutkevičius kalba mal
dos žodžius ir prašo Dievo pa
laimos ir reiškia 
jam dėkingumą 
valgių dovanas.

Seka Amerikos 
himnai. Įspūdis be galo gražus 

: ir jaudinantis. Štai mes ant ki- 
’to Atlantiko kranto laisvai ke- 

*. liam balsą viešame susirinkime 
laisvo lietuvio himno žodžiais, 
kaip tuo tarpu ant kito kranto 
mūsų tėvų žemę liečiančio, jau 
tos laisvės nėra... Tas tėvų že- suprato.:

-.....................meje gyvenantis mūsų brolis iržeme irgi uzsitar- J
. . . . . . I sesuo dažnai klausosi ką kalbalaisvo žmogaus teisių...

,. , , . tos Atlantiko malonusis vėjelis,šiandieninis bankietas
. - !to Atlantiko vilt} nešąs Carte-mazvte kibirKstele to! r

.. ‘ ; ris. Jų viltys glūdi šioje pusėje- lietuviskoio jaunimo! * J ° j r j
Atlantiko ir mes esame toji da
lelė. kuri prisidedam prie savo 
brolių lietuvių išlaisvinimo...

Pradėjus valgyti prasidėjo ir 
artisto L. Juht muzikos kūri
niai. kuriuos jis išpildė solo, 

i Puikiai jam pavyko pagauti pu
bliką. Net ir valgiai buvo dali
nai pamiršti laike jo muzikos 
aidų.

Savo įžangos žodyje Lietuvos 
Vyčių organizacijos pirminin
kas Pranas Razvadauskas reiš
kia džiaugsmo ir padėkos žodį ir 
perduoda programos vedimą 

i ilgamečiu! Vyčiui Dr. Juozui 
i Antanėliui. Daktaras Antanėlis, 
tartum ir gimęs tam darbui, la
bai sėkmingai ir gražiai dalyką 
sutvarko ir praveda visus nu

I

Trečiadienį. TĖVYNEI, netik per juos skan-
----------

Boston, ilass. 
birželio 6. 1945. Hotei Touraine. i dinančias svetimose bangose jū- 
Boston, Mass. įvyko 
žurnalo 30-ties metų gyvavimo mūsų lietuvių 
sukakties šaunus bankietas.

Apie 7:30 vai. vakare, puoš
ni Rcnaissanee salė prisipildė 
vyčiais ir jų prieteliais - rėmė
jais pilnutė. daugiau, negu, kad 
buvo manyta. Platusis korido
rius tik klega nuo įvairių svei- 
kinimosi ir pažinčių panaujmi- 
mų. Čia atrodė taip kaip perei
tais metais per Vyčių org. sei
mą New Yorke. Ne tik kad mū
siškiai šnekasi lietuviškai, bet 
ir į jų būrį įsimaišę svetimtau
čiai su šypsena vienas kitas pri
sipažįsta moką irgi lietuviškai 
kalbėti — “kaip tau einas?" — 
ir kitokių posakių. Salėje gra
žiai patvarkyti stalai ir papuoš
ti jubiliejiniu, šio bankieto pro
ga. išleistų padidintu “Vytim", 
atrodė lyg tai būtų didžioji skai
tykla... Visi varto “Vyli”. kur 
mato kelias dešimt paveikslų, 
savo gerų pažįstamų bei įžymių 
jaunimo prietelių. Tai be galo voja teisingą kovą... 
gražus “Vyties” leidinys, kuris 
talpina savyje nej. mūsų lietuvių 
tautai istorinį dokumentą — 
Memorandumą. — kurį įteikė 
Amerikos Lietuvių Tarybos de- , 
legacija San Francisco. Cal.. 
konferencijos sekretoriatui, dėl 
pokarinio tautų ir Lietuvos val
dymo formos bei palikimo Lie
tuvos laisvos ir nepriklausomos.'

Štai tik atvertus pirmą “Vv- i 
ties' 'viršelio lapą randame Jono! 
Kmito Vyčius ir jų veiklos api
budinimo straipsnį. Perskaitęs 
tuojaus pamatai, kad Vyčiai ko
vėsi su gyvenimu ir nešė savo 
vėliavą su obalsiu DIEVUI ir

I

“Vyties". ras. bet jie kovėsi ir kaujasi su 
tautos išgamo- 

mis. kurie laižydami raudoną 
batą riša lietuvius žiauriai ver
gijai. Jeigu tą kovą pradėjo iri 
vedė iš Lietuvos atvykęs jauni-: 
mas tai dar būtų ir lyg natūra-; 
lu. nes jie patyrė cariškos Rusi
jos ir spaudos draudimą, ir re
liginius persekiojimus, kaip 
kad pavyzdžiui. Kražių skerdy
nes. Muravjovą ir kitus kori
kus... Bet kai šiandien tą šventą 
Lietuvos laisvo gyvavimo ir lie-j 
tuvių tautos išsilaikymo kovą ! 
veda čia gimęs jaunimas, tai jau' 
tikrai heroiška. Tik pamąstyki
me. kad tie lietuviško kraujo 
jaunieji suprato savo tėvų lais
vės pasiilgimą... Jie 
kad jų tėvų 
nauja 
Ir štai 
tai tik 
gyvojo 
džiaugsmo išraiška, kač jie ko-

Verčiant to puošnaus leidinio' 
“Vyties"’lapus mes tuojaus pa-Į 
stebime Vyčių org. veteranus! 
veikėjus. Vienas kitas čia pat 
^lūdi tarpe šio gražaus jauni
mo. Manyčiau, jie daugiau jau
čia džiaugsmo savo širdyje ne
gu, kad galima būtų parašyti. 
Juk ne viskas įmanoma išreikš-

i
■ ti. ką mes jaučiame. Štai vienas 
i pavyzdys, kuris turi nepaprasto 
I dėmesio: Jau bankietui įpusė
jus prasiveria durys ir įžengia į 
į salę vienas iš gyviausių Vyčių j 
veteranų ir tai net iš Chicagos. j * 
Tai kun. M. Urbonavičius. MIC. 
Čia pat patirta, kad jis specia-

kad.
Nors 

Vyčiams

rodos, vienos 
matėsi ir 
svetimas

balsas 
pirm.

V y č i ų 
Pr. Razva-

Aukščiausia- 
už suteiktas

ir Lietuvos

Indijoniškas būdas nešti kūdikį. Tą daro ir 
Mrs. Arthur S. Hawkins Chicagoje, kai ji ėjo at
lankyti savo vyrą-tėvą karį, kuris stovyklauja 
Lake Mills, Wis.

Amerikiečiai Užima Okinawą
Guam, birž. 7— Ameri-.wą salą ir ji greitų laiku 

kiečių karo jėgos kovoja bus pilnoje amerikiečių 
dėl visiško Okinawa salos1 kontrolėje, 
užėmimo. Amerikiečiai y-! 
ra visai užėmę Naha aero-! 
dromą, Okinawa sala yra 
izuliuota.

Amerikiečiai baigia už-į 
imti Okinawą salą. Nuo’ 
Amerikiečių išsikėlimo į 
Okinawą sal^iki birž. 6 d. 
jie nuskandino 904,405 to
nus japonų laivų ir sužalo
jo 91,205 tonus.

Iš to viso aišku, kad 
Jung. Valstybių karo jė
gos yra apsupusios Okina-

Vokiečiai Negali Demokra
tiniai Valdytis

Neapolis — Vokietijos 
liuterių ministeris Marti
nas Niemoeller, kuris bu
vo nacių koncentracijos 
stovykloje ir tapo Alijan- 
tų išlaisvintas, pareiškė, 
kad vokiečiai negali demo
kratiniai valdytis. Vokieti
ją turi valdyti geležinė 
ranka.

NETEKO 8 B-29 LĖKTUVŲ 
BOMBARDUOJANT KOBE

Bowles pareiškė: “Šiuo

■ įmerius su įvairiais komplimen- 
a 1 tais.Užsisakykite Toniko Pas Mus \

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos. 

Myopia Club Beverage Co. 
Graiton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130!,-R

i

i
i
i
j

i,*

VVashington, D. C., birž.
7 — Federalio Investigaci- žingsniu atidaroma nauja 
jos Biuro agentai areštavo plati programa kooperaci- 
6 asmenis, kurių tarpe yra jos tarpe Kainų Reguliavi- 
Laivyno Atsargos leite- mo Įstaigos ir Iždo Depar- 
nantai, du Valstybės De- tamento, išgauti nelegaliu 
partmento darbininkai ir keliu įgytą kai kurių as- 
New Yorko žurnalo “Ame- 
rasia” redakcijos nariai. 
Jie visi kaltinami slaptų 
dokumentų pavogime.

FBI agentai tuos sura
do ir atsiėmė. Tie doku- 
mentai buvo pavogti iš J. 
V. valstybės departmento, 
Karo ir Laivyno depart- 
mentų, Strateginio Ofiso 
Tarnybos, Karo Informa
cijos Offiso ir Federalės 
Komunikacijos Komisijos 
ofiso.

menų pelną. Šiuo žygiu 
taip pat bus gerokai pa
tarnauta mūsų pastan
goms užkirsti kelią visų 
sričių juodajai rinkai”.

I• 1

Pereitą vakarą San Fran-
■ cisco Spaudos Klube— ku

riame visi akredituoti 
Konferencijos korespon
dentai yra garbės nariai— 
kalbėjausi apie Lietuvos 
padėtį ir aspiracijomis su 
Will Duranty, Ray Brock, 
John Read (kanadietis ko
mentatorius), Lasco iš vie
tinio “Examiner’io”, Ber. 
Grauer iš New Yorko 
NBC, o paskui su William 

VVashingtonas — Ches- shirer (Columbia BS).
ter Bowles, Kainų. Regu- Durant ir Brock in. 
Iiavimo Įstaigos admims- formuoti apie Lietuvos rei- 
tratonus, praneša kad jo kalus a tei L 
vadovaujamos įstaigos y-:Durant *m‘a ka§ di. 
ra įteikusios Iždo Departa-. džiomsioms vaistybėms 
mento agentų ainiai virs reikia duotj įv^kd i
3000 pavardžių asmenų,1 r ° J J
paržengusių kainų taisyk
les Vidaus Pajamų Biurui.

Vidaus Pajamų Biuras 
ištirs minėtųjų asmenų į- 
teiktus pajamų mokes
čius, ar nebuvo bandyta! 
išvengti pajamų mokesčio 
pareigos.

Iždo Departamentas Tyrinės 
Nusikaitimus Kainų Srityje

f

taiką. Jo simpatijos su 
mumis (bet jo šeima dar 
tebėra Rusijoje ir negali 
išvažiuoti).

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.Guam, birž. 7— Ameri-|16 dingusių lenkų? Sovie- 

kos 450 B-29 bombonešiai-tų užsienio reikalų komi- 
bombardavo Japonijos di
dį industrijos miestą Kobe. 
Jie išmetė 3000 tonažų 
bombų ant miesto fabri
kų.

Amerikiečiai neteko aš- 
tuonių B-29 lėktuvų.

sąrąs perskaitė iš anksto 
paruoštą pareiškimą, su 
žodžiais “...Mes išsprendė
me Jugoslavijos klausi
mą... ir mes išspręsime 
lenkų klausimą”. Ir ūmai 
pasikalbėjimas su spaudos 
atstovais nutrūko.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva MarksienS,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūniend,
8 VVinfield St., 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 SL, 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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL ’ 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. j Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Seventh St., So. Boston, Mass. čią sekmadienį kiekvieno mėnesio

vi«ato draugijos reikalais kreipkitės; 2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
pas protokolu raStinlnJre. i 492 E. 7th St.. So. Boston. Mass

»V JONO EV. BL. PA&ALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždya,
601 6th St_, So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tu Įeiki*
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass. 

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

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

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

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

Programoje numatytas kalbė
tojas kun. K. Vasys, dėl svar
bių metinių rekolekcijų negalė
damas atvykti įgalioja savo asi
stentą kun. Jutkevičių. irgi nuo
širdų Vyčių veikėją ir įdavęs 
jam laišką sveikina Vyčius ir 
pabrėžęs jų praeities kovas pa
stebi. kad Vyčiai privalo budėti 
ir tolimesniame savo veikime ir 
ypač kreipia dėmesio, kad atei
ties “Vytis" bus vienas iš svar
biausiųjų tvirtovių Lietuvos iš
vadavimo fronte.

Nepaprastai gražaus ir jau
kaus entuziazmo sukėlė atsilan
kymas Jo Ekscelencijos Mass. 
Valstybės Gubernatoriaus Mau
rice J. Tobin. Tai labai simpa
tiška asmenybė ir nuoširdi lie- 

j tuviams. Jis savo žodyje pabrė
žė lietuvių kovas dėl jų tėvų 
žemės Lietuvos. Ir pažymėjo 
kad Lietuva tik laikinai paverg
ta, kad ji kelsis laisvam gyveni
mui, bet reikia ir jums čia bu
dėti tų kovų fronte, kad priešin
gi elementai neužliūliuotų savo 
apgaulingais pažadais. Tos ir 
panašios mintys džiugino lietu
vio širdį ir stiprino ateities ko
voms.

Tai patriotiškai nuolaikai ap
vainikuoti išeina vietinė daini
ninkė ponia Myra Aliukonienė 
ir sudainuoja kelias daineles.

Lenkų Klausimas Sugadi
no Molotovo Konferenciją

Šiandien, gegužės 7-tą, 
Molotovas turėjo spaudos 
konferenciją St. Francis 
viešbutyje.

Atėjo neišvengiamas pa
klausimas: Kas atsitiko su

I

-----X----

dele-Šiandien 48 tautų 
gatai — įimant dabar Uk
rainą ir Baltgudiją — ėmė 
svarstyti pasaulio saugu
mo organizacijos čarterio 
projektą, po savaitgalio 
poilsio.

Šeši iš 12 pastoviųjų ko
mitetų, paskirtų įvairioms 
Dumbarton Oaks pasiūly
mų dalims išgvildenti, po
sėdžiauja dienos metu Ve- 
terans Building’e. O Pen
kių Didžiųjų delegacijų 
pirmininkai šiandien po
piet svarsto paskutinius 
detalius didžiųjų valstybių 
įteiktuose amendmentuo- 
se.

kurios tikrai buvo žavėtinos. 
Jai akompanavo muz. artistas 
Rapolas Juška.

Bostono miesto Mayoro vardu 
sveikinimus sudėjo adv. Jonas 
Grigalus, pabrėždamas, kad 
Mayoras yra svarbiose pareigo
se ir negalėjęs dalyvauti. Advo
katas J. Grigalus yra Bostono 
Miesto nuosavybių įkainavimo 
Tarybos narys ir todėl jam ir 
buvo pavesta ta proga sveikinti 
Vyčius Bostono miesto Mayoro 
vardu.

Čia pat jierstatoma VVorcestc- 
rio dainininkų grupė — trio, 
kuriai vadovauja ir akompa
nuoja muz. Juozas Žemaitis. 
Trio pildo daug gražių dainų. 
Jos buvo ponia Žemaitienė, po
nia Biekšienė ir ponia Tomkie- 
nė. Jos dainavo labai gražiai, 
ir joms nuoširdžiai padėkota ka
tutėmis.

(Bus daugiau ) f

I MOŠŲ
j TIESIOGINIS MORTGYČIŲ
i SUMAŽINIMO PLANAS 
g

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

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

i
nd LrASHINGTON
COOF’ERATIVE BANK
430 BROADWAT • SOUTHBOSTON

I
i

jfdve- YOU bouįhtyour
V “

Reikalingos Rašomosios 
Mašinėlės

LAIC reikalingos dvi ra
šomosios mašinėlės. Par
davimo pasiūlymus prašo- 
adresuoti į Lithuanian A- 
merican Information Cen- 
ten, 233 Broadvvay, New 
York 7, N. Y.
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Padangės Niaukiasi
Komunistų spaudoje pastebima daug nerymasta- 

vimo dėl pradėjusio pasireikšti Amerikos visuomenė
je tautinio sąjūdžio. Tai nereiškia, kad tokio sąjūdžio 
pirmiau nebuvo. Jo būta perpilnai, bet šiam karui atė
jus, tasai sąjūdis, arba tiksliau tariant, tautinė savi
garba, ar dar tiksliau — papraščiausia savisauga, buvo 
prislėgta ir visiškai nuslopinta. Tai vis pasidėkojant 
nenatūraliai susipainiojusioms aplinkybėms, kurios 
privertė Ameriką santykiauti ir net bendradarbiauti 
su diktatorine valstybe. Vilkas avidėj — prastas sve
čias, bet kai tigras už durų, tai nieko nepadarysi — rei
kia bendromis pajėgomis gintis. Taip dalykams susi
darius, įvyko karo meto padėtis, varžanti laisvą žodį. 
Tiesa, kalbos ir rašto laisvė pas mus oficijaliai tebega- 
liojo, bet tai tik teorijoj. Praktikoje ta laisvė buvo te
rorizuojama tik vienu žodžiu: fašizmas. Ta baidyklė 
buvo išvelkama aikštėn bet kokiam laisvam pasisaky
mui sutramdyti. Jei išdrįsi nors žodelį apie Rusijos 
despotizmą prasitarti, jau būsi apšauktas fašistu, t. y. 
valstybės priešu bei išdaviku. Bet dabar fašizmas jau 
nugalėtas, tad Amerikos visuomenė mato, kad jau me
tas pagalvoti apie savo krašto savisaugą.

Bet pasirodo, kad ir savisaugos laisvę norima pa
neigti ir vėl išvelkama ta pati baidyklė — fašizmas, ir 
ta šmėkla norima užčiaupti laisvą amerikiečio burną 
ir pačioj užuomazgoj užmušti normalaus gyvenimo 
inicijatyvą. Aiškiau tariant, kai amerikiečiai pradėjo 
įžiūrėti antrąjį laisvės priešą — komunizmą, ir imtis 
priemonių juo nusikratyti, tai komunizmo pakalikai 
kelia lermą, kad kai kurie Amerikos vadai mėgina at
gaivinti fašizmą, ir, kad žmonės nesuprastų, uždengia 
jį nacionalizmo iškaba. Ir tasai neva nacionalizmas su
darąs didžiausį laisvei pavojų.

Nacionalizmo vajus esąs varomas labai plačiu 
mastu. Įvairios organizacijos, didelės ir mažos grupės, 
stambus skaičius laikraščių ir žurnalų, net labai įta
kingų, buriasi į vieną didingą nacionalinę pajėgą, pri- 
skaitančią jau apie 15 milijonų narių. Rodos reikėtų 
tik pasidžiaugti tokiu tautiniu susipratimu. Bet kur 
tau. Tik žiūrėkit, koks tų nacionalistų tikslas, — šau
kia viens komunistų laikraštis. Ne koks kits, tik grą
žinti ko tamsiausią reakciją, viduramžių kryžeiviją. 
Kol kas jie dar to neskelbia, bet pigu esą numatyti, kad 
taip bus, pažiūrėjus vien į susibūrusių elementų koky
bę. Tai krikščionių frontas, katalikų grupės, kryžeivių 
pulkai (crusaders), buvusieji naciai - bundistai, sedi- 
cijonistai (maištininkai), anti-semitai, ku-kliuksai, 
raudonųjų kandžiotojai ir bendrai visi atžagareiviai. 
O jų vadai! Užtenka tik vardus ištarti, ir ortodoksinio 
komunisto kinkos jau dreba. Tai Wheeler, Rankin, Ge- 
rard, Smith, Robert Reynolds, William Hearst, Kari 
von Wiegand, Langer, David Walsh, McCormick, Pat- 
terson, Barry ir tt. (Nedovanotinai pamiršta Pegler). 
Jie turį daug gabumų, įtakos ir finansinių išteklių, 
nes toj srity ir Henry Ford paminėtas, žodžiu, tai pajė
ga, su kuria bet kam tenka skaitytis. Tas padangėse 
kilstąs debesys ne juokais drumščia tiek daug žadan
čią komunistinę giedrą. Ką gi, ir debesingą orą tenka 
noroms - nenoroms prisiimti. Toks jau gyvenimas. K.

KAIP DEMOBILIZUOJAMI 
KARIAI

Amerikiečių karių kryžiai Belgijoje. Čia ilsisi gal nevienas ir lietuvis, šie 
merikos kariai kariavo, kad kitiems būtų gera gyventi. Jie-sudėjo ant Didžiojo 
žmonijos Laisvės Aukuro didžiausių auką — savo gyvybes.

a-

Vienas taškas už kiek-: 
vieną tarnybos mėnesį nuo 
1940 m. rugsėjo 16 d.

Vienas priedinis taškas

TRYS ŽIEDAI
Vienas priedinis taškas Tai buvo vasarą. Jaunos 

už kiekvieną tarnybos mė-; lietuvaitės darželyje švel- 
nesį užsienyje nuo 1940 naus vėjelio glamonėjami, 
metų rugsėjo mėn. 16 d.

Penki taškai už kiekvie
ną gautą Bronze Star ir Į 
kiekvieną kitą atsižymėji- 
mo ženklą. Bronzinė 
Žvaigždė duodama kiek
vienam kariui dalyvavu
siam kautynėse ar žygyje. 
Kadangi karys apdovano-! 
jamas Purple Heart ženk-į 
lu už kiekvieną sužeidimą 
kautynėse, tai jis uz kiek-; ----------
vieną tos rūšies ženklą ba kaip tik jie bus pakeis- 
taip pat gauna po penkis i-įį 
taškus. Jeigu karys namie! 
paliko vaikų dar nesulau-' 
kusių 18 metų amžiaus, 
už kiekvieną vaiką, iki tri
jų, gauna po 12 taškų.

Į bendrą kredito taškų 
skaičių priskaitomi tik tie 
taškai, kurie kario gauti 
iki 1945 m. gegužės 12 d. 
Jeigu karys užsitarnavo 
kreditų pirm to laiko, bet 
jų negavo, juos galima vė
liau priskaityt. Jeigu prieš 
1945 m. geg. 12 d. kario 
šeimoje gimė kūdikis, apie 
kurį karys nežinojo ap
skaičiuodamas savo kredi
tus, jam tie kreditai gali 
būti priskaityti, nes jie tei
sėti.

Aiškiau parodyti kaip ta 
kreditų - taškų sistema 
veikia, čia paduosim pa
vyzdį: pavyzdžiui karys iš
tarnavo ]

' kaitrių saulutės spindulių 
j bučiuojami, sidabrinės 
rytmečio rasos gaivinami 
;ant dygaus stiebelio tarp 
tamsiai žalių lapelių žydė
jo klestėjo trys rožių žie
dai: baltas, geltonas ir 

! raudonas.
Baltasis žiedas, vos ma

tomas pro lapelius, prisi
glaudęs prie stiebelio, ne- 

kautynėse, tai jis už kiek- 
. — w . w - - I

Jungtinių Amerikos Vai- Devyniasdešimts nuošim- 
stybių kariai, kurie dabar čių užklaustųjų sutiko, 
tarnauja viso pasaulio kad tie turi būti pirmiau- 
kraštuose, žino kokiu bū- šiai atleisti, kurie ilgiausia 
du patirti, ar jie vieni iš tarnavo, daugiausia daly- 
pirmųjų bus atleisti iš ka-'vavo kautynėse, kurie at- 
ro tarnybos per ateinan- sižymėjo ir kurie paliko 
čius dvylika mėnesių, namie žmonas ir vaikus. 
Naujoji sistema, pagal ku-Į Norėdamas patenkinti 
rią kariai bus atleidžiami karių norą, Karo Departa- 
iš karo tarnybos ir kurią mentas paruošė taip vadi- 
šiomis dienomis paskelbė namą kredito taškų planą. 
Karo Departamentas, yra:Pagal tą planą, jeigu ka- 
nustatyta pagal pačių ka-įrys turi 85 taškus, jis kva- 
rių pageidavimą. Dar prieš;lifikuotas kandidatas at
karo pabaigą Europoje, Į leidimui iš karo tarnybos, 
tūkstančių karių, namie iri Moterys karės arba Wac’s 
užsienyje, buvo atsiklaus-j privalo turėti nemažiau 44 
ta, kurie iš tarnaujančių taškų.
karių pirmiausia turėtų 
būti atleisti iš tarnybos.'skaičiuojami:

Kredito taškai šitaip
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stengiasi galimai daugiau 
dalyvauti viešajame gyve
nime, draugauti su rim
tais draugais, palaikyti 
galimus santykius su gar
bingais, aukštesniais už 
save asmenimis. Toki jau
nuoliai kiek galėdami švie
čiasi — lavina savo protą, 
stiprina valią, kuo galėda
mi — pavyzdžiu, žodžiu, 
darbu — apaštalauja. Dar
be jie uolūs, kaip bitelės, 
maldoje susitelkę, pramo
gose linksmi bet rimti ir 
padorūs, su artimaisiais ir 
draugais malonūs, nuošir
dūs, reikale už jaučia, na
muose tvarkingi, švarūs. 
Jei tik nėra kokių nors 

i kliūčių, noriai stoja rim- 
I ton organizacijon ir šven
tai pildo jos nurodymus 

i bei reikalavimus. Taip leis
dami jaunystę, rimtai pa
siruošia gyvenimui ir, atė
jus laikui, išsirinkę pagal 
pašaukimą sau tinkamą 
luomą, būna laimingi ir 
neša palaimą kitiems.

Dabar patyrinėkim save 
ir pažiūrėkim, kokiai jau
nuolių grupei mes priklau
some. Susiradę savo vietą, 
padarykim ir reikiamas iš
vadas. Jei kur ne taip, kaip 
reikia, pataisykim, jei ge
rai, tesėkim ir dar geriau 
norėkim ir darykim. Juk 
jaunystė yra metas, kada 
kraunamas kapitalas, iš 
kurio reikės senatvėj gy
venti. “L-s”

I

I gardžiai ir sočiai pavalgę, 
gražiai apsirengę, turi šil
tą pastogę. O jei dar kiše
nėj koks “centas” dažniau 

i suskamba, tai jau, rodos, 
kad daugiau nieko tokiems 

i ir nebereikia. Tokie žmo
nės patenkinti tik savimi 
ir savo reikalais.

Tačiau, toks gyvenimas 
nėra pilno žmogaus gyve
nimas. Tai gyvenimas gal 
labiau neprotingo gyvio, 
negu žmogaus. Toks gyve
nimas —pašauto aro šliau
žimas žeme. Žmogus, kurs; 
nieko arba labai mažai te
žino apie idealus, savęs at
sižadėjimą, apie pasišven
timą kitų gerui, negali 
jaustis šiame gyvenime 
patenkintas ir tikrai lai
mingas. Nes toks jau žmo
gaus paskyrimas, kad jis 
ne vien savimi, bet ir ki
tais, pagal išgalės, turi rū
pintis. Ir kuo daugiau 
žmogus savęs atsižada, 
kuo labiau stengiasi ge
riausiai atlikti visus savo 
darbus ir pareigas, tuo jis 
jaučiasi laimingesnis. O 
kas gi norės pavydėti sau 
laimės? Niekas. Tat balto
jo žiedo sekėjai, jei nenori 
sulaukti ir baltojo žiedo 
likimo, turi ugdyti savy 
daugiau idealizmo, dau- 

| giau savęs atsižadėjimo, 
daugiau pareigos jausmo. 
Jie turi išlysti iš savo rei
kalų kaušelio ir įsileisti į 
jo patalpas ir kitų žmonių 

■ reikalų.
I Prie gyvenančiųjų gelto-Dabar apskaičiuoti ka

irių kreditai nėra galutini. 
Karo Departamentas galu
tinus kreditus paskelbs 
vėliau. Karo Departmen- 
tas karių atleidimo ne
trukdo ir todėl vos tik vie
ną savaitę po šio plano pa
skelbimo, kai kurie kariai 
jau buvo pasiųsti į skirs
tymo punktus, kur jų kre
ditai patikrinami ir iš kur 

‘jie atleidžiami iš tarnybos. 
Kariai, kurie stovi Ameri
koje, žinoma, greičiau pa- jlo puc nulies, nūn, 
teks į skirstymo punktus:kartą antrą smarkiai pa- 
ir jie greičiau bus atleisti, traukusi į save kvapą, 
gi kariai iš Europos ir ki- sviedė geltonąjį žiedą že- 
tur pateks į skirstymo mėn, kur jis, negailestin- 
punktus palaipsniui ir vė-jgai praeivių mindžioja- 
liau. Gali užtrukti metai imas, labai liūdnai baigė 
laiko pargabenti iš Euro-;savo dienas. Kaip sako 
pos visus kvalifikuotus at- priežodis: aukštai šoko — 
leidimui karius. Tuo tar- žemai tūpė.

beveik niekeno nepastebė
tas. Saulutės spinduliams 
sunkiai prieinamas, dar 
pilnai neišsiskleidęs, jau 
ėmė vysti. Lapeliai vienas 
po kito biro, krito, žiedo 
taurelė nudžiūvo, ir balto
jo žiedo dienos baigtos.

Bet užtat geltonasis ro
žės žiedas visai kitaip at-Į 
rodė. Jis stiebėsi aukščiau 
net ir už raudonąjį, nekal-j 
bant jau apie baltąjį į kurį 
jis žiūrėjo su didele panie
ka. Geltonasis žiedas kve
pėjo stipriau, svaiginančiu 
kvapu ir stengėsi patrauk
ti į save kiekvieno praeivio 
akį. Bet greit geltonojo nojo žiedo pavyzdžių rei- 
žiedo puikybei ir džiaugs- kįa priskaityti tie jaunuo-i 
mui atėjo galas.Labai iįaį, kurie į gyvenimą žiūri 
trumpą laiką tepažydėjęs, i ]abai nerimtai. Jie naudo- 
pasijuto jis, vieną kartą, Jasi visais gyvenimo pato-į 

^esąs nuskintas^ išlepusios, 1 gurnais bei malonumais, i 
i malonumų ieškančios, jo dažnai, tačiau, peržengda- 
istipriaus kvapsnio privi-į mį kuklumo ir rimtumo ri
botos rankos. Nudžiugo bas. Pažymėtina čia: ne-1 
žiedas, tikėdamasis suteik- blaivumas, neleistini, ne, 

savo laiku ir ne savo vie
toje, draugavimai, nepado
rūs šokiai, biaurios kalbos, Į 
netikusios mados, išdidu
mas, kitų niekinimas ir k. 
Tokiais ir panašiais daly
kais užsiimą jaunuoliai 
kurį laiką save labai aukš
tai stato, bet per savo 
lengvapėdiškumą ir neat
sargumą taip kartais’ že
mai krenta, kad sunku 
jiems būna beatgauti savo 
gerą vardą. Jie dažniausiai 
turi daug energijos, bet 
nepajėgia jos geram su- vo plaukus aplink jo kaklą 
naudoti. Turi turtą ir neži- ir tarė: “Artakseksai! Nie- 
no kaip apversti geram. įkas manęs neatplėš nuo 

Kaip gi atrodo tie, ku- Kyro. Aš mirsiu su juo!“ 
riuos galima skirti prie Tas motinos pasielgimas 
gyvenančių raudonojo žie
do pavyzdžiu. Tai rimčiau
si ir pavyzdingiausi jau
nuoliai. Jie be kasdieninių, 
rūpestingai atliekamų, sa
vo darbų ir pareigų, dar

siąs daug malonumo jį nu-: 
skynusiam, bet tas jo 
džiaugsmas buvo labai ap
gaulingas. Greit pasijuto 
jis esąs prie nosies, kuri.

Na, o kaip su raudonuo-kariuomenėje 36: pu manoma, kad kas mė- _____2____
mėn. Iš to skaičiaus jis 18Įnesį iš Europos į Ameriką ju žiedu, koks buvo jo liki- 
mėnesių tarnavo užsienyje 
ir per tą laiką užsitarnavo 
Silver Star ir Purple Heart 
atsižymėjimo ženklus, da
lyvavo trijose kautynėse 
ar žygiuose ir namie pali
ko vieną vaiką, nesulauku
sį 18 metų amžiaus. Už vi
są tarnybos laiką jis gautų 
36 taškus, už tarnybą už
sienyje gautų 18 taškų, už 
atsižymėjimo ženklus ir 
dalyvavimą kautynėse 
gautų 25 taškus ir už vai
ką 12 taškų. Jo bendras 
kreditas būtų 91 taškas.

Ši kreditų - taškų siste
ma nereiškia, kad kiekvie
nas karys, kuris turi reika
lingą taškų skaičių tikrai 
bus iš karo tarnybos at
leistas. Jeigu karys, kurio 
mokslas ar išlavinimas 
reikalingas karo reika
lams, ar jis labai sunkiai 
pakeičiamas, toks karys 
nebus atleistas iki jo vie
toje bus surastas kitas ka
rys. Taip pat ilgesniam 
laikui karo tarnyboje bus 
palikti kariai, kurie iš Eu
ropos karo zonos buvo 
tuojau išgabenti į kitas 
karo zonas su savo dali
niais. Bet toki kariai bus 
atleidžiami iš karo tarny
bos prie pirmos progos, ar-

bus pargabenta po keletą j mas? Gi jis buvo visų trijų 
wĮ laimingiausias. Nesidi- 
punktuose: džiavo raudonasis rožės 

žiedas, kaip geltonasis jo 
brolis, bet ir nebuvo toks 
kuklus, kaip baltasai. 
Maudėsi jis sau karštuose 
saulutės spinduliuose, 
traukė į save pilna krūtine 
gryną orą, džiaugėsi gra
žia aplinka, gėrėjosi skam
biu paukštelių čiulbėjimu. 
Jo kvapas buvo švelnus, 
malonios rankos nuskintas 
ir įstatytas su kitomis gė
lėmis į gražų, pusiau van- 

. ilgai 
i dar stovėjo švariame kam- 
i baryje ant stalo ir savo 
kvapu bei puošnumu tam 
kambariui teikė daug jau
kumo.

Bent kiek giliau galvo
jančiam nesunku pastebė
ti, kad su čia nupasakota 
trijų rožių žiedų istorija 
labai gražiai galima paly
ginti šių dienų jaunų žmo
nių gyvenimas.

Į baltąjį rožės žiedą pa
našūs tie jaunuoliai, kurie 
gyvena galimai toliau nuo 
kitų atsiskyrę. į save su
lindę. Jie patenkinti šiaip 
taip atlikdami savo katali
kiškas ir pilietines parei
gas, gana jiems, kad yrat

desetkų tūkstančių.
Skirstymo 

kariai bus laikomi iki jie 
bus galutinai patikrinti. 
Tų punktų pareiga yra su
žinoti ar karys reikalingas 
karo reikalams, ar jis gali 
būti atleistas. Kariai, ku
rie būtinai reikalingi ka
riuomenei, bus palikti, o 
kurie pakeičiami, bus tuo
jau atleisti.

Ši sistema neliečia karių 
sulaukusių 42 metų am
žiaus ar daugiau. Toki ka
riai, kaip ir anksčiau, bus dens pripiltą indą, 
atleidžiami iš karo tarny- '’*'** ~* 
bos jiems patiems prašant. 
Taip pat jiems patiems 
prašant bus atleisti visi 
kariai, užsitarnavę aukš
čiausią Amerikos atsižy
mėjimo ženklą— Congres- 
sional Medai of Honor. į 
Moterų kariuomenės narės 
arba Wac’s, kurių vyrai 
bus atleisti iš karo tarny-i 
bos, taip pat bus atleistos! 
joms pačioms prašant.

Ta pati kreditų - taškų 
sistema pritaikyta ir kari
ninkams, bet jų atleidimas 
išimtinai priklausys nuo 
karininkų reikalingumo, 
jų specialybių, išmokslini
mo ir kitų ypatybių. FLIS.

i

“Niekas Manės
Neatpėš!”

Persų Karalius Darijus 
II (424 t 405) turėjo du 
sūnų: pirmagimį Artak- 
serksa ir jaunyli Kyrą. Ky
ras žūt būt norėjo valdyti 
kraštą ir visokiais būdais

! stengėsi gauti iš tėvo sos
to įpėdinystę. Visame jam 
padėjo motina. Savo tikslo 
nepasiekęs geruoju, tėvui 
mirus, Kyras mėgino jėga 
nuvertsi nuo sosto Artak- 
serksą, bet buvo šio nuga
lėtas, suimtas ir pasmerk
tas mirti. Kada Kyras bu
vo atvestas į bausmės vie
tą, motina išsiprašė leisti 
jais atsisveikinti su bran
giuoju sūnumi. Artakserk- 
sas sutiko. Priėjusi prie 
Kyro motina apvyniojo sa-

į

taip sujaudino Artakserk- 
są, kad jis paleido Kyra, 
sakydamas: “Mano brolis 
Kyras buvo vertas mirties 
bausmės, bet dėl motinos 
atleidžiu jam“.

-M

Dėdės Šamo 1-sios Armijos kariai surado šią 
krūvą vedybinių žiedų, kuriuos naciai, matomai, 
išplėšė iš okupuotų kraštų. Rasta ir auksinių 
dantų “fillings” užtaisymų.



DAR BĮNINKAIPenktadienis. Birželio 8, 1945

skinta a. a. Lilė 
džiuvienė. Ji mirė 
28 merų amžiaus.

1

MIRIMAI vo Kazys Kučauskas. Velionės; 
karstas buvo paskendęs gėlėse.: 
Daugel mišių kortų matėsi. Pa- ■ 
laidota Holy Redeemer kapuose.! 
Reikšdami giliausią užuojautą I 
mirusios giminėms, pavedame, 
a. a. Lilės vėlę Viešpaties gai- i 
lestingumui ir parapijos žmo- j 
nių maldoms. I

sūnus Antanas Ivoška. Per ma-' 
nevrus Antaną ištiko nelaimė: 
nutraukė pirštą. Reiškiame už
uojautą mūsų parapijiečiui.

Eleanora Pečiulytė baigė Not
re Dame mergaičių kolegiją ant
radienį, birželio 5 d. Sveikiname 
mūsų graduantę ir jos tėvelius, 
Vincą ir Oną Pečiulius, kurie 
šią savaitę apvaikščiojo savo 
vedybinio gyvenimo sidabrinį 
jubiliejų. Ilgiausių metų!

Pranė Paulionytė gaus High 
School diplomą iš Seton High 
sekmadienį, birželio 10 d. Svei
kinimai ir geriausi linkėjimai 
mūsų mokyklos alumnietei 
Pranciškai.

Želvio apsirgimą. Vargšas neiš
silaikė; mirė į 24 valandas. Pa
laidotas iš mūsų bažnyčios su 
trejomis mišiomis penktadienį, 
geg. 25 d. Kun. Antanas Dubin
skas giedojo mišias prie didžio
jo altoriaus; kunigai Liudvikas 
Mendelis ir Povilas Dyer atna
šavo prie šoninių altorių. Nuly
dėtas į Holy Redeemer kapus. 
Reiškiame giliausią užuojautą 
velionio našlei ir jo šeimai; 
taipgi jų giminėms, o už miru
sios vėlę tariame dievobaimingą 
AMŽINĄ ATILSĮ.A. a. Lilė Bludžiuvienė

Kaip pražydusi gėlė buvo nu- 
Žiuriutė Blu- 
sulaukus tik
Paliko dide

liam nuliūdime ne tik savo vyrą 
joną, kurs randasi sužeistas 
Pacifico vandenyne, ir savo sū
nų. kurs lanko šv. Alfonso mo
kyklą. bet taipgi savo tėvus ir 
seserį Gaidienę. Mirtis buvo vi
sai netikėta. Geg. 27 d. matė 
savo sūnelį priimant Sutvirtini
mo Sakramentą mūsų bažnyčio- nęs 748 W. Lexington St. Kelius į 
je. o birželio 5 d. buvo nulydėta metus Jurgį kankino gerklės 
į kapus. paralyžius. Negalėjo valgyti ir.

Laidotuvės įvyko antradienį, sunku buvo net vandenį praryti.! 
birželio 5 d. Net penki kunigai Mirė, galima sakyti, badu, nes;

A. a. Jurgis Žebrauskas
Po ilgos ir vargingos ligos už

baigė savo skausmus visiems 
Baitimoneciams gera: žinomas I 
a. a. Jurgis Žebrauskas, gyve-

Magdaburgo mieste, Vokietijoj stovi ši stovyla, kuri vaizduoja vokie
čių garsųjį Bismarką. Jis žvelgia savo plieno akimis į sugriautus mūrus. 
Jis to Vokietijai niekuomet nepranašavo, kad vokiečiams reiks iš griuvė
sių trupinių pradėti naujas gyvenimas.

prisidėjo prie iškilmių. Kun. negalėjo valgyti. Sudžiūvo į ši-'gerbtas. Mišios buvo užprašytos šį. Klebonas kun. dr. Mendelis 
Antanas Dubinskas. kurs davė 
šliūbą Bludžiam. atnašavo iškil
mingas gedulo mišias prie di
džiojo altoriaus. Jam pagelbėjo 
kun. Jonas Mendelis ir kunigas laidotas su trejomis šv. mišio 
iš Šv. Marijos seminarijos. Prie mis greta savo žmonos Holy Re- mė 
šoninių altorių atnašavo mišias 
kun. dr. Mendelis ir kun. Povi
las Dayer. Velionės sesutė po
nia Gaidienė rūpinosi palaidoji
mu. Laidotuvių direktorium bu-

pulį. Gyveno su sūnumi Jurgiu į ir rožančius atkalbėtas, 
ir jo šeima. Mirė pirmadienį.' _________
birželio 4 d.

Ketvirtadienį, birželio 7 d. pa-; Ilgiausių Metų!
”io-i Sekmadienį, birželio 3 d. priė-

5 moterystės sakramentą 
deemer kapuose. Užbaigęs savo. Kristupas Mikolaitis ir p-lė Al- 
vargus. lai ilsisi Viešpaties ra-' dona Brokiūtė. Edvardas Bulo- 
mybėje. Švč. Vardo Dr-jos na-1 ta ir Konstancija Kegler buvo 
rys nuo pat jos įsikūrimo, velio-| liudytojais. Kun. Antanas Du- 
nis buvo tinkamai dr-jos pa-1 binskas laimino moterystės ry-

buvo sanktuarijoj per šliūbo 
apeigas. Jaunoji savo mylimo 
tėvelio buvo atvesta prie alto
riaus. Puota įvyko Lietuvių sa
lėje, Hollins St. Visi įžymieji 
Baltimorės lietuviai dalyvavo 
vestuvių puotoje. Sveikiname 
ponus Mikolaičius. linkime il
giausių metų ir gausios Dievo 
palaimos jų naujame gyvenime.

Gražiausių Liaudies Dainų Rinkinys

“VAI LEKITE DAINOS”
I

i

I

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

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — maldaknygės formato. Labai pa- 
Kaina tik 75c.
So. Boston 27,

ranku kišenėje nešiotis. Joje telpa 233 gražiausios dainos. 
Užsakymus siųskite: DARBININKAS, 366 W. Broadway, 
Mass.

ŠTAI JOS TURINYS
Aguon&ė 
Aguonėlės. Kazys B r kis 
Anoj pusėj Dunojėlio 
Anoj pusėj Nemunėlio 
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Ant 
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Ant 
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Ant 
Ant 
Ant 
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Ar ; 
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Aš 
Aš 
Aš 
Aš 
Aš 
Aš 
Aš . .
Ateitininkų hii r
Atneša d edas kukulių viedrą 
Atskr^nd sakalėlis
Audėja, Balys Sruoga 
Augin tėvas du sūnelius 
Augo girioj ąžuolėlis 
Augo sode klevelis 
Aukštam berže gegulė 
Aukštas dangus 
Aukštai švietė mėnesėlis 
Ausk. močiute, drobeles 
Aušra. A. Strazdas 
Aušt a’išrelė 
Aušta aušrelė 
Bijūnėlis žalias 
čiūčia liūlia, mažutėli 
čiulba čiulbutė 
Dainuok
Du broliukai kunigai 
Eičiau girelėn
Eič.au j ?'»da pas obelaite 
Ei. Lietuvos kareivėliai. St. Šimkus 
E i k n aSra ***-
Eina bernužėlis širmais žirgais arti 
Eina garsas nuo pat Vilniaus. Maironis 
Eisim, broleliai, namo
Ei tu. Domininkai. A. Strazdas 
Gaideliai pragydo
Gale lauko toli
Garny?
Gieda gaideliai
Gi^da gaideliai ryliuoj
Gi**du dainelę. A. Baranauskas 
Girtuoklio daina Pranas Vaičaitis 
Gražių dainelių daue girdėjau. Žitkus 
Gražus mano juodbėrėlis
Grybai 
I karą
I šilą ėjau 
Ilgesio žodžiai A. Miškinis 
Ir išdainavau v.sas daineles 
Ir užaugo li^pytėlė 
L*bėg išbėgo 
Išėjo tėtuži
Išjodamas mylimas j kara 
Iš rytų šaipės
Jaunystės dama Putinas
Jau pavasaris atėjo
Jau siavai sukilo. Maironis
Jau vakaras buvo
Jojau d<**na 
Jojau per di**na 
Jūra motinėlė Adomas Jakštas 
Kad sukatos vakarėly
Kada noriu verkiu

ežerėlio rymojau 
. kalno gluosny s 

kalno karklai
; kalno Ramojaus, vertė P. Vaičaitis 

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

tas. Tilvytis

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

Ka:
Kai
Ka:
Kai
Kai
Kai
Kai . . -
Kaip gi gražus, gražus. Vienažindys 
Kari: šėrei žirgeli .
Kalamoška ant lisorą
Karvelėli mėlynasai
Kas bus. močiute, kas bus
Keleiviai. B.
Kelkis, kelkis, mielas drauge
Kr. liūdi
Ko liūdi
Kur
Kur
Kur
Kur
Kur
Kur
Kur

giružėie

Brazdžionis- • ’ - -■----- J
berželi. Jovaras 
putinėli

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

Lakštingalė!:. gražus paukšteli 
Lakštute, paukštute
Laikas, sese, jau
Lauke berželis stovėjo 
Leido išleido tėvas sūneli 
Leiskit i tėvynę, Gudavičius 
Lėk. sakalėli
Lietuva brangi, mano tėvyne. Maironis 
Lietuviai psame mes gimė Sauerveinas 
Lietuvos himnas. V. Kudirka
Mano rože. Faustas Kirša
Mano tėvelis 
Maniesiems. Vincas Kudirka
Man per naktį. Faustas Kirša 
Mergyte jaunoji
Mes Lietuvos jaunuomenė 
Minis tėveli, motinėle
Miškas ūžia
Mylėjau 
Močiute.
Močiute
Močiute 
Močiute 
Motulė mane barė 
Motule mano 
Motule, širdele
Mūsų dainos. A. Vaičiulaitis 
Mudu du broliukai
Namo 1
Nebeužtvenksi upės. Maironis 
Nors vėtros ūžia
Nueisiu, nueisiu 
Nurimk, sesut 
O. aš viena d’ikml 
O
O
O
O __ _ _
Oi dėkui, dėkui senai -luičiutcl
Oi. kas sodai per :^>d‘liai 
Oi kur buvai di“ėuk mano
Oi. lekia lekia
Oi. tu egle]..
Oi tu ieva, mk užo
Oi. ko žvengi žirgelį 
Oi. varge, varge 
Oi žiba žiburėlis
Oi žirge žirge 
Pasėjau kanape
Pasėjau linelius 
Pasisėjau žalia rūta 
Pavasarininku himnas K. Žitkus

Pavasario" vyru mai a.. Bradūnas 
Per giria gimlę
Pavasaris, gražus oras

Maironis

ką padarei 
mano 
mano 
širdele

atsimpnu nameli. V Nemunėli 
kai aš pas močiu'ę būva 
rūta, rūt 
tai d y va

DARBININKO ADMINISTRACIJAI.
Šiuomi siunčiu $ 

“Vai lėkite Dainos”.
Vardas
Adresas

Per šia žalia „
Per tamsia naktele 
Piaun broliukai 
Piauna mano piovėjėlėa 
Plaukiau per jūra 
Plaukiau per jūra 
Plaukia sau laivelis 
Plaukė žąselė 
Prašom, prašom paklausyti, Aleknav. 
Pupos. K. Aleknavičius 
Rugiagėlės. Kazys Binkis 
Saulutė------
Saulutė 
Saulutė 
Saulutė 
Senbernio skundas 
Sėjau rūta, sėjau mėta 
Sėjau rūta
Šidir vidir vidur dvaro 
Siuntė mane motinėlė 
Su daina. K. Bradūnas 
Sudiev, kvietkeli. A. Vienažindys 
Sudiev. Lietuva. A. Baranauskas 
Sudiev, sesutės lietuvaitė 
Sunku gyventi. Maironi 
Supinsiu dainuže. Rokas Prakeiktasis 
Susvarcyk. antela
Sutems tamsi naktužėlė 
Sveiki, broliai dainininkai 
Sąla šaltinėlis
Salia aukšto vienuolyno 
Balta žiemužė
Saltyšius 
Bėriau žirgeli 
Bėriau žirgeli 
Bėriau žirgeli visą rudenėli 
Bėriau, šėriau žirgužėli
Berki, berneli, bėrą žirgeli 
Šią naktelę miego nemiegojau 
Bienapiūtė. Petras Vaičiūnas 
Šiltas gražus rudenėlis 
floko kiškis
8v. 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 Banner 
Tykus buvo vakarėlis
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka 
Tykiai, tykiai
Tykus vakars gražus 
Tyrlaukiais sušvilpė vėjas. Paparonis 
Toli, už marių. J. K. Aleksandravičius 
Trijų seselių
Tris dienas, tris naktis 
Trys sesutės
Tūkstanti žingsnelių 
Turėjo bobelė žilą oželi 
Už giružės teka upė 
Už jūrelių, už marelių 
Už jūrių marių
Už Raseinių, ant Dubysos. Maironis 
Užsiaugo obelėlė
Užtrauksim naują giesmę. Maironis 
Vai broli, broli
Vaikščiojo brolelis 
Vai pūtė, pūtė 
Vai tu. žirge 
Vai ūžkit
Važiavau dieną 
Vėjelis kyl'
Visi bajorai i Rygą jojo
Vyčių himnas 
žalioji liepelė 
Žiba žolelė 
žirgeliai sukinkyti. A. Vienažindys

ir prašau prisiųsti man

nusileido 
raudona 
raudona 
tekėjo

B

egzempliorių

V-J Maldos Dienos
Ypatingu Arkivyskupo leidi

mu, Švč. Sakramentas buvo 
garbinamas per visą dieną pir
madienį ir antradienį Dievo Kū
no Oktavos, birželio 4-5 dd. Tik
slas leidimo buvo suteikti mal
dininkams progą prašyti grei
tos pergalės mūsų kariams. Per 
tas dienas taipgi buvo pakabin
tas naujas paveikslas, nupieštas 
Sesučių Kazimieriečių ant šilko, 
taip vadinamo antependium, t. 
y. prieš altorių, atvaizduojąs Iš
ganytoją Marijos ir Mortos na
me. Kun. dr. Mendelis išaiškino 
paveikslo gilią prasmę. Marija 
sėdinti prie Išganytojaus kojų, 
tai kiekviena krikščioniška sie- 

' la trokštanti būti arti dieviško 
Mokytojaus. Kun. Mendelis sa- 

• kė jei jam būtų skirta užvar
dinti paveikslo temą tai būtų 
sekanti: “Mokytojas čia: jis 
laukia tavęs’’. Kaip visai teisin
ga. kad Jėzus laukia mūsų visų 
savo meilės Sakramente! Kaip 
dažnai mes tai užmirštame; 
kaip dažnai mes ieškome paguo
dos ir suraminimo kitur, negu

'prie Išganytojaus kojų! Jis tik 
i vienas gali mus palengvinti, at
gaivinti. Antependium tai tik
ras meno darbas. Spalvos gy
vos, akį patraukiančios. Per abi 

■ dienas gausus būrys žmonių 
.meldėsi mūsų bažnyčioje.

I

i

I

i

!

Kunigų Mendelių 
Mamytė Sveikesnė

Kaip Mendelių šeima, taip jų 
prieteliai džiaugiasi ir dėkoja 
Dievui, kad ponia Elžbieta Men- 
delienė liko gyva nuo širdies a- 
takos. Gydytojas pavėlino jai 
apleisti Mercy ligoninę ir pirma
dienį, geg. 28 d. grįžo į kleboni
ją pas savo sūnų kun. dr. Men- 
delį. Teko sužinoti, kad ligonė 
yra priversta pasilikti lovoje 
per 6 savaites laiko. Tas reika
linga, kad širdis sustiprėtų. Li
goninėje esant ponia Mendelie- 
nė turėjo dvi geras slauges, as
menyje dukterų Felicijos ir Ali
cijos. Viena būdavo prie jos 
dienomis, o antroji budėdavo 
per naktis. Linkime Mendelių 
mamytei pilnai sustiprėti.

I
i

I

nės, našlės sudėjo pageidauja
mą sumą. Aišku, kad Katalikų 
Bažnyčia yra vargšų, neturtėlių 
užlaikoma. Tie. kurie turi dau
giau šio pasaulio gėrybių, jei 
suteikia stambesnių auką, tai 
nori, kad jų pavardės būtų iš
garsintos didelėmis raidėmis, 
kad visi žinotų, jog jie aukoja 
kokiam tikslui. Kun. dr. Mende
lis ir kun. Dubinskas nuoširdžiai 

• dėkoja visiems, kurie atjautė 
našlaičių vargą, kurie atsiliepė į 
Arkivyskupo prašymą ir 
teikė auką labdarybei.

su-

I

kun. Nel-

Nuotrupos
Devintinės praėjo su nepa

prasta iškilme. Rytais mišios! 
buvo su išstatymu, o vakarais 
bažnytinis choras didingai gie
dojo Dievo Kūno mišparus. Sek
madienį. procesija žavėjo visus. 
Sesutės Kazimierietės, tai artis
tės pirmos rūšies. Jos viską at
lieka tobulai.

Parapijinės mokyklos užbai
gimo programa įvyks sekma
dienį. birželio 10 d.. 7:30 v. vak.

Gauta liūdna žinia, kad Pra
nas Dubinskas. kun. Antano Du- 
binsko brolis sužeistas Pacifike. 
Pereitą šeštadienį telegramą ga
vo kun. Dubinskas, jo mamytė 
ir Prano žmona. Kaip sunkios 
yra Prano žaizdos nepranešta. 
Laukiama tolimesnių žinių.

Vieši pas tėvus zakristijonų

Dirmavonė
Sekmadienį, geg. 27 d., 4 vai. 

po pietų J. M. Vyskupas Myko
las Keyes sutvirtino 64 asme- 

i nys mūsų parapijos. Sesutės 
i Kazimierietės prirengė vaiku- 
jčius prie Dirmavonės, išmokino 
juos katekizmo taip, kad nebu
vo mūsų žmonėms gėdos kuo
met Vyskupas davė įvairius 
klausimus kas link katalikų ti
kybos. Padėjėjai Vyskupui bu
vo kun. McNalty, kaimininės 
šv. Jeronimo parapijos klebonas 
ir kun. McCarthy, vyresnysis 
šv. Marijos Seminarijos. Kun. 
O‘Dea ir kun. Ianone, pastara
sis klebonas buvusios lietuvių 
šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, 
nušluostė šv. alėjus nuo padir- 
mavotų kaktų. Per palaimini
mą Švč. Sakramentu.
ligen, Dievo Kūno parapijos 
klebonas, ir kun. Aycock iš Šv. 
Marijos Seminarijos buvo dia
konu ir padiakonu. Katedros 
kunigas Jurgis Hopkins buvo a- 
peigų vedėjas. Kun. Antanas 
Dubinskas išstatė Švč. Sakra
mentą Palaiminimui. Sanktuari- 

I joj Dirmavonės metu matėsi 
kun. Josaitis, kun. Jonas Men
delis, kun. Paulius Dyer, prela
tas Juozas Manns ir mūsų kle
bonas kun. dr. Mendelis.

Prieš Dirmavonę Vyskupas 
suteikė trumpą 
Dirmavonės metu 
ras giedojo. Visi 
paskendę gėlėse.
žiūrint lietingo oro. buvo pilna 
žmonių. Dienos iškilmės užsi
baigė nutraukimu paveikslo vi
sų dalyvių bažnyčios priešaky
je. Klebonas kun. Mendelis dė
koja visiems, kurie bent kokiu 
būdu prisidėjo prie šitų iškil
mių. Viskas buvo gražiai su
tvarkyta ir tvarkingai atlikta.

pamokinimą, 
didysis cho- 

altoriai buvo 
Bažnyčia, ne-

Nuotrupos
Devynių šeštadienių novena į 

šv. Oną prasidėjo šeštadienį, 
geg. 26 d.

Amerikos legijonierių lietuvių 
postas 154 gražiai pasirodė sek
madienį, dalyvaudami būryje 
išklausyti šv. mišių 8:30 vai. 
mūsų bažnyčioje. Tose šv. mi
šiose dalyvavo ir mūsų karių 
motinos, baltai pasipuošusios su 
kepuraitėmis ir ženkleliais. Tai 
naujienybė, kuri paliko gražių 
įspūdžių. Sveikiname Tomą 
Marcinkevičių šios pramogos 
pirmininką, taipgi Kareivių Mo- 

' tinų Dr-jos valdybą.
Memorial Day mūsų bažnyčio

je 10 vai. ryte buvo atnašauja- 
' mos mišios už vėles visų žuvu-
■ šių karių kaip pirmoj, taip ant

roj pasaulinėj karėje. Buvo ir
■ pamokslas.

AUGIN TĖVAS

Augin tėvas du sūnelius. 
Kaip darže rūteles. 
Užaugino, išnešiojo 
Ant baltų rankelių.

A. a. Kazimieras Želvis
Už pereitą savaitę buvo pra

nešta apie netikėtą Kazimiero

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius 

602 VVashington Blvd.
BALTIMOP.E 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

LImosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

r Užsiprenumeruokite Įdomiausį 
Du kart savaitinį laikraštį

Baltimorės Lietuviai 
Neatsilieka

Arkivyskupijos Našlaičių va
juje Šv. Alfonso parapijai buvo 
skirta sukelti 84,500 to puse mi
lijono. kurs buvo renkamas vi
sam mieste Arkivyskupijos lab
daringiems darbams. Mūsų ku
nigai džiaugėsi galėdami pra
nešti. kad skirta suma buvo su
rinkta. Kiekviename labdarin
game darbe, kunigai pastebėjo, 

j ne turtuoliai, ne taip vadinami 
pasiturintieji, bet paprasti dar
bininkai, senosios kartos žmo-

Ir nupirko tėvužėlis 
Po plieno dalgelį.
Ir išėjo abu broliai 
Žalio šieno piauti.

Vienas brolis šieną piovė. 
Labai gailiai verkė, 
Vai tu, broli, brolužėli.
Kodėl nedainuoji?

Ar tau gaila žolioj lankoj 
Baltų dobilėlių.
Ar tau gaila jaunų dienų. 
Gražios mergužėlės ?

Nei man gaila žalioj laukoj 
Baltų dobilėlių,
Tik man gaila jaunų dienų, 
Gražios mergužėlės.
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DARBININKĄ"
Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiau

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

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

siųskite:—

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

$4.00
. 2.00
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Brockton, Mass.
Sodalicijos Iškilmės
Gegužės mėn. 13 d. dar tik

I

6 
vai. ryto, o jau Šv. Roko parapi
jos salėje kelios sodalietės bilda, 
tarška ir linksmai darbuojasi, 
gamindamos valgius, nes po šv. 
mišių, kurios esti 8:30, įvyks 
jų bendri pusryčiai.

8 vai. jau susirenka parapijos 
vaikučiai ir drauge su sodalietė- 
mis sudaro gražią procesiją, i 
Atvykę prie bažnyčios durų, j 
užgieda “Sveika Marija Motina 
Dievo” ir apėję vieną sykį apie! 
bažnyčią sustoja prieš švč. Pa-Į 
neles altorių. Sodalicijos pre
fekte p-lė Elena Laucevičiūtė, 
“Gegužės mėn. Karalienė”, gra
žiai pasipuošusi baltais drabu
žiais neša gėlių vainiką ant šil
kinės paduškėlės ir apvainikuo
ja Marijos statulą. Jos palydo
vės, taip pat gražiai pasipuošu
sios dangiškos spalvos suknelė
mis, artinasi prie altoriaus ir 
aukoja savo puokštes prie Ma
rijos kojų. Sugrįžusios į klaup- 
kas, visos sodalietės drauge su 
vaikučiais atnaujina savo pasi
aukojimą Marijai.

Per šv. mišias girdėt jaunimo 
balsai giedant giesmes Švč. Ma
rijos garbei. Šv. Komuniją prii
ma visas jaunimas, moterys ir 
beveik visi kiti parapijiečiai, 
dalyvavę tą dieną pamaldose.

Visi džiaugiasi altorių gražu
mu. Gėles jiems papuošti paau
kojo Liet. Vyčiai, Sodalietės ir 
kelių karių motinos.

Po šv. mišių Sodalietės su mo
tinomis grįžo į salę, kur jų lau-( 
kė skanūs pusryčiai. Ant stalo 
kiekviena motina rado sau do
vanėlę — gražų medalikėlį — 
Infant Jesus of Prague”. Pusry
čius pradėjo malda klebonas 
kun. Jonas Švagždys. Po pus
ryčių buvo linksma muzikos 
programa ir kun. švagždžio pra
kalba.

Vakare vėl visas jaunimas 
bendrai surengė programą mo
tinoms pagerbti.

Šiais metais Brocktone tikrai 
gražiai buvo atšvęsta Motinų ir 
Pasaulio Sodaliečių Diena.

MUSU SODALIETES
KUR BANGUOJA

Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupė miela plaukia — 
Ten Lietuva mano brangi. 
Tenai širdis mane traukia.

Ten d^ržeJuos pinavijos. 
Ir mergelės Kaip lelijos:
Ten šalelė daug geresnė. 
Juoda duona daug gardesnė.

Ten gimtinis yr kiemelis. 
Kur gyvena sens tėvelis: 
Ten mergelė ir močiutė, 
Tenai broliai i’ sesutė.

Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau. 
Sparnus paukščio, kad turėčiau: 
Ten atrasčiau tarp savųjų 
Daug linksmybių aš saldžiųjų.

Į O, Lietuva, žeme mano.
Žeme garsi jau iš seno!
Tėvų krauju aplaistyta
Ir nuo vaikų paniekinta.

p. Pranė Banionytė,
Worcester. Mass., Aušros Vartų 
par. Sodalicijos vice-prefektė, 
pereitais metais buvusi Sodali
cijos apskričio prefekte.

Kaip paprastai, šiame susirin
kime buvo išrinkta nauja valdy
ba. būtent:

Pirmininkė — Zofija Lukaše- 
vičiūtė, vice-pirm. — Birutė Je
zukevičiūtė. prot. rašt. — Julija 
Adomaitytė, iždininkė — Rūta 
Ykasalaitė.

Visos linkime naujai valdybai 
sėkmingai vadovauti Sodalicijos 
gražiam darbui ateinantį sezo
ną.

Tėv.
vardu,
bai už
ėjusiais metais.

Mėnesinis Susirinki
mas

Šv. Roko parap. Švč. P. Mari
jos Sodalicijos mėnesinis susi
rinkimas įvyko parapijos salėje 
gegužės mėn. 17 d.
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p. Agota Dravinskaite,
Loveli, Mass., Sodalicijos pre
fekte.

VAIKYSTEO ATSIMENU
O atsimenu namelį
Aš gimtinį savo,
Kur motulė prie ratelio 
Supdama niūniavo.

Ir dainelė ta lopšinė, 
Ta daina motulės.
Ir šiandieną man ausyse 
Skamba čiūčia liūlia.

Čiūčia liūlia, mažutėli.
Auk greičiau, užauki — 
Ir tėvynė, ir Dievulis 
Tavęs jauno laukia...

Kai išklystu į pasaulį 
Platų, begalinį.
Tėviškėlės atminimas
Man laimužę mini...

Kai į saulę pasižiūriu.
Vakaro saulužę.
Man ji primena, kaip gyvą. 
Mylimą mamužę.

Ir kasdien regiu tą kaimą, 
Tą namelį savo,
Kur gyvenimo palaima 
Man lopšy liūliavo.

V. N-lis.

malonus pažįstamas bal
sas:

— Kelk, mano brangusis! 
Metas jau gulti.

Aš nejudu, dar labiau 
bučiuoju jos ranką.

— Stok, balandėli!
Kita ranka ima man už 

kaklo ir kutena. Kambary 
tylu, apytamsų; mano 
dirksniai kutenimo ir pa
kilimo sujudinti; mamytė 
sėdi šalia manęs: ji judina 
mane; aš girdžiu jos balsą. 
Visa tai mane priverčia pa
šokti, apkabinti jos kaklą, 
prisispausti prie jos krūti
nės ir sušukti:
— Miela, miela mamyte, 

kaip aš tave myliu!
Ji šypsosi, — koks gra

žus tas nelinksmas šypsu- 
lys! Ji abiem rankom ima 
mano galvą, bučiuoja ma
ne ir sodinasi ant kelių.
— Tai tu mane labai my

li? — ji kiek tyli, paskui 
sako: — žiūrėk, visuomet 
mane mylėk, niekuomet 
neužmiršk. Jei tavo mamy
tės nebus, ar tu jos neuž
mirši? Mikalojėli, neuž
mirši?

Laimingi, laimingi, nesu
grąžinami vaikystės laikai, 
kaip jų nemylėti, nesi
džiaugti jos atsiminimais? 
Tie atsiminimai gaivina, 
kelia mano sielą, jie yra 
man gražiausio džiaugsmo 
šaltinis.

Prisibėgiojęs kiek gana, 
būdavo, sėdi vakare už 
stalo savo aukštoje kėdėje. 
Vėlu. Jau seniai išgėriau 
savo puodžiuką pieno. Mie
gas jau merkia akis, bet 
nesijudini iš vietos, sėdi 
sau ir klausaisi. Ir kaip gi 
neklausyti? Mamytė su 
kuo norint kalba, o jos bal
sas toks malonus, širdin
gas. Tie vieni garsai tiek 
daug pasako mano šir
džiai! Snaudulio apimto
mis akimis žiūriu į jos vei
dą, ir staiga ji visa pasida
rė mažutė — jos veidas ne 
didesnis už sagutę; bet ją 
aiškiai tebematau; matau, 
kaip ji pažiūrėjo į mane ir 
nusišypsojo. Patinka man 
matyti ji tokia mažutė. Aš 
dar labiau primerkiu akis, 
ir ji pasidaro ne didesnė už 
tuos vaikus, kurie būva 
vystykluose; bet aš sukru
tėjau — ir visas reginys 
dingo; aš primerkiu akis, 
sukinėjuos, visaip sten
giuos tai atnaujinti, bet 
veltui.

i Aš pakylu, įsikraustau su 
[kojomis į kėdę ir smagiai 
įsisėdu.

■■ ■■■■— ■■ ■■■III..

tė p-lė S. Kasiliūnaitė pasveiki
no visas motinas. įspūdingas 
kalbas pasakė kleb. kun. P. Ju
ras 1. cijei Dvasios Va
das kun. F. Kenstavičius. P-lš i 
Emilija Gaidytė svečius palink-; 
smino akordiono solo. Po to se
kė judomieji paveikslai, kuriuos jžiai ir programa. Kiekviena so- 

; rodė kun. Feliksas Kenstavičius.
Iškilmių rengimo komisiją su- 

i darė: vedėjos — p.p-s Ant. B. 
i Aloskytė ir Amelija E. Bučaitė 
j ir jų padėjėjos: p.p-s Marija 
Kleponytė, Juzė Kriaučiūnaitė. 
Genovaitė Kriaučiūnaitė. Mari
ja Neverskytė. Adelė Pavilony- 

i te, Ona Švenčionytė, Agnietė 
Vilkišiūtė ir Lilija Švenčionytė.

S. K.

I

Kaip be vandens miršt žuvelė, 
Be rasos kaip džiūst žolelė — 
Be tavęs širdis taip džiūsta, 
Sveikos dienos mano žūsta'

Ks. Vanagelis

ta motinoms pagerbti užkan-

OI, LEKIA_____
Oi. lekia, lekia gulbių pulkelis, 
Tėvynę ginti ragin bernelius.
Tėvelis senas, brolelis mažas.

[ šelmis bernelis tai puikorėlis. 
Eisim, seselės, žirgą balnoti. 
Reiks mažutėliui broleliui joti.

Norbutas, susirinkusiųjų 
padėkojo senajai valdy- 
visas jos pastangas pra-

Švč. Panelės Komisijos 
Raportas

Kadangi šios komisijos pirmi
ninkė Lena Matulytė negalėjo 
dalyvauti susirinkime, tai ra
portą išdavė p-lė Julija Ado
maitytė.

Nuo pat pradžios Marijos mė
nesio kasdien nors vienas šios 
komisijos narys išklauso šv. mi
šių ir visos dažnai priima šv. 
Komuniją, prašydamos apšvie
timo savo pašaukimo reikalu.

Komisijos susirinkime buvo 
parodyta gražių Marijos paveik
slų — Marija — Kinų Karalie
nė, Japonų Karalienė. Okeani
jos Karalienė ir t.t. Mergaitės 
buvo nustebusios pirmą sykį 
pamačiusios Mariją juodu vei
du — Afrikos Karalienę. Visos 
nuoširdžiai dėkojo Seselėms už 
šių paveikslų paskolinimą.

Kreipkitės su užsakymu:

.Švykšta šiaudu

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

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

KAINA — $3.50

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga 

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš '500 puslapių.

Tikėjimo Tiesų 
Komisijos Raportas 

Šios komisijos susirinkimas 
buvo vienuolyne gegužės mėn. 
15 d.

Pradžioje buvo sugiedota 
“Avė Maria”. Paskiau Seselė 
pranešė apie ateinančias dvi 
Marijos šventes: gegužės mėn. 
24 d. — Marijos. Krikščionių 
Pagalbos ir gegužės mėn. 31 d. 
— Marijos, Malonių Tarpinin
kė. Dalyvės paprašė Seselę 
trumpai paaiškinti apie vieną iš 
minėtų švenčių, būtent, — Ma
rijos, Krikščionių Pagalbos. Po 
paskaitos kilo klausimai ir gra- 

jžios diskusijos. Mergaitės tik
rai suprato, kad Švč. Panelė tei
kia mums nepaprastą pagalbą 
kelionėje į dangų.

Daugelis katalikų net ir soda
liečių nesupranta gerai, kas y- 
ra “Nekaltas Prasidėjimas”. 
Vieni mano, kad tas reiškia Jė
zų gimus be gimtosios nuodė
mės. Kiti “Nekaltu Prasidėji
mu” laiko Angelo apreiškimą 
Marijai, kad ji bus Jėzaus moti
na. ir kūdikio prasidėjimą jos 
ysčioje iš Šv. Dvasios.

Iš tikrųjų gi Nekaltas Prasi
dėjimas reiškia, kad Marija dėl 
savo aukštos paskirties būti 
Dievo Motina gimė iš Šv. Onos 
gimtosios nuodėmės nepaliesta, 
nekalta.

Seselė pranešė, kad mūsų Bos
tono diecezijoje yra rengiama 
maldos diena vyrams Fenway 
Parke ir prašė mergaites para
ginti vyrus joje dalyvauti, kai ji 
bus paskelbta.

Kadangi mūsų mieste naujai 
nupirktame Nukryžiuotojo Jė
zaus Seselių vienuolyne yra la
bai daug darbo, komisija karš
tai kviečia visas nares ateiti Se
selėms į talką. Ona Norkiūtė.

Lowell,Mass.
Pasaulio Sodalicijos 
Minėjimo Iškilmės

Sekmadienį, gegužės mėn. 13 
i d., Šv. Juozapo parapijos Soda- 
' lietės iškilmingai šventė metinę 
viso pasaulio Sodalicijos dieną. 
8 vai. rytą visos sodalietės “in 
corpore” dalyvavo šv. mišiose ir 
priėmė šv. Komuniją. Šv. Mišių 
metu Sodalicijos dvasios vadas 
kun. P. V. Strakauskas pasakė 

j iškilmei pritaikintą pamokslą, 
primindamas sodalietėms jų 
garbingą pašaukimą gyvenime.

Po pietų. 4 vai. įvyko vaidybos 
iškilminga priesaika ir visų so
daliečių pasiaukojimo Švč. P. 
Marijai atnaujinimas. Visi val
dybos nariai iš eilės, priimdami 
į savo rankas naujos pareigos 
simbolį prižadėjo Marijai ištiki
mybę ir sodalicijos narėms tvir
tą pasiryžimą uoliai ugdyti so
daliečių idealus. Labai gražiai ir 
įspūdingai atrodė valdybos na
riai, pasipuošę ilgomis iškilmin
gomis suknelėmis, tarp savo 

: draugių taip pat puošniai apsi
rengusių, bet įvairių spalvų dra
bužiais.

Po naujos valdybos priesaikos
1 buvo palaiminimas Švč. Sakra-
mentu ir Panelės švenčiausios 
litanija.

K bažnyčios visos sodalietės 
su savo motinėlėmis susirinko i 
parapijos salę, kur buvo suruoš-

! dalietė jautėsi laiminga, kad 
šia vieša iškilme jos galėjo pa
rodyti savo mamytėms meilę ir 
pagarbą.

Gražus ir jaudinantis buvo gy
vasis paveikslas “Mano Motinė
lė”, kuriame motiną vaizdavo 
p-lė Juzė Kavaliauskaitė, o duk- 

! reles — p.p-s Eiena Vilkišiūtė, 
Elena Saulonaitė ir Juzė Narin- 
kaitė.

Grupė mergaičių, būtent: p-lės 
Rutvila Joniūtė, Elena Baumi- 
laitė, Marija Grendaitė, Julijai 
Didikaitė ir Pranė Jurevičiūtėj 
padainavo “O Suzana”. Solo 
dainavo p-lė Juzė Narinkaitė — 
“Mano Rožančius” ir p-lė Elena 
Saulonaitė— “Nemunėlis teka”. 
Armonika solo pagrojo p-lė Zo
fija Blaževičiūtė.

Komediją “Moterų Bėdos”, 
parašytą p-lės Mikalinos Bla- 
žoniūtės vaidino: p-lės M. Gren
daitė. E. Baumilaitė. E. Saulo
naitė, O. Kučinskaitė. A. Dra- 
vinskaitė ir M. Blažoniūtė.

Ši komedija prijuokino visus 
iki ašarų. Programos pabaigoje 
buvo gyvasis paveikslas “Mari
jos garbė”, kur Švenč. Panelę 
vaizdavo p-lė Lilija Zebrytė, 
choristė buvo — p-lės M. Blažo
niūtė. J. Kavaliauskaitė. E. Bau
milaitė. J. Norinkaitė, E. Saulo
naitė ir E. Vilkišiūtė. Šį gyvąjį 
paveikslą rodant sugiedota “A- 
ve Maria” ir “Marija Dievo Mo
tina”.

Baigiant programą klebonas 
kun. P. V. Strakauskas pasakė 
kalbą.

Dienos iškilmės ir sodaliečių 
suruošta programa gražiai pasi
baigė palikdamos motinų širdy
se gilų džiaugsmą, o mergaičių 
tarpe didesnį pasiryžimą uoliai 

! darbuotis sodalicijos gerovei ir 
Marijos garbei.

Agota Dravinskaitė.

bu-

to, 
aš,

Lawrence, Mass.
šv. Pranciškaus parapijos so

dalietės Motinos Dieną išklausė 
šv. mišių 8 vai. ir priėmė ben
drą šv. Komuniją.

3:30 vai. po piet 
motinos, ištekėjusios 
ir kareivių motinos
kviestos arbatėlės parapijos sa
lėje.

Programa prasidėjo 
giesme švč. P. Marijos 
klebonas kun. Pr. Juras 
bėjo maldą. Sodalicijos

sodaliečių 
sodalietės 
buvo pa-

bendra 
garbei, 
atkal- 

prefek-

UŽ RASEINIŲ
Už Raseinių, ant Dubysos 
Teka saulė, teka:
Geltonplaukės puikios visos 
Šneka ten. oi šneka.

Po rasas kasas šukuoja. 
Saulė jas džiovina.
Kad užgieda, uždainuoja. 
Širdį taip graudina.

Aukštą dangų pamylėjo, 
Blaivią jo skaistybę.
Sau akis užsižavėjo
Mėlyna gilybe.

Akys blaivios, gelsvos kasos;
Širdys oi,nešaltos.
Aukštas ūgis, kojos basos. 
Nuo rasų taip baltos.

Bet kodėl gi žalią rūtą 
Laistydamos liūsta?
Ko. dainuojant joms Birutę, 
Ašaros nedžiūsta?

Kaip nedžiūtų, kad nežūtų 
Tiek jaunų brolelių!
Kad be laiko tiek nebūtų
Be vilties vargelių!

I

Maironis

— Mikalojėli, tu vėl už
migai, — sako man mamy
tė: — geriau eitu į viršų.
— Aš nenoriu miego, ma

myte, — atsakau jai, — ir 
neaiškūs, bet malonūs, 
sapnai apima vaizduotę, 
sveikas vaikiškas miegas 
glaudžia blakstienas, po 
minutės jau visa pamišta, 
ir miegi tol, kol pabudins. 
Jauti, būdavo, pro mie
gus, kad kieno lengvutė 
ranka tave budina; iš vie
no jau palytėjimo ją pa
žįsti, dar pro miegus suim
si tą ranką ir stipriai, stip
riai prispaust ją prie lūpų.

Visi jau išsiskirstė; viena 
tik žvakė žiba svečių kam
bary; mamytė sakėsi pati 
pažadinsianti mane; tai ji 
atsisėdo į kėdę, kurioj aš 
miegu; ties ausim girdėti

Ji dar mieliau mane 
čiuoja.

— Gana! Nekalbėk 
mamyte! — sušunku 
bučiuoju jos kelius, ir aša
ros pasipila iš mano akių, 
— meilės ir džiaugsmo a- 
šaros.

Po to, būdavo, nueisi į 
viršų, atsistosi prieš šven
tųjų paveikslus, vienu va- 
tinėliu apsivilkęs, ir koks 
nuostabus jausmas tave a- 
pima, kai tari: “Viešpatie, 
apsaugok tėvelį ir mamy
tę!”

Pasimeldęs, būdavo, įsi
suki į apklotą, o sielai 
taip lengva, jauku ir links
ma; vejasi vienos kitas 
svajonės, — bet apie ką? 
Jų nesugaudysi, bet jos 
pilnos grynos meilės ir 

■ skaisčios ateities vilties.
L. T.

Worcester, Mass.
Aušros Varta Parapi

jos Sodalietės
Pasaulio Sodaliečių diena bu

vo švenčiama sekmadienį, gegu-! 
žės mėn. 13 d.

3 vai. po pietų įvyko specia
lios Sodaliečių pamaldos ir Švč. 
P. Marijos statulos vainikavi
mas. Vainikavimo a|>eigas atli
ko Sodalicijos prefekte p-lė Al
bina Matačinskaitė. jos palydo
vės buvo p-lės Pranė Banionytė. 
Petronėlė Marcinkiūtė, Irena 
Keršiūtė. Albina Jonytė, Mar
celė Meškiniūtė, Irena Sviklaitė 
ir Veronika Jurgelionytė.

Po sodaliečių iškilmių bažny
čioje buvo bendros parapijos pa
maldos, kuriose dalyvavo ir So
dalietės su Marijos Vaikais.

Gražiai atšventę šią brangią 
sodalietėms dieną, laukiame vėl 
mėnesinio susirinkimo, kuris 
bus birželio mėn. (June) 5 d.

Albina MatačinskaitėA

r

AMERICAN 
RED CROSS

‘ū’lJCIS

DAUGIAU UŽ TUOS PINIGUS

IS FONTANĖLIŲ VISUR
Authorized Bottler: Pepsi-Cola Bottlmg Co. of Boston, 

1380 Soldiers Field Rd.. Tel. Algonguin 2400
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LIETUVIAI IŠPIRKO KARO
BONU UŽ $11,300.00

.V ■ jla.s.s. — Sckmadie-1 bonus.
birželio 3 dieną, šv. Jurgio 

ketuv.ų parapijos salėje įvyko 
L.e: :v:ų Kuro Bonų Komiteto 
suruoštas masinis susirinkimas 
kar\> bonams parduoti. Išpildy
ta dainų, muzikos ir kalbų pro
grama.

Kalbėjo Sgt. Tucci. Jung. 
Valstybių marinas iš Bostono, 
adv. James Curran. Norvvoodo 
Karo Bonų Komiteto pirminin
kas. .nž. Danielius Milės, kuris 
neseniai grižo pas savuosius iš
buvęs tris metus japonų nelais
vėje. Pacifike. p. Antanas F. 
Kneižys. ir kleb. kun. S. P. 
Kneižis. Labai įdomias kalbas 
apie karą pasakė Sgt. Tucci ir 
inž. Danielius Milės. Pastarasis 
kalbėjo dviem atvejais. Pir
miausia kalbėjo anglų kalba, o 
vėliau — lietuvių kalba. Jis la
bai Įdomiai pasakojo apie karą 
su japonais ir pergyventus var
gus japonų nelaisvėje.

Keletą dainelių sudainavo p. 
Alena Novikienė. akompanuo
jant jos dukrelei.

Pereitame karo bonų va
juje jie turėjo atskirą susirinki
mą savo svetainėje. Bet girdė
jau. kad jie šio vajaus metu net 
neruoš susirinkimo. Kodėl° 
Karas dar neužbaigtas. Karo 
bonų pirkimas nėra koks nors 
partyvis darbas. Jeigu jau ne
norite ateiti į parapijos svetai
nę. tai nueikite pas p. A. Mic- 
kūną ir pirkite karo bonus, kad 
būtų galima priskaityti lietuvių 
kreditui.

PASĖJAU

Pasėjau linelius ant pylimo 
Dėl jauno bernelio, dėl mylimo.
Išdygo lineliai ant pylimo
Dėl jauno bernelio, dėl mylimo.
Nunoko lineliai ant pylimo
Dėl jauno bernelio, dėl mylimo.

nyčią, atlikome katalikiškas pa
reigas, organizavome draugi
jas katalikiškais pamatais. Už
ėjo audra “apšvietos”. Kaiku- 
rių pirmieji vaikai krikštyti/ 
kiti ne; draugijos, kurios buvo 
katalikiškos, o dabar nukrypu- 
sios. Toks kaikurių lietuvių gy
venimas yra daugiau niekas, 
kaip beprotystė, o ne apšvieta. 
Lietuva pavergta, mūsų tauta 
naikinama ir žudoma, o atsi
randa ir tokių, kurie džiaugiasi

: iš savo brolių lietuvių nelaimės.
Žemaičių Senelis.

kilmingos pamaldos su išstaty
tu Švč. Sakramentu prasidės 
nuo 4 vai. ir tęsis iki 5 valan
dai. Jei ta diena būtų apsiniau
kusi .tai 12 vai. klausykite ra
dio, nes bus pranešta ar pamal
dos įvyks, ar ne. Mes Cambri- 
džiaus lietuviai esame kviečia
mi gausiai dalyvauti.

šeštadienį, birželio 2 d., mūsų 
parapijos skautai berniukai su 
savo scoutmasteriu p. A. Zavec- 
ku buvo išvykę į camp Tedd, 
kur jie praleido naktį. Nors o- 
ras ir buvo nelabai tikęs, bet 
berniukai turėjo linksmą laiką.

-o,

Jau antra savaitė kaip pas 
mūsų parapijos kleboną kun. P. 
J. Juškaitį svečiuojasi pran
ciškonas Tėvas A. Krasauskas 
iš Greene, Maine. A. 1).

Programos vedėju buvo adv. 
Benjaminas Sykes. Lietuvių 
Karo Bonų Komiteto pirminin
kas.

—
Pereitą sekmadienį. 2:30 vai. 

po pietų. Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje įvyko Dievo Kūno 
šventės mišparai ir procesija. 
Mišparus laikė kun. F. Norbu- 
tas iš Brockton. Procesijoj da
lyvavo kun. F. Norbutas. kun. J. 
Švagždvs ir kun. J. Petrauskas 
iš Brockton. vietinis kleb. kun. 
S. P. Kneižis. altoriaus berniu
kai ir sekmadieninės moky’klos 
berniukai ir mergaitės.

Po pamaldų kleb. kun. S. P. 
Kneižis buvo nuvykęs į Brock- 
toną ir dalyvavo Šv. Roko para
pijos Dievo Kūno mišparuose ir 
procesijoj.

________________________

Birželio 5 d. įvyko Norwoodo 
High
rama. Aukštesnę 
baigė 166 studentai, tarp kurių 
buvo ir šie lietuviai: Laurinas 
P. Chubetas. Marija Ona Ker- 
šytė. Vincas J. Kasauskas. Flo
rencija Kavaliauskaitė. Vytau
tas J. Paliliunas. Anelė P. Pet
raitytė. Albina O. Razulevičiū- 
tė. Ona Šidlauskaitė. Edvardas 
J. Tarutis. Rūta R. Versiackai- 
tė. Genovaitė O. Vitaitvtė. 
sys J- Vasiliauskas. Jr.

Trys Danų jūreiviai išgelbėti po 18 dienų kovos su atvira jūra. Jų lai
vas buvo torpeduotas ir jie spėję nusileisti ant plonyčio gyvybės saugoji
mo laivės, buvo išgelbėti kanadiečių jūreivių Atlantike. CAMBRIDGE, MASS

CHICAGO, ILL
Pavykusio Trečiojo Nekal- j 

to Pras. Seserų Gildos 
Seimo Atgarsiai

Balandžio 29 dieną įvyko Ne
kalto Prasidėjimo Seserų Gildos 
seimas, kuris prasidėjo iškil
mingomis pamaldomis, kurias 
atnašavo Tėvai Marijonai — 
gildos dvasios vadas, kun. P. 
Malinauskas, kun. P. Cinikas. 
“Draugo'’ administratorius ir 
kun. J. Augūnas. parapijos vi- 

j

Į Sekė Sesers Felicijos refera
tas.

Nuoširdų sveikinimo žodį ta
rė Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Kongregacijos viršininkė Moti
na M. Aloyza.

Sekė rezoliucijos, kurios sei
mo buvo priimtos.

Mandatų komisijos raportą 
patiekė Salomėja Balsiūtė, pra
nešdama. kad seime aukų su
dėta virš $4.400.00. Bet aukos 
dar te beplaukia, 
virš $4.600.00.

Seimas baigėsi
- kare su skania Pritaikintą pamokslą pasakė

. „ .. atstovams vakariene,kun. P. Cinikas.
. . t,................. ■ Tad. priimkite karšta nuošir-Altonai seserų kazimienecių . ... ... .

RUMFORD, MAIHE

ir jau pasiekč-

Karo bonus pardavinėjo p. 
Antanas Mickūnas. Balch Phaf. 
macv savininkas ir Lietuvių 
Karo Bonų Komiteto iždininkas. 
Jam pagelbėjo pp. Jonė Vasi- 
Jiūnaitė. Valerija Baltaduonytė. 
Ona Pazniokaitė 
Kavaliauskaitė.
kad stambiausiais
pirkėjais buvo pp. Pranas Ge- 
rulskis ir Ykasala. 
kad šį kartą lietuviai

nes

ir Florencija
Pažymėtina.
karo bonų

Neatrodė, 
gausiai 

pirks bonus, nes susirinkimas 
nebuvo plačiai išgarsintas ir ne
daug jame dalyvavo. Bet lietu
viai pasirodė patriotingi, ir iš
pirko karo bonų susirinkime už 
811.200.00. o rytojaus rytą dar 
vienas nupirko už $100. Vėliau 
gali būti atsirado ir daugiau 
pirkėjų, kai sužinojo, kad tas 
vajus eina lietuvių vardu.

Pažymėtina, 
vadinusiųjų 
“patriotais" 
kur;s būtų atėjęs
F.<«- -3E- <«•

Š

School užbaigimo prog- 
mokyklą už-

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTI” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesi 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.

“VYTJ” 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 “VYTI!”

“VYTIES” kaina metams tik S2.0G.
“VYTIS”

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

Birželio 1 d. mirė Petronėlė 
Bingelienė, gyv. Brookline, 
Mass. Velionė birželio 4 d. iš N. 

i P. bažnyčios, palaidota Mt. Be- 
j nediet kapuose. Velionė paliko 
I nuliūdime 2 sūnus ir 4 dukte- 
į ris. Reiškiame šeimai užuojau
tą.

-
I

I

Iš šio miestelio tarnauja karo 
tarnyboje apie 120 jaunuolių 
lietuvių. Yra pasiekusių aukš
tus laipsnius. Tačiau jau penki 
iš tų negrįš į Rumfordą. Dau
gelis yra pasižymėjusių. Vienas 
iš tokių yra Vincas E. Saba
liauskas (Sobbole), “Darbinin
ko” skaitytojų, pp. Andriaus ir 
Felemonos Sabaliauskų sūnus, 
kuris yra gavęs bronzinę žvaig
ždę už budrumą ir sumanumą. 
Kaip paduoda žinios, Vincas E.

. Praeitą savaitę buvusi ilga- 
i metė Moterų Sąjungos 22 kuo- 
!pos pirmininkė ir parapijos vei
kėja, p. M. Sundukienė 
sunkokai susirgusi, bet 
jau pasveiko ir jaučiasi 
giausiai.

buvo 
dabar 
neblo-5:30 vai. va-

pasilikusiem^ Sabaliauskas stovėjo 19 korpu-
i se prie kanuolių apie 100 mastų 
nuo priešo linijos. Nakties nie

kad didelės 
priešo jėgos slenka į priekį prie 
amerikiečių. Tuojau jis davė ži- 

mo. ypač nuoširdžiausia pade- n;a artilerijai ir nurodė vietą, 
ka klebonui kun. Mykolui Jod- prįešui suduotas 
kai. MIC.. Ausros \ artų parapi- smūgis. padaryta 

.jai. prezidiumui — A. Kilienei/nuostolių. irjis 
kuri už vis turėjo pakelti sun- traukti atgal, 
kiausią darbo naštą pirminin- 
kės pareigose: 
siems 
vas.Sta-

AVĖ MARIA RADIO 
PROGRAMA

buvo išpuošti gyvomis gėlėmis <^*aus^ padėkos žodį isos ir jjs pastebėjo,
, visi, kurie tik kokiu būdu pri
sidėjo prie šio seimo pasiseki-

Sekmadienį. birželio 10 d. tu
rėsime progą klausytis dramati
zuotos radio programos apie 
palaimintąją Oną Mariją iš tin
klinių radio stočių.

Bostono ir apylinkės radio
kad iš taip pasi- mėgėjai gali klausytis kas sek- 

“progresvviais" ar 
nesimatė nei vieno. 6:30 vai. vakare iš WMEX sto- 

pirkęs karo1 ties. Boston.

madienį šios radio programos

kuo gražiausiai.
Choro giedojimas, vadovau

jant muz. J. Brazaičiui, kėlė 
i širdis prie Dievo.

Delegatų į pamaldas priva- 
įžiavo gana didelis būrys.

Po pamaldų, visi susirinko į 
parapijos salę, kur laukė pa
ruošti. pagaminti vietinių šei
mininkių — P. Rainienės. P. 
Šliogerienės, O. Rimkienės ir 
Miliauskienės. Joms gelbėjo dvi 
Balsių dukrelės — Salomėja ir 
Adeline. Birželio 3 d. DLK Vytauto j

Po pietų 2 vai. prasidėjo sei- klubas minėjo savo 25 metų gy-l 
mas. Seimą atidarė dv. vadas vavimo sukaktį šauniu bankietu I 
kun. Petras Malinauskas. MIC., savo svetainėje. Publikos buvo 
malda, ir pakvietė Joną Kuli- nemažai. Programa pradėta A- 
kauską tarti sveikinimo žodį, merikos himnu ir užbaigta Lie- 
Trumpai pasveikinęs, perstatė tuvos himnu, vadovaujant mu- 
seimui vadovauti numatytą pre-’zikui p. J. Tamulioniui 
zidiumą: pirm. Anastazija Ki-'ua. Programos vedėju 

llienė; vice pirmininkės — Elz- Jonas Rusas, 
įbieta Lankauskienė ir Ona So-! Iš vietinių kalbėjo tik p.
kelienė iš Racine. Wjs.; sekre- Kundrotas, klubo pirmininkas.

visoms ir vi- 
teatlygina Visagalis Die- 

Gildos Valdyba.

LOWELL, MASS
Birželio 3 d. DLK Vytauto

iš Nash- 
buvo p.

:«• <«• <♦:- <♦> <«• •»> <♦:- x- <«• -sk-
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Surinko ir išleido

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 i 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 — $3.50. Rašyk:

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

$
Š 
Š 
t
*

I

“Darbininko" Administracija,
Siunčiu $ ir prašau prisiųsti knyga (s)

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:
Vardas ir Pavardė
Gatvė

MOKYKLOS PARENGIMAS
Sekmadienį, birželio 10 d., 

7:30 vai. vakare parapijos sve
tainėje įvyksta gražus mūsų 
mokyklos mokinių parengimas. 
Bus perstatytas veikalas “Ba- 

į telis”. Artistų vietas užima mo
kyklos vaikučiai ir alumnai. Se
selės mokytojos ir vaikučiai 
kviečia visus atsilankyti ir link
smai praleisti vakarą. Visas 
pelnas skiriamas seselių naudai. 

1 Įžanga tik 50c.i

I
f

į

nulemiantis i 
daug priešui I 
turėjo atsi-1

Vincas E. Sabaliauskas tar
nauja nuo dienos įsiveržimo 

. Prancūzijon inžinerijos kompa
nijoj B 234th. Inžinieriai pabu- 
davojo 4000 pėdų ilgumo tiltą 
per Seine upę ir per Albertą ka
nalą ir padėjo 12,000 prieštan
kinių minų ir daug kitų karžy
giškų darbų atliko. Už tai Vin
cas E. Sabaliauskas buvo apdo
vanotas bronzine žvaigžde, ku
rią jam įteikė Įeit. pulk. Walter 
C. de Renne su atitinkamomis 
apeigomis Vokietijoje. Tėvams 
atsiuntė paliudymą.

Birželio 10 d., Fenvvay Parke 
įvyksta vieša Šventa Valanda. 
Arkivyskupas J. R. Cushing, 
D. D., kviečia visus vyrus kata
likus tą dieną viešai pasirodyti 
šiose iškilmėse. Parko vartai 
bus atidari nuo antros valandos 
po pietų. Įžanginė pamaldų pro
grama prasidės 2:30 vai., o iš-

S.
i
III 

čiai. būtent, keturių klubų —
Lynn. Cambridge ir

W. L Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimai •

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

507 Main St.

; kelienė iš Racine. Wjs.: sekre
toriais — J. Kulikauskas ir Ste- Kiti visi kalbėtojai buvo sve- 
fanija Juškienė iš Roseland;
mandatų komisijon — Salome- Peabody.
ja ir Adeline Balsiūtės ir Vincas So. Boston pirmininkai. Pasta- 

! Šaulys; rezoliucijų komisijon— rojo klubo pirmininku yra adv. 
kun. P. Malinauskas, kun. K.' 
Barauskas, kun. r (
Sesuo Felicija.

Sveikino seimą
Jodka. Aušros
klebonas, ir pranešė, kad Nekal- skaitė.
to Prasid. Gildą jau užsisakė 
daržą piknikui liepos 22 d., ir 
ta pačia proga kvietė ir sekan- 

; čiais metais laikyti seimą Auš
ros Vartų parapijoj.

Toliau sveikinimus ir linkėji
mus seimui sudėjo sekantieji— 
kun. J. Augūnas. kun. P. Cini
kas. kun. K. Barauskas, kun. A. 
Miciūnas. kun. A. Jagminas. 
Tėvų Marijonų seminarijos rek- 

i torius. Elz. Lankauskienė. O. 
' Sokelienė. S. Juškienė. J. Dam- 
* brauskas ir kiti. 
$ Po pavienių sveikinimų prasi- 

dėjo kolonijų pranešimai, 
į Po kolonijų raportų, sekė

dvasios vado. kun. P. Malinaus- 
: ' ko kalba. Po kalbos buvo išda- 
I linta seimo dalyviams graži 
| Nekalto Prasidėjimo Seserų 
| • Kongregacijos išleista knyga a- 
" pie jų vienuolijos darbus Lietu- 
I voje ir čia Amerikoje.

Kiek laiko atgal lankėsi pas j 
mus kun. Justinas Vaškys, i 
pranciškonas, ir atlaikė reko-! 
lekcijas. Sekmadienio rytą at-j 
našavo šv. mišias ir pasakė pa-l 
mokslą. Rodos, visi tik turėtų 
džiaugtis. Bet kur tau. Lietuvos 
duobkasiai ir Bažnyčios niekin- v • Itojai labai išsigando, nes Tėvas 
Vaškys pasižadėjo atlankyti 
Rumfordą 3 ar 4 kartus į me-' 
tus.

Yra ir tokių žmonių šioje ko-j 
lonijoje. Jie eina į bažnyčią ir! 
kaip kada išpažinties. Bet tie 
patys žmonės skaito bedievių 
bolševikų laikraščius, priklauso 
prie raudonųjų vabalų draugi
jų, lankosi Į jų parengimus, au
koja jų reikalams. Tikrai keista, 
kad yra žmonių, kurie patys sa
ve pajuokia, patys save žemina. 
Kaikurie iš tokių žmonių kartu 
su iškrypėliais juokiasi iš tikė
jimo. bažnyčios, kunigų. Bet tie 
patys žmonės kaip miršta, tai. 
žiūrėk, jų artimieji pakviečia 

l kokį bambizą, kuris jiems ne- ■

kun. K. Jonas J. Grigalus. kuris taip!
P. Cinikas ir pat sveikino klubą ir Mass. val- 

; stybės gubernatoriaus Maurice 
— kun. M. i J- Tobin vardu ir perdavė jo 

Vartų parap.! laišką p. J. Rusui, kuris jį per- 
Taipgi kalbėjo advoka

tai Kazys Kalinauskas ir adv. 
F. J. Bagočius, ir veteranas Ve- 

i lieka iš New Yorko. Pastarasis 
buvo trijų valstybių karys — 
Lietuvos. Lenkijos ir Amerikos. 

Visų kalbėtojų kalbos buvo 
patriotingos ir gynančios Lie
tuvos nepriklausomybę. Ypač 
adv. F. J. Bagočius griežtai pa
smerkė Rusijos carų ir “caro” 
Stalino imperialistinius žygius 
ir terorą. Baigdamas pareiškė, 

1 kad “Juozo Stalino imperija su- 
! grius ir Lietuva vėl bus laisva 
šalis.” Adv. Bagočiaus kalba | 
būtų buvus daug įspūdingesnė.. suprantama kalba ir savo apei- 
jeigu jis nebūtų vartojęs tiek gomis vargina žmones. Ar ne
daug keiksmažodžių. Veteranas j gražiau ir ar neišmintingiau 
Velička kalbėjo apie pergyven . būtų, kad visi lietuviai būtume 
tus karo veiksmus prieš vokie-'susipratę ir laikytumės tikro- 
čius. Jo kalba buvo Įdomi, bet ir 
jis buvo užsikrėtęs keiksmažo
džiais. Taip kalbėti yra žema, 
ypač viešai. Pušinas.

sios Motinos Bažnyčios, kaip 
kad buvome prieš 35 metus?! 
Tuomet kunigas iš Bostono at
važiuodavo. Visi ėjome į baž

Tel. 6-1944
VVORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

Atsidaro Pirmadienį
Birželio 11 iki Rugpiūčio 11

Atidarymo Dienoje Lenktyniuoja
GOVERNOR'S HANDICAP 

$5000 Pridėta
Vaikai neįleidžiami

SUFFŪLK D0WNS



Penktadienis, Birželio S.

VIETINES ŽINIOS
m on .00 SU KAUPU

Negaila nei triūso, nei pinigų,So. Bostono pasirinkta kvota 
perpildyta! Surinkta $10,638.42, kad lietuviai įsigyja tokią dide- 
Jėzaus Nukryžiuoto Seselių 
naujam namui pirkti, Brockto
ne.

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETR1STAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway 

Se. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

lę ir naudingą įstaigą. Per jos 
atidarymą, Darbo Dienoje, 
kiekvienas džiaugsis ir didžiuo- 
sis prie jos pirkimo prisidėjęs.

Garbė visai mūsų apylinkei.; 
ypač tiems, kurie dirbo ir au-j 
kavo šios prieglaudos įsigiji
mui. Pirmi tame randasi Brock- 
toniečiai.

Prisidėjo kiek galėjo South 
Bostoniečiai; ypatingai kun. Al
bertas Abračinskas, kiti vieti
niai kunigai, vajaus komisija ir 
visi aukotojai. Sekantieji dar 
aukavo:

t Po $100. — Dr. Juozapas L. 
Pašakarnis, N. N., N. N.

$75. — N. N.
Po $50. — Kareivis Alfonsas 

Grabijolas, Bolesis ir Leonora 
Į Jakubauskai.

1

PALAIDOTAS. — Birželio 4 
rytą 7:30 vai., staiga mirė, 

Kazimieras Budreckis, 62 me
tų, savo namuose, 63 Thomas 
Park. Paėjo Šaukėnų parapijos. 
Amerikoje pragyveno 40 metų. 
Paliko žmoną Juzefiną (Mas- 
tauskaitę), seserį ir posūnį. Pa
laidotas ketvirtadienį, iš šv. 
Petro par. bažnyčias, 9 vai. ryte, 
Naujos Kalvarijos kapuose.

DARBININKAS

A Treat for Dad
No matter what else you plar, for 
Father’s Day, be sure to bake 
something extra-special for him— 
taese rich, tender rolls, spicy witli 
cinnamon, glazed with honey, and 
deliciously crunchy with nuts! Im- 
portant, too, these rolls take NO 
SUGAR, and they’re a quickie to 
make. No rolling or cuttir.g—just 
drop the dough Into muffin pans.

' 1

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME

Tel. TROvbridge 6330

J.RepsNs,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

IŠSIUNTINĖJO PAKVIETI
MUS. Kunigai primicijantai 
Bernatonis, Jakimavičius, Janu
šonis ir Jeskevičius, S. J., iš- 

; siuntinėjo savo artimiesiems už- 
kvietimus. Užkviečia juos į 
šventimus ir į pirmas iškilmin
gas šv. mišias.

Kun. Vladas Jeskevičius, S. J. 
šventinsis Tėvų Jėzuitų kolegi
joje, Weston, Mass., birželio 16 

'd. Jo primisijos bus Šv. Petro 
bažnyčioje, birž. 24 d., 11 vai. 
ryte. Jį pagerbti bankietas bus 
1:30 vai. p. p.

Deakonai Bernatonis, Janu
šonis ir Jakimavičius bus šven
tinami Šv. Kryžiaus Katedroje, 
birž. 24 d. Jų primicijos bus lie
pos 1 d. Paskutinias dienos pa- 

Po $25. — Jonas Casper, Lt. j ma-ldas seks bankietas pagerbti 
Al. Morkevičius, kareivis Albi- i kun. primicijantus Bematonį ir 
nas Ruka, Boston Beer Co. Janušonį.

p0 §20. _ N. N., N. N. ■ Kun- Jakimavičius laikys sa-
$15. — Paulina Lenčiauskie-!vo pirmas iškilmingas šv. mi

nė.
Po $10. — Stepo Dariaus’

Postas, Vincas Savickas, Helen 
Balsevich, K. ir O. Rusteikai, 
Mykolas Savilionis, 
Ona Bishop, Ona 
Marė Urbaičiūtė, 
Ardele pataskas.

Po $5. — Marė Mickevičiūtė, 
Julius ir Ona Siauriai, Klemen
sas ir Marė Čepaičiai, Blanche 
Joneika, Jurgis Razvadauskas, 
Ona Navickienė, Antanas Laba- 
laukis, N. N., Frances Norvilas, 
Moterų Merginų Kareiviams 
Remti skyrius dar pridėjo liku
sių $3.50.

Pranas ir Zofija Koriai $3.
Po $2. — Albina Jankunavi- 

čiūtė. Blanche Jarušaitis.

I

----------------------------— f

Roland ir 
Pasausytė, 

D. šliužas,

šias tėvų parapijos Šv. Ange- 
los bažnyčioje. Liepos 7 d. jis 
laikys mišparus Šv. Petro baž
nyčioje. po kurių įvyks jam pa- 
gerbtuvės.

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

Šią savaitę, artistas R. Juška 
užėmė So. Bostono High School 
salę parapijos metiniam koncer
tui, kurs įvyks lapkr. 18 d.. 3 v. 
po pietų.

Serve uiih cream cbeese for a dės- 
šert tbat’s different and delicious 
—Here’s just the type of s'.veets 
that men go for. Clip the recipe 
now and be prepared!

P. S. How about a breakfast sur- 
prise on Father’s Day—Spicy 
Honey Nut Rolls, piping’ hot ?

Spicy Honey Nut Rolls
10 tablespoons Spry 

cup honey 
teaspoon salt 
teaspoon cinnamon *4 teasi*oo:

% cup nuts, chopped

Blend 3 tablespoons Spry, honey, 
salt and cinnamon. Put in 12 me- 
dium-sized muffin pans...Sprinkle 
nuts on honey mixture...Sift flour 
ivith baking powder and salt... 
Cut in remaining 7 tablespoons 
Spry fine. Add milk, mixing to a 
soft dough...Drop dough on honey 
mixture in muffin pans ar.d bake in 
hot oven (425°F.) 20-25 minutes. 
Makes 12 medium-sized rolls.

2 eupe sifted flcur
3 teaspoor.s baking

powder
salt

1 cup milk

Gegužės 20 dieną Darbininkų ’ ne tik parėmėte radio progra- 
radio programos įvykęs kon
certas, Jordan Hali, Bostone, 
buvo tikrai sėkmingas. Suva
žiavo iš visos Naujos Anglijos 
lietuvių kolonijų rinktiniausi 
žmonės — dvasiškiai, profesio- 
nalai, biznieriai, amatininkai ir 
paprasti šviesūs darbininkai. 
Nėra galimybės visus išvardyti 
vardais, nes jų buvo beveik pil- Tobin, 
na svetainė, 
reitais metais ir daugiau, negu mavičiui, pirmininkui adv. Juo-i 

į kada nors lietuvių koncertuose —- ; - emu-: '

' yra buvę lietuvių, nežiūrint kas 
i ir kur yra rengę. Taigi buvo di
džiausias ir gražiausias, lietu
vių vardą keliantis koncertas, 

i Kaip prieš koncertą, taip ir po 
i koncerto ne tik lietuvių spau- 
i doje, bet ir anglų spaudoje tilpo leksandrui Ivaškai, Stasiui Moc- 
gražūs aprašymai. Anglų spau- kui, priėmimo komisijos pirmi-* 
dos kritikai labai gražiai atsi- ninkei Onai Ivaškienei ir jos'
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mą, bet taip pat prisidėjote prie 
pakėlimo lietuvių vardo — pa
rodėte, jog branginate meną ir 
savo artistus. Taipgi dėkojame 
visiems koncerto rengimo ko
miteto nariams, ypač Garbės 
pirmininkams: Senatoriams Da- 
vid I. Walsh ir Leverett Salton- 
stall. Gubernatoriui Mauriee J. 
___ ... kun. Pranciškui Jurui,: 

daugiau negu pe- adv. Jonui Grigaliui Dr. Jaki-i

!KroU’ienei už nuoširdžią pagal- 
j bą ekspedijuojont laiškus ir ti- 
kietų pardavimą.

Antanas F. Kneižys, 
Darbininkų Radio Programos 

Vedėjas.

★ Maskvos žinios skelbia, 
kad rusai-komunistai kon
troliuos pusę Vokietijos.
★ Prez. Truman išrinktas 

“1945 metų TĖVAS“. Ge
nerolas Eisenhower yra 
vadinamas “kilnusis šio 
karo tėvas”. Bing Crosby, 
vadinamas filmų pasaulyj

zui Cūniui. sekretorei p. Filiei-'1945 met1 tėvas- Yra ir ki’ 
jai Grendelytei, p. Antanui Pel-ltl sriči4 YPatingų tėvų, 
džiui, tikietų platininio komisi-įTas vardas duodamas ypa- 
jos pirmininkei p. Bronei Cūnie-; liūgam pagerbimui to as- 
nei. publikacijos pirmininkui mens tais ypatingais me- : f n 1 c«

i

Į___ , r_________r__________________

Jonui Romanui ir jo pageibi- tais.
ninkama — Jonui Kumpai, A-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Padėkos Laiškas

_____ _____ PARSIDUODA 2-jų šeimynų 
liepė apie mūsų artistus Anna pagelbininkams ir pagelbinin-j namas su 7-f kambarius. Geram 
Kaskas ir Rapolą Jušką ir taip- kėms. Tikrai nuoširdi padėka * stovyje, su visais įmprovemen- 
gi Mendelsohns trio, ] 
vadovavo p. Albina Antanaity
tė. Tai buvo koncertas lietuvių 
garbei ir pasididžiavimui. Svar
biausia, kad koncerte dalyavo 
artipilnė didžiulė Jordan Hali. 
Svetimtaučiai, ypač anglų spau
dos atstovai stebėjosi, kad tiek 
daug šviesių lietuvių įvertino 
savo artistus ir parėmė savo^ 
radio programą. Todėl didžiau-.

i šia garbė priklauso visiems 
kurie į tiems, kurie dalyvavo. Bet, su

prantama, visi negalėjo daly-; 
vauti. Labai daug mūsų rėmėjų, 
kurie negalėjo dalyvauti, pri
siuntė pinigines dovanėles kon
certą paremti.

Nuoširdžiai dėkojame visiems,1 
kurie radio programos koncerte 
dalyvavo, nes savo dalyvavimu

kuriam priklauso koncerto tikietų pla- į tais, 2 pečiai, steam-heat, storm 
i tintojams, nes 
. bavimu daug tikietų buvo iš 
anksto parduoda. Tikietų pla
tintojais lietuvių kolonijose 
buvo šie: Darbininko Adminis
tracija, p. Ieva Kudarauskienė, 
Felicija. Grandelytė, Antanas 
Daukantas. Jonas Romanas, Ci
ną Pazniokaitė, Feliksas Zalec- 
kas, Balch Pharmacy — Anta
nas Mickūnas. Bronė Cūnienė, 
Marijona Bartkevičienė, Alena 
Liolienė, Ona Ivaškienė, A. J. 
Namaksy, Elzbieta Nanartavi- 
čienė, Juozas Žemaitis, Marijo
na Gailienė, Marijona Karčiaus
kienė, kiti ir kitos. Visiems ir 
visoms nuoširdžiai 
už pasidarbavimą.

Bendrai dėkojame 
visoms, kurie kokiu 
prisidėjo prie šio koncerto su-

dėkingumu ir meile Kris-' ~ ___ _ t-.;0 rengimo ir jo sėkmingumo. Di
delė padėka priklauso ir kon-

Kun. A. Abračinskas. i certo artistams - Anna Kas
kas, Rapolui Juškai ir Mendel
sohns Trio 

i tytei, Mary Louise Homer ir
Antradienį lankėsi kun. Ka- Elizabeth Harnett. nes be jų 

zimieras Vengras, ką tik gr^ „ūoširdaus darbo ir talentingu- 
mo šis koncertas nebūtų taip 
sėkmingai praėjęs.

Finansiniai koncertą labai 
nuoširdžiai parėmė mūsų dva- 
__  , profesionalai, biznie
riai ir kilnios širdies darbinin
kai. Vieni jų įsirašė Garbės 
Globėjais, įmokėdami po dvide
šimt penkius dolerius, kiti — 
Globėjais, Įmokėdami po dešimt 

. dolerių, dar kiti — rėmėjais — 
ipo penkius dolerius ir mažiaus, 
i Mes visų jų vardus skelbiame 

Grįžo Iš Kariuomenės j radio programose. Pažymėsime j 
-------------- tiek, kad šįmet Garbės Globėjų, 

Pirmadienį, gegužės 4 dieną Globėjų ir rėmėjų skaičius yra 
grįžo iš kariuomenės “Darbi-, didesnis už pereitų metų. Dar 
ninko” administracijoje dirbu-j ir po koicerto gauname pinigi- 
sios Onos Tuleikaitės vyras R- nes dovanėles su gražiais linkė- 
Bishop, kuris Dėdės Šamo tar-Ujimais, kad ši programa išsilai- 
nyboje išbuvo 4 metus ir lOjkytų ilgiausius metus. Taigi vi- 
mėnesių.-------------------------------- įsiems koncerto ir radio progra-

Ona Tuleikaitė ištekėjo už ; mos rėmėjams tariame tikrą 
Mr. Bishop gegužės 25, 1941 m.' lietuvišką AČIŪ! 
ir augina dukrelę Caroll. į Taipgi nuoširdžiai dėkojame'

Pp. Pranas ir Ona Tuleikiai “Darbininko” spaustuvės dar-, 
yra nuoširdūs “Darbininko” bininkams — Jonui Kumpai, j 
prieteliai ir rėmėjai. Kaip duktė Stasiui Griganavičiui, Feliksui 
Ona. taip ir pp. Tuleikiai džiau-' Simanavičiui už gražų spaudos 
giasi susilaukę žento iš kariuo- darbų atlikimą, admin. p. A. 
menės, kuris garbingai buvo at- Peldžiui. ir taipgi Admimstra- 
leistas. j cijos sekretorei poniai Onutei

tik jų pasidar- j windows, hard floors. 8,700 pė-
■ ■ ■ dų žemės, Atsišaukite “Darbi

ninke” ŠOU 2680. (12)

REIKALINGA darbininkas 
kepti lietuvišką duoną taipgi 
turi mokėti kepti ir rolls. Va
landos pagal susitarimo. Į sa
vaitę reikia dirbti 48 valandas. 
Alga — $55.00 į savaitę. Darbas 
pastovus — dabar ir po karo. 
Atsišaukite laišku ar asmeniai: 
Mr. J. Tamašauskas, 8 Ames 
St., Lovvell, Mass. (4-22)

Brangieji Kristuje:
Širdingai ačiū visiems, 

prisidėjo prie vajaus dėl Seselių 
naujo namo Brocktone. Per jū
sų dosnumą mes sukėlėme su
virs $10,000. Tai buvo didelis 
darbas ir sėkmingai užbaigėm.

Tik keturios savaitės atgal 
mes pradėjome vajų. Pradžioje 
gegužės mėnesio, mes išaiški- 
nom dalykus ir prašėme, kad 
jūs sukeltumėte $10,000. Dau
guma manė, kad mes niekad 
neatsieksime tikslą ir pasiryži
mą. Malda ir vieningas darbavi
masis per keturias savaites nu
veikė didelius dalykus. Mūsų 
“sapnas” išsipildė. Jūs suauko
jote suvirš $10,000.

Pirmiausia, noriu viešai ištar
ti širdingą ačiū mūsų dangiškai 
Motinai Marijai. Aš esu tikras, 
kad Ji buvo mūsų didžiausioji 
užtarytoja šiame darbe. Gegu
žės mėnesis yra Marijos mėne- 
sis ir aš žinojau, kad Ji mūsų 
neapleis. Štai nuo pat pradžios 
vajaus aš padėjau tą darbą jos 
rankose. Ne vieni, bet su Mari
ja. mes darbavomės. Ačiū tau, 
Marija, kad mums padėjai at
siekti tikslą.

Iškilmingai Apvaikščiojo 
Dievo Kūno šventę

Sekmadienį, birž. 3 d., 2:30 v. 
po pietų įvyko Mišparai ir pro
cesija. Celebrantu buvo kun. K. 
Vengras, MIC. iš Argentinos; 
deakonu kun. A. Krasauskas, 

I O.F.M., iš Syrijos; subdeakonu 
kun. Saulėnas. Procesijoje — 
kun. Dr. K. Urbonavičius atgie
dojo pirmą Evangeliją, antrą, 
trečią ir ketvirtą atgiedojo dea- 
konas, subdeakonas ir celebran
tas. Seselės papuošė altorius ir 
paruošė daug jaunimo procesi
jai. Žmonių buvo pilna bažny
čia. Mišparus atgiedojo choras, 
vadovybėje artisto R. Juškos. 
Giesmes giedojo visi žmonės.

Kun. Virmauskis dėkojo žmo
nėms, jaunimui ir vaikams už 
gausų į pamaldas susirinkimą, 
kunigams svečiams, kun. Alber
tui Abračinskui ir Seselėms už 
papuošimą altorių ir procesijos.

I

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

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:

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

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

Trečiadienį, 9 vai. ryte, įvyko 
šliūbinės šv. mišios jaunavedžių 
Petro Senutos ir Birutos Matu
laitytės intencijai.

dėkojame

sveikatos ir laimės malonėmis. 
Su

tuje,

LANKĖSI

iš Argentinos.
Lankėsi Liet. Vyčių tėvas My

kolas Norkūnas. Atsilankymo 
proga apdovanojo “Darbinin
ko” štabą, savo rankomis pa- gį^iaį 
darytomis lazdomis.

Lankėsi St. Perekšlis iš Athol.
Mass. Atsilankymo proga at
naujino metams “Darbininką”.

Ketvirtadienį lankėsi Marijo
nų seminarijos prof. kun. M. 
Urbonavičius, MIC.

i I

visiems ir 
nors būdu

Albinai Antanai-

PARSIDUODA 3 šeimynų na
mas, 74 Dix St., Dorchester, 
Mass., po 6 kambarius. Visi mo
derniški įrengimai. Atsišaukite 
pas M. Mockajietrį. 385 Park 
St., Dorchester, Mass. ant 3 lu
bų. (4-8-11)

r
Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

326.328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Factory to you
$85.00 up 

32.00 up

258 West Broadway,

VINCAS BALUKONIS, 
Savininkas

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

;

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wave.

Tel. ŠOU. 4645

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

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

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

Other permanents from $5. to $50.
Luxurious Waxes Sėt VVhile You Relax in 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON 

738 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist always present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thuraday Evenings

Aną sekmadienį, po geguži
nių pamaldų įvyko Amžinojo 
Rožančiaus draugijos susirinki
mas. Nutarė aukoti po dvasinę 
puokštę ir pininginę dovaną vi
siems penkiems mūsų primici- 
jantams.

Kun. Virmauskis padėkojo ir 
Į pagyrė draugiją už aukas kuni- 
! gams primicijantams ir Jėzaus 
Į Nukryžiuoto Seselėms naujam 
' namui pirkti, Brocktone. Jis 
kvietė draugiją padėti sėkmin
gai surengti parapijos metinį 
koncertą, kurs įvyks So. Bos
tono High School gražioje sa
lėje. Programa surengti yra 

’ kviečiami pianistas - kompozi
torius V. Bacevičius, art. R. 

Į Juška ir choras.
i

Išvyko Rekolekcijoms

Šios savaitės pabaigoje ponia 
F. Aukštikalnienė. (kun. Pr. 
Aukštikalnio motinėlė), gyv. 
Hecla St.. Dorchester. Mass., iš
vyko į Seselių Vargdienių vie
nuolyną, Putnam. Conn., kur 
yra rengiamos sezoninės mote
rims rekolekcijos.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Ačiū klebonui, kad jis davė 
man progą vesti tą vajų.

Ačiū visiems — draugijoms, 
profesijonalams. biznieriams, o i 
ypatingai Jums. Brangieji dar-! 
bininkai, parapijiečiai už jūsų! 
aukas.

Tikrai buvo malonu ir links
ma darbuotis, kada žmonės taip 
gražiai prisidėjo. Per šį vajų 
Jūs parodėte kiek tai galime 
nuveikti, kada visi dirba iš vie
no. Be jūsų pasiaukojimo ir 
nuoširdumo nieko nebūtume nu
veikę. Aš pasėjau sėklą. Dievo 
malonė su Jūsų pagalba atnešė 
gražų vaisių. Jūs palikote gražų 
pavyzdį dėl ateities. Dirbkime 
iš vieno ir toliaus.

Kada Jūs matysite Seselių 
namą, kurį Jūs padėjote nu
pirkti su Jūsų aukomis, tai tik
rai džiaugsitės. Tai bus visados 
lietuviams gražus paminklas 
Jų vieningo darbavimosi ir nuo
širdumo. O Seselės dabar galės 
veikti plačiau Jų gražų darbą— 
prižiūrėti biednus, senelius, ser
gančius. našlaičius ir mokyti 
vaikučius.

Jūsų aukos tikrai yra įvertin
tos ir Seselės visados atmins 
Jus savo maldose.

Seselių vardu, ir nuo savęs, 
tariame Jums širdingą ačiū!

Lai Dievas laimina Jus visus

Išvažiavimas t

Didžiausį išvažiavimą rengia 
STEPONO DARIAUS POSTAS.No. 317, A. L. 

Birželio-June 24, 1945, 
KEISTUČIO DARŽE 
Pradžia 12:30. Bus geriausia muzika.

Visokie valgiai. Minkšti ir kieti gėrimai. Prie įžangos dova
nos bus duodamos. Bus įvairių žaislų su laimėjimais. Pelnas 
skiriamas grįštantiems kariams. Kviečiame visus ir visas 
atsilankyti kuoskaitlingiausiai ir paremti naudingą darbą. 

STEPONO DARIAUS POSTO KOMITETĄ«.
* ”5

Monuments
Markers

All lettering and delivery 
anywhere in New England 

Writc for catnlog

Memorial Granite Co., Ine.
159 Hancock Street 

Quincy, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKfi 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

!

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Masa. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt} 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609

POSTAS.No
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ro vadai pasirašo besąlyginio pasidavi-

KEW BRITAIN. CONN. įvykusio parapi- 
koncerto. kuris 

S šimtus dolerių 
Pranešėjas pa -

RYTINIU - _ ~—
VALSTYBIŲ ŽINIOS

Liūdna Žinia
Praėjusį šeštadienį mirė kun. 

Juozo J. Matučio tėvas Leonas 
Matutis. gyvenęs Stamford. 
Conn.

Prieš pusė amžiaus, velionis 
Ikonas Matutis gyveno New 
Britain. Conn. ir daug prisidėjo 
prie Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos įkūrimo.

Nūngi. jam mirus, daug senų 
draugų ir pažįstamų gailisi ir 
liūdi veterano parapijiečio ir iš
reiškia giliausius užuojautos 
žodžius visai Matučių šeimai.

pranešimas iš 
jos jubiliejinio 
davė parapijai 
gryno pelno,
reiškė, kad tas }>elnas tai ne lie
tuvių dėka sukeltas, bet kita
taučių. Toks pranešimas neati
tinka tikrenybei, nes koncerte 
buvo dauguma lietuvių, o tik vi
sai mažai kitataučių. Gal ir bu
vo kitataučių, kurie tikieto auka 
prisidėjo, bet jie į koncertą ne
atėjo. Tačiau mes, parapijiečiai 
dėl tokio neapgalvoto praneši
mo nenuleiskime rankų nuo vei
kimo. Susiraminkime Kristaus 
žodžiais: "Viešpatie, atleisk
jiems, nes jie nežino šą daro”, j 
arba nežino ką sako.

T iesa Mylįs. I

kun. kun. J. Fenzel, kun. S. J. 
Gartska, kun. J. Shrepshins- 
kas, kun. dr. V. Martusevičius, 
kun. L. Krajewsky, kun. P. 
Mockus, prelatas NcCormack, 
kun. A. Degutis, kun. V. Ažu- 
kas, kun. J. šukevičius, kun. J. 
Bagdonas, kun. K. Rakauskas, 
mayoras Edgar Lewis, adv. D. 
Balitas, kleb. kun. K. Klevins- 
kas ir daug kitų pasaulionių.

Didelė garbė priklauso Šv. 
Pranciškaus parapijos parapi
jiečiams už savo klebono pager
bimą.

Gyvuok klebone kt»ilgiausius 
melus šv. Pranciškaus parapi- 

Vie/ias iš dalyvių.

Garso" Redaktorius 
Philadelphijoj

LVC Susirinkimas
Birželio 1 dieną. Lietuvių Vei

kimo Centras turėjo svarbų su
sirinkimą. kuriame tartasi bė
gamais jubiliejinio pikniko rei
kalais. kad visa sėkmingai pa
vyktų.

Tai bus grandioziškas jubilie
jinis piknikas. įvykstantis bir
želio 17 dieną. Schutzen Parke.

Visi parapijiečiai ir kitatau
čiai ruošiasi jame dalyvauti.

Istorinis momentas — Voki 
mo sutartį Alijantams.

NEW HAVEN, CONN

WATERBURY. CONN

T riduumas
Tėvas Aukštikalnis. S. J., va

dovaus triduumo pamaldose 
prie Švenčiausios Jėzaus Šir
dies. birželio 6. 7 ir 8 dd.

Birželio mėnuo pašvęstas Švč. 
Jėzaus Širdžiai, dėl to pasitiki
ma, kad pamaldūs žmonės skai
tlingai dalyvaus tame triduume. 
pelnydami gausių malonių ir 
Dievo palaiminimo. A.

Gegužės 20 d. Šv. Juozapo lie
tuvių par. bažnyčioje 55 vaiku 
čiai — 25 mergaitės ir 30 ber
niukų priėmė Pirmą Šv. Komu
niją laike šv. mišių. Kleb. kun. 
J. Valantiejus pasakė atititnka- 
mą pamokslą. Altoriai buvo 
gražiai papuošti.

Po pamokslo įvyko palaimini
mas švč. Sakramentu.

Gegužės 26 d., įvyko iškilmin
gos vestuvės Juozo Mačiulaičio 
su Alena Klimaite. Jaunuosius 
prie altoriaus palydėjo net 4 
poros. Moterystės Sakramentą 
suteikė klebonas kun. E. Gra- 

' deckas. J bažnyčią susirinko 
I skaitlingai jaunųjų giminės, 
draugai ir pažįstami.

Jaunųjų tėveliai ponai Klimai 
ir Mačiulaičiai iškėlė šaunias 
vestuvių vaišes parapijos sve
tainėje, į kurias atvyko gimi
nės. draugai ir pažįstami, ir 
malonioj nuotaikoj visi svečia-

PENNSYLVANUOS ŽINIOS
Pagerbė Kleboną - Jubiliejatę

liau svečių pasveikinti mūsų 
kleboną, jo Sidabrinio Jubilie
jaus proga.

Trečią valandą po pietų įvyko 
Gegužinė procesija ir apvaini
kavimas P. Švč. stovylos. Dėl 
blogo oro procesija 
nyčioje. Procesijoj

Philadelphia, Pa. — Gegužės 
20 d. vietiniai veikėjai, kad da
vus progą visiems pasidžiaugti 
Alijantų j>ergale Europoje, ir 
kad paminėjus Lietuvos Stei
giamojo Seimo 25 metų sukaktį,* 
Šv. Jurgio parapijos svetainėje 
suruošė gražią ir įdomią prog
ramą, 
buvo 
Matas 
Pa.

i 
I

Principaliu kalbėtoju 
“Garso” redaktorius p. 
Zujus iš Wilkes Barre,

Gegužės 17 d., iš vokiečių ne
laisvės išlaisvintas, karys Jonas' 

i Sasnauskas grižo pa^ savuosius į 
į Philadelphią.

Kadangi jaunieji yra visiems

Minersville, Pa. — Gegužės 27 
d. Šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijos klebonas kun. Kazimie
ras Klevinskas minėjo savo 25 
metų kunigavimo sukaktį. Tą 
dieną 11 vai. rytą atnašavo iš
kilmingas šv. mišias. Jam asi
stavo kun. Juozas Karalius iš
Shenandoah. kun. Babechs iš,mokyklos vaikučiai, 
Minersville, ir kun. šukevičius i merginų Sodalicijos. 
iš Tamaąua. Kun. dr. V. Martu-' anglų kalba pasakė 
sevičius iš Philadelphia pasakė; nų vizitatorius, 
atitinkamą pamokslą, šeši kuni- man. OFSi. 
gai buvo sanktuarijoj, tarp ku
rių buvo ir kun. dr.

įvyko baž-l 
dalyvavo Į 

moterų iri 
Pamokslą1

Pranciško-
kun. T. Grass-

Karštas Lietuvos tėvynainis, 
Juozas Jakimavičius 
dienomis padovanojo 
"Timeless Lithuania” 
knygynui.

šiomis 
knygą 

viešam

T.

Iš šv. Rožančiaus Draugi
jos Susirinkimo, 

kuris įvyko birželio 3 dieną, 
rapijos salėje. Perskaičius 
reito susirinkimo užrašus ir 
svarsčius

I
pa- 
pe- 
ap- 

draugijos reikalus, 
eita prie naujų įnešimų. Kadan
gi šiais metais yra daug paren
gimų parapijos reikalams, jos 
auksinio jubiliejaus proga, tai 
nepriėmė naujų įnešimų dėl 
draugijos parengimų, bet visos 
narės pasižadėjo remti parapi
jos parengimus.

Draugija pareiškė gilią užuo
jautą kun. J. Matučiui dėl jo 
tėvelio mirties, kuris mirė bir- 
ž lio 2 d., ir paskyrė dvyliką 
dolerių užprašysiu! šv. mišių su 
egzekvijomis. Taipgi paskyrė 
iš iždo septynius dolerius šv. 
miš’ų aukai šv. Antano dienoj. ; 
sveikinant kun. Antaną Tamo- 
Tuną ir Įteikiant jam mažą pi-; 
niginę dovanėlę draugijos var
du.

Šia proga sveikinam kun. An
taną Tamoliūną ir bendrai vi
sus parapijos Antanus, linkime 
Sveikatos ir ilgiausių metui

I 
i

Gegužės 27 d. įvyko Federaci-' 
jos 22 skyriaus. Tėvų Savųjų ir 
BALF susirinkimai. Daug ats
tovų dalyvavo. P-nia Kanapkie- vosi ir linkėjo jauniesiem Ma
nė perskaitė visų trijų organi- čiulaičiam saulėto ir laimingo: 
zacijų nutarimus, p. M. Andri- gyvenimo, 
kytė perskaitė atsakymą į rezo-
liusijas Lietuvos reikalais, ku- gerai žinomi, nes dalyvauja vi- kun. M. Daumantas 
rias pasiuntė su 16 draugijų ir 
organizacijų parašais, p. Bar
kauskienė perskaitė padėkos 
laišką nuo Raudonojo Kryžiaus. 
Komp. A. Aleksis. pirmininkas, 
pakvietė svečią. F 
žiu rinkimo skyriaus vedėją, p.
J. Valaitį iš New Yorko kalbėti, kim sveikatos. Dievo 
Jis kalbėjo apie Lietuvos šelpi- ir saulėtos gyvenimo, 
mą. tremtinių šelpimą ir baisią 
Lietuvos nelaimę. Pažymėjo,

suomet lietuvių tarpe, taigi čių kunigų.
prieš vestuves sesutės ir abidvi P<> pamaldų atvyko ir iš to- 
motinėlės surengė svetingą
“shower party”, į kurią atsilan-; biskį stiprėti. P-nia Valičkienei 

>, kė labai skaitlingai žmonių ir -'ra veikli moteris, visuo-l
BALF drabu- jaunuosius gausiai apdovanojo. me* Prideda Pr*e visų parapi- 

Sveikinam jaunavedžius ir lin- Jos darbų, ir labai daug veikia 
palaimos Gyvojo Rožančiaus draugijoj ir 

Maldos Apaštalavimo draugijoj. 
'Ji gražiai išauklėjo sūnelį Sta- 

Prieš dvi savaites atgal Pra-į u^’ kuris yra vienas iš pa- 
kad Vokietijoje yra apie 350,- nas Luža ir jojo žmona gavo,vyzdingiausių jaunuolių ir alto- 
000 lietuvių tremtinių, kuriems pranešimą iš Karo Departamen- riaus tarnautojų. Savo maldose 
reikalinga skubi pašalpa. Ra- to. kad jųjų sūnus Pranas Luža prašykim Dievo sugrąžinti 
gino pradėti vėl drabužių rinki- netikėtai žuvo Vokietijoj. įVy. sveikatą p-nei Valičkienei. 
mą. ir ne tik drabužių, bet ir kus nelaimei šautuvus tikrinant. į.................
maisto rinkimą. ; 1

p. J. Valaitis taipgi atsakinėjo skaudžią žinią, 
į klausimus 
reikalu.

Komp. A. Aleksis

I
Ii 

Į 
kus nelaimei šautuvus tikrinant, j Kadangi šią vasarą nebus ren- 
Prano seni tėveliai, išgirdę šią gjamas parapijos naudai pikni- 

yra labai susi- taj klebonas lanko parapi- 
mylimo sū- jječius, rinkdamas aukas dėl su-Lietuvos šelpimo graudinę dęl savo 

naus nelaimės, 
pakvietė P -

kėlimo sumos, kuri paprastai
Pranas jau yra 6 jaunuolis iš uždirbama vasarinio parengimo 

kun. Dr. Bogušą sukalbėti mal- mūsų kolonijos, kuris savo gy-'metu. Klebonas labai džiaugia
si. kad parapijiečiai jojo dar- 

. buotę remia. M.
dą už žuvusį mūsų karį J. Ba- vybę paguldė už šios šalies ide-! 
kutį. alus, jos gerbūvį ir demokrati-

Aukų Federacijai pridavė šie: ją: taipgi už visas tautas, ku-i 
Apaštalavimo Maldos draugija ries buvo priešų prispaustos, iri 
$1.20: šv. Onos — 55c.: Moterų už savo tėvelių žemelę Lietuvą.; 
Sąjungos — S2.25: Jėzaus Kan- Šioj gilioj liūdesio valandoje 
čios — SI.15: šv. Juozapo Mal- reiškiame pp. Lužam ir visai 
dos — $1.00; ALRKS 91 kp. šeimai gilią užuojautą. Lai ge- 
$2.25: Tretininkų — SI.50. Viso rasis Dievas sustiprina ir su- 
S9.90. Federacija 
visiems aukotojams.

BRIDGEPORT, CONN

Lai būna gili užuojauta kun. 
J. Matučiui, jo mylimai motinė
lei ir visai jos šeimai, netekus 
šeimos tėvo bei vyro. a. a. Leo
no Matučio. Lai velionio 
būna amžinas džiaugsmas 
gaus karalijoje 1

vėlei
dan-

Birželio 3 d.. Choro kamba
riuose įvyko kortavimo pramo
gėlė. kurią suruošė Moterų Są
jungos kuopa. Toji kuopa labai 
daug veikia. Jos daug neuždir
ba, bet nuostolių neturi.

yra dėkinga teikia suraminimą. Prano vėlei 
! lai suteikia amžiną atilsį dan- 
' gu je.
I
I.

Birželio 17 d., trečią valandą 
po pietų, parapijos svetainėj į- 
vyks labai svarbios prakalbos 
Lietuvos reikalais. Kalbės 
BALF rūbų vajaus vedėjas. Jo
nas Valaitis iš New Y’ork ir ki- 

I ti. Šios prakalbos labai svarbios. 
1 nes išgirsite daug svarbių daly
kų Lietuvos reikalais. Laike šių 
prakalbų išgirsite ir apie sušel-- 
pimą Lietuvos žmonių nuo karo 
nukentėjusių.

Nemaloni Padėka
Birželio 1 d., parapijos salėje 

įvyko LVC susirinkimas, kurio 
tikslas buvo paskirstyti darbi
ninkus parapijos jubiliejiniam 
piknikui, kuris įvyks birželio 17 
d., Schutzen parke.

Šiame susirinkime padarytas

Birželio 10 d. įvyks Šv. Juoza
po parapijos pirmas piknikas 
Linden parke. Union City, Conn. ■ 
Gros Viktoro Zembroskio or-J 
kestra. Kviečia visus dalyvauti.- 
Kasmet parapijos piknikai buvo 
gausūs ir sėkmingi. Tikimės. ■ 
kad ir šiais metais — ateinantį 
sekmadienį — gausiai dalyvau
sime. Korespondentas.

CIVE N0W.
GIVE MORE

Dėl netikėtos mirties mylimos 
dukrelės Eunice, visi giminės, 
draugai ir pažįstami reiškia gi
lią užuojautą pp. S. Zarauskam. 
gyv. New Britain. Conn. pp. Za-
rauskai yra gyvenę mūsų mies- Praeitą šeštadienį pasibaigė 
te per ilgus metus. Taigi visi labai sėkmingai parapijos me- 
jiems atjaučia šioj skaudžioj tinis bazaras. Žmonių paskutinį 
valandoje. Lai Dievo angelai vakarą atsilankė gana daug, 
mažąją Eunice danguje globo- Parapijiečiai, parapijos jauni- 
ja, kurių tarpe ji dabar randasi, mas ir parapijos kunigai daug 

________ darbavosi.
Kotrinai Valičkienei padaryta 

rimta operacija Sv. Rapolo ligo- čių parapijiečių kai kurie 
ninėje. ir jau ligonė pradėjo po ligoninSsc Linkčttaa 

sveikti ir vėl linksmai savo 
1 mose gyventi.

! Jau tenka sutikti lietuvių, pa
rapijos jaunimo, sugrįžusio iš

Šį pavasarį daug yra sergan- 
net 
pa- 
šei-

KIEP YOUR
RED CROSS anapus jūrų. Vieni, sako, pasi-'
JTH/SS/DE liksią šioje šalyje, kiti vyksią j

Pacifiką.

Vakare, pagerbti mūsų myli-
Končius. mą kleboną kun. K. Klevinską 

ir kitatau-' įvyko šaunus bankietas. Daly
vavo daug svečių kunigų ir pa
saulionių. ypač parapijiečių. 
Kun. P. Česna pradėjo bankietą 
malda. Laike vakarienės grojo 
Krasnickų šeimos orkestrą. 
Bankieto rengimo pirmininkas 
Dr. J. Paulauskas pasakęs įžan
ginę kalbelę, kuria supažindino 
visus su vakaro tikslu, pakvietė 
toastmasteriu kun. V. Nanortą 
iš Hazelton. kuris juokeliais pa
įvairindamas, labai gražiai pra
vedė programą.

Gražias kalbas pasakė, svei
kindami ir linkėdami Jubilieja- 
tui ilgiausių metų. adv. V. Bali- 

| tas, kun. J. Karalius, kun. S. | 
Dobinis, teisėjas James Curran. i 
Kalbų tarpuose mokyklos vai-; 

; kučiai. Seserų mokytojų išmo-i 
kyti. gražiai padainavo ir pašo-] 
ko. Ypatingai gražiai sveikino i 
Jubiliejatą kleboną vaikučiai. I 
Mūsų įvairios draugijos per sa-į 
vo atstovus įteikė klebonui kun.; 
Klevinskui dovanas.

Baigiant programą. Jubilieja- 
tas kleb. kun. K. Klevinskas 
nuoširdžiai dėkojo broliam ku
nigam už atsilankymą; dėkojo 
bendrai visiems už sveikinimus, 
linkėjimus ir dovanas, ypač sa- 

■ vo parapijiečiams už suruoštą 
bankietą. sveikinimus, linkėji
mus ir dovanas. Jis prašė Die
vulio. kad jam ir toliau leistų 

j darbuotis Šv. Pranciškaus para- 
j Pijoj.

Vakarienė buvo tikrai šauni. 
Garbė priklauso Sodalietėms už 
malonų patarnavimą, r 
garbė kun. K. Rakauskui, kuris 
viską prižiūrėjo. Jis daug prisi
dėjo ir prie šio bankieto suren
gimo.

Prie garbės stalo sėdėjo šie: 
kun. P. Česna, kun. V. Nanorta, 
Dr. J. Paulauskas, adv. V. Bali
tas, kun. J. Karalius, kun. S.

; Dobinas. teisėjas James Curran, 
kun. T. Grassman, kun. Ežers-

I kis, kun. A. Šimkonis, kun. E.i
i J. Shanakon. kun. J. Laudolfi, 
kun. C. Gaudinskas, kun. M. 
Matsko. kun. G. Degutis, kun. 
V. E. Kapuchinckas, kun. M. 
Leschinsky, kun. S. P. Babiarz, 
kun. A. Gay, kun. A. Šimkus.

Vietiniai veikėjai, prašydami 
južtarti pavergtą Lietuvą, pa
rsiuntė San Francisco konferen
cijai atitinkamą rezoliuciją. 
Šiomis dienomis p. Kristopas 
Žemaitis, vietinių veikėjų sekre
torius. gavo nuo p. Stettinius, 
Jung. Valstybių valstybės de- 
partmento sekretoriaus ir dele
gacijos pirmininko, su jo paties 
parašu sekančio turinio atsaky
mą:
The United Nations Conference 
On I nternational Organization.

San Francisco, California
May 16,191(5 

Dear M r. Žemaitis,
I have received the sugges- 

tions submitted in your recent 
communication in eonneetion 
with the work o f the United 
Nations Conference on Interna- 
tional organization, and uish to 
ezpress to you my appreciation 
for your courtesy in bringing 
your viev's to my attention.

Sincerely yours, 
E. R. Stettinius, 

Chairman United Statės 
Delegation.

Mr. Christopher Žemaitis, Sec- 
retary American Lithuanian 
Organizations
1201 Grecn Street, Philadelphia, 
Pennsylvania.

NEWT0WN, PA.

A. Katauskas, J. Kaveckas, 
Mrs. A. Kupotas, Simonas Li- 
nauskas, Mrs. Baries Plitnik, 
Cpl. Jos. Puiship, Mrs. Joseph 
Putes, Mrs. Rogers, Josephine 
Safalauskas, Anna Shimkus, 
Kazimiera Tagminienė, Mr. and 
Mrs. Peter Truskauskas, Mrs. 
Adelle Žakas.

Po $1.00 — Helen Abrazinski, 
įFrances Alonis, Pauline Blavac- 
kienė, Ona Breivienė, Mr. M. 
Brunzis, Mr. Vincas Bundza, 
Mrs. A. Bunevith, Mrs. Lucy 
Bunevith. James Bucklev, 
Frances V. Chibas. Marilyn Cir- 
vinskas, Mrs. Angelą Condrate, 
Arlene Dirsa, Emilie Dusevičie- 

I nė, Mrs. Galetskienė, Mikalina 
Gelusevičiūtė. Eleanor Grant, 

l Mikolas Grenevičius, John Gul- 
bickas, Mrs. Julia Hearns, K. 
Judas. Mrs. John Kacavich, Ona 
Kaminskienė, Richard Kaselis, 
Mrs. Kašėta, Anna Kulunta, E- 

į lizabeth Kunsaitis, Mrs. Alex- 
i ander Kuzmickas, Elene Listai- 
tienė. Edward Marculaitis, Do- 

irothy Martunas, Mrs. Anna Mi- 
' kelaitis, Mr. and Mrs. B. Murck, 
I J. Matulevich. Petras ir Ona Pa- 
' levičius, Mrs. S. Palvičius, Mrs. 
i Anastasia Parolis, Mrs. J. Pa- 
tinskas, Elzbieta Pauliukonienė, 
Margaret Piragas, Mrs. Pusac, 
Martha Seilius. Mrs. Mary 
Sharkus, Mrs. Anna Starkus, 
Mrs. A. Stašaitis, Mrs. Stepa
nauskas, Mrs. Mary Štreimikis, 
Alex B. Tauras, Mr. and Mrs. 
Trunce, Mrs. Ann R. Valentine, 
W. Valinski, Mr. and Mrs. Zugz- 
da. Anna Zalieckas, Dorothy 
Zalieckas. Mrs. Julia Zdrowski.

Dėkingumo maldoje jau sudė
jome ir visus šios parapijos ge
radarius, būtent, kleboną A. 
Petraitį, jo padėjėjus, ir visus 
aukotojus.

Priimkite dar ir per šitą laik
raštį

i

XX.

Worcesterio ir Šv. Kazimiero 
par. parapijiečiai savo bendra 
rinkliava Vilios Juozapo Mari
jos naudai pridavė daugiau
priežasties vilčiai greičiau sūdė-1 
ti užtektiną fondą mūsų staty-j 
bai. Minėta parapija prisiuntė 

o taipgi šių geraširdžių aukas:
825.00 — Vincas ir Agnės Pa

rulis.
Po $10.00 — Ona Antanavi

čius, Amelia Baltramaitis.
$6.00 — Anne Kendrtarvich.
Po $5.00 — A. Adamskis, A- 

dam Bagushinskas, Kazimieras 
Banis, Mr. and Greska and fa
mily, Mrs. Kuizinas, Mrs. Lan
džius, Mr. and Mrs. Michael Už-j 
davinis. Matilda Virbašius.

Jonas Gobkoskas $3.00.
Po $2.00 — Eva Ankstutis, 

Ona Antanavičienė, Mrs. K. Ar- 
dowich, Ona Čepulionienė. Mr. 
and Mrs. W. Delonis, Mr. and 
Mrs. Charles E. Germain, Mrs.

mūsų gilų ačiū. 
Jums dėkingos,

Šv. Kazimiero Seserys.

Šventovės statybai darbinin
kai renka ir siunčia medžiagą. 
Toji šventovė tai Vilios Juoza
po - Marijos koplytaitė. Darbi
ninkai tai mūs geradariai — iš 
arti ir toli. Medžiaga - gi. tai tos 
piniginės aukos tai statybai.

Į tų darbininkų garbės sąrašą 
įeina šitie nauji vardai:

Po $100.00 — Kun. K. Klevin
skas. Minersville, Pa., Kun. J. 
Lukšys, Shenandoah, Pa., A. A. 
atminčiai A. Poškos, Philadelp- 
phia. Pa., p. O. Jurgutienė. Phi
ladelphia. Pa.

A. A. atminčiai A. Vaitkevi
čiaus, Minersville, Pa. $500.00.

Po $25.00 — O. A. A.. Worces- 
’ ter. Mass.. O. M. Landis, Balti- 
Imore. Md., p. Martinkienė, 
{Scranton. Pa.. S. Žvigaičiai. Phi- 
: ladelphia. Pa.

Mr. P. Juronis, Brockton, 
Mass. $30.00.

J. Rajauckai, Philadelphia, 
Pa. $10.00.

Po $5.00 — A. ir U. Daukan
tai, Brooklyn. N. Y.. A. Čepo- 
' nienė. Chester. Pa., P. Žukaus- 
, kienė. Londonberry. N. H.. M. 
Adomienė. Brooklyn. N. Y.

Jurgelioniu Šeima. Worcester, 
į Mass. — $3.00.

Po $2.00 — R. šeputienė, 
Brooklyn, N. Y., C. Karosienė, 
Worcester. Mass.. K. Markunie- 
nė, Worcester, Mass.. K. Stat
kus, Worcester. Mass., Mr. and 
Mrs. R. Chestnut. Philadelphia, 
Pa., J. Laugalienė, Worcester, 
Mass., J. Mattrick. Worcester, 
Mass.

Po $1.00 — V. Liberis. Wor- 
cester, Mass., J. Poplis, Worces- 

, ter. Mass., I. Juknevicz, Worces- 
, ter, Mass.. T. Zalauskienė, Wor- 
cester. Mass., K. Žakas. Phila
delphia. Pa., M. Bernauckienė, 
Philadelphia, Pa., P. Tutkus, 
Philadelphia. Pa.. M. Žarskienė, 
Brooklyn, N. Y.

Nesiskelbią aukotojai $241.00.
Dėkonės maldose įtraukėm 

jau ir šituos geradarius. Savo 
kilnumu ir duosnumu stiprina
te mūsų viltį greit tą norimą 
koplytaitę statyti.

Jums dėkingos,
S r. Kazimiero Seserys.


