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Sekmadienį, vasario 28 
d., Šv. Petro lietuvių pa
rapijoj įvyksta Naujos 
Anglijos lietuvių katalikų 
Seimelis. Tos parapijos 
bažnyčioje, W. Fifth St., 
10 vai. rytą įvyks iškil
mingos šv. mišios ir pa-
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TRUMPAI SUGLAUDUS I

I 
mingos šv. mišios ir pa- Lisbonas (CIP) — Ne
moksiąs. Sesijos prasidės seniai Vatikano laikraš- 
1 vai. po pietų, bažnytinė- tis “Osservatore Romano” 
je svetainėje, W. Fifth St., savo skiltyse talpino ilgo- 
So. Bostone. Klebonas kus, moksliškus straips- 
kun. P. Virmauskis ir Sei- nius apie žmogaus ir vais- 
melio ruošimo 
nuoširdžiai

komisija tybės įgimtąsias teises, 
kviečia visus šių straipsnių svarbiau- 

lietuvius katalikus daly- šieji punktai, žinoma, sta- 
vauti pamaldose ir Seime- čiai prieštarauja 
lio sesijose. propagandos

Sveikiname Seimelio da- Trumpai suglaudus: 
lyvius ir linkime, kad jis 
nustatytų gaires visuome
niniam veikimui, kuris 
būtų Dievo garbei, mūsų 
krašto, mūsų tautos ir iš
eivijos gerovei!

nacių 
temoms.

Pereitą antradienį So
vietų Sąjunga minėjo sa
vo Raudonosios armijos 
25 metų nuo įkūrimo su
kaktį. Minėjimas buvo 
reikšmingas tuo, kad Sta
linas aiškiai pasakė ko 
siekia toji armija, būtent, 
prieš pirmąjį pasaulinį 
karą buvusios Rusijos že
mių.

Pažymėtina tas, kad 
Sovietų Rusijos pareigū
nai, minėdami Raudono
sios armijos sukaktį, ne
prisiminė jos įkūrėjo Le
ono Trockio.
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Reikia manyti, kad šiandiena čia gyvenantis lietuvis prisimins skaniuosius
Lietuves kenuotus kumpius bei kitas mėsas, ir štai tos mėsos gamybos rūmai 

Naciai reikalauja, Lietuvoje, laukia vėl savų šeimininkų, kurių neteko, nuo pirmosios bolševikiškos 
Taip laukia 

Naujosios Lietuvos pramonė savo nepriklausomo ir laisvo krašto šeimininkų. Pridėkime 
t. y. Didž. Vo- p0 centą Lietuvos Gelbėjimo Fondo iždan, o pagreitinsime ir palengvinsime Lie- - -j — - < < fl O CN AV>1 y«

War Menpower Komisi
ja duoda progą rinktiniai 
jaunų moterų grupei įsto
ti į W0WS 
Ordnance 
mokinus 
Youth 
Resident 
meadow,

National Youth Admi
nistracijos centre mokina 
jaunas moteris operuoti 
mašinas ir litavimo (wel- 
ding). Lavinimoi laikas 
maždaug nuo 6 iki 8 sa
vaičių. Išmokusios gauna 
darbus karo industrijoj, 
tarpininkaujant United 
Statės Employment Ser- 
vice.

Platesnių informacijų ir 
aplikacijų galima gauti 
bile kuriame U. S. Em
ployment Service ofice.

Women
Workers pasi- 

darbų National 
Administration 
Centre, Long- 

Mass.

1. Naciai skelbia, kad 
pagal Hitlerio “Naują 
Tvarką” valstybių susi- 
vienymas turi savyje tu
rėti visuotinas teises. Va
tikano dienraštis atsako: 
“...pirmoji valstybės pa
reiga savo prižadus išpil
dyti”.

2.
kad kitos valstybės savęs okupacijos ir neatgavo naciams įgyvendinus antrąją okupaciją... 
išsižadėtų “Naujosios Lietuvos pramonė savo nepriklausomo ir laisvo krašto šeimininkų. 
Tvarkos”, f 
kietijos naudai, 
tore Romano” nesutinka: 
“Vienai valstybei neleis
tina įsigyti stiprybės, ieš
koti savo gerovės, 
atsiekiama kitos 
bes priespauda”.

3. Pagal nacių 
Tvarką” pavienių 
bių privatiniai 
turi būti paglemžti 
drai gerovei 
Vokietijos; pagal Vatika
no dienraštį: “Neteisėta 

lyra, kad ir vienos valsty-i 
bes nepriklausomybės pa

naikinimas... net ir tada, 
kada pirmosios valstybės 
gerbūvis to reikalautų”.

M
Osserva- tUVos išsilaisvinimą.

jei tai 
valsty-

I

“Naują 
valsty-

interesai
. ben-

Didžiosios

Vis Ieško "Kvislingo"— 
Išdaviko

ITALIJOS DARBININKAI
REIKALAUJA TAIKOS,I

I

Londonas, vas. 25 —R.e- 
uters, žinių agentūra pra
nešė, kad Milane, Italijo-1 
je, Fiat fabrikas yra didis į 
karo ginklų gaminimo' 
centras, ir nuolatiniai An
glijos lakūnų bombarduo
jamas.

Tautų Atstovai Pas
Popiežių

------------------------------------------------------------ *
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Sulaikė Vokiečius Tunisijoje
Londonas, vasario 25— aš jį nušausiu, jeigu jis 

Anglijos ir Amerikos ka- neišeis. Jis tęsė juokus iš 
riuomenės sulaikė 
čius netoli Thala, 
joje, po žiaurių 
dienų mūšių.

Vokiečiai 
karo ginklų 
mų. Afrikos
ruoja diena iš dienos. Vo
kiečiai, matomai, buvo 
tvirtai prisirengę atremti 
Amerikos ir Anglijos ka
riuomenių puolimus.

vokie- 
Tunisi- 
keletos

neteko daug 
ir sunkveži- 
kovos svy-

manęs, tai aš jį nušo
viau”.

i Žuvo 26 Lakūnai Armijos 
Lėktuvui Nukritus

Ginčas Dėl Racionavimo 
Baigėsi Žmogžudyste

Elvvood, lnd„ vas. 25 —

VVashington, D. C., vas.
• — Šiomis dienomis25

j Karo Departmentas pra
nešė, kad armijos trans
portiniam lėktuvui nukri
tus 26 lakūnai žuvo Pieti
niame Atlantiko vandeny
ne sausio 18 d. Vieno la
kūno kūnas buvo išmes
tas ant kranto.

Žuvo 13 Amerikos ir 13
Pereitą pirmadienį įvyko Britų lakūnų.

Senatas Už Telegraphų 
Įstaigų Suvienijimų

Washington, D. C., vas. 
25 — Jung. Valstybių Se-

pirma dėl racionavimo 
žmogžudystė. Tūlas Mor- 
ris Solomon, 48, užėjo į 
Harris Holmes, 50, krau
tuvę nusipirkti mėsos. 
Kada Holmes pradėjo
piauti mėsą, tai Solomon natas 42 balsais prieš 17
nenorėjo perdaug riebu- priėmė pasiūlymą suvie-
mų. Prasidėjo tarp Hol-(nyti Wertern Union Tele- 
mes ir kostumerio Solo- graph kompaniją su Pos- 
mon ginčas. Krautuvinin- ( tai Telegraph & Cable 
kas savo kostumeriui lie- System. Vadinasi, Sena- 

krautuvės, bet tas tik leidžia kompani- 
išeiti

Berne. Šveicarija, vas. 
25 — Popiežius Pijus XII 
priėmė Vengrijos ir Ar
gentinos atstovus ir turė
jo su jais pasitarimus.

Oficialiai nieko nepa- 
. _____ i apie pasitarimų

stybeje, sekma.dienį, vasa_! tikslą. Tačiau yra mano- 
rio 28 d. 7.55 iki 8:o0 vai.ima, Vengrija nori su- 
vakaro bus apžemdimas (įaryĮj atskirą taiką su ki- 

Black out. 1 isi žmonės tomis tautomis, gi Argen- 
turės laikytis nustatytų i tįna būtų tarpininkė tai- 
nurodymų.

! Sekmadienį "Black Out 
Mass. Valstybėje

rr

Boston, Mass. vas. 25
i Visoje Massachusetts vai- i ske]bta 
ctirHacolrm arlioni ...

pė išeiti iš 
tas vietoj 
juoktis.

Holmes 
klausydamas per
jo užmetinėjimų 
ėmiau revolverį, ir sakau tų.

sako:

pradėjo joms susivienyti, tačiau 
jos pačios turi susitarti ir 

“Besi-, padaryti sutartį, su ku- 
valandą ria Federal Communica- 
aš pasi-itions Commission sutik-

Indijos Vadas—Gandhi 
Arti Mirties

Bombay, Indija, vas. 25 
— Indijos vadas, Mohan-

Alijantai Bombardavo 
Sicilijos Uostą

vas. 25
Valsty-- 

bombar-' 
Messina. ‘

kos pasitarimams.
New Yorko Arkivysku

pas dabar taip pat yra 
atikane.
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Rusai Varosi Link Kievo
•5---------

• Lisbonas (CIP) — Če
koslovakijoje, Kurt Dalu
ege, užėmęs “Koriko” 
Heydricho pareigas, sus
tabdė visus katalikų ūki
ninkų sąjungos, kat. jau
nimo s-gos, moterų ir 
merginų s-gos, ir “Orei”
sporto sąjungos spaudos 
leidinius. Iš viso tos są
jungos leido per 20 leidi
nių, tarp kurių buvo du 
dienraščiai, ir plačiai 
iškaitoma8 savaitraštis — das K Gandhi> jau 15 die.

Katolicky Zemeletec . nų pjaįp nieko nevalgo ir
Tai paskutinis smūgis negeria. Jis pasninkauja, 

ilgoje eilėje įvairių prieš- kaip protestui prieš jo į- 
paudos priemonių. Iš pat kalinimą, 
pradžių naciai Čekoslova
kijoje bandė palenkti sti
prią čekų organizaciją — 
“Sokol” į savo pusę. “So- 
kolistai” nesidavė suve
džiojami. Kuomet Heydri- 
cnas tapo paskirtas čekų 
“apgynėjumi” jo pirmas 
žygis buvo tos organiza
cijos uždarymas. Susira
dęs eks-generolą Blahą, 
jis jam pavedė iš tų na
rių sudaryti čekų legijo
ną, bet nepaisant 

dencijų iš įvairių lietuvių kiaušių grąsinimų 
kolonijų. Talpinome tik bota’ » 1
ankščiau prisiųstas, ir 
būtinas. Kitos tilps sekan
čiuose “Darbininko” nu
meriuose.

Nuskandino Du Povandeni 
nius Laivus

Washington, vas. 25 — 
Amerikos laivynas nus
kandino du Japonų po
vandeninius laivus Pacifi- 
ko vandenyne.

Redakcijos Atsakymai
Washingtono Korespon

dentui. Redakcija talpina 
ir talpins minėtas žinias 
ir straipsnius. Nuoširdžiai 
dėkojame už bendradar
biavimą.

Šiame “Darbininko” nu- 
meryj negalėjome įtalpin
ti visų prisiųstų korespon-

mare .
EVERY 

PATDAY
C\l>£ BONU DAY

Londonas, vas. 25 — So
vietų Rusijos raudonoji 
armija varosi nuo Khar- 
kovo link Kievo, užimda
mi mažesnius miestelius 
ir visur nugalėdami vo
kiečius. Šiaurėje rusai ko
voja, kad atsiėmus Orei, 
kurį vokiečiai laiko tvir
tai apginklavę.

Pietų dalyje vokiečiai 
5 j Vokiečiai neatsilaiko prieš atkakliai kovoja prieš ru- 

> sovietų armiją.

Rusai Artinasi Juodosios 
Jūros

Hitleris Priversi# Okupuo
tų Kraštų Gyventojus 

Stoti | Karų

Londonas, vas. 25 —So- 
kariuome- 

Bombardavo gele- nė nuo Krasnodoro varosi

Cairo, Egiptas,
— Britų ir Jung.
bių karo lėktuvai 
davo Palermo ir
Sukėlė gaisrus ir eksplio- vietų Rusijos 
zijas.
žinkelio junginius ir uos- link Novorosysko Juodo- 
tus. kurie jungia Sicilija', sios jūros svarbaus uosto, 
ir Italiją. Nuskandino 
Ašies valtis.

NACIAI ATSTUMTI 14 MYLIŲ 
TUNISIJOJE

Anglijos vyriausybė jį 
areštavo praeitą vasarą, 
kada Indijoje buvo sukili-: 
mas prieš Anglijos val
džią. Jis reikalavo pilnos 
nepriklausomybės Indi
jai; kad britai visai pasi-į 
trauktų iš Indijos. Angli
jos vyriausybė nesutinka 
su tais reikalavimais. Į 
Gandhi kalėjime pasnin- |

Londonas, vas. 25 — Na- jai jos neliečiamybę, 
jcių Maršalo Rommel ka- C__Ll___ 1_____
i riuomenė
keturioliką
Amerikos ir Anglijos ka- jau yra davusi suprasti, 
riuomenės sulaukė dau
giau paramos, ir susitvar
kę pradėjo priešą vyti at
gal-

Svarbiausia nesusitari- 
buvo atstumta mo priežastis gali būti 

mylių atgal, dėl rubežių, nes Rusija

kad ji reikalaus rubežių 
tokių, kokie buvo nusta
tyti po pirmojo karo su 
Suomija.

savo
na-

sus. Stalinas įsakė 
kareiviams neduoti 
ciams nė valandėlės atsi
kvėpti, kol jie nebus išvy
ti iš Rusijos.

Britanija Bus Jung. 
Valstybių Agentu

Suomiai Hori Taikos Su 
Rusija

Amerikiečiai Bombardavo 
Japonus Solomonuose

Londonas, vas. 25 — Iš 
kauja. Indijos gyventojai . patikimų šaltinių gauta 
reikalauja, kad Anglijos žinių, kad Suomija nori 

viso- vyriausybė Gandhi išlais- ■ pradėti taikos derybas 
“šoko- vintų. i su Sovietų Rusija. Ji. kaip

sako, patiekė taikos sąly
gas per Švediją. Jos esą 
sekančios:

1. Pilną Suomijos nepri- 
i klausomybės pripažinimą, 
j 2. Nustatyma “garingų” 
rubežių. 3. Suomija pasi- 

į žada išreikalauti, kad Vo
kietija ištrauktų savo di
vizijas iš Suomijos. 4. 
Kad Švedija ir Jung. Val
stybės užtikrintų Suomi- jo liga nesanti pavojinga.

listai” nesirašė į legijoną. --------------------
Iš viso eks-gen. Blaha į- tė po Gestapo

' stengė išrikiuoti kokį 
šimtą ar du legijonierių, 
bet šių legijonierių Hey- 
drichas nedrįso siųsti į 
frontą Rusijoje. Didžiu-

|ma “
• (sporto 

vardu. Kai naciai patėmi- Kvislingo — išdaviko, ku- 
io šį dalyką, jie uždarė ris apgaudinėtų katalikus 
“orelistų” spaudą, pasta- čekus.

agentą 
kiekviename susirinkime.

Nors Daluege nujaučia, 
kad čekai slapta laiko sa
vo svarbesnius susirinki
mus, ir uoliai išpildo įsa- 

sokolistų” susibūrė į kymus, kurie paeina iš 
sąjungą “Orei” Londono, jis vis ieško

I

Jung. Valstybių laivynas 
praneša, kad Amerikiečių 
karo lėktuvai puolė japo
nus Solomon salų apylin
kėje penkius kartus ir 
kad japonai puolė Jung. 
Valstybių karo stovyklas 
tris kartus.

VVashington, D. C., vas. 
25 — šiomis dienomis su
sitarta, kad Britanijos 
Maisto Ministerija bus 
vienintelė mėsos ir mėsiš
kų produktų pirkėja Ar
gentinoj, Brazilijoj, Pa- 
raguay ir Uruguay dė 
Jung. Valstybių. Angli
jos karalijos, Kanados, 
Australijos, Naujos Ze
landijos, Pietinės Afrikos, 
Nevvfoundland ir Indijos.

Londonas, vas. 25 —Va
kar Adolfas Hitleris davė 
visiems suprasti, kad jis 
priversiąs visus okupuotų 
{raštų gyventojus stoti į 
kariuomenę ir lieti kraują 
už Vokietiją. Jis sakes, 
nesigailėsiąs svetimšalių 
gyvybių kautynėse, kur 
tiek daug kainavo vokie
čių gyvybių.

Iš to galima suprasti, 
kad Vokietijos nacių dik
tatorius yra desperacijoj. 
Jis yra nusiteikęs karo 
laukus nukloti paverg
tais žmonėmis. Jis neturi 
jokio pasigailėjimo kitų 
tautų žmonėms.

Lietuvis Klierikas
(LKFSB) Japonų užim

tose Filipinų salose yra 
vienas klierikas lietuvis. 
Amerikos kunigai darė 
žygių ji parsitraukti į 
Jungtines Valstybes, bet 
jau nespėjo. Nuo japonų 
užėmimo nieko apie jį ne
girdėti.

Darbininkų Radio Programa
Serga Churchill

Londonas, vas. 28 — 
Šiomis dienomis susirgo 
Anglijos premjeras Wins- 
ton Churchill. Jis turįs 
plaučių uždegimą. Tačiau

Šeštadienį, vasario 27 d., 2 vai. po pietų vėl turė
sime progą klausytis gražių lietuviškų dainų, muzi
kos ir pranešimų iš WCOP stoties, Boston, Mass.

Biznieriai, jeigu jūs norite, kad jūsų pinigas įdė
tas į skelbimus atneštų pelną, tai skelbkitės Darbi
ninkų Radio programoje. Skelbimus siųskite arba 
DIO, 366 Broachvay, So. Boston, Mass. Tel. SOUth 
asmeniai priduokite šiuo adresu: DARBININKŲ RA- 
Boston 2680 arba NORwood 1149.
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Sekmadienį, vasario 28 simų turėtų būti keliamas 
d., Šv. Petro lietuvių para-Į lietuvių kalbos klausimas: 
pi joj, So. Boston, Mass.,' namuose, viešuose susi
pyks Naujos Anglijos ‘ rinkimuose ir mokyklose. 
Lietuvių Katalikų Seime- [ Rajp jau žinoma. į Mas- 
lis. Kleb. kun. P. Virmaus- sachUsetts Valstybės 
kis nuoširdžiai priėmė kongresą yra. įnešta trys 
Seimelį ir kviečia lietu- būtent, dėl sve-
vius katalikus jame dal\- tįimų kalbų mokymo mo- 
vauti. ....... kyklose. tarp kurių ir lie-

Seimelis prasidės iskil- įUVįų kalba. Kongresma- 
mingomis šv. misiomis nag caneryt jr> sako, kad 
Šv. Petro par. bažn\ čioje lietuviai tuo labai mažai 
10 vai. rytą. Sesijos pra- rūpinasi. Jis gavęs labai 
sidės 1 vai. po pietų tos mažaį laiškų, kuriuose 
parapijos bažnytinėje sve- patartų ir prašytų Kon- 
tainėje, W. Fifth St. greso lietuvių kalbos įve-

Neabejoju, kad Seimelio dimo mokyklose bilių pri- 
ruošėjai pasiūlys daly
viams kalbėti ir planuoti 
kaip būtų galima daugiau 
išplatinti Karo Bonų, pa
remti Amerikos 
nąjį Kryžių, kaip 
giau veikti, kad 
Lietuva atgautų 
klausomybę, rūpintis po 
visą pasaulį išblašytų lie
tuvių šelpimu, ir kiti 
svarbūs klausimai bus iš
kelti. Tarpe tų kitų klau-

Raudo- 
sekmin- 
po karo 

nepri

imti. Tai būtinas reikalas 
turėti laiškus, nes tai sti
priausias 
prieš tuos, kurie 
neriams” nieko 
duoti.

Kongresmanas 
lauš G. Wondolowski iš 
VVorcester prisiuntė ‘Dar
bininko’ redakcijai tą bi- 
lių, kurį talpiname taip, į 
kaip yra oficialiai paduo-: 
tas.

argumentas 
“foreig- 

nenori

Stanis- I
I

HOUSE • • , Np. 639,
By Mr. Wondolowski of Worcester. petition of Stanislaus G. 

Wondolowski. Barcholamew J. Callery. Jr.. and others that 
teaching of the Lithuanian language be required in public 
schools in certain cases. Education.

THE COMMONVVEALTH OF MASSACHUSETTS

In the Year One Thousąnd Nine Hundred and 
Forty-Three.

AN ACT REQUIRING THE TEACHING OF THE LITH- 
UANLAN LANGUAGE IN PUBLIC SCHOOLS IN 

CERTAIN CASES.

2

i

Į^ąs, jeigu nori turėti sek-Į 
. jmių tarptautiniame pa

saulyje.
Boston Herald, vasario 

’19 d. š. m. laidoje įtalpino 
,p. Angelo Patri, įžymaus 
pedagogo, straipsnį apie 
reikalingumą mokėti ir 

i mokytis įvairių kalbų. 
Mes manome, kad tą 
straipsnį turėtų perskai
tyti kiekvienas tėvas, mo
tina ir vaikai, o ypatingai 
profesionalai ir visuome
nininkai.

Jis rašo:
“TEACHCHILD 
LANGUAGES

“Stupidity to Drop 
Study During War 
“Stupid people start 

and intelligent pecple are for- 
ced to end them. There need 
be no astenishment then vvhen 
stupid things are do.ne in war 
time. as invariably there are. 
One of them that troubles ma
ny thoughful teachers is drop- 
ping the study of foreign lang- 
uages in the schools as unes- 
sential subjeets.

“This war opened the world 
to the United Statės, forced 
her horizons beyond the oceans 
and brought the peoples of the 
earth to her living rooms. her 
schools, hospitals and indus- 
tries. Ali the world is now 
neighbor to this country and 
one mušt be able to tai k to 

. one’s neighbor in order to live 
intelligently beside him. We 
are going to need every lang
uage spoken on earth and ins- 
tead of dropping the few we 

' have been studying, we should 
be industriously leaming many 
m ore.

“The very best way to learn 
a language is to be born in the 
family that uses it. Next to 
that is 
among 
tongue. 
in school, 
when the power to learn lang-

Mistinio Kristaus Kūno Nariai

kad es- 
valdžios 
visų A- 

brolybė, 
sutverti

Hollywood žvaigždė Rita Hayworth, sveikina Fran- 
kie Sinkwich, Georgia Univ. žymų footbolistą, kuris 
atvyko į Columbia Pictures studiją filmų pagamini
mo reikalu.

their own language or suffer kyklose. Svarbu, kad Sei- 
the loss that misunderstanding mėlis tuo klausimu pasi- 
and dislike bring upon us. sakytų, ir taip pat lietu- 

'Too often in the past the viai parašytų laiškus 
Švietimo Komiteto na
riams, būtent: Senators— 
Edward M. Rowe (chair- 
man), Richard S. Bowers, 
Arthur W. Coolidge, Wil-

tis sukurti socialinę san
tvarką, kurioje religiniai 
universalinės žmonių bro
lybės idealai taptų žmoni
jos giminystės požymis, 
Nacionalė Krikščionių ir 
Žydų Konferencija jau 
per pastaruosius dešimt 
metų šiame krašte varo 

! sąjūdį žinomą kaip BRO- 
Į LYBĖS SAVAITĖ. Ta 
Brolybės Savaitė kas met 
vykinama savaitėje, ku-. 
rią minima gimtadienis 
Jurgio Vašingtono, šios 
Tėvynės tėvo, gi šiais me
tais ta Savaitė yra mini
ma vasario 19—28 dieno
mis.

Nūngi, tas nacionalis 
i idealas

v •

Po ilgų karionių su iš
naudotojais ir prispaudė
jais, kai Jungtinių Vals
tybių įkūrėjai revoliuci
niu karu laimėjo politinę 
laisvę trylikai kolonijų ir 
įkūrė nepriklausomą val
džią, jie pareiškė iškil
mingais žodžiais, 
minis Amerikos 
idealas turi būti 
merikos piliečių 
nes “visi žmonės
lygūs ir jų Kūrėjo apdo
vanoti kai kuriomis ne
pamainomomis teisėmis”, 
gi valdžios tikslas, kad 
“visiems užtikrinti laisvę 
ir teisingumą”. Tokis už
tikrinimas lygybės žmo- 4,^Ut.XX£X, UU.O J
nėms lygiais su kitais yra žmonių brolybės 
būtinas, nes visi yra vai- yra daugiau kaip idealas. 
kai bendrojo Kūrėjo ir pirmoje vietoje, tai yra 
Tėvo Dievo, ir kadangi ‘ Dieviškojo Kūrėjo inten-

būtinas, j------ —
kai bendrojo Kūrėjo

visi einame iš bendrojo! 
žmonių tėvo — Adomo, 
Tokis principas jungia ir 
tvirtina Amerikos tautą, 
ir dėl to ji šiandien yra 
galingiausia plačiame pa
sauly.

Plėsti fraternalius san
tykius ir jungti Jungtinių 
Valstybių piliečius, glau
desne vienybe darbuojan-

'ei ja, kad visa žmonija su
sijungtų brolybėje. Gy
vieji tos brolybės daig- 
menys yra pačios prigim
ties įstatyme, nes Dievas 
taip norėjo, kad visa žmo
nija eitų iš vieno bendro
jo tėvo Adomo, kad my
lėtų vienas kitą ir kiek
vienas savo artimą laiky
tų už brolį. Antroje vieto
je, viršum tos prigimto
sios brolybės, prasidėju
sios iš sutvėrimo bei kū
rimo, taip pat yra ir ant-

Europoje, Raudonoji ar
mija viena neša karo sun
kumus”. Tačiau visas pa
saulis žino, kad ir Angli- j gamtinė brolybė einanti 
ja ir Amerika davė ir duo- į§ Dievo Malonės. Gerasai 
da didelę pagalbą Rusijai. Dievas priėmė tvarinius

Tiesa, Stalinas pareiškė, Į kaip Savo vaikus, gi ta jų 
kad “Raudonoji armija• ■ - — -
visuomet gerbė visų tau
tų teises ir nepriklauso
mybę”. Bet 1940 m. ne kas 
kitas, kaip tik Raudonoji 
armija užgniaužė Lietu
vos ir kitų Pabaltijo vals

4 M
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children who talked a language 
other than English were made 
to feel themselves inferior to 
the children who špoke nothing 
būt English. That has cost us 
dearly. It is time now to encou- liam P. Grant. Represen- 
rage the chjldren to be bilinė-

! ual at least. And it is passing 
time that the school took stock 
of its language powers in

g,
terms of its children and
taught them the ūse of a for- ard,
eign tongue. using that of their Stanislaus G. Wondolows- 
family as a starting place.
“ Speak to me that I may know William F. Sullivan, 
thee”. ;

Taigi yra būtinas reika
las Seimelyj iškelti lietu
vių kalbos klausimą. Lai 
tėvai, profesionalai ir ben
drai jaunimas išsikalba ir 
padaro atitinkamas išva
das.

Pirmadienį, kovo 8 d., š. latūros (House) Speake- 
m., 10:30 vai. rytą, Room riu yra Rep. Rudolph F. 
480, Statė House, Bostone King. 
įvyks Statė Committee of Vadas 
Education susirinkimas Nolen. 
lietuvių kalbos klausimu Vadas 
viešose aukštesnėse mo- Neville.

o*.
vienybė su Dievumi eina 
dėl pralieto Jėzaus Kris
taus Kraujo. Dievo parė
dymu ne Adomo kraujas 
buvo reikalingas, nereikė
jo nė socialinių ar politi- 

vos ir kitų Pabaltijo vals-;nįų santykių, bet Jėzaus 
tybių nepriklausomybes. Kristaus Kraujas buvo 
Lietuva^ ir kitos Pabaltijo; reikalingas vienybės prin- 
valstybes niekad neišsiža- į cipui, kuriuo žmonija įei- 
des savo nepriklausomy-: na j antgamtinę brolybę, 
bės ir laisvės. Jųng. Vals-' „ , . „
tybės ir Anglija nepripa-; Kadangi Dievo Sūnūs 
žino ir nepripažįsta ne tik i taP°v Žmogumi ir prisiė- 
Vokietijos naciams, bet ir į “f žmogiškąją prigimtį, 
Sovietams Lietuvos ir ki-i^e v*sa zrnomJa gims
tu Pabaltijo kraštų. At
lanto Čarteris skelbia vi
soms tautoms laisvę ir ne
priklausomybę. Tą Čarte- 
rį, rodos, yra pasirašius ir 
Sovietų Rusija.

Stalinas užtikrino, kad! 
Čekoslovakija nebus pa
liesta.

Taigi nežiūrint kaip ir 
kas nekalbėtų, visų pa
vergtųjų tautų viltis yra 
Dievuje. Jos tvirtai tiki, 
kad demokratinės valsty
bės, ypač Jung. Valstybės 
ir jų vyriausias vadas 
Prezidentas Rooseveltas, 
laimėjusios pergalę, už
tars Lietuvą ir kitas šalis.

tatives — Fred A. Hut- 
chinson (House chair- 
man), Sven A. Erickson, 
Margaret L. Spear 
(derk), J. Phillip How- 

Clark B. Partridge,
Next to 

to live. in childhood. 
those who ūse the 
Failing this. learn it 

and begin early, 
S” 

uage is at its height. Waiting 
until high school age to learn 
a foreign tongue is disastrous. ( 

“We are fortunate in this 
country’ to have people among 
us who talk the language of 

, their ancestors. Their children 
should be encouraged to study 
that tongue ,master it. so that 
at least. they are bilingual. It 
is easier for a child bom into 
an Italian family to learn Ita- 
lian. the French child to learn 
French. the German. his fa- 
ther’s tongue. With the child
ren of the foreign - born pa
rents as a beginning. the clas- 
ses should be formed in school 
and taught by a teacher who is 
master of that tongue. one 

i born to it.
“What we vvant the children 

to learn is the power of com- 
munication: not the grammar, 
not the long lists of words. We 
want them to be able to talk 
about the weather and the price 
of cabbages and the wicked- 
ness of the laundry i n tearing 
the sheets. and the terrible 
high price of olive oil. In short. 
we want to make certain that 
our coming generation will be 
able to talk understanding to 
the visiting. or remaining, for- 
cigner at our door. We will 
have to do business vvith them 
and for that we mušt speak 
their language physicaily and 
spiritually. We have the mate I 
rial for a start in the schooL 
today and we ought to be smart, 
enough to make good ūse of it.

“It is atl very good to say 
the children mušt speak Eng
lish. They should. they do, and 
they will. Būt there are many 
vvithin our borders who speak 
other tongues and we mušt 
communicate vvith them in

I

Be it enacted by the Senate and House of Representatives in 
General Court assembled, and by the authority of the šame, as 
follous:

1
2
O o
4
5
6
7
8
€

10
11

Chapter seventy-one of the General Laws is hereby 
amended by inserting after section thirteen. as appear- 
ing in the Tercentenary Edition. the following new 
section:—

Section 1-jA. In every public high school having 
not less than one hundred and fifty pupils. the Lithu
anian language shall be taught upon the written re- 
quest of the parents or guardians of no t less than 
fifteen properly ąualified pupils. provided. said re- 
quest is made, and said enrolment is completed. before 
the preceding August first.

Šiais laikais įžymūs as-į neužtenka mokėti vien 
menys viešai kalba ir ra-į anglų kalbą, bet jie turi 
šo. kad Amerikiečiams!mokytis įvairių tautų kal-
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ki, Joseph P. Ferriter,
Ri

chard L. Hull, John H. 
Taylor, and Bartholomew 
J. Callery.

Laiškus adresuokite 
šiaip: Statė House, Bos
ton.

Senato Prezidentu yra 
Šen. Jarvis Hunt. Legis-

Senato Mažumos 
— Šen. William E.

House Mažumos
— Rep. Michael

Maskva, vas. 25 — Pe-;ir atgauti laisvę ir nepri- 
reitą antradienį Sovietų^klausomybę.
Rusija minėjo Raudono-j Tikrenybėje, Stalinas 
sios Armijos 25 metų įkū-; reikalauja ir kovoja už 
rimo sukaktį. Ta proga tai ką jis buvo gavęs po 
Sovietų diktatorius Stali- susitarimo su Hitleriu 
nas pasakė reikšmingą 1939 m. Tai aiškus Sovie- 
kalbą, dėl kurios kilo įvai- tų planas atgauti tas žė
riu kalbų ir nepasitenkini
mų.

Juozas Stalinas, iškėlęs 
Sovietų Raudonosios ar
mijos heroiškumą, apibu
dino Sovietų uniją. Nors 
jis pasakė, kad “raudono
ji armija buvo įkurta ne 
svetimiems kraštams už
kariauti, bet sovietų že
mės sienoms apginti”, ta
čiau, kada jis priėjo prie 
“išlaisvinamos” Ukrainos, j 
tai jis pareiškė, kad taip, 
pat dar lieka “išlaisvinti 
Lietuva, Latvija, Estija, 
Besarabija, Krimėja, Ka
relija ir Baltgudija”. Va-i 
dinasi, Stalinas aiškiai

I

i

I

ta -dieviškąjam Malonės 
gyvenimui ir tuo būdu su- 
sija su Dievumi. Ta sielų 
vienybė su Dievumi Jėzu
je Kristuje ir tuo pačiu 
sielų vienybė su kitomis 
sielomis per Jėzų Kristų 
sudaro Mistinį Kristaus 
Kūną, anot šv. Augustino 
žodžių: “Visasai Kristus
yra Jėzus Kristus ir visi

Tęsinys 5-tame pusi.

mes, kurias Rusija turėjo 
prieš pirmąjį pasaulinį 

~ ‘ t to
siekė pasitarimuose su 
Britanija ir Vokietija 1939 
m., ji to siekia ir dabar. 

Dabar kyla klausimas 
ką Sovietų diktatorius 
darys, jeigu jam pavyks 
atgauti Pabaltijo valsty
bes, pusę Lenkijos, Besa
rabiją, Kareliją ir kitus 
kraštus, kuriuos jis pami
nėjo savo kalboje? Stali
nas nepasakė, kad jis 
sieks taikos su Hitleriu ir 
taip pat nepasakė, kad jis 
to nedarys.

Stalinas tik vienu žo-
davė suprasti, kad jis nie- džiu priminė Sąjunginin- 
kad nesutiks pavergtom kus. 
tautom leisti apsispręsti “nesant

Jis pareiškė, kad 
antrojo fronto

;Į
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8.S.DEFENSE 
BONDS 
STAMPS

Šis kūdikis, Patsy Lee, buvo japonų kardo sunkiai 
sužeistas galvoje, Guadalcanal fronte. Bet po rimtų 
pastangų Dėdės Šamo medikalio štabo, kūdikis žy
miais pagerėjęs. Jis randasi Pietų Pacifiko Prancūzų 
misijoje. , _ .



Penktadienis, Vasario 26,1943 DARBININKAS

DARBININKAS
(THE W0RKER)

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

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

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Cntered u aecond-clasa matter SepL 12, 1915 at the post office at Boston 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8,1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly _____________  $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

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

DARBININKAS
866 West Broadvvay, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Padėkim įgyvendinti Atlanto 
Carterį

3
-!—. - J

syiCTORYNuostabūs Žygiai Vieno Lietuvos Ūkininko
dvasioje katalikiško tikė
jimo knygelių...”

Pagal tą Amžiną Knygų 
Banką buvo numatyta, 
kad už knygas bus imama 
20% pelno nuo jų vertės. 
Pusė susidarančių lėšų 
bus skiriama knygelių 
dalinimui nemokamai pa
vargėliams, o ketvirtada
lis pardavėjams ir likusis 
ketvirtadalis — augini
mui to Knygų Fondo. Ši 
mintis daugeliu patiko ir 
jie tą darbą parėmė savo 
aukomis. Tiesa, su tuo 
banku nebuvo viskas at
siekta, kas numatyta, nes 
bebankrūtydami Prūsų 
spaustuvininkai, dalį pi
nigų pražudė. Tačiau tas 
bankas daug prisidėjo, 
kad “Aušrai” sustojus ga
lėjo pasirodyti Kušeliaus
ko leidžiamas lietuviškas 
laikraštis “Šviesa”.

Didžioji dovana ir pasi
šventėlio mirtis

Kušeliauskas buvo taip 
Į užsidegęs noru šviesti lie
tuviškąją liaudį, kad ji
sai, berods būdamas be
vaikis, savo turtą nus
prendė pašvęsti lietuviš
kos spaudos reikalams. 
Jisai pardavė savo dvarelį 
ir gautus už tai 20.000 
rublių paskyrė leidimui ir 
platinimui Prūsuose spau
sdinamų lietuviškų kny- 

■ gų. Tie jo pinigai atnešė 
nepaprastą dvasinę nau
dą caro žandarų nuka- 

I muotiems lietuviams.. 
Lietuviškos knygos ir lai- 

ikraščiai slapta pasiekda- 
i mūsų tėvų 

Kuse- 
dide-

— Už paskutinius i skatikus užsako “Amžina Atilsi" savo laidotuvėms... — Ruošiasi 
nusiskandinti Rusijos upėje.-‘Amžinas Knygų Fondas". — 20.000 rublių slaptai lietu

viškai spaudai. — Ar naujoji "Lituanica" neš naciams bombas, o 
lietuviams laisvės proklamacijas?

BUY
UNITED 
STATĖS

WAR 
dONDS

AND 
STAMPSNemažo susidomėjimo, naktimis, nemigdamas nais spaudos draudimo 

ypač tarp katalikų, sukėlė mokinaus pasislėpęs, kad laikais, pereito šimtmečio 
Amerikoje 
spaudos mėnuo. Gal nie
kas tiek spaudos reika- 

Į lams kraujo, sveikatos, 
i turto aukų nesudėjo, kaip 
j lietuvių tauta. Apie knyg- 
I nėšius mes jau žinome, 
bet šia proga turėtume 
prisiminti pamirštą did
vyrį — Serapiną Kušliau- 
ską, kurs nusipelnė atmi
nimo įsteigdamas “Amži
ną Knygų Fondą” ir im
damasis leisti lietuvišką susižeidžiau kojas... Suti- kasmet rašydavo ir spau- 

“Šviesą”, pasi- kęs elgetą atidaviau jam sdindavo naujas ir naujas 
“Aušrai“ užsi- paskutinius 6 skatikus, lietuviškas knygas, negai

lėdamas jų leidimui savo 
pinigų.

Pro žandarų užtvaras 
slapčia platinki! knygas!
Tas uolusai lietuviškos 

knygos apaštalas dar 1879 
m. rašė savo veikale “Mi
sija” į Lietuvos žmones: 
— Brangūs broliai ir se

pusėj Serafinas 
Kušeliauskas ėmė rašyti 
ar versti 
knygas, 
Lauryno 

speigus, pirmasai 
dėdės 1879 m.

!
Karo įsitempimui vis didėjant ir, daugelio ma

nymu, lemiančiam persivertimo punktui jau artėjant, 
visi gyvai susirūpinę, kaip išeis reikalas su keturiomis 
laisvėmis, kurias Atlanto Čarteris iškilmingai pasau
liui pažadėjo: laisvę žodžio ir sąžinės, ir laisvę nuo 
skurdo ir baimės. Suprantama, kad visi normalūs ir 
padorūs žmonės karštai pageidauja, kad kalbamosios 
laisvės būtų ko pilniausiai įvykdytos, nes jos sudary
tų ko ne rojų ant žemės. Deja, taip pat netenka abe-i 
joti, kad yra žmonių, kurie neva tai kovoja ir viešai' 
pasisako už Atlanto Čarterį, bet savo širdžių gelmė
je tas keturias laisves trokšta padaryti keturiomis 
nelaisvėmis, nes jos stoja skersai kelio užgrobikų už
simojimams. Nėra čia reikalo aiškiau pasisakyti.

Mums katalikams tos keturios laisvės yra visų 
brangiausios. Jose glūdi pagrindas dvasinio, valsty
binio ir ekonominio gyvenimo. Jei viso pasaulio tau
tos — tame skaičiuje, žinoma, ir Lietuva — gautų ap
sisprendimo ir tikybos laisvę, tai jau to, rodos, pilnai 
užtektų. Bet čia dar žadama dalyvavimas ir ekonomi
niuose demokratijos laimėjimuose. Kitais žodžiais, 
tarsi apdraudžiama nuo pokarinės depresijos, kuri 
tiek vargino žmoniją po pirmojo pasaulinio karo. Ne
gana to, dar žadama nulaužyti užpuolikams ragus ir 
nagus, kad daugiau taikos nebedrumstų.

Atrodo, kad tai jau pergera pilkajam mūsų gyve
nimui. Tokie pažadai vien ant popierio duodasi pada-

v •

paskelbtasai nepamatytų. Folvarke, antroj 
kur gyveno mano dėdė, 
buvo akmeninis svirnas. 
Ten gaudavau sargu gu
lėti per visą žiemą, per 
smarkiuosius 
Nebepakęsdamas 
žiaurumo... vėl pabėgau, pusi, knyga “Aukso Alto- 
Ejau miškais pats nebeži- rius Arba šaltinis Dan- 
nodamas kur. Neturėjau giškų Turtų”, kurios buvo 
nė kąsnelio duonos... Ke- išspausdinta keli tūkstan- 
lias dienas klaidžiojau čiai ir slapta atgabenta iš 
teatsigerdamas vandens, Prūsų. Nuo to laiko jisai

į lietuvių kalbą 
pasirašydamas 

slapyvardžiu. Jo 
darbas buvo 

sudarytoji 600

■ laikraštį 
rodžiusią 
darius.

Skurdus Lietuvos laukų 
piemenėlis

Serafiną motutė mirda
ma paliko tik kelių savai
čių našlaičiu. Kai jis buvo 
ketverių metų, mirė tė
vas. Našlaitis apsigyveno 
pas giminę karčiamėlėje.
— Žiemą, 

jisai,

I

Ikad pasimelstų už mano 
sielą., manydamas, kad 
nusilpęs jau numirsiu, o 
ta malda bus man viena
tinė amžiną atilsį. Taip iš
kėlęs sau laidotuves, pri
spaustas nuliūdimo, įvei
ktas bado, parvirtau že
mėn...”

Kažkoks žmogus *į rado 
begulintį, pranešė polici- serys, žinokite jogiai tik- 
jai ir jis pateko tarnauti tai mokydami skaityti 

, sėda- 
moko rašto. Laimingu bū- mi jų širdyse sėklą krikš- 
du, draugams padedant čioniškų dorybių, dalinda- 
jisai liko priimtas į rašti- mi jiems dovanai dvasiš- 
nę, bet tiek daug kentėjo 
dėl savo menko išsimoki
nimo.
Nutarė šokti j upės gelmes

romi. Bet — ąie padaryti. Ir tai ne kokio veidmainin
go diktatoriaus, kuriam tik menkniekis padarytąją 
sutartį sulaužyti, bet demokratingosios Amerikos 
Prezidento. Tos Amerikos, kuri niekad nėra paneigu
si demokratybės principų, ir šiuo kartu nepaneigs, i 
Tegu bus ir labai sunku įvykdyti dvi paskutinės lais
vės — nuo skurdo ir nuo baimės, nes gyvenimas bū
na kur kas kietesnis už kilnius idealistų užsimojimus; į 
bet dvi pirmosios laisvės — apsisprendimo ir religi-j 
jos — yra brangintinos, kaip esminis tautų gyvybės; 
klausimas. Tas dvi laisves turint, atsiras pajėgų ir‘ 
kantrybės ir su skurdu kovoti. Gi praeities prityli-i 
mas pamokys tautas dėtis į apsigynimo blokus bei 
federacijas. Žinoma, istorija gali kiek pasikartoti, bet 
jau ne su tokiomis stambiomis klaidomis.

Dėl savo idealingo užsibrėžimo Atlanto Čarteris! 
gali atrodyti sunkiai bepritaikomu audringam pasau
lio gyvenimui. Bet jis be galo svarbus, kaip busimojo 
susitvarkymo gairė bei kelrodis. Reikia Apvaizdai dė
koti, kad tokią idealingą mintį vadams įkvėpė. Čarte- 
rio idealas gal ir pilnai nepasiekiamas (dviejų pasta
rųjų laisvių atžvilgiu), bet tam jis idealas. Doroviniai 
susmukusiam pasauliui jis verkiamai reikalingas. 
Tegu kai kuriems badys akis ir kels širdyje neskonį ir 
pagiežą, bet didžiumai žmonių, ypač nuskriaustųjų, 
tai tikras balsamas jų žaizdoms ir šviesus žiburys jų 
akims. Mums gi šie dalykai reikia nuolatos prieš akis 
turėti: keturias Čarterio laisves dažnai atsiminti ir 
kitiems jas priminti; ir visomis pajėgomis padėti jas su 
įvykdyti. Aiškiau tariant, dėti dideliausių pastangų, 
kad Amerika karą laimėtų ir taikos konferencijoj tu
rėtų lemiančios įtakos. K.'

— pasakojosi 
jisai, — nors tebuvau kū
dikis, visados alkanas ir pas vaitą, kur truputį pra- vargdienių vaikus, 
pusplikis, gaudavau krū
muose skintis virbų kurui 
ir savim vilktis jų namo į 
trobelę... Retą dieną nega
vau karčiomis ašaromis 
verkti... Koks buvo mano 
džiaugsmas, kai mane iš
leido iš karčiamėlės, nu
davė į sodžių galvijų ga
nyti”.

Skerdžiuvienė juos iš e- raštą pridarė tiek klaidų, 
lementorių mokė skaityti, jog tasai neapsakomai 
pasakojo šventųjų gyve- supykęs sudraskė ir paža- 
nimus, drauge giedodavo dėjo atiduoti į teismą už 
šventas giesmes. Serafi- apgaulingą stojimą į dar
nas ėmė labai trokšti mo- bą nemokant rašto. Sera- 
kytis, bet, jis pasakojo: finas taip tą paėmė į gal-
— Knygelės nebuvo iš vą, kad iš nusiminimo nu- 

kur gauti. Matydamas sprendė nusižudyti ir pri- 
parvažiuojančius moki- slinko prie giliausios vie
nius, mirkau ašarose, pa- tos Onegos upėje, 
vydėdamas jiems tokios 
didelės neišsakomos 
mes...

Pabėgęs, Išvargęs 
sukniumba miške

Už nežinomą našlaičiui 
tėvų skolą, dėdė Serafiną 
buvo paėmęs dirbti pas 
save, bet mokytis neleido. 
Tada jis pabėgo kitur tar
nauti pas ūkininką ir už
sidirbęs 8 rublius per me
tus laiko, nuvyko pas teis
mo sargą mokytis. Bet, 
sužinojo apie tai dėdė ir

kas knygas, apšviesdami 
jų tamsų protą... tegalime 
užsipelnyti misijonorišką 
vainiką karalystėje dan
gaus. Imkimės drąsiai 

Kartą berašydamas auk- prie to švento apaštališko 
.štarn valdininkui kažkokį

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
1943 Karo Fondo Vajus

Amerikos Raudonasis j 
Kryžius kovo 1 d. pradės 
savo vajų. Užsibrėžė su-Į 
rinkti $125,000,000. Du; 
trečdaliai kiekvieno paau
koto dolerio į 1943 Karo 
fondą skiriama ginkluo
toms jėgoms, o tik likęs 
trečdalis skiriamas civi
liams reikalams.

Bostono Metropolio kvo
ta, kaip praneša Charles 
F. Rowley, fondo kampa
nijos pirmininkas, yra 
$2,145,000,
Bostono kvota yra $3,-; jantiems prieš 
005,500. priešą — Ašį.

ARK 1943 Karo fondo 
vajus tęsis per visą kovo 
mėnesį. Prezidentas Roo- 
seveltas skyrė tą mėnesį 
Raudonajam Kryžiui.

Raudonasis Kryžius nė
ra politinė organizacija. 
Ji šelpia visus ir visur, 
kur tik pašalpa reikalin
ga. Ypatingai karo laikais 
Raudonojo Kryžiaus dar
bas padidėja, nes turi 
skirti dideles sumas ir 
mūsų kareiviams ir kitų 

gi Didžiojo kraštų kareiviams, kovo- 
bendrą

tuviškųjų poetų kūrinių, 
kurie laukia, kad juos iš
leistų. Mums būtinai rei
kia leisti knygeles anglų 
kalba ir visam pasauliui 
skelbti kruvinus vargus, 
kuriuos lietuviai patyrė- 
nuo žiaurių okupantų na
cių ir bolševikų bei reikia 
šauktis įtakingų asmenų 
pagalbos Lietuvai atsta
tyti, o mūsų dejonės per
duos jiems suprantama 
kalba leidžiamos knyge
lės ar laikraščiai. Dešimts 
lietuvių kunigų ir daug 
kitų garsių žmonių išvež
ta į Sibirą. Jie pranyks be 
pėdsako, jei mes neapra
šysime, kas jie tokie bu
vo, ką jie turėjo iškentėti. 
Nuteis mus istorija, jei 
mes nesugebėsime dabar
ties kančių aprašymo per
duoti ateinančioms kar
toms. Mums reikia pana
šių šviesios sielos žmonių, 
kaip Kušeliauskas.

Laisvės žodis, kultūros 
darbas

Lietuvių nupirktieji už 
milijoną dolerių bonai pa
darys, kad Europos pa
dangėje sublizgės prieš o- 
kupantus nacius skriejan
ti “Lituanica”. Bombų lie
tumi ji vys okupantus, 
bet kaip būtų gražu, kad 
ji pasėtų ir tūkstančius 
lapelių, kurie praneštų 
lietuviams, jog ateina iš
laisvinimo valanda, tos ži
nios jie kitaip negali už
girsti — radijų klausyti 
uždrausta, laisvos spau
dos nėra.

Taigi darbų, uždavinių 
lietuviškam spausdintam 
žodžiui daug, bet 
kia ir daug lėšų, 
nas, kuris nori 
prie svarbaus 
darbo, būti nors
knygelės leidėju, įamžinti 
savo vardą lietuviškuose 
kultūros laukuose, malo
niai prašomas susisiekti 
su artimesnio laikraščio 
redaktoriumi, arba kreip
tis vienu iš tų adresu: — 
Prof. K. Pakštas, 73 W. 
104 Str.. New York, N. Y.; 
A. Vaičiulaitis, Mariana- 
nolis College, Thompson, 
Conn., 
3239 S. 
Chicago,

Tauta
šta tų, kurie atjaučia jos 
didžiąją nelaimę ir jai au
kojasi. K. J. Prunskis.

____ , visi darbuokimės ™ 
tame didžiausiame reika- ^rast-° kampelius^ 

turėdami laiko Juškas nusipelne 
vaikelius kiti les pagarbos. Jj pasikvie- 
nrie mAksln l« Pas SaVe ®arSUS lietuvis 

knygnešis kun. Sideravi- 
čius, ant kurio rankų Ku
šeliauskas ir mirė 1889 m. 
rūgs. 27 d.

Kitas garsus lietuvis 
kunigas — Vytartas, apie 
tą didįjį lietuviškos kny
gos prietelį rašė:
— Be ašarų negaliu mi

nėti Lauryno - Serafino 
Kušeliauska. Pasiryžęs 
teikti religinės šviesos, ji
sai pardavė savo dvarelį 
ir visų visus pinigus ati
davė ar pats išeikvojo 
tam dalykui. Aplankęs jį 
Tytavėnuose, radau jį gy
venant labai vargingai, 
menkai, sumenkėjusios 
sveikatos, vis dėlto nesi
liaujant rašyti. Rašė ir 
rašė dienų dienomis...”

Šviesos pavergėjų kamuo
jamas lietuvių tautai!

Amžiais mes minėsime 
Lietuvos knygnešius ir 
tokius pasišventėlius kaip 
Kušeliauskas. Dabar mes 
vėl prigyvenome laikus, 
kada nacių pavergtoje 
Lietuvoje nėra laisvos lie
tuviškos spaudos. Už tat 
ant laisvės gyvenančių A- 
merikos lietuvių gula 
šventa pareiga remti savo 
spaudą, savo laikraščius.

darbo,

le, vieni 
mokykim 
ukvatikim prie mokslo, i 
kiti vėl duokime grašius 
dės spaudimo, pirkimo ir 
dalijimo vargšams dykai 
knygelių... 
tinginystės, 
veltui laiko, eikite ing so
džius - kaimus, grįčias pa
vargėlių, mokykite vai
kus skaityti; platindami 
krikščionišką šviesą kuo- 
tikriausiai užpelnysite 
sau amžinos šviesybės gy
venimą”.

Kai religinga Lietuvos 
liaudis užgirdo tokius pa
raginimus, kuriuos tuo 
laikotarpiu sustiprino vy
skupo Valančiaus, bei 
daugelio lietuvių kunigų 
skatinimai ir pavyzdys, 
mes suprantame, kodėl su 
tokiu nepalaužiamu atka- 

____ ____ _ Malda ir nuošali ramybė klumu tie patys lietuviai 
policija parsivedė at- atgaivino. Grįžęs į įstai- kaimiečiai sermėgiai bro-

gal gą vėl stojo darban. -*-1 — ’------------’ ’
— Dabar, — pasakoja ji- į Netikėtas pasisekimas

sai toliau, — šventadienių, 
--------------------------------- i Serafinas negėrė jokių 

Raudonasis Kryžius ren- svaiginamų gėrimų, ėmė 
ka ne tik pinigus, bet ir nepaprastai dirbti dieno- 
kraują, kuriuo gelbsti su- mis ir naktimis. Jo darb- 
žeistuosius kareivius--- karo štumas ir pažanga buvo
frontuose. įvertinti ir jis gavo net turtą. Jis sugalvojo įstei

Per pastaruosius 14 mė- aukštesnę tarnybą. Ilgė- gti amžiną fondą lietuvis
nėšių Raudonojo Kry- damasis Lietuvos jisai
žiaus direktoriai davė tie- metė Rusiją, kur buvo nu- 
sioginę pagalbą — dažnai skirtas ir grįžo į tėvynę, 
pinigais — 1,000,000 ka- Čia gavo neblogą tarnybą, 

be to pradėjo homeopati
ja gydyti žmones, turėjo 
gerų jeigu ir vedė žmoną 
gaudamas pasogos 20 va
lakų (kelius šimtus akrų) 
žemės. Patsai daug vargo 
patyręs dėl mokslo sto
kos, visą savo likusią gy
venimo dalį paskyrė švie
timui lietuviškos liaudies. 
Susidėjęs su žinomu lie
tuviškų knygų mylėtoju 
kunigu Sideravičiumi, a-

• v Atsižadėkit 
negaišinkit

— Kai jau ketinau šokti 
lai- į upę, žaibu driktelėjo per 

galvą, mintis, jog nedera 
mirti nepasimeldus. Visas 

' sudrebėjau ir apsipylęs 
šaltu prakaitu atšokau 
nuo kranto. Atsiklaupiau 
ir ėmiau karštai melstis. 
Ašarų buvo maža, žodžiu 
dar mažiau, užtat širdis 
plyšo iš susigraudinimo... 
Nežinau, ar buvau apal
pęs ar užmigęs. Kai pra- 
kirdau jau buvo antra die
na...”

I

vėsi su knygų pundais pro 
žandarų sargybas.

Didžioji Kušeliausko auka
Ser. Kušeliauskas ne tik 

savo laiką ir sveikatą au
kojo lietuviškai knygai, 
bet nutarė skirti ir savo

Lietuvos jisai

tam rei- 
Kiekvie- 
prisidėti 
spaudos 

nedidelės

K. J. Prunskis, 
Lituanica avė., 

III.
amžiais neužmir-

reiviams arba jų šei
moms. Užjūryj turi įstei
gęs 150 “klubų” ir poilsio 
centrus kareiviams.

Raudonasis Kryžius taip 
pat pagelbsti surasti karo 
išblaškytas šeimas ir gi
mines užjūryj. Iki šiol to
kių paieškojimų turėjo 
404,916.

Lietuviai paremkime A- 
merikos Raudonąjį Kry
žių savo aukomis!

koms knygoms leisti. 1887 
m. jisai paskelbė savo 
garsiąją proklamaciją:
— Aš ūkininkas Laury- Daugelis lietuvių skiria 

nas, trokšdamas doro nemažas sumas labdary- 
viengimių apšvietimo, bės reikalams. Labai tas 
daugmetiniuose tame rei- "* 
kale trusavimuose būti
nai datyriau, jog be kny
ginio lietuviškos rašlia
vos banko nėra galima 
užsėti sėklas tveriančios 
šviesos... Reikia, kad kny- dos reikalui yra vienas iš 
giniai pinigai niekados pačių garbingiausių daly- 
nepragaištų, nemažtų, bet.kų, kurį labai įvertins ir 
dar augtų... Taigi tame Bažnyčia ir tauta. Mūsų 
didžiame augštos verty- i stalčiuose guli puikių lie-

gražu. Bet rūpindamiesi 
pasotinti išalkusius kū
nus, neturime pamiršti ir 
alstančių sielų. Testa
mentu ar tiesiog dovano
jant skirtoji auka spau-

Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, nes jame 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybe.

Prof. St. Šalkauskis.

Gyvoio Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išle’do “GVVO- 
TO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knveutės for-noie Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siuskite: “Darbinin
kas”. 366 W. Broadvvay, So. 
Bestos, Mass.

A
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Sv. Kazimiero Lietuvių Katalikų Parapijos Auksinis Jubiliejus
» ___________ $>

Ceremonijaru buvo kleb. kun. 
Mykolas J. Urbonas, kurs, po 
evangelijos atgiedojimo. skelbė 
turiningą ir be galo reikšmingą 
pamokslą, pradėjus parapijos 
Auksinį Jubiliejų minėti.

Labai malonų įspūdį darė tai, 
kad per Šv. mišias 8 ir 9 vai. 
daugybė parapijonų. aukštes
nės ir pradinės mokyklų visi 
vaikai ėjo prie Šv. Komunijos. 
Maldininkai — seni, jauni, ir

tai 
šv. 
pa-

reiškėsi antgamtinis susikaupi
mas: be to, reiškėsi palaimin
toji nuotaika .ir iš kai kurių a- 
kių tryško džiaugsmo ašaros.

Auksinio Jubiliejaus 
Bankietas

Turėjai stebėtis, iš kur to 
svietelio suplūdo tiek daug į 
Šv. Kazimiero ruimingą svetai-

PITTSBURGH. PA. —
Vasario Devynioliktoji, 

viena iš įžymiausių dienų 
Kazimiero lietuvių katalikų
rapijos gyvenime. Tai atminti
noji garbinga ir istorinė diena, 
nes vasario 19 d.. 1895 m., bū
tent. lygiai 50 metų atgal. Pitt- 
sburgho ir apylinkių lietuviai 
katalikai dalinosi tuo neišreiš
kiamu džiaugsmu, kad galėjo 
dalyvauti pirmose lietuviškose
pamaldose Šv. Mišių, kurias at- visi buvo pasipuošę atmintinais 
našavo kun. Adomas Lopato Auksinio Jubiliejaus ženklais, 
senosios katedros skiepe. Grant Tų pačių maldininkų veiduose 
Street ant Fifth Avenue, Pitts
burgh, Pa.

Tą atmintiną ir reikšmingą 
dieną lietuviai katalikai neap
sakomai džiaugėsi, kad galėjo 
prigimtoje savo tėvų kalboje 
išgirsti lietuvišką pamokslą, 
kurį jiems skelbė pirmasis lie
tuvis kunigas šiame didžiulia
me dūmų mieste.

Iš daugybės šimtų mūsų tau- nę. Rezervuotų vietų dėl 400 
neužteko. O maloni jų veidų iš
raiška sakė, kad visi jie šį iš
kilmingą vakarą laimingi ir 
džiaugiasi atsilankę į Auksinio 
Jubiliejaus bankietą. Kiekvie
nas turėjo trispalvį auksu var- 
suotą Jubiliejaus ženklelį, gi 
stalai nudabinti tokia pat spal
va. Languose puikiai atrodė 
tautiški vainikai su auksuota 
skaitline 50 metų Jubiliejaus 
atminčiai.

Lygiai aštuntą valandą kleb. 
kun. Magnus J. Kazėnas ir lie
tuviškoji dvasiškija pasirodo 
svetainėje. Pasigirsta gausus 
delnų plojimas.

Visiems užėmus skirtas savo 
vietas, kleb. kun. Magnus J. 
Kazėnas prašo kleb. kun. My
kolą J .Urboną atkalbėti mal
dą.

Po maldos prasideda Auksi
nio Jubiliejaus bankietas. Pat
sai MENU buvęs rinktiniau- 
sias iš žuvies ir kitų skanių 
gardumynų. Šimtas gražiausių 
parapijos lietuvaičių mergelių, 
su šypsena veiduose ir maloniu 
lietuviškuoju nuoširdumu pa
tarnavo svečiams - dalyviams. 
Gi malonūs muzikos aidai ža
vėjo ir džiugino kiekvieno da
lyvio širdį. Visi nusiteikę ma
loniu ūpu ir iškilminga palai
ma.

tiečių širdžių ėjo nuoširdžiau
sia dėkonės malda Gerajam 
Dievui, kad jiems teikė didelę 
malonę mylimoje savo tėvų 
kalboje garbinti visų mūsų Kū
rėją ir žmonijos Tėvą.

Šv. Kazimiero parapijos 
Auksinio Jubiliejaus pra

džia bažnyčioje
Šv. Kazimiero lietuvių katali

kų parapija, išgyvenus pusę 
amžiaus, šiandien gali su pasi
didžiavimu žvelgti į visą tai, 
kas buvo nuveikta per pasta
ruosius 50 metų, gali su iškil
mingesne išraiška veiduose gė
rėtis dideliais nuopelnais, gali 
Gerajam Dievui nuoširdžiau 
dėkoti ir didesniu džiaugsmu 
minėti tą garbingąjį 50 metų 
laikotarpį.

Nenuostabu, kad Šv. Kazi
miero lietuvių katalikų parapi
ja. išmintingoje dabartinio kle
bono kun. Magno J. Kazėno va
dovybėje. tą pačią garbingąją 
dieną ir su tuo pačiu neišreiš
kiamu džiaugsmu pradėjo gar
bingai švęsti nuopelningąjį pa
rapijos Auksinį Jubiliejų.

Ta atmintina ir istorine pro
ga. Šv. Kazimiero gražioje baž
nyčioje 8 vai. ryte parapijos 
Auksinis Jubiliejus prasidėjo 
trejomis šv. mišiomis. kurias 
prie Didžiojo Altoriaus atna
šavo kleb. kun. Mykolas J. Ur
bonas. o prie šalinių altorių at
našavo kun. A. Tamoliūnas ir 
kun. P. Lunskis.

Gi 9 valandą vietinis kleb.
kun. Magnus J. Kazėnas su asi- Įėjo pribūti į tas iškilmes, kleb. 
sta atnašavo iškilmingas šv. kun. Magnus J. Kazėnas pa- 
mišias už mirusius parapijos į- prašė svečių - dalyvių gausiai 
kūrėjus ir už visus geradarius, paploti užsitarnavusio senelio 
prietelius. Celebrantui asistavo pirmojo lietuvio klebono gar- 
kun. Juozapas V. Skripkus, bei.
kaip diakonas, ir kun. A. Ta- Sekamai kleb. kun. Magnus 
moliūnas, kaip subdiakonas. J. Kazėnas prašė svečių-dalv-

DAYTON, OHIO

LOWELL, MASS

Reikšminga ir istorinė 
Jubiliejinė programa

Kadangi kun. Adomas Lopa
to, pirmasis parapijos lietuvis 
klebonas dėl nesveikatos nega-

KUN. MAGNUS J. KAZĖNAS,
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos (Pittsbugrh, Pa.) 
klebonas, nuoširdus katalikiškos spaudos rėmėjas. Jo 
vadovaujama parapija mini savo Auksinį Jubiliejų. 
Sveikiname!

I

vių atsistojus nulenkti galvą 
a. a. kunigo Jono Sutkaičio pa
garbai, antrojo parapijos kle
bono, kurio rūpestingoje vado
vybėje pastatyta dabartinė Šv. 
Kazimiero bažnyčia ir mokyk
la.

Iš buvusių parapijos vikarų 
šiame jubiliejiniame bankiete 
dalyvavo kun. V. Abromaitis 
ir kun. A. Tamoliūnas, kurie 
kalbėjo iš savo atsiminimų, iš
reikšdami nuoširdžius savo 
sveikinimus ir linkėjimus.

Pirmieji parapijos organiza
toriai 1893 m. buvo šie: Juoza
pas Mickevičius, Jurgis Blaže
vičius. Andrius Buvelskas. Bal
trus Gaidys. Feliksas Ambro- 
levičius, Andrius Sabaitis. Vin
cas Puida. Jurgis Samuila ir

• kiti. Tik Jurgis Mickevičius ir
• Feliksas Ambrolevičius daly

vavo šiame bankiete. o iš ryto 
per iškilmingas pamaldas priė
mė Šv. Komuniją. Tiems sene
liams organizatoriams 
dalyviai 
gaiš plojimais.

Po to sekė parapijos moki
nių ir studenčių programėlis, 
iš kurio rinktinoji publika gė
rėjosi ir nesigailėjo katučių 
tautiškai pasirėdžiusioms jau
nosioms lietuviškoms žvaigžde- 

meno pa-■

skambiomis sukurtomis savo 
eilutėmis, po kurių taip pat pa
klojo penkdešimtinę parapijos 
50 metų gyvavimo sukakties 
proga.

Čia publika linksmai sudai
navo dainą “Šalta žiemužė”, 
po kurios sekė kitų svečių ku
nigų kalbės, kurias trumpai 
pasakė kun. Justinas Vaškys, 
kun. V. Sadauskas, kun. Pau-' 
liūs Lunskis ir kun. A. Karu-i 

nusišaldimo, nega- į 
kun. Juozapas V.

kun. Jonas Misius. 1 
Pauliui Lunskiui.

Šv. Vardo Draugijos 
Iškilmės

Švento Vardo Vyrų draugi
jos pastangomis buvo įtaisyta 
bažnyčioj Amerikos ir Popie
žiaus vėliavos. Sekmadienį, 
vasario 21-mą dieną šias vėlia
vas iškilmingai pašventino mū
sų parapijos klebonas kun. P. 
V. Strakauskas.

Amerikos vėliavą įnešė jūri
ninkas Adolphas Dirsa ir Po
piežiaus vėliavą, nešė Tarnas 
Versiaekas.

Po mišių klebonas pasakė 
gražų pritaikintą dienos iškil
mėms pamokslą.

Kaip kas mėnesį, taip ir šį 
kartą maž daug visi Švento 
Vardo draugijos nariai “In 
Corpore” ėjo prie Šv. Komuni
jos, paskirdami savo dvasinę 
dovaną už visus parapijos jau
nuolius, kurie tarnauja Dėdės 

i Šamo kariuomenėje.
j Reikia pasidžiaugti, kad Šv. 
. Vardo draugijos pastangomis 
■ bažnyčioje buvo įtaisyta “Ho- 
i nor Roll”, kur yra surašyta 
į vardai visų jaunuolių tarnau
jančių kariuomenėje.

Per paskutinius kelius mėne
sius šv. Vardo draugija išdali
no gražias paveiksluotas mal
delių korteles.

Mokėkime būti dėkingais 
Švento Vardo draugijai už rū
pestingumą kaslink mūsų 
kų.

vynį. Laimė, kad visos užtvan
kos spėjo visą vandenį perleis
ti į miesto ežerus.

Dave pagyrimą
Vietos laikraščio muzikos 

kritikas savo aprašyme apie 
Lietuvių Dienos programą la
bai entuziastiškai išgyrė muzi- 
kalinę programos dali. Ypatin
gai raporteriui patiko mergai
čių tautiški rūbeliai ir lietuviš
ki šokiai. Vietos parapijos var
gonininkei davė daug kredito 
už skoningą prirengimą.

Vasario 18-tą mirė Mykolas 
Aleksinas, vienas pavyzdin
giausių Šv. Kryžiaus parapijos 
narių. Buvo geras lietuvis ir 
katalikas, gausiai rėmė bažny
čias reikalus. Paliko nuliūdime 
žmoną Ameliją, tris sūnus ir 
keturias dukteris. Palaidotas 
su bažnytinėm apeigom vasa
rio 20-tą, Kalvarijos kapuose.

Vasario 21-mą pakrikštyta 
Vincas - Jonas, sūnus Jono ir 
Alenos Varnų, kuris gimė sau
sio 15-tą. Krikšto tėvai buvo 
Alek ir Paulina Pietrzak. Po
nia Varnienė buvusi Alena 
Scott. Jonas Varnas pirmiau 
gyvenęs So. Boston, Mass., da
bar dirba valdžios įstaigoj, 
Daytone. F. A.G.

Svečiai
Bažnyčioje dažnai matosi pa

rapijos vaikinai kareiviai, ku
rie sugrįžta pas tėvus pasisve
čiuoti. Per paskutines kelias 

'savaites mačiausi ir kalbėjausi 
su Stanislovu Grenda, kuris 
atvyko iš Kalifornijos ir Vik
toras Ramaneckas iš Scotts 
Fieid Illinois. Rodos, jų apsi
lankymas pralinksmina netik 
jų tėvus, bet sykiu ir visus pa
žįstamus.

Maldaknyge
“Darbininke” galite gaud ką 

tik išėjusią iš spaudos didelė
mis raidėmis kun. Pr. Juškaičio 
išleistą maldaknygę — “Maldų 
Šaltinis”. Ši maldaknygė yra 
paranki kaip vyrams, taip ir 
moterims, nes ji yra nedidelio 
formato — 5’^ x 3% colių. 
Storumo apie pusę colio, odos 
apdarai, ant kurių įspaustas 
gražus auksinis simbolis —• 
kryžius karūnoje. Kaina tik 
$2.50.

į PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
® yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00 ,,
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. ! į 

| Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, IĮ 
X ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” i ■ 
| gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu- j į 

meratų gauna vertingų dovanų.
| "VARPELIS" :
| Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir ; • 
| kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- jį 
| pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. ]

' Adresas: '
FRANCISCAN FATHERS \

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. i
Telephone — Hemiock 6567 *

5?

L

žiškis. Dėl 
Įėjo kalbėti 
Skripkus ir 

Kunigui 
kai kleb. kun. Magno J. Kazė-! 
no buvo perstatytas, kaipo. 
naujai paskirtam Šv. Vincento 
lietuvių parapijos klebonui,į 
svečiai - dalyviai ilgai plojo iš j 
didelio džiaugsmo, kad gerieji, 
jų kaimynai vincentiečiai paga
liau susilaukė uolaus darbi
ninko ir lietuvio tėvynainio 
kunigo savo kiebonu.

svečiai- Baigiant jubiliejinį 
išreiškė pagarbą ii- bankietą

i Kad svečiai - dalyviai buvo 
patenkinti jubiliejiniu bankie- 
tu ir didingai džiaugėsi, gali
ma buvo matyti iš to, kaip su 
pakeltu ūpu ir imponuojančiai 
dainavo dainą: “Kaip aš turė
jau kaime mergelę”.

lems, sušvitusioms meno pa- dainos trumpai kalbėjo
sau]v Šv. Kazimiero parapijos Jubi-

, Iš’ eilės gražiai kalbėjo kleb. liejinio Komiteto pirmininkas 
kun. E .Vasiliauskas, Šv. Kaži- duozas Tamkevičius.

Taip pat kalbėjo ir adv. Sta
sys Gabaiiauskas, “Lietuvių 
Žinių” redaktorius, kurio kal
ba. nors buvo trumpa, bet pri
taikinta istorinei Jubiliejaus 
progai ir savo turiniu buvo be 
galo reikšminga.

Iškilmingasai istorinis Jubi
liejaus bankietas baigėsi Ame
rikos ir Lietuvos himnais. Ta- 

jčiau, pačioje tikrovėje, Šv. Ka
zimiero lietuvių katalikų para
pija vis tik pradėjo minėti 
reikšmingą istorinį savo Auk- i 
sinį Jubiliejų, kuris baigsis' 
tik gegužės 23 dieną, kur daly
vaus J. E. vyskupas Hugh C. 
Boyle, D. D., aukšti Bažnyčios 
dignitoriai ir kiti klebonai-ku- 
nigai.

Kas tuo tarpu bus rengiama 
ir kokie Vieši iškilmingi kiti 
minėjimai įvyks Šv. Kazimero 
parapjos Auksinio Jubiliejaus 
proga bus parašyta ir paskelb
ta spaudoje.

miero parapijos “gerasai vai
kas”. kaip kleb. kun. Magnus 
J. Kazėnas išsireiškė, perstaty- 
damas kalbėtoją. Tikrovėje, jis 
yra pirmasis lietuvis kunigas, 
gimęs šioje parapijoje ir aptu
rėjęs pradinį mokslą parapijos 
mokykloje. Jis tikrai “gerasai 
vaikas”, nes paklojo penkde- 
šimtinę parapijos 50 metų gy
vavimo atminčiai.

Principalis bankieto 
kalbėtojas

Nūngi. visa publika sutarti
nai giedojo “Tautos Maldą” ir 
dainavo “Leiskit į Tėvynę”, 
po ko kleb. kun. Magno J. Ka
zėno buvo perstatytas kalbėti 
kleb. kun. Mykolas J. Urbonas, 
principalis jubiliejinio bankie
to kalbėtojas, iš kurio reikš
mingos kalbos visi buvo suža
vėti ir už tai gausiai ir ilgai 
plojo rankomis. Kalbėtojas ju- 

: savo kalbą baigė

I

I ; I piojo ra 
lĮbiliejinę

Pareme Raudonąjį 
Kryžių

Vasario 22 dieną Lietuvių 
Dienos komisija turėjo savo 
susirinkimą, ir galutinai už
baigė tos dienos reikalus. Pa
sirodė, kad iš surengtos dienos 
iškilmių liko pelno $13.50. Nu
tarta pinigus perduoti Raudo
nojo Kryžiaus skyriui.

Nutarta kovo mėnesyje, kurį* 
nors sekmadienį surengti pra
kalbas Raudonojo Kryžiaus 
naudai. Vėliau komisija pas
kelbs dienotvarkę. i

karOĮ Dėmesiui |
Laike Lietuvių Dienos pra

kalbų nemažai parduota kny
gelių, Lietuvos Instituto iš
leistų, apie lietuvių kalbą, ku-į 
rią parašė Profesorius Alfred 
Senn. Jaunimas ypatingai ne
gali atsidžiaugti tuo leidiniu.

Paštininkas.

vai-

Sugrįžoi
Pergyvenęs skaudžias

; ugnies kentėjimus, pereitą sa- 
' vaitę sugrįžo į namus trumpam 
laikui pailsėti Leitenantas An-

1 tanas Aleksa. Du mėnesiu at- 
j gal Guadalcanal tapo sužeistas 
’ sprogstančio šrapnelio. Už 
dviejų savaičių grįžta atgal į 
Texas. Linkime Leitenantui 

! Antanui visiškai pasveikti ir 
' sėkmingai užbaigti savo tar
nybą su pergale.

I
I

i
i
I

Darbai
Visose šio miesto dirbtuvėse 

gerai dirba. Darbininkai 
žai gauna poilsio. Algos 
geros.

Alberf R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

I

I

ma-
gan

Šv. Vardo Susirinkimas
Laike savo mėnesinio susi

rinkimo Šv. Vardo Vyrų drau- i 
gija nutarė surengti centinį 
kermošių ir visą pelną paskir- į 
ti į naują parapijos konfesijo- 
nalo fondą.

Vanduo pakilęs
Sniegui ir ledams ištirpus, 

Merrimack ir Concord upės 
gan aukštai yra pakilusios.. 
Miesto valdininkams šis apsi
reiškimas buvo sukėlęs nema
žai rūpesnio. Kiekvienas prisi
minė keli metai atgal didį pot-

iI

Tačiau. Šv. Kazimiero lietu
vių katalikų parapijos Auksi-' 
nio Jubiliejaus pradžia tai be 
galo reikšmingas ir istorinis 
įvykis, kurių tokių mažai būta 
mūsų lietuvių išeivijos gyveni
me.

Todėl, šia iškilminga Auksi
nio 
Šv.
kų
nui
nui. Gerasai Dievas tegu laimi
na Jus visus ir visas, kurie dir
bate ir aukojatės Dievo garbei. 
Bažnyčios gerovei, šio krašto 
ir mūsų pačių lietuvių tautos 
naudai! A. Matutis.

Jubiiiejaus proga, VALIO 
Kaamiero lietuvių katali- 
parapijai, ir VALIO klebo- 
kunigui Magnui J. Kazč-

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
ne dirbtinas akis.

Į

-S Per a Betta D< iij
USWAR BONDS

In Belgium alone there are more 
than 130 secret newspapers pub- 
lished in French or Flemish. The 
National Front for Liberation has 
nublished 6 monthly papers total- 
ng 54,000 copies. Sixty-three

thousand pamphlets against the 
employment of Belgian vorkers i n 
Germany have been distributed. 
Each section of the country has its 
own “anti-Nazi” hewspaper. Būt 
Himmler’s firing sąuads exact their 
price.

Prisoners of Hitler’s Europe are 
permitted to read only what their 
conąuerors decree.

Make certain you do not lose the 
freedom to read as you please.

Do more than your part in the 
war effort and buy War Savings 
Bonds every pay day.
WSS 7UH U. S. Trauury Dept.

filliam J. Chidralm i

I
i GRABORIUS

“ Asmeniškas Patarnavimas" Į

! 331 Smith St, :
Į PROVIDENCE, R. L

Telephone:
Ofiso: Oexter 1952 

Namų: PI. 6286 ■

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.
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Mistinio Kristaus Kūno Nariai
(Pradžia 2-rame pusi.) 

krikščionys. Jis yra Gal
vą, gi mes esame nariai, 
žmonių draugovė neturi 
efektingesnio vienybės 
principo kaip pats Misti
nis Kristaus Kūnas”.

Kaip prieš gimsiant, kū- 
dikis iš gyvybę duodančio žmogiškų jų motyvų, 
motinos kraujo gauna kūnas ir kraujas sudaro į- 
rejkiamų kokybių jo stip- taką. Tačiau, būnant vie- 
rėjįmųi ir augimui, taip nos didelės Dievo šeimos 
pat Gerojo Dievo šeimos nariais, visi žmonės turi 

Mistinio mylėti vienas kitą su ta 
nariai, meile, kuri eina iš Dievo 

gąuna gyvenimą ir tvir- tėvonystės ir antgamti- 
tybę iš Jėzaus Kristaus nės žmonių brolybės. Ta 
Kraujo, kurs jiems plau- meilė, būtent, antgamtinė 
kįa įš Mistinio Jo Kūno, meilė turi aukštesnių ir 
dvasinės jų Motinos Baž- - - 
nyčios sakramentų. Per 
Krikšto sakramentą indi
vidualinė siela tampa į- 
jųngta į Mistinį Kūną 
kaip gyvuojanti celulė 
Gyvame Kristuje. Tas Sa
kramentas imą savo efek
tingumą įš Brangiausiojo _ 
Kraujo pralieto ant Kry- kurio paveikslą

Tuo būdu brolybės meilė 
turi būti dominuojantis 
žmonių draugovės požy
mis. Tai taip pat yra ypa
tingoji žymė, kuria pažįs
tame tikruosius 
narius.

Visokia kita 
meilė paprastai

Kristaus

žmonių 
eina iš 

gi

^ARBĮHĮN^AS

vaikai, būtent, 
Kristaus Kūno

Toje vienybėje su Die
vumi Mistiniame Kris
taus Kūne nerasi skirtin
gumo rasėje, spalvoje ar 
tautybėje. Visi žmonės 
vieningai šaukiami tapti 
to Mistinio Kristaus Kū
no nariais. Tai yra orga
niškoji vienybė, kuri žmo
gui duoda gyvenimo pil
numą, gi atsimetimas 
nuo tos vienybės gimdo 
dvasinę mirtį. Tik tų kil
niųjų tiesų šviesoje tega
lime rasti tikrąjį išrysimą 
ir išganingąją išeitį ii 
pražūtingųjų problemų, 
kurios nūngi ardo žmo
nių draugovę.
žmonės priimtų principus 
vadovaujančios Mistinio 
Kūno minties, kuri yra 
Šventoji Dvasia, kalbanti

5

DAINŲ MYLĖTOJAMS

.J iš
problemų,

Jeį visi

kilnesnių motyvų nekaip Per Kristaus Vietininką 
ta, kuri eina iš paprasto; ze.meJe- out?nt; PoP>««l-

nėra abejonės, kad tarptų 
geresnė socialinė santvar
ka.

Buvo laikai, kuriais Kri
staus Vietininkas galėjo 
panaudoti autoritetingą 
savo įtaką ir suraminti į 
vargą įpuolusias pasaulio 
tautas, ir buvo laikai, ku- 

ir išganymui. Tas pats gi, būdami Mistinio Kris-iriais baltosios rasės na- 
Kraujas, taip gąusiąi pra- taus Kūno nariais, ture-iriai turėjo tą pačią pasau- 
lietas ant Kryžiaus, taip darni tą pačią dvasinę vie- j liožiūrą į svarbiuosius gy- 
pat yra Mistinio Kūno na- nybę su Dievumi, tos pa- venimo reiškinius, kaip 

Šventosios Dvasios religija, malda, artimo 
Moti- meilė, moterystė, vaikai, 

mirtis, auklėjimas, garbė, 
atsakomybė, klusnumas, 
teisingumas, atlyginimas. 
Tačiau, herezijos įsigalė
jimas pažeidė krikščiony
bę ir XVJ-ame amžiuje 
Liuteris, Kalvinas ir kiti 
reformatoriai ąts k y r ė 
žmogų nuo žmogaus ir 
padalino Mistinį Kūną.

Mūsų dienose, daugelis 
žmonių atmetė Dieviškąjį 
Įstatymą ir pradėjo gy
venti savo obalsiais. Jie 
varėsi net prie to, kad 
Dievo apreiškimą pradėjo 
skaityti mytu ir vadavosi 

! tik prigimties mokslu. Jie 
Dešimt Įsakymų laikė jau 
atgyvenusiais savo laiką, 
ir vietoje krikščioniškųjų 
gyvenimo principų prisi
ėmė pagoniškuosius idea
lus kasdieniam gyveni
mui. Nežiūrėdami kitų 
žmonių teisių, jie gyveno 

I savimeile ir išnaudojo ki
tus. Jie nepripažino indi
vidualinio asmens verty
bės, nes prarado Dievo 
paveikslo šviesą jų arti
mo sieloje, tuo pačiu pa
miršo bei paneigė kilnias 
savo pareigas Dievui ir 
artimui.

Todėl, mes krikščionys, 
kurie esame dvasinėje 
vienybėje kaip Mistinio 
Kristaus Kūno nariai, tu
rėtume uoliau melstis ir 
daryti visa, kad kiekviena 
siela sutverta Dievo pa
veikslu taptų Mistinio 
Kristaus Kūno dalimi, ir 
kad žmonės savo gyveni
me vykdytų tuos du di
džiuosius įsakymus: “My
lėsi savo Viešpatį visa sa
vo širdimi, visa savo siela, 
visus savo protu, visomis 
savo jėgomis, o savo arti
mą kaip pats save” dėl 
Dievo meilės ir garbės. 
Tada pasauly įvyktų Ge
rojo Ganytojo, kantraus 
ir amžinojo Kristaus Ka
raliaus — palaiminimas, 
būtent, tada klestėtų ne
sibaigiama ramybė gero
sios valios žmonėse, ta ra
mybė, kurią Jis davė, bet 

'pasaulis negali duoti, ir 
visa žmonija gyventų 
kaip vieno Tėvo — Kūrė- 

I jo — Dievo vąikai.
1 A. T. (Samata).

žmonių santykiavimo. Ta 
antgamtinė meilė yra Ti
kėjimo ir Malonės išdava. 
Ji yra antgamtinė savo 
kryptimi ir universalinė 
savo objekte, nes jos pa
grindas yra meilė Dievo, 

; matome 
žiaus žmonių atpirkimui kiekviename asmeny. Tai- 
ir išganymui. Tas pats gįt būdami Mistinio Kris-Iriais baltosios rasės Al

GIEDA GAIDELIAI
Gieda gaideliai anksti rytelį, 
Kelkis, berneli, eik į darbelį! 
Dar nesikelsiu, dar ne dienelė, 
Dar nežadino manęs mergelė. 
Ėmiau dalgelį balton rankelėm 
Ėjau į lauką piauti šienelio. 
Dar nenupioviau nė pradalgėiės, 
Žiūriu ateina mano mergelė. 
Eina mergelė baltu vieškeliu, 
Šviečia skarelė balta šilkinė, — 
Maniau, kad rytą saulė tekėjo, 
Rūtų šakelė rankoj žydėjo.

GRYBAI

Aš su savo boba išėjau grybauti, 
Atradau lepšę, negaliu išrauti. (2 k.) 
Mano bobutė labai sihpna buvo, 
Beraudama lepšę ir pati sugriuvo. 
Išvirsim košę iš miežių akuotų, 
Aptepsim lepšę, valgysim taukuotą. 
Išvirsim lepšę, nugraibysim taukus, 
Duosim šeimynai, kuri dirba laukus. 
Ką nesuvalgysim, į krepšius sudėsim. 
Važiuosim kermašiun, užkandį turėsim. 
Oi grybai, grybai, jūs patieka mano, 
Kas jūs nevalgo, nieko neišmano.

“Vai lėkite...
[A

“Vai lėkite...

Weisengoff Vladas. Wilchins- 
ki Kazimieras. Zakarka Juo
zas Sr.

rių Maistąs, ir jų Motina čios ;
Bažnyčia savo vaikus kas gaivinami, vienos 
dien kviečia prie Eucha- nos Bažnyčios globojami, 
rištinio Stalo, kad sotin
tus sakramentaliniu Die
viškojo Dievo Avinėlio 
Kūnų ir Krauju, 
per įsikūnijimą, 
mą ir Bažnyčios sakra
mentus, Jėzaus Kristaus 
Kūnas jungia į tikrąją 
brolybę ir išganingąją 
vienybę sielas visų žmo
nių, kurie nu6 paVlBendro- Maistą, klausydami Kris- 
sios jų pradžios turėtų 
būti sujungti, suvienyti.

Kaip Mistinio Kristaus 
Kūno nariai, visi krikščio
nys sudaro tikrai “dvasi
nę tautą”, kuri vadaujasi 
ta pačia Konstitucija, bū
tent, Dešimt Įsakymais, 
kurių esminis idealas yra: dvasiniai santykiai, kurie 
1) meilė Dievo mūsų Tė- vieninteliai gali suvienyti 
vo ir 2) meilė kai vieno visą žmoniją, nežiūrint tų 
žmogaus kaip mūsų bro- kitų pasiryžimų, kuriais 
lįo. Tai visa taip gražiai varomasi atsiekti tokią 
suglausta taip vadina- vienybę pasauliniais bei 
muose didžiuose pirmame pagoniškais pagrindais 
ir antrame įsakymuose, bei motyvais.

• v

Todėl, 
atpirki-

tais pačiais įstatymais 
vairuojami, tų pačių ben
drųjų idealų laikydamies, 
siekdami to pačio tikslo, 
būtent, amžinojo gyveni
mo su Dievumi danguje, 
ir naudodamies tomis pa
čiomis priemonėmis pel
nyti mūsų išganymą, var
todami tą patį dvasinį

taus Vietininko, Popie
žiaus — balso, ir kalbėda
mi ta pačia maldos ir bro
liškosios meilės kalba, vi
si žmonės turėtų būti ben
drai sujungti, siela su šie-į 
la, per jų vienybę su Jėzų- i 
mi Kristumi. Tai tokie i

v •

DĖMESIO!

Tu atliksi tikro apaštalavimo darbą, jei pats 
skaitysi ir kitus raginsi užsisakyti 

mėnesinį laikraštį

n
I

U “ŽVAIGŽDĖ”, tai pats tinkamiausias mūsų žmonėms dvasi
nio turinio laikraštis, pašvęstas švenčiausiai 
Jėzaus Širdžiai.

I “ŽVAIGŽDĖ” trokšta aplankyti kiekvieną Lietuvių šeimyną 
ir ją gaivinti krikščioniškų dorybių spinduliais.

I “ŽVAIGŽDĘ” skaitykite ir būsite pavyzdingais nariais-ėnlis 
MALDOS APAŠTALAVIMO SĄJUNGOS.

j “ŽVAIGŽDĖJE” surasite, kaip MALDOS APAŠTALAVI
MAS veikia ir vystosi.

I TAIGI
Jei norite tyro džiaugsmo ir tikros Kristaus ramybės 

I įsileisti į Jūsų šeimynas.
Jei trokštate, kad Dievo palaima Įžengtų per Jūsų na- 

■ mų slenkstį —
Jei norite būti šviesos ir meilės skleidėjais, tai platin- 

I kitę patys saviškių tarpe ir raginkite kitus skaityti bei 
I platinti “ŽVAIGŽDĘ”.

Kaina metams 50 centų. Kas pridės dar 50 centų (jaus 
didelį spalvuotą Jėzaus Širdies paveikslų.

“žvaigždė” dabar padidinta astuoniais puslapiais.
U įsakymams adresas:

"ŽVAIGŽDĖ"
j 488 E. Seventh St., So. Boston, Mok.

*

I

Worcester, Mass.
Aušros Vartų Parapija Minėjo Lietu

vos Nepriklausomybės Sukaktį
WORCESTER, MASS. —
Lietuvos Nepriklausomybės 

jubiliejinis minėjimas įvyko 
Aušros Vartų par. svetainėje, 
vas. 21 d. Programą pradėjo 
Federacijos 33 skyriaus pirm. 
Juozas Glavickas trumpa kal
bele, perstatydamas kun. J. 
Jutkevičių programos vedėju. 
Kun. Jutkevičius pasakė jaut
rią kalbą ir pakvietė visus su
dainuoti Amerikos himną.

Kalba kleb. kun. K. A. Va- 
sys ir primena praeities dar
buotę dėl Lietuvos Nepriklau
somybės atgavimo ir dabartinę 
veiklą.

šeši vyrukai — Edvardas 
Butkevičius, Albinas Glavic
kas, Al Jankauskas, Kazys La
pinskas, Edvvardas Vaškas ir 
Juozas Balikonis sudainavo
“Kariai” ir porą juokingų dai
nelių.

Eiles deklamuoja Rita Ška- 
marakaitė.

Atvykęs prof. Kazys Pakš
tas ilgoje kalboje nupiešė Lie
tuvą prieš karą, jos pažangą 
per 22 metus agrikultūroje, in
dustrijoj, švietimo, ir t.t.

Taipgi priminė apie L. Tary
bų veikimą ir baigė interesin
gą kalbą, primindamas Vilnių, 
Lietuvos sostinę. Po to, p. Al
dona Varaškaitė
kląmavo Shirley Miller ir dai
navo žvaigždutė Rita Tamule
vičiūtė.

Armonika palinksmino Pra
nas Balčius ir Petras Kalanta.1 na 
Pirmą kartą pasirodė Vivian 
Wackell su deklamacija: “Tė
vynė”. Trumpai kalbėjo Dr. P. 
Karpavičius, kurs dabar yra 
kapitonu Dėdės Šamo kariuo
menėje. Adv. K. Akstinas, kurs
aiškiai vartoja lietuvių kalbą.! kinienė. 
pasakė kalbelę ir perskaitė re
zoliuciją. kurią publika priė
mė ir įgaliojo ją pasiųsti Presi- 
dentui Rooseveltui ir Secretary 
of Statė Cordell Hull. Mergai
čių choras, vad. muz. J. čižaus- 
kui, dainavo gražiai. Baigta 
Lietuvos himnu. Programai už
sibaigus visi ėjo į bažnyčią da
lyvauti. iškilmingose pamaldo
se už Lietuvą ir lietuvius karei
vius.

Pertraukoje ] 
liava. Aukavo šie:

dainavo, de-

Juozas Glavickas, 
Dirsienė. Eleanora 

Ona Neverdauskas.
Sviklya, Adomas 

Stasys Tamošaitis,

ŠVČ. VARDO JĖZAUS 
DR-JOS DIENA 

Paprastai antras sausio mėn. 
sekmadienis yra Švč. Vardo 
dr-jos didelė šventė. Šįmetą ta
čiau, karo dėliai, nebuvo gali
ma gauti į laiką ištikimybės 
kryžius, tai tos iškilmės buvo 
atidėtos antram vasario mėn. 
sekmadieniui. Nežiūrint kad 

i 270 jaunuolių išėjo karo tar
nybon, ir tų didesnis skaičius 
priklausė draugijon, visgi dar 
96 nariai laimėjo ištikimybės 
dovanas. Tas skaitlius 1942 m. 
neapleido šv. Komunijos nei 
vieną mėn. Kun. Dubinskas, 
dr-jos dvasios vadas, savo pa
moksle prisiminė, kad ši diena 
kuri būdavo didelio džiaugsmo 
diena kaip motinoms taip žmo
noms, matant jųjų sūnus ir vy
rus gaunant ištikimybės dova
ną. Šįmet joms širdis skauda, 
kad jųjų mylimieji išblaškyti 
po įvairius karo frontus. Kun. 
Dubinskas sveikino ištikimuo
sius narius ir prašė visų mels
tis, kad veikiai grįžtų taika, 
kad veikiai grįžtų mūsų para
pijos vyrai namo, kad mūsų 
Švč. Vardo dr-ja vėl galėtų už
pildyti visą vidurį bažnyčios 
savo bendros Komunijos sek
madienį.
ŠVČ. VARDO DR-JOS 191,2 M. 
GARBĖS NARIŲ SĄRAŠAS

Antanina Volungevičienė — 
$5.00; po $2.00 —Petronė Kuz- 
mickienė, Jurgis Ivaška, Jonas 
Šugždinis, 
Amelia 
Sapkaitė, 
Liudvikas 
Kurosa,
Petras Lapinskas, Pranas Bu- 
nys, Vladas Kazlauskas. Ignas 
Pigaga.

Po $1.00 — Petras Kasulis. 
Mr. & Mrs. Garpavich. p. Rukš- 
naitis, Monika Katinienė. Jo
nas Srupras, Agota Pranaitie
nė, Laurinas Balukonis, Ona 
Malauskas, Juozas Stoskas. 
Juozas Trumpaitis, Eva Migli
nas, Valerija Mesonis. Teresė 
Saurusaitienė. Juozas Overka, 
Petras Šilanskas, Jonas Bari- 
sas, Motiejus Civinskas, Ignas 
Kukauskas, Kasperas Mažeika. 
Monika Čirienė. Ona Gudukie- 
nė. Theodora Dabeikienė, Jo
nas Struckus, Jonas Švedas, 
Marcelė Kirmilienė, Wiliiam 
Keršis, Kazimieras Tamulevi- 
čia, Andrew Bliu jus. Antanas 
Tamulonis. Petras Vaškelevi- 
čius, Matthevv Andruška, Pet
ras Marcinkus. Ona Zudelienė. 
Adomas Volungis, Petras Aik- 
šnoras. Ieva Vaitkevičienė, A- 
dolph Tamulevičius. Juozas 
Slavickas. Juozas Matachins- 
kas, Simonas Alexandravičius, 
Mikolas Nadzveckas. Vincas 
Krikščiūnas. Mikalina Seglins- 
kienė, Paulina Čirienė. Kristi- 

Zinkevičienė, Magdalena
Pinkienė, Martinas Džiąugis, i 
Amelija Milerienė, Alena At- ■ 
kočienė, Alphonsas Galčius, A- 
lena Seretckienė, Alena Kasu- 
lienė, Agota Kašėtienė, Joana 
Kuderauskienė, Kristina Meš- 

Bernardas Tamūievi-
čia. Marijona Kiimkaitė, Kons
tancija Morkūnienė. Marė Ka
šėtienė. Veronika Bieliauskie
nė, R. Lukošunienė, Ona Kaz
lauskienė. Anelė Matachinskie- 
nė. Ieva Balsevičienč. Petronė 
Tamašunienė. Jurgis Ivaška. 
Marijona Burokienė, Marijona 
Milienė, Kazys Lapinskas. An
tanas Kazlauskas, Viktoras 
Svikla, T. Mažeikienė.

Kaikurie stambūs aukotojai 
padaryta rink [nedavė vardų. Viso aukų — 
•e: $232.71. M.

Švč. Vardo Draugijos Ištiki
mybės Kryžiaus Nariai

(79 Sr.) ir (17 Jr.). Viso 96.

(17) JAUNAMEČIŲ
Adomaitis Antanas Jr.. 2a- 

karka Juozas Jr., Česna Edvar
das, Lietuvnikas Edvardas, 
Velžis Vincas. Makarauskas 
Juozas Jr., Bušys Mauricijus, 
Kavasielius Stanislovas, Kisie
lius Antanas. Lietuvnikas A- 
gatonas, Višniauskas Vytau
tas, čučulius Jonas, Dumša Ar
noldas, Valceskas Edvardas, 
žukaitis Juozas Dumša Juozas, 
Geisey Jokūbas.

Valdyba 191,2 ir 191,1
Pirm. V. Strazdauskas, vice- 

pirm. Jonas Pazneika, rašt. A. 
Strazdauskas. ižd. F. Rėkus, 
maršalka Cas. Wilchinskis.

Valdyba — Jr. — 191,2
Pirm. Ant. Adomaitis, vice- 

pirm. Jos. Zakarskis. Jr., rašt. 
M. Busch. maršalka Jos. Maka
rauskas. Jr.

Valdyba — Jr. 191, J
Pirm. Jos. Mahers, Jr., vice- 

pirm. Jonas Caculis. rašt. M. 
Busch. maršalka Ant . Kisie
lius.

PRIEŠ-UZGA VENINĖ 
VAKARIENĖ

Paprastai paskutinė parapi
jos prieš Pelenę pramoga įvyk- 

ista Užgavėnių sekmadienį. Šį- 
I met tačiau Malonės Novenos I
dėliai. kuri prasideda kovo 4 
d. ir trauksis iki kovo 12 d., ta 
metinė prieš-užgavėninė pra
moga įvyks sekmadienį, vasa
rio 28 d. Ponia Ona Ivoškienė 

Į yra tos vakarienės vyriausioji 
šeimininkė. Vakarienė yra vi

-sos parapijos globoje ir ren
giama ant 600 žmonių. Bilie
tas $1.50. Manoma, kad šv. Al- 

sve- 
čių ir viešnių. Tai bus paskuti
nis pasilinksminimas prieš Ve
lykas, ir ant kiek teko girdėti 
visi žada pribūti.

------ --- ,

Ivoška
Petras, fonso svetainė bus pilna

Jasaitis
Mikolas.

i

Ambrazas Antanas. Anto- 
szewski Adomas. Bagdonas 
Stanislovas. Budelis Juozas Sr.. 
Česna Pranas Jr., Dubinskas 
Pranas. Franka Matas. Gense- 
vičius Juozas. Glenn Wallace. 
Ivanauskas Jonas Sr.. 
Antanas Sr., Jančys 
Jankūnas Kazimieras. 
Jonas Sr., Jeskauskas
Jočys Bonifacas, Jonča Jonas, 
Jonča Albertas. Jovaiša Alber
tas, Juodrys Edvvardas (Karei
vis), Karalius Jonas. Karalius 
Liudvikas. Kasinskas Juozas. 
Kavaliauskas Mateušas, Kriau
čiūnas Povilas. Kursevičius 
Juozas Sr.. Kvedera Juozas Sr.. 
Letkauskas Jonas. Levickas 
Jonas. Lukša Jonas, Magda- 
šauskas Augustinas, Makarau
skas Juozas Sr.. Mandraviskas 
Antanas, 
kevičius 
Jurgis, 
Medžveckis Aleksas. Mikelaitis 
Juozas Sr., Mikelaitis Juozas 
Jr.. Miliauskas Juozas (Par- 
kin), Misevičius Petras Sr., 
Mockevičius Jonas. Norkus Jo
nas, Pabedinskis Jurgis. Pet
kus Feliksas. Petkus Juozas. 
Petrauskas Juozas. Petrikas 
Jonas. Petrošius Juozas. Plit- 
nikas Bernardas. Pugevičius 
Kazimieras Sr.. Radzevičius 
Pranas, Rašlevičius Kazimie
ras, Ražauskas Pranas. Rėkus 
Jonas, Rėkus Feliksas. Remei- 
kis Jonas (Herkimes). Remei 
kis Pranas (Herkimer). Re- 
meikis Antanas (Parkin). Sa-’ 
kalauskas Jonas. Sakevičius 
Antanas Sr., Šilanskas Kristo- 
pas. Stalionis Alfonsas. Straz ■ 
dauskas Valerijonas. Strazdau
skas Antanas. 
Juozas. Stuikis 
sevskis Vincas, 
mieras Sr.. Urbonavičius Alek
sandras. Valceskas Vincas. Va
siliauskas Pranas Sr.. Vaitu
kaitis Vincas Sr.. Vaitukaitis 
Vincas Jr., Varnauskas Jurgis.

Infliacija yra priešas, 
kurio tu negali matyti. 
Nugalėk ją Karo Bonų 
sutaupomis.

I
Masaitis Jonas. Mas- 
Juozas. Mastauskas 

Matulevičius Juozas.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washinqton Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dil visokių reikalų.

Strazdauskas
Vladas, Tar- 

Tauteris Kaži-’

EXTENDED — Representa- 
tive Martin Dies of Texas, 
chairman of House Commit- 
tee on un-American activi- 
ties. Committee recently 
was given extended life to 
“continue its vigilance.* 
Now committee is investi- 
gating loyalty of more than 

1.000 Federal employes.
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Char-

karščiau nusi-

Lawrence, Mass.

prieglauda ir stiprybė...
Taigi tikrai buvo jaudinan

čios vėliavos šventinimo cere
monijos.

I. J. Fox didžiausia kailinių firma 
Amerikoje, žiemos sezonui buvo pri- 
pirkusi kailinių stoką. Artinantis 
pavasariui, nori visus kailinius iš
parduoti, už tai dabar paskelbė 
CLEARANCE SALE, kuriame kaili
nių kainos yra nupigintos - numar- 
kiuotos. Taigi, Naujosios Anglijos 
ponios ir panelės, pasinaudokite 
šiuo dideliu išpardavimu — įsigyki
te kailinius dabar!

Kailinius galite nusipirkti su ma
žu depozitu, o likusį balansą mokėtikas mėnuo. Mūsų krautuvė jokio 
nuošimčio neįma, kad ir kailiniai yra perkami išsimokėjimui.

Jei turite senus kailinius, mes galime išmainyti į naujus ir už se
nuosius duosime gerą nuolaidą.
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GIRDETI LIETUVIU 
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Clearance
SALE!

Antradienį, vas. 23 d., išvyko 
į Chicago Seseris Kazimierietės 
Lorenza ir Felicija. Sesuo Lo- 
renza yra pp. Pazniokų dukre
lė. Ji buvo atvykus aplankyti 
savo sergančią motinėlę.

Pereitą šeštadienį sugrįžo iš 
ligoninės po operacijos p. U. 
Pazniokienė. Sveiksta namuo-

NAUJAS 
MASTERPIECE 

IŠ M-G-M
James Hiltono žinoma mei
lės apysaka įeina gyveni- 
man krutamuose paveiks
luose, kurios jūs neužmirši
te per ilgą laiką. Sujudinan
ti apysaka dviejų asmeny
bių, kuriems įvyko didelis 
netikėtumas ir atnešė jiems 
meilę.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Sidabrinio Jubiliejaus sukaktis 
Lawrence lietuvių katalikų pa
dangėje praėjo gražiausioje 
nuotaikoje, palikdamas neiš
dildomus. atsiminimus. Visą 
dieną pati gamta šypsojosi. 
Vasario saulutė naikino snie
ge- lyg primindama, jog prieš 
Saulę Teisybės, jokios pastan
gos nueis niekais.

Ir bažnyčioje mišių aukoje 
išrodė žmonės
teikė. įspūdingi kunigo dakta
ro A. Bružo. M. S., pamokslai 
“mylėk Dievą, neužmiršk Lie
tuvos”, priminė tikintiesiems 
pareigas link Dievo ir tėvynės. 
Garbusis pamokslininkas tą 
progą iškėlė Katalikiškosios 
spaudos galybę. Net ir choras 
nuoširdžiau siuntė savo mal
das į Aukščiausiąjį.

Bažnyčioje ir “Darbininke” 
plačiai išgarsintos iškilmės vy- 
liote vyliojo tikinčiuosius prieš 
eisiant į St. Mary’s Auditorium 
dar užeiti bažnyčion ir paauko
ti rožančių ir palaiminimą už 
karius, nors ryte visos mišios 
ir Komunijos buvo aukotos už 
karius ir pasaulio taiką.

Taigi po antros valandos 
bažnyčioje pamaldų visi nušla
mėjo į svetainę. Nekantriai 
laukė trečios valandos. Pen
kiolika minutų prieš, jau cho
ras rinkosi ant estrados ir 
didžiulė svetainė jau globojo 
virš pusė tūkstančio žmonių. 
Gale svetainės 
tinys ir Federacijos skyriaus 
sekretorė, panelė 
kaitė, pardavinėjo 
ir Stamps.

Trečią valandą, 
pasitikta visa eilė 
kalbėtojų. Susėdus jiems sce
noj. Federacijos skyriaus pir
mininkas. p. K. Vencius, keliais 
jautriais žodžiais atidarė die
nos programą ir pakvietė muzi
ką Povilą saką būti vedėju. 
Sudėjus Amerikos vėliavai iš
tikimybę. iškilmingai sudai
nuota Amerikos himnas ir trys 
lietuviškos dainos: “Lai Gy
vuoja Lietuva". “Eina Garsas"

ir “Kur Giria Žaliuoja”.
Po dainų. Postmaster 

les A. Cronin. kalbėjo kaip A- 
merikoje lietuviai, kurie visur 
pasižymi nepaprastais gabu
mais ir pasiaukojimu dėl savų 
ir visuomeninių reikalų, nuo
širdžiai kooperuodami su šios 
šalies Prezidentu, prisidės prie 
sutriuškinimo Ašies ir išlaisvi
nimo Lietuvos. Baigdamas kal
bą, prašė melstis už šalies va
dą. kad Galybių Viešpats diri
guotų jo žingsnius.

411 WASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.
Antru kalbėtoju buvo miesto 

mayoras. James P. Meehan. 
Jis ypatingai užakcentavo rei
kalą pirkimo War Bonds ir 
Stamps. nes jei karą pralai
mėtume. mūsų pinigai neturė
tų jokios vertės; o savo pini
gine pagelba duodame progą 
įsigyti laivų, lėktuvų, ir karo 
amunicijos, iškeisdami pinigus 
į bonus mes kariaujame.

Raudonojo Kryžiaus atsto
vas. p. T. Andrevvs. apibudino 
reikšmę Raudonojo Kryžiaus, 
taikos ir karo metu.

Kongresmano Thomas J. 
Lane kalba sužavėjo visus. 
Mačiau kaip Kongresmanas sa
vo kalbą raštu perdavė mūsų 
klebonui ,kun. P. M. Jurui, ir 
beabejo. kad ji tilps lietuvių I 
laikraščiuose, nes ištikrųjų bu- i 
vo "masterpiece”.

Senatorius Michael A. Flan- buvo nuoširdūs, meilūs ir geri, j 
nagan. artimas mūsų klebono Neveltui, kaimynai mūsų šalį' 
draugas, kalbėjo apie “humi- \ pavadino “šventa Lietuva”. Iš-į 
lity” ir “sacrifice" arba nuo-irodė- kad pasaulinis karas ją 

paštos pasiun- lankumą ir pasiaukavimą. Per- griuvėsiuose palaidos, bet ka- 
Dievo ir Karalius ir viešpačių

j Viešpats stebuklingu būdu su
kalbėjo teikė Lietuvai laisvę, nes ji 
ir kan- savo nuodėmes buvo numazgo- 

kad jokia Jus^ krauju ir ašaromis ir bu- 
kita tauta nekentėjo tiek daug.; vo verta laisvės. Nepriklauso- 
kaip Lietuva.

Pagaliau buvo pakviestas ir 
mūsų mylimasis klebonas, kun. 
P. M. Juras. Pirmiausia padė
kojo parapijiečiams už klusnų 
bendradarbavimą ir chorui už 
gražią reprezentaciją. Kalboje 
išvystė tris mintis: 1— Dėlko 
Dievas davė laisvę Lietuvai? 
2— Kodėl su kitomis tautomis 
Lietuva kenčia?

S. Raznaus- 
War Bonds

trukšmingai 
įžymiųjų

dėm jo kalba'paremta 
artimo meile.

Kun. J. Skalandis 
apie Lietuvos vargus 
čias. primindamas.

Draugijų Valdybų Adresai

žydų tautos 
išsilaisvinimas

tuvos sūnų bei dukterų yra 
šiandieninė pareiga? Įdomus 
buvo palyginimas 
su Lietuva

i žydų tautos iš Pharaonų jungo 
■ ir iš Asyrijos valdovo. Nabu- 
chodonosoro valdžios — Lietu
va nelaisvėj pasiliko ištikima 
Dievo įsakymams. Vakarais 
karunka. rytais Panelės Šven
čiausios valandas giedojo; pa- 

i kelius nustatė kryžiais ir savo 
I krūtinę nusagstė rožančiais ir 
i škapleriais. Kalbėjo rožančių 
ne tik bažnyčioje, namuose, bet 

į ir prie arklo, dalgio, grėblio 
1 laukuose. Savo maldas nu- i
i traukdavo dainomis. Užtad jie L .. .. ... . J. Į
i

Atėjusios į krautuvę visuomet 
reikalaukite, kad jums patarnautų 
šios firmos atstovas Bernardas Ko- 
raitis, kuris yra kailinių ekspertas ir 
žinovas, kuris patars ir pritaikins 
kailinius, kad jie jums tikrai pritik
tų.

nės sėdėjo apie pustrečios va- pat svetainėje bonų parduota 
landos ir daugiau svetainėje, už apie $7.000. reiškia, už apie 
bet visi taip rimtai užsilaikė,' $11,000 vertės. Aukų surinkta 
ir taip buvo kalbomis susido- $307.50.
mėję, jog išrodė pasiryžę dar' Ilgai, ilgai Lawrence lietuviai 
sėdėti kitą tiek laiko. Pastaro- minės ir kitiems pasakos Lie
jo kalba buvo dar įdomesnė tuvos Nepriklausomybės sidab- 
tuo, kada garbės konsulas įro-.rinio jubiliejaus iškilmių ža
de dokumentais, jog Lietuva vius įspūdžius. Iš pradžių ban- 
yra daug prisidėjusi prie A- dyta turėti minėjimą susilie- 
merikos laisvės, duodama jai jus su kitomis lietuvių grupė- 
generolą Kosciuško. ! mis. Katalikai džiaugiasi, kad

Programa baigėsi apie šeštą * tos kitos grupės atsisakė turė- 
valandą Lietuvos himnu. Ten ti iškilmes bendrai. Aušrelė.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

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

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

8 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 St., So. Boston. Mass. 

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

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas
antra antra dienį mėnesio, 7:30 va L
vakare. Parapijos salėje. 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas tre
Seventh St., So. Boston. Mass. " ' '' “

Visais draugijos reikalais kreipkitės
r»ae protokolų raštininke.

Šiomis dienomis sugrįžo pra
leisti atostogas pas savo tėve
lius kareivis Stasys Kulišaus- 
kas. Jis tarnauja Fort Riley, 
Kansas, ir eina puskarininko 
pareigas. Viešės septynias die
nas. pp. Kulišauskai gyv. 18 
Folan Avė.

pp. Kulišauskų sūnus Jonas, 
kuris iki šiol buvo Floridoj, 
perkeltas į Texas. Jis yra ‘Dar
bininko’ skaitytojas.

Techniškas viršila (sergeant) 
Dr. Alfonsas G. Viskelis, sū
nus Adolfo Viskelio, gyv. 56 
Wilson St., dabar randasi La 
Garde General ligoninėje, New 
Orleans, Louisiana. Jis yra op- 
tometristas. Savanoriai įstojo į 
Jung. Valstybių armiją gruo
džio 8 d., 1941 m.

T. Viršila Dr. Viskelis yra 
baigęs aukštesnę mokyklą Nor- 
woode ir Mass. School of Opto- 
metry. Buvo Šv. Jurgio lietu
vių parapijoj Šv. Vardo drau
gijos narys.—
• Lietuvių Moterų Raudonojoj 
Kryžiaus skyriaus pradėjo sa- Į 
vo darbą pereitą antradienį Šv. 
Jurgio lietuvių parapijoj.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas

RONALD

COLMAN
GREER

GARSON
^in JAMES HILTON’S

ŽINOMI AUTORIAI SAKO:
"Krutamu paveikslų magika”. 

—ROSE FRANKEN 
Tinkamas pavaduotojas dėl 

‘Mrs. Miniver’ ”
-KATHARINE 

BRUSH

“žymus Paveikslas” 
—REX STOUT 

“Geriausia meilės 
apysaka 

paveiksluose 
šįmet”.

—FANNY 
HEASLIP LEA

Kalbės Prof. Pakštas, Kun. J. Balkūnas ir kiti.
--------------- ------------------------------------------

' užmokėdami “cash” pinigais.
Reikia pažymėti, kad valdžios 

ir bankos viršininkams pagel
bėjo išrašyti Karo Bonus lie
tuvaitės pp. L. Pakarklytė ir B. 
Rainienė (Dalelytė) ir p. Pet
ras Rakauskas, turįs daug pa
tyrimo bonų pardavime, 
gelbėjo kleb. 
žis ir adv. B.

PROVIDENCE, R. I. — 
Vasario 28 d. (sekmadienį), 
vai. po pietų parapijos salė-

kun. S. P.
Sykes.
Lietuvos

Daug
Knei-

reika-

1

Mestfield, Mass. — Praeitą 
sekmadienį lietuviai iškilmin
gai minėjo Lietuvos 25 metų 
nepriklausomybės sukaktį.

Bažnyčioj įvyko iškilmingos I 
šv. mišios, kad Dievas siųstų 
taiką pasauliui ir laisvę visoms 
tautoms, tarp kurių ir mūsų 
brangiai Lietuvai.

Klebonas kun. V. Puidokas 
pasakė iškilmei pritaikintą pa
mokslą, ypatingai pabrėžda
mas pasaulio nesutikimus ir 
gruoboniškumus, kurie nieku 
būdu nėra sutaikomi su teisin
gumu. Lietuva praeity nuo į- 
vairių nevidonų daug kentėjo 
ir nešė vergijos pančius su 
kantrybe ir viltimi, kad teisy
bė ims kada nors viršų, ir su
laukė tos džiaugsmo Laisvės 
valandos.

Lygiai ir po šio pasaulinio 
karo teisybė turės viršų imti, 
ir būkime tikri, kad vėl Lietu
vos trispalvė jos pačių pilie
čių dėka suplevėsuos skelbda
ma laisvę ir nepriklausomybę 
pasauliui.

3
je LRK Federacijos skyrius 
rengia Lietuvos 25 metų nepri
klausomybės paminėjimą. Kal
bėtojais bus Prof. Pakštas, 
Kun. J. Balkūnas iš Maspeth, 
N. Y., Katalikų laikraščio ‘Pro- 
vidence Visitor’ redaktorius, 
kun. F. DEERY ir vietinis kle
bonas kun. J. A. Vaitekūnas. Rinkliava 
Prie to bus dainų ir kitokių į- ^ams pravedė pp. V. J. Kudirka 
vairenybių *r Pečiulis- Kolektavo šie:—

pp. A. Novikienė, M. Kavoliu- 
nienė, J. Vasiliunaitė, H. Balu
tis. A. Razulevičiūtė, J. Pieža. 
J. Pečiulis ir B. Adomaitienė.

Taipgi buvo surašinėjama 
kas ir už kiek yra pirkę Karo 
Bonų. Kaip tik tas sąrašas bus 
paruoštas, paskelbsime “Darbi
ninke”.

Karo tarnybos vėliavos šven
tinimas, vas. 21 d., 3 vai. po 
pietų Šv. Jurgio lietuvių baž
nyčioje buvo tikrai didingas ir 
įspūdingas įspūdis. Iš svetai
nės buvo nešamos Amerikos, 
Lietuvos ir Tarnybos vėliavos. 
Pastarąją nešė aukotojas p. 
Kazys Mickūnas. Palydovais 
buvo pulk. K. Grinius, kun. J. 
Švagždys, p. Harry Butters,

mybės: augo išmintimi pas 
žmones, bet nedrįstu sakyti, 
kad ji būtų išaugusi pas Die
vą malonėje. Kaip kitoms, taip 
ir Lietuvai stebuklingoji ran
ka rašė paslaptingus žodžius— 
Mane, Tekel, Pares — pasver
ta, priskaityta, padaryta. Nūn ŠOKIAI
Lietuvos padangėje raudona Kovo 6 d., Šv. Jono draugija 
pašvaistė švituriuoja. Ji pa- rengia šokius, Bridge Club sa- 

? 3— Kokia Lie- >vergta. sužalota, negali prabil- Įėję, 92 Plainfield St., Providen- 
Į ti. Jos išsilaisvinimas pavoju- ce, R. I. Gros S. Lapicko orkes- 
ije! Tūkstančiai sūnų ir duktė- tras. Įžanga 35 centai.
rų stingsta iš bado 

į tolimame Sibire. Tad 
j vienas nesam laisvi nuo parei
gų aukotis ir aukoti išlaisvini
mui močiutės Lietuvos”. Baig
damas kalbą maldavo, kad nei 

'vienas neišeitų iš svetainės ne
prisidėjęs su auka ant tėvynės 

j aukuro ir įsigyjęs War Bond. 
(Užbaigęs kalbą, pats klebonas 
i nuėjo nusipirkti boną. ir visa 
i eilė žmonių jį sekė.

Po pertraukai, padaryta ko- 
lekta. Sudainuota trys dainos: 
Jaunimo Giesmė’, ‘Vasaros minėjimo, pereito sekmadienio,

SV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. RaSt. — Jona9 GHneckis.
5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass. 

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

Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5tn St., So. Boston, Mas».

Valgomų Daiktų Krautuvės
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981 i

ir šalčio 
mes nei- PARAPIJOS UŽGAVĖNIŲ 

VAKARAS
Sekmadienį, kovo 7 d., 7:30 

vai. vakare parapijos salėje Šv. 
Kaz. parapija rengia Užgavėnių 
vakarą. Bus dainų, muzikos, 
valgių ir gėrimų, o svarbiausia 
tai bus lietuviškų blynų. Tiki
mės skaitlingos publikos. Įžan
ga tik 25 centai. Rep.

I

NORWOOD, MASS

čia sekmadienį kiekvieno mėnesic Naktis ir Malda uz Tėvynę, vas. 21 d., atgarsiai labai geri. 
2 vai. po P’etų. Parapijos salėj, į pakviestas kalbėtoju kun.
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass r J

— j daktaras A. Bružas iš Nashua, 
N. H. Savo kalba nevienam iš
spaudė gailią ašarą, kada nu
pasakojo savo atsilankymo 
Lietuvoje įspūdžius ir savo a- 
kim matės kaip grįžusieji iš 
Amerikos bučiavę šventą Lie
tuvos žemelę. rytos. Jau buvo rašyta,

Pagaliau pakviestas princi- Lietuvos nepriklausomybės 
palis vakaro kalbėtojas Lietu- minėjimo susirinkime lietuviai 
vos garbės konsulas, advoka- pirko Karo Bonų už $10,250.00, 
tas A. O. Shallna. Nors žmo-.ir tai ne pasižadėjimais, bet

Lietuvos nepriklausomybės miesto seieetmenų pirmininkas, 
adv. B. Sykes, pp. A. F. Knei- 
žys ir H. Balutis. Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas nešė alto
riaus berniukai — Bernardas 
Sykes ir Antanas P. Kneižys.

Klebonas kun. S. P. Kneižis 
priėmė vėliavą ir ją pašventi
no. Po to atlaikė pamaldas už 
kareivius ir Lietuvą.

plačiai kal- 
kalba ir sve- 
valdžios pa- 
pardavinėjo

P.

Perkins Markei
Ealtrušiiinas - p. Klinga, Sai

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Apie tą minėjimą 
ba patys lietuviai, 
timtaučiai, ypač 
reigūnai, kurie
Karo Bonus. Jie negali supras
ti iš kur lietuviai galėjo turėti 
tiek daug “cash” pinigų, nes J 
sekmadienį visos bankos uždą-į baigėsi palaiminimu 

kad ■ kramentu.
Įeinant į bažnyčią 

vomis parapijos merginų cho
ras, varg. A. šlapeliui vadovau
jant, giedojo “Dievas mūsų

Pamaldos
Švč. Sa-

su vėlia-

ir Bemar- 
Dėdės Sa
ga būs ir 

kaip para-

DU JAUNUOLIAI 
PALIEKA MUS

Krisius Dvareckas 
das Valius išvyksta 
mo tarnybon. Abu 
darbštūs jaunuoliai,
pijos veikime, taip ir įvairiose 
organizacijose.

Krisius Dvareckas lankė Ko
legiją ir dirbo vietiniame 
Springfield Union laikrašty, 
ir tuo būdu stengėsi lietuvių 
vardą išgarsinti.

Bernardas Valius tik pabai
gė Kolegiją — Mokytojo kur
są, buvo geras futbolo žaidė
jas ir šiaip atsižymėjęs įvai
riuose sportuose.

Abiem jaunuoliam linkime 
laimėjus su priešu kovą vėl 
grįžti su ta pačia energija bei 
pasiaukojimu į mūsų 
dirbti savo ir tautiečių 
vei.

Izidorius

Direkcijoj 
MERVYN LEROY 

Produkcija
SIDNEY FRANKLIN 

su PHILIP DORN 
SUSAN PETERS 

HENRY TRAVERS 
REGINALD OWEN 

BRAMVVELL FLETCHER 
Paveiksle dalyvauja Ciaud- 
ine West, George Froechel 
ir Arthur Wimperis. Parem
tas ant novelės parašytos 

James Hilton’o.
Mervyn LeRoy produkcija 

M-G-M paveikslas.

DABAR VAIDINAMA

LOEVS STATĖ and 
ORPHEUM 

Boston, Mass.

tarpą
gero-

SERGA
Remeika sunkiai

serga. Randasi Noble Ligoni
nėj daktarų griežtoj priežiū
roj. Po sunkios operacijos li
gonis jaučiasi daug geriau, tad 
linkime Remeikai kogreičiau- 
siai atgavus sveikatą grįžti į 
savo šeimynos ir visų sveikų
jų tarpą. B.

f

ij k
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Kun. Joną Daunį Atsisveikinant

ŽINUTES
Lietimų Katalikų Seimelis .
Metinis Katalikų Seimelis čia 

pat, vasario 28 d. Jis įvyksta; 
So. Bostone.

10 v. r., bus atnašaujamos! 
iškilmingos šv. mišios seimelio1 
ir popiežiaus intencijomis. Pa
mokslą pasakys kun. dr. Juo
zas Vaškas. MIC., Marianapolio 
Kolegijos Rektorius.

1 v. p. p., seimelis atidaro
mas su sveikinimais.

2 v. p. p., — Referatai, dis-i 
kusijos ir nutarimai.

5 v. Seimelis baigsis su pa
maldomis

Gerbiami kunigai kviečiami 
atsivesti pamaldoms sutonus.

Visi katalikai lietuviai kvie
čiami dalyvauti seimelio pas
kaitose ir pamaldose.

DAKTARAI

Tel. Kirkland 7119

I

Pauline Luzackas, MD.,
(LIETUVĖ GYDYTOJA)

400 Broadway,
CAMBRIDGE, MASS.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniais pagal sutartį.

jĮSou. 4476
:• Dr.Joseph F. Antanėlis
;! OPTOMETRISTAS
;! 515 East Broadway
;! So. Boston, Mass.
![ Ofiso Valandos išskyrus
]• Trečiadieniais ir

Penktadieniais
■ Į Vakarais Nuo 7 iki 9-tai
!; šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

Jaunimo metinės rekolekci
jos prasidės pirmadienį, kovo 
1 d., 7:30 v. v. Jas ves kun. dr. 
J. Vaškas, MIC., Marianapolio 
Kolegijos rektorius. Jis tas re
kolekcijas pats apskelbs per 
trejas paskutines šv. mišias, 
sekmadienį, vas. 28 d.

Rytais, rekolekcijų mišios ir 
pamokslas bus 9 v. Į rytines 
rekolekcijų pamaldas kviečia
mi vaikai, studentai ir nedir
bantieji vyrai, ir moterys. Į va
karines pamaldas kviečiame 
jaunimą ir darbininkus.

Šios metinės rekolekcijos yra 
garbei Šv. Kazimiero. Visiems 
tinka šauktis Dievo pagalbos 
per Šv. Kazimierą taip reika
lingos mūsų kareiviams, Ame
rikai ir Lietuvai. Padarykime 
maldos savaitę į Šv.

■ rą. Jis gali padaryti 
Lietuvos išgelbėjime.

!' Į

Kazimie- 
stebūklą

įvyks iš-

(

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakanus
DR. AMELIAĖLRdtfo

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:—
Nuo • ryto Iki 7 vai. vakaro

Seredomis:—
Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas
Specialybė—Akių, Vidurių 

ligų, Ausų. Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vešiausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą.
Pritaiko Akinius 

Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Bioadway 
So. Boston, Mass.

TtL TROwbridge 8330

J, Repahis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD 8TREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Gerasis Kunige! Tu nori pasišvęsti 
Kareiviams, kurie pną savo gimtą kraštą: 
Tikėjimo keliu saugiai juos nori vesti, 
Kad būtų jiems lengviau nešt sunkią savo naštą.

Gąl teks kautynėse dažnai tau pabuvoti, 
Girdėt kanuolių trenksmą, granatų sprogimą;
Arti stebėti karo slibiną besoti,
Kurs stumU žmones į baisingą įsiutimą.

Teks tąu drąsiųt karius, pakelti jųjų dvasią, 
Išrišt jų nuodėmes, suteikt širdies ramybę, 
Pašaliui ta, kas sielai jų daugiausiai gręsia 
Įr kai kuriuos lydėt i ramią amžinybę.

Tai kilnios pareigos. Bet kiek ten reik kantrybės! 
Kįęk reikia ištvermės ta vargą iškentėti!
Bęt amžiną šviesa Dievulis tau pažibąs 
Ir duos malonės iki galo ištesėti.

Tad eik, aukokis! Te Aukščiausias tave veda 
Kur Jo Apvaizdą yr paskyrus tąu dalelę;
Tu nieko nebijosi, sekdams toki Vadą, 
žinodamas, kad pildai šventą Jojo valią.

Eik ir sugryšk. Sveikus ir gyvus parsiveskie 
Visus, kurie išvyko sąvo šalį ginti;
Parapijos nariu nevieno nepraraskie, 
Kurie pas mus užgimę, mūsų išauginti.

Lydės tave malda žmonių šio viso miesto, 
Kur širdys lietuvių taikos taip pasiilgo:— 
Kad Kristus savo ranką galingą ištiestų 
Ir karo audrą nuramintų neužilgo.

Rommel Priverstas Trauktis 
Atgal

Cambridge, Mass.

Kovo 1 d., 9 v. r., 
kilmingas gedulingos pamal
dos už jūrininką Kazimierą 
Savicką, kurs žuvo laivų kau
tynėse pereitą rudenį. Dabar 
U.S.A. valdžia praneša tėvams, 
kad jis yra žuvęs.

Kazimieras yra sūnus Anta
no ir Mortos (Matūzaitės) Sa
vickų, kurie gyvena 308 Dor- 
chester St., So. Bostone. Jis 
yra gimęs Charlestown, Mass. 
Ten pradėjo eiti pradinius 

! mokslus. Užbaigė pradinį mok- 
! slą So. Bostono mokyklose. 
Baigė Boston Mechanical High 
School ir Lincoln Chiropractic 
College, Indianapolis, Ind.

Jis įsirašė U.S.N. bai. mėne
sį, 1942. Paguldė galvą už Tė
vynę rudenį. 1942.

Tėvų ir vietinių kunigų rū
pesniu jam yra rengiamos iš- 

: kilmingos pamaldos kovo 1 d., 
! 9 v. r. — pirmą rekolekcijų ry
tą. Kviečiami visi sueiti ir šir- l .
dingai pasimelsti už šį ir kitus 
laisvės gynėjus.

BONO DAYIš Alijantų Centro, Šiau-'pas draugus prie Vidur- 
rės Afrikos, vas. 25 — A- žemio jūros. “U 
lijantų karo jėgos padarė 
kontra - puolimus ir Vo
kietijos gen. Rommel ka
ro jėgas nustūmė atgal į 
jvakarus 
į Perėjimo, 
tokį smūgį, 

; pasiruošęs 
tai smarkiai bombarduo
ja priešo jėgas ne tik ant 
žemės, bet ir iš oro lėktu
vais. Priešas prarado ma
žiausia 14 mylių plotą.

Sunki Lietuvio Poeto 
Dalia Prancūzijoje

(LKFSB) Vasario pra
džioje buvo gautas laiš
kas iš Kossu - Aleksan
dravičiaus, 
Prancūzijoje, 
šytas spalių 30 d., dar 

! prieš vokiečiams užimant 
visą Prancūziją. Tam mū- 
'sų žymiam poetui, kurio 
eilių knyga “Be Tėvynės 
Brangios” neseniai buvo 
išspausdinta Amerikoje, 

! gyvenimas gana sunkus. 
Jisai Grenoblio universi
tete dabar ruošiasi dakta
ro laipsniui ir dirba prie 

į veikalo 
i vertimus

“Kampinin
kavau visą vasarą, ra-

r

J. K.

M. Norbutas ir A. Daukantas. 
Susirinkime taipgi tartasi, ko
kiu būdu materijaliai paremti
N. J. Seselių sudegusį našlai-

nuo Kasserine 
Priešas gavo 

kad jau yra 
bėgti. Alijan-

Sekmadienį, vasario 21 d. 
tuoj po pamaldų parapijos 
svetainėje įvyko Cambridge 
LDS 8 kps., susirinkimas. Su
sirinkime išrinkti atstovai vyk- tyną. Nutartą šiam tikslui su- 
ti į Federacijos seimelį, kuris rengti “Penny Sale” arba ‘Kor- 
įvyksta South Bostone, Šv. tavimo Vakarą’ ir gautą pelną 
Petro parapijos svetainėje, va- skirti našiaityno naudai. Ren- provansalų 
sario 28 d. Atstovais išrinkti gimo reikalai pavesta rūpinties’Zų) kalbą, 
šie: P. Radaitis. J. Mockevi- valdybai.
>čius. kuopos garbės narys p.

i
kun J Ska- ParaPiJos klebonas kun. P. J. 

Juškaitis, per pamokslą ragi
no parapijiečius^ įsigyti Šven
tąjį Raštą ir. gavėnios metu jį

Klebonas taipgi pa- 
kad kovo mėnuo yra 

gyv. Raudonojo Kryžiaus mėnuo, ir 
nuoširdžių ir per visą kovo mėnesį bus ren

kamos aukos Raudonojo Kry
žiaus naudai. Klebonas ragino 
visus būti duosniais aukavime. 
Raudonasis Kryžius aplankys 
visų namus kovo mėnesyje, tad 
neuždarykite jam durų, bet 
parodykite savo duosnias šir
dis, šio gero tikslo naudai.

j ! Sekmadienį, vasarioAntradienį, vas. 23 d. Dar-' 
bininke” lankėsi 1-------- _
landis, Šv. Pranciškaus parapi
jos vikaras iš Lawrence, Mass.

Šiomis dienomis Povilas Pra- skaityti, 
nas Jakavonis. sūnus pp. Tarno reiškė, 
ir Petronės Jakavonių.
194 Athens St..
ilgamečių “Darbininko” rėmė
jų ir LDS 1 kp. narių, užbaigė 
aviacijos mašinisto kursą. 
Jung. Valstybių Oro Laivyno 
Tarnybos mokykloje, Floridoj.

Taipgi tą pačią mokyklą už
baigė Mykolas Lapinskas iš 
Pittsfield, Mass.

21 d.

Darbininko Kalendoriai Patinka

„ - _ 'vasarį vos nuvilkau savo
šo poetas. Geri žmones gyV0 įr aprengto svorio 
buvo priglaudę, bet, Die- 54 pas pajQr£o tautie- 
ve, kaip sunku... Dabar čius»\ Kol buvo galima, 
gyvenimas pabrango ke-!mūsų p06tui buvo nusiųs. 
turgubai, o per tuos tre- ■ ^a šiek paramos įš A- 
jus metus visiškai susidė-! .. T, . . .. ... - ■ i menkos. Kokia jo padėvėjo visi mano baltiniai,! . w_. _
drabužiai ir apavas, taip, į ^s’ užėjus vokiečiams, 
kad esu visai apkaręs. Pa- nežinia.

i
i

gyvenančio
Laiškas ra-

BAISŪS VARGAI SIBIRAN 
IŠTREMTŲJŲ

(LKFSB) Kokia yra pa- 
Sibiran 
žmonių, 
pasako- 
pavyko

apie Evangelijų 
viduramžiais j 
(pietų prancū- 

Tam darbui 
atsidėti dar

“Tarybų valdžios įsaky
mu buvo išgabenti Sovie
tų šalies gilumon”. Net 
deda iš Maskvos atsiųstus 
pranešimus, kad iš jų 
gauta 1.025.000 rublių dėl 
oro eskadrilės sudarymo. 
Matyt ne mažas skaičius 
jų ten yra, kad nežiūrint 

su
renkama milijonas rublių. 
Tik kuo čia didžiuotis, 
kad iš apiplyšusių, išalku
sių tremtinių atimamas 
paskutinis kruvinai už
dirbtas pinigas. Mes, ku-

j 
dėtis tūkstančių 
išvežtų Lietuvos 
galima spręsti iš 
jimų tų, kuriems
iš tos kančių šalies ištrūk
ti. “Polska Walcząca” iš
spausdino tokį vaizdą: — 
Turkestano smėlynuose '• 
ligoninė. Joje pilna ser- uždarbio menkumo, 
gančių šiltine. Gailestin-, 
goji sesuo dirba 30 va
landų, nes jos draugė ap
sirgo, atgulė, o pavaduoti! 
nėra kam. Ligoniai dejuo
ja, bet nėr vaistų, tik van- -------- x—o—. .
duo ir vieną kartą dienoje rie gyvenome po bolševi- 
maža, vaiko dozė reikalin- kų valdžia, žinome kokios 
giausių medikamentų... I ten

■ Ligoniai norėtų išbėgti iš į
; to Alkanojo Slėnio.

Į jam reikės
metai su viršum. Drauge 
jisai rašo eilėraščius. Va
sarą buvo prisiglaudęs

Mūsų parapijos bažnyčioje 
kas savaite yra laikomos su
dėtinės šv. mišios už mūsų pa
rapijos karius. Norintieji pri- 

'sidėti prie šių mišių, galite su
keikti savo aukas bažnyčioje 
, prie durų tam tikroje dėžutė

Teko patirti, kad Cambridge 
Moterų S-gos 22 kps., dainuo- 

: jančias sąjungietes neužilgo iš- 
' girsime dainuojant Darbininkų 
' radio programoj. Laukiame.

į Sekmadienį, vasario 28 d. N. 
P. bažnyčioje įvyksta mėnesinė

i kolekta Seselių mokytojų nau
dai. Paremkime seseles moky- 

j tojas.

i “laisvės aukos”. Kad
i lietuviai nekenčia oku- 

nėr pantų nacių ir savo gy- 
kur: jie už spygliuotų vie- vasties negailėtų, kad 

Nudžiugo* kai Sikors- juos išvaryti, tai tiesa.lų.
kis su ta re su S o- 
vietais organizuoti lenkų 
kariuomenę Rytuose. Ap
leido jie Kara - Kum dy
kumą ir Tamerlano ant
kapį, — apie tūkstantį 
žmonių dešimtyje preki
nių vagonų. Prie Kaspijos 
jūrų atvykę susėdo į lai
vą. Žmonės vos sutilpo. 
Šalta, lietus, vėtra. Visi 
serga, bet džiaugiasi, kad 
po poros dienų pamatys 
Persiją. Kitas pasakoja — 
Kuibiševe i
pulkininko seserėčią, pa
leistą iš tremtinių 
vykios.
šalčio,

gavome žinią, 
valstybėje au- 
užmušė lietu- 

Joną J. Balty-

Užmušė Lietuvį Kareivį
Šiandien 

kad Texas 
tomobilius 
vį kareivį
šių. A. a. Jonas J. Balty- 
šius gimė ir augo Newton 
Upper Falls, Mass. Lap
kričio 9, 1940 m. apsive
dė su p. Stanislava Andri
konyte, gyv. 15 Julian St., 
Roxbury, Mass. Tuoj po 
apsivedimo išvyko į Jung.

su tikęs garsaus Valstybių karo tarnybą.
Buvo karo fronte. Grįžęs 
atostogoms į Texas, ruo
šėsi važiuoti į Bostoną pas 
savo mylimą žmoną, ir 

w ... mvzm.v... v jį mirtinai
zas, trumpa jupele, pilna sužeidė automobilius.

sto-
Buvo 10 laipsniu 

o ji basinyčia įsi-
stojusi į savo darytas vy- besiruošiant

Kazimierų vakaras nukeltas 
iš vas. 28 d. į kovo 4 d. Seime
lis tam yra kaltas. Šv. Kazi
miero Dieną, po vakarinių re
kolekcijų pamaldų, seserų mo
kytojų vadovybėje parapijos 
vaikai išpildys puikų progra
mą, Šv. Kazimiero ir Kazimie
rų pagerbimui.

★ Ketvirtadienį, vas.
“Darbininke” lankėsi kun. Pr. 
Strakauskas, Šv. Juozapo par. 
klebonas. Lovvell, Mass. Kun. 
Pr. Strakauskas yra nuošir
dus “Darbininko” bendradar
bis

PARSIDUODA So. Bostone tei
smo parėdimu trijų apartmentų i 
mūrinis namas ant Dorchester 
St. Įeigų $500.00. Pečium ap
šildomas. įnešti 350.00 cash 
virš pirmų morgičių. Dėl pilnų 
informacijų kreipkitės: Fran
cis T. Keefe, 50 Congress St., 
Boston, Mass.

SKELBIMAI
“Darbininko 

ir rėmėjas.

LANKĖSI

Re*. Šou 3729 Šou 4618

LMumIm Furnitūra Co.
MOVER8— 
Inourod and

Looal 4 Long
Dlatanoo
Movlng

326 • 328 Vest Broadway 
So. Boston, Mass.

t1□

Antradienį, “Darbininke” 
lankėsi Tėvas Alfonsas ir Tė
vas Gabrielius, pasionistai.

Tą dieną lankėsi J. Valaitis 
iš Brooklyn, N. Y. ir “Galingos 
Mosties” i

PALAIDOTAS. — Trečiadie
nį, vas. 24 d. su bažnytinėmis 

i apeigomis iš Šv. Petro par. 
bažnyčios palaidotas Jonas Ro
manas.
★ Lankėsi Margarita Čeba- 

torienė. Atsilankymo proga 
užsiprenumeravo “Darbinin
ką” ir įteikė savo sūnaus ka
reivio fotografiją, kuri tilps 
“Darbininke”. Jonas Čebato- 
rius tarnauja inžinierių pulke.

★ “Darbininko” administracija kiekvieną dieną 
gauna daug laiškų su padėka už šių metų sieninius 
kalendorius, štai jų keletas:
★ K. JAKUTIS iš Bridgeport, Conn. rašo: “Dėkoju 

už sieninį kalendorių, kuris labai puikiai atspausdin
tas ir patraukiančiai atrodo. Kalendoriaus fondan 
siunčiu $1.00”.
★ M. DAUNYS, New Britain, Conn. — “Kalendorių

26 ų gavau; dėkui. Iš tikrųjų, tai yra kuo pasidžiaugti. Ja
me galima rasti visi šventųjų vardai, šventės ir tt. Jis 
man labai patinka. Siunčiu $1.00.”
★ E. DŪDA, Pittsburgh, Pa. — 

prisiųstą man 1943 m. sieninį kalendorių, kuris tikrai 
gražus ir puikus. Prašau nepamiršti prisiųsti ir kitais 
metais”.

Šią savaitę prisidėjo prie kalendoriaus fondo se
kanti:
B. Gailiūnienė, So. Boston, Mass..............................50
Marijona Kalinauskienė, Cambridge, Mass.........  1.00
Julė Jakavonytė, Brockton, Mass........................ 1.00
A. Pinelis, So. Boston, Mass..................................... 50
J. Adomonis, Phila. Pa............................................. 1.00

į

I

LANKĖSI KARIAI
Praeitą savaitę mus aplanke 

šie mūsų parapijos kariai: a- 
viacijos puskarininkas Lauri 
naitis, eil. E. šakalis ir vyr. 
Įeit. A. Matusevičius. Leit. A. 
Matusevičius viešėjo pas tėve
lius 10 dienų ir, po atostogų 

į išvyko naujai paskirton vieton, 
būtent, Georgia valstybėm

“Siunčiu $1.00 už
APLANKĖ GARNYS

šeštadienį, vasario 20 d. gar
nys aplankė p.p. J. S. Gilius, 
palikdamas jiems gražią pir
mutinę dukrelę. Motina ir duk
relė jaučiasi puikiausiai ir. 
šiuo tarpu randasi Charlsgate 
ligoninėje. Sveikiname.

I ______

iMirtįasP. rZtentaj?; Kuhsauskienč Monteelio. Mass........................1.00
įMrs. J. Baron, Hartford, Conn................................. oO
M. Daunys, New Britain Conn................................ 1.00
Rev. M. Daumantas, Girardville, Pa..........................50
A. Baronas, Montello, Mass................................... 1.00
J. Levickas, Baltimore, Md................................... 1.00
K. Baltramaitis, Elizabeth, N. J........................... 1.00
L. Antanavičienė, So. Boston, Mass...................  1.00
J. Žilevičius, Elizabet, N. J....... .......................  1.00
T. Valantienė, E. Chelmsford, Mass...................  1.00
F. Savilionienė, Newton Upper Falls, Mass............. 50

Visiems Rėmėjams ir aukotojams nuoširdžiai dė
kojame už paramą ir aukas.

lopų, su menkučiu plos- 
čiumi, kaklas nuogas. Jai)* 
nurodyta, kaip pasiekti kanį • ■ 
Tocką, ten stojo dirbti į Ii-i Parvežimu

A. a. Baltišio jauna žmo
na dabar laukia parve- 

; jo kūną vas. 27 d. 
i ir laidojimu 

rūpinasi laidotuvių direk-goninę. bet neilga’: šiltine
ją pakirto... ji pa’aidota” torius" D. A."zaletskas*
Panašiai kenčia ir iš Lie
tuvos ištremtieji žmonės. ■ 
Pirma Lietuviai komunis-i 
tai Amerikoj leidžiamuo
se laikraščiuose skelbė, 
kad tremtinių pavardės e- 
sančios... nuo kapų nura
šytos, dabar gi patys skel
bia apie lietuvius, kurie;

APSIVEDĖ 
šeštadienį, vasario 20 d. N.

P. bažnyčioje apsivedė p-lė E. i 
Palaimaitė su puskarininku A.
M. Csiti, iš New Brunswick.
N. J. Linkime jaunavedžiam
linksmaus gyvenimo. A.D.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA MOTERŲ' arba 
MERGINŲ, kaipo kambarinė 

, tarnaitė ir valytoja. Dienos ir 
nakties darbas. Atsišaukite — 
“Housekeeper”, Hotel Essex. 
Boston, Mass. (12-5)

REIKALINGA VYRŲ valytojų 
ir namo prižiūrėtojų. Atsišau
kite “Housekeeper”, Hotel Es- 
sex, Boston. Mass. (12-5)

ZALETSKAS 
FUNERAL HOME

' NOVENOS

I NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

/

20c.
15c.
20c.

prie Sv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina . ..................
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina .......................
prie Dievo Motinos Nuolatinės Pageltos. Kaina .........-
už Sielas Skaistykloje. Kaina ...........................................
Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.J ___ ,

504 East Broadway 
SOtTH BOSTON, MASS 

O. A. ZaletskM F. E. Zaletskaa 
Graborlal Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia iermenlms dykai 

NOTARY PUBLIC
Tat tOU Boston 0815 
Tai. ŠOU Boston 2808 J
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BES MINĖJIMAS WATERBURY

WATERBURY, CONN. — 
Antradienį, vasario 16 d. Šv. 
Juozapo lietuvių parapijoj įvy
ko Lietuvos Nepriklausomybės 
25 metų sukakties minėjimas. 
Tą dieną ryte įvyko iškilmingos 
giedotos šv. mišios ir maldos 
už Lietuvą. Vakare, šv. Juoza
po parapijos svetainėje įvyko 
prakalbos ir koncertas. Kon
certo programą išpildė parapi
jos choras ir solistai-tės: A. 
Markus. P. Lazauskas, sesutės 
J. ir A. Lušaitės. M. Andriky-
tė ir A. Grėbliūnaitė, vadovau- metais našlaičių 
jant komp. A. Aleksiui. i taisomas ir iš

Turiningas kalbas pasakė šie Chest gauta tik 
asmenys: mayoro pagelbinin- Šiais metais gausime $2.500.00.
kas Mr. Maloney. kleb. kun. J. * Yra daug našlaičių. Prašome 
Valantiejus. prof. K. Pakštas.' visuomenės remti Labdarybės 

~ “ draugiją. *

i
I

I

“Į TĖVYNĘ*

tiejus $6.00; Dr. Freihart $25.- 
00; Capitol teatras $25.00; P. 
Jakubauskas $3.00; V. Lušas 
$2.00; M. Kašėtaitė $1.20; A. 
Aleksis $1.00: J. Mockus $4.00: 
Z. Adomaitienė 1.50; V. Ra- 
mažauskas $3.00: J. Alenskis 
$1.80; Marijona Dvileckienė iš 
Brooklyn. N. Y. $5.00; Com- 
munity Chest $1.000.00. Lab
darybės piknikas — $511.69. 
Pridėjus kitas aukas iš viso 
1942 m. buvo pajamų $4.006.- 
55. Išlaidų $4.863.03. Pereitais 

namas buvo 
Community 

$1.000.00.

Sekmadienį, vasario 28 d. į-
•r 

vyksta nepaprastos sukaktu
vės — parap. choro 20-metinis 
koncertas - teatras, komp. A. 
Aleksio vadovybėje.

Programa bus tikrai iškil
minga. Scenoje vaidinama gra
žioji operetė “Į Tėvynę”, žo
džius parašė šilelis ("Draugo” 
red. L. šimutis), muziką — 
komp. A. Aleksis.

Operetės vaidinimo metu vi
są laiką gros “Palace” 
šaunusis orkestras, 
lietuviškos dainos 
puikiau skambės

teatro 
Gražiosios 

tuomet dar 
bei žadins

klausytojų kilnius jausmus.
Nuoširdžiai prašome gerb. 

mūsų visuomenės gausingai at
silankyti į šį šv. Juozapo pa
rapijos choro jubiliejini; kon
certą - teatrą. Prisiminsime 
brangiąją Lietuvą ir brangius 
tėvelius, linksmąsias, saulėtas 
jaunystės dieneles, širdžia ir 
mintimi

"Mes grįšim ten 
kame mums sielą 
ramins gimtinė 
mūsų miela!”

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas

Surinkta Aukų Lietuvos Reikalams

komp. A. Aleksis. Dr. Devenio 
žmona p. Devenienė, Dr. P. Vi
leišis ir adv. K. Balanda. Pas
tarasis perskaitė rezoliuciją, i 
kuri buvo vienbalsiai priimta. |<i-

Programos vedėju buvo mies- par. svetainėje, 
to taksų kolektorius p. Jonas dalyvauti. 
Jan ūsaitis.

šį įdėtu vos
bes minėjimą 
gražiai aprašė

Prot. K.
dviem atvejais, 
mažai Lietuvių Kultūros Insti
tuto išleistų knygų apie Lietu
vą ir lietuvių kalbą.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą suruošė vietinis Fe- i 
deraci jos skyrius, kurio pirmi-; 
ninku yra veiklus komp. A. A-! 
leksis.

Moterų Rūtos draugijos kor- 
tavimo vakaras Įvyks kovo 14 

3 vai. po pietų Šv. Juozapo 
Kviečia visus

Darbai gerai eina. Darbusnepriklausomy-
labai plačiai ir gavo ir tie darbininkai, kurių 
anglų spauda. seniau nepriimdavo. Taipgi 

Pakštas kalbėjo dirba ir moterys. Kompanijos 
Parduota ne- prašo, kad tik dirbtų.

Lietuvių jaunų vyrų yra apie 
400 karo tarnyboje.

Kcrresponden tas.

WATERBURY, CONN
SUSIRINKIMAS

Lyra.

BROOKLYN, N. Y

GARBINGA MOTINA

Vasario 28 d., pirmą vai. po 
pietų. Šv. Juozapo parap. se
nos mokyklos kambaryje į- 
vyks Lietuvių Darbininkų Są
jungos (LDS) 5 kuopos svar
bus susirinkimas.

Nariai ir narės kviečiami at-

ELIZABETH, N. J. —
Praeitą sekmadienį minėjo

me Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo s’dabrinį jubi- 

• lieju. Žmonių prisirinko pilna 
parapijos svetainė. Aukų su
rinkta Lietuvos reikalams 
$81.77c. Net buvę du “tavorš- 
čiai” iš Raudondvario po centą 
įdėjo, todėl ir susidarė liku
čiai 7 centai, kurie liko pridėti 
prie nikelio. Pasigailėjo naba
gėliai Lietuvos!

Kaloėjo kun. klebonas J. Si
monaitis patiekdamas vietinio 
komiteto veikimo apžvalgą. 
Vakaro vedėju p. R. Džiovelis 
pakvietė kun. dr. Starkų. Pas
tarasis gražiai nušvietė Lietu
vos padėtį. Paskutiniuoju kal
bėtoju buvo Maspetho klebo
nas kun. J. Balkūnas. Kaip vi
suomet. širdingai kalbėjo apie 
kovos priemones kaslink Lietu
vos atvadavimo ir kvietė remti 
Amerikos pastangas nugalėti 
bendrą pasaulio priešą—ašį.

Kalbų tarpe dainavo choras. 
Solistai: V. Pranskietis. G. 

' Paulauskiūtė. kuri pirmą kartą 
!savo gražų balsą parodė riešai 
(maloniai buvo sutikta už gra
žų dainavimą), AI. Žvirblis; 
duetai kuriuos dainavo C. Pau- 

Su-

Tonas Grauželis,
Nicholas Grilova,
Aleksandras Gražulevičius,
Pranas Grinčius (3 broliai),
Juozas Grinčius,
Ignas Grinčius,
Robertas Gaina,
Alphonsas Gaina,
Dominikas Gaina,
Jonas Gedminas.
Kazys Grigutis (2 broliai), 
Albinas Grigutis,
Ignas Gvaldis (2 broliai), 
Kazys Gvaldis,
Gustavas Gudaitis,
Antanas Gagas,
Česlovas Grinius.
Ignas Gražulis,
Antanas Gapšys,
Pranas Gapšys,
Albertas Jankūnas (2 broliai),
Edvardas Jankūnas,
Alphonsas Jankūnas,
Xaveras Juozapavičius,
Pranas Juozaitis (2 broliai).
Jonas Juozaitis,
Chester Jutkus, 
pranas Jurgaitis,
Juozas Jančius,
Viktoras Jurkūnas.
Juozas Jodkojis,
Feliksas Jasiukevičius (2 brol.)
Jonas Jasiukevičius,
Charles Javarauskas,
Jonas Jonušaitis,
Antanas Jasunskas.
Ambraziejus Jadzevičius-Yudd.
Antanas Jaunius,
Antanas Juškauskas,
Pranas Jakimavičius,
Charles Jankaitis,
Liudvikas Januievičius.
Jonas Janesko,
Liudvikas Young,
Juozas Jakulevičius.

Moterys yra raginamos taupyti drabužių medžia
gą ir siųtis nešiojimui ne kelnes, bet dreses. Taip šios 
trys karo darbų darbininkės ir pasielgė.

----------------------------------- ------ - j
Amerikoje. Linkėtina Tarno-1 
šalčiams sulaukti jų sidabrinio, I 
25 m. vedybinio gyvenimo su-1 
kaktuvių.

I
I

užsitarnavo sau vuų 
gumą, kaipo teisinga, 
vaišinga, pamaldi ir 
moteris. Ji dar tik 58
žiaus. Ilgiausių metų tau, ma
myte. Pažįstamas.

gartm- 
maloni, 
darbšti
m. am-

?

i

Marijona Vencevičienė. (Brun- 
dzienės mamytė) jau trečią 
savo sūnų Vincą išleido į Dė
dės Šamo tarnybą - kariuome-

C. BROOKLYN, N. Y.
MIRĖ A. BULOVAS

Vasario 21 d., priėmęs

I
I
)

šv.

mėnesiai. Vyriausias jos 
Stasys žuvo

Trys jos dar
dukrelės mirė

pereitame 
visai jau- 

Lietuvoj— 
ištekėję ir

NEW BR1TAIN, CONN
Lietuvių veikėjų grupės dėl 

Raudonojo Kryžiaus 
susirinkimas Įvyks 
nį, vasario 28 d., tuojau po 
mišparų, parapijos
Bus išduotas raportas 
ką nuveikė šis skyrius.

svarbus 
sekmadie-

svetainėje.
kiek ir 
Be to,

bus paruoštas darbų planas a- Suskaite lr Al. Žvirblys.
Jurgio par. bažnyčios Šv. Jono teičiai. Kviečia visus dalyvauti. va^ino trumpą veikaliuką —

nas Bulovas, virš 55 m. am
žiaus, gyv. 217 Vanderbilt St. 
Palaidotas vasario 24 d. iš Šv.

•i

LABDARYBĖS DRAUGIJA
Pereitais metais Labdarybės 

draugijai aukavo sekančios 
draugijos ir pavieniai asme
nys: 48-tas klubas 39.69: Mo
terų Rūtos draugija $17.44; 
Šv. Onos draugija $20.86; Gy
vojo Rožančiaus — $48.45; L. silankyti ir atsivesti savo 
Vyčių — $3.38; kun. J. Valan- draugus bei drauges į susirin- 
——————------------- -— k imą. Bus gera proga užsimo-

Jums nereikia porcijos keti už laikraštį "Darbininką” 
korčiukės pirkimui J. V. ir jį užsisakyti, kurie dar jo nyčia.
Karo Bonų. neturi. J. T etilas, rašt. atliko:

i

nę. Jos jauniausias sūnus Pra- Sakramentus, mirė a. a. Anta
nas savanoriu pasidavęs jau 
tarnauja 7-tas metas: Andrius 
jau 6 
sūnus 
kare.
nutės
Panevėžyj. Trys jau 
jauniausia Onutė 19 m., jau 
mirus virš 3 metai. Viso susi
laukė 11 vaikų. Nežiūrint, kad 
jos vyras miręs, jau 21 metas, 
bet šeimą išauklėjo labai gra
žiai. Jautri motinos širdis daug 
ašarų išliejo dėl vaikų juos 
laidojant, ženijant. o ypatin
gai dabartiniam laike, leidžiant 
į kariuomenę, kuomet šis karas 
toks baisus ir žiaurus. Liko tik 
viena, laikinai gal tik su mar
čia. Bet geri, jos vaikai ir duk
ros jos neapleis. Jos visas su
raminimas, tai malda ri baž-

Tai tikrą savo pareigą 
Dievui ir Tėvynėj. Ji

kapinėse. Paliko dideliame nu- Tą pačią dieną. 9:30 vai. ry- 
liūdime žmoną Teofilę, dukterį tą įvyks šv. mišios už gy’vus ir 
ir sūnų. žuvusius kareivius ir jūrinin-

VAIDINIMAS |kUS' kUri“ UŽpra“ Raud™°j°
Kryžiaus skyrius.

Kovo 7 d., sesučių prirengti,. 
vaikučiai suvaidins vaidinime-. 
lį. kuris bus surištas su Šv. Ka- ■ 
zimiero švente. Kadangi ir kle
bonas yra tuo vardu, 
lig

tai 
dvilypis 'paminėjimas.

RELIGINIO TURINIO 
PAVEIKSLAI

Kovo 14 d. parapijos svetai
nėje bus atvaizduojami judami 
religinio turinio, apie šventas 
mišias, paveikslai. Įžanga ne
mokama. Kas tuom įdomaujasi 
kviečiami atsilankyti.

Nuo Rytų iki Vakarų
JIE AUGA GREITAI!

■■ Ą— 
MAVt YOU

•OUGMT YOUt
WAI BONO

TOOAY?
----------------------------- Olč GoKi

CIGARETUS

MAŽIAUSIA Erzinančių Savybių
(TarsandResins)

MAŽIAUSIA Nikotino
Kaip parodyta bepartyviSky 
nepriklausomų tyrinėjimų 7 
vadovaujančių, rūsių cigare- 
tų, padarytų Reader's Digest.

nebandė iškelti Old 
ar pabrėžti vieno 

Dėlto pirmiau ir

rūkytojų pasisuko į Old

Reader’s Digest 
Gold pardavimą, 
ar kito viršenybę, 
po išduoto Reader's Digest raporto, 
daugelis -- - ■ • - — -
Gold. Pasismagink tuojau ir pats... 
maišytu namų ir importuotu tabaku 
su brangiais tabako pridėtais Lata- 
kia lapų skoniu.

P. LORILLARD COMPANY. E<ab!:-h^d 17«0

nauja: PASIOŽIAUG SAMMY KAYE'S BANO ir SVEČIŲ! TREČIADIENĮ 8 VAL. V. lt WEEI

GRAŽIAI PAMINĖJO 
6 METŲ SUKAKTĮ

Pereitą sekmadienį, vas. 21. 
bus įvyko Lietuvių radio progra

mos 6 metų sukaktis. Šią prog
ramą veda p. A. Rėkus, J. Poš
kus ir p. M. Čeponytė. Dalyva
vo daug žmonių. Koncerto pro
gramą išpildė prof. V. Bacevi
čius. pianistas - kompozitorius, 
p. Florencija Karsokaitė iš Chi- 
cagos. dainininkė, pp. Marytė 
ir Onutė Saliokaitės iš Hart
fordo. ir pp. Stulginskų šeima 
iš Waterbury. Conn. Programa 
buvo tikrai graži. Vedėju buvo 

Ma- P- J- Valaitis iš Brooklyn. N.Y.
Linkėtina radio programai 

dar daug sukakčių sulaukti.

i

“Nepriklausomos Lietuvos At
garsiai”, J. Steponaičio para
šytą. Ačiū jam už tok; gražų 
veikalą, kurio metu nemažai 
žiūrovai savo akis suvilgė. Pa
įvairinta buvo gražiomis daino
mis. Vaidino: 0. Bironienė. Iz. 
Buniutė ir Ed. Višniauskas. 
Visi jie gražiai nuo širdies sa
vo roles atliko. Daugiau tokių 
veikalų tegu J. Steponaitis pa
rašo — jų labai dabartiniu lai
ku reikia.

Labai gražiai savo motutės 
parašytas eiles deklamavo jau
nutė Aldona Litvinaitė —“Pri- 
siminant Lietuvą”. Daug šir
dies įdėta poetės ir deklamuo- 
tojos. Valio, jaunime, kad 
drauge veikiate su savo tėve
liais Lietuvos gerovei. Svečias.

l

Piety Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Cnygutė labai įdomi ir verta 
dekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar- 
oininkas”, 366 W. Broadway, 
'n Bastnn. Mass

ATMINIMAS UŽ 
MIRUSIUS

Vasario 22 d. Vincas ir 
rijona Tamošaičiai, prisimin
dami savo 24 m. vedybinio gy
venimo sukaktuves; tąja proga 
užprašė už mirusius šv. mi
šias (egzeekvijas), kurių laike 
visa šeima priėmė šv. Komuni- i 
ją. Pavyzdingos jų dukrelės— 
choristės (kartu gimę) prisi
dėjo ir prie šių mišių giedoji- į 
mo. Laike afertorijos solo gie- ■ 
dojo B. Brundzienė. 
artimuosius 
kvietė pusryčiams. Tamošai-' kimas. Visi nariai malonėkite 
čiai yra pavyzdingi parapijie-Į atsilankyti, nes yra svarbūs 
čiai ir susipratę katalikai, j dalykai aptarimui; taipgi bus 
Daug aukoja Įvairiems katali-j valdybos pertvarkymas. nes
kų bei tautos reikalams. P-nia išrinktasis pirmininkas Ed. 
n,__ . - _ • • ...; Mončiūnas dėl darbo negalėjo
, . , .. užimti vietos.
kun. A. Petrausko, marijono, Nepamiršk, antradienio va- 
kuris lankėsi apie 10 m. atgal'karą! Reporteris.

IŠVYKO POILSIUI
Kleb. kun. M. Pankus po 

. kios ligos išvyko poilsiui, 
kime geriausios sveikatos.

HARTFORD, CONN

Į

sun-
Lin-
T.M.

Kovo 2 d., antradienio vaka- 
Po mišių re, Įvyks Šv. Jono Ev. Draugi- 

Tamošaičiai pasi- jos svarbus bertaininis susirin-

I
I

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301,-R

Čia patiekiama karių sąrašo 
tęsinys iš praeito numerio. 
Jonas Cvilikevičius-Cells

(3 broliai) 
Aleksandras Cvilikevičius 
Adomas Cvilikevičius 
Edvardas Čeponis.
Adomas Ciparis,
Jonas Čekanavičius-Ticken. 
Petras Česnulevičius,

Sekančioje raidėje kreipiame 
dėmesį į Degučių šeimą, iš ku
rios yra 4 sūnūs:
Leitenantas Albertas Degutis, 

dentistas,
Edvardas Degutis, 
Pranas Degutis.
Danielius Degutis.
Antanas Dovidaitis, 
Konstantas Dirmeikis.

(2 broliai) 
Petras Dirmeikis.
Aleksandras Dievenis, 
Antanas Dūda, 
Jonas Dūda,

i Antanas Degutis, 
Ikonas Dobilas. 
Leonardas Denis. 
Pranas Dapkus, 
Pranas Debesys. 
Antanas Draučikas, 
Henrikas Deliunas, 
Chester Deptula, 
Edvardas Gausys, 
Stasys Gapšys, 
Antanas Gailius. 
Albertas Garbačauskas, 
Wolter Grauželis (2 broliai),

I
I

.. . I

I

C A D E T — This young 
Frenchman is Phillipe de 
Gaulle, son of the Fighting 
French General. shown 
aboard his ship at an un- 
named British port. He is 
an officer-cadet, in training 
for service with the Fighting 

French Navv.




