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(LKFSB) USA ir Brita
nija jau dabar, kaip pra
neša “Newsweek”, tariasi, 
kaip šio karo pabaigoje.

Am. Raudonojo Kryžiaus Mėnuo
Per visą šį kovo mėnesį patogumus. Turi aprūpin-

> mieste ir ti maistu nuo karo ir kito- 
į nukentėju-

bus sutvarkyta Vokietija kiekviename mieste ...................-
ir kitos Europos valsty- mįesįeĮyje Amerikos Rau- kių nelaimių 
bes. Numatoma, kad jon0jo Kryžiaus aukų rin- sius žmones.
Jungtinių Tautų karinė ar 
politinė specialiai tam rei- kė jai eina ir eis iš namo į. Taigi Raudonasis Kry- 

namą, iš krautuvės į krau- žius atlieka nepaprastai
kalui sudaryta taryba ii- tuVę įš dirbtuvės į dirbtu- didelius labdaringus dar
gesnį lai'ką po karo kon
troliuos Europos gyveni- Į 
mą. Apsvarsčius f 
klausimus su britais, ne
užilgo numatoma sueiti į' 
bendrus pasitarimus ir su 
Maskva. Ypač Amerika y- 
ra užinteresuota dabar 
kuoankščiau pasiekti su 
sitarimą 
santvarką, 
vadovauja 
mentas. 
beabejo,
Baltijos valstybių, taigi ir 
Lietuvos likimas, taigi bū
tų svarbu kuoryškiau pa
reikšti lietuvių laisvės 
troškimą senatoriams, 
kongresmanams ir ki
tiems asmenims. Tą savo 
rezoliucijomis ir asmeniš
ku susitikimu turėtų nea
tidėliojant daryti mūsų į- 
takingesnieji asmenys, or
ganizacijos, parapijos ir 
t. t.

v •

apie pokarinę 
šitam darbui 
Statė Depart- 

Pasitarimuose, 
paliečiamas ir

. vę prašydami aukų. bus karo ir namų frontuo-
Amerikos Raudonasis se. Jis turi turėti dideles 

tuos Kryžius dirba tikrai kilnų,‘sumas pinigų. Kadangi 
i labdaringą darbą. Šio ka- Raudonasis Kryžius pasi- 
ro metu Am. Raudonojo laiko iš aukų, tai kasmet 
Kryžiaus darbas žymiai ir daromi aukų rinkimo 
padidėjo. Kur tik yra mū< vajai. i
sų karo jėgos, ten yra ir į Šiais metais Amerikos 
Raudonasis Kryžius. Tai Raudonasis Kryžius yra 

‘yra pagelbinė Armijos ir;užsibrėžęs surinkti $125,- 
Laivyno organizacija. Štai 000,000.00. Tai didelė su- 
kodėl šių 1943 metų Karo! ma. Bet jeigu visi gyven- 
Fondo du trečdaliai skiria- tojai aukos pagal išgalės, 
ma ginkluotai tarnybai. ’ tai nei nepajusime kaip to- 

Am. Raudonajam Kry-! ji suma bus surinkta.
žiui reikalinga ne tik pini-1 
gai, bet ir kraujas. 
metais užsibrėžė surinkti Į skelbdamas 
4 milijonus 
kraujo, kuris reikalingas*jų, tarp kitko pareiškė: 
sužeistiems I 
kuris gal išgelbės jūsų sū- j turite draugą

I

Mūsų šalies vadas, Pre- 
Šiais ■ zidentas Rooseveltas, 

Raudonojo 
puskvorčių Kryžiaus Karo Fondo va-
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Amerikiečių Lakūnai Sunaikino

Į Šv. Kazimierą

FIVE CENTS

Priešas Pražudė 15,000 Kareiviu,
55 Lėktuvus

Iš Suvienyto Centro, ponu No. 5 galės gauti a- 
Australija, kovo 4 — Vy- liejaus kovo 8 d. šiaurinė- 
riausioji vadovybė prane- je dalyje, o kitur vėliau, 
ša, kad Amerikiečių ir ki-. Taipgi bus panaikintas 

pasivažinėji- 
dėl

tų suvienytų karo jėgų la- draudimas 
kūnai nuskandino 10 ja- mams automobiliais 
ponų karo laivų ir 12 malonumo (pleasure), ta- 
transportinių laivų, kurie čiau su A kuponais galė- 
plaukė į Naują Gvinėją, šią gauti tik du galionu 
Taipgi nušovė 55 japonų gąsdino. Bet apie tai dar 
lėktuvus, kurie lydėjo tuos nėra oficialaus pranešimo, 
priešo laivus. Apskaičiuo-Į -------------
jama, kad su priešo lai
vais nuskendo 15,000 ja
ponų.

Tai didelis Alijantų lai
mėjimas.

Racionuojama Mėsai

Kada Tėvynė tik pagalbos reikalinga, 
Ji kreipias į Globėją savo stebuklingą, 
Kursai kadaisia su priešais ryžtingai kovės: — 
Tad ir dabar išlaisvins jąją iš vergovės.

Tiek perversmų, vargų ir skurdo iškentėję, 
Lietuviai jaučia, kad jau laisvė jiems artėja; 
Tikėtis drįsta, kad Aukščiausioji Apvaizda 
Išgydys pagaliau opiausiąją jų žaizdą.

Kazimierai šventasis! Gelbėk savo tautą! 
Palengvink sunkią naštą jos vaikams užkrautą! 
Pašalįk kardą, kurs baisingai ore kybo, 
Išgelbėk jos gyvybę, laisvę ir tikybą!

Smaugikas viens dar replių nuo gerklės neatitraukė, 
O kitas jau su pančiais pagamintais laukia 
Ir, pilnas žudymo ir keršto, jis pasauliui šaukia:

— “Šalin nuo Lietuvos! Ji mano, mano, mano! 
Carų nelaisvėje du šimtmečiu gyveno! 
Senovės palikimas man pilnai priklauso, — 
Aš prie bedieviškos krūtinės ją priglausiu! 
Ten įgyvendinsiu kultūrą azijatų, 
Kad žmonės pusbadžiai ir pusplikiai gyvętų; 
Kad ir išvargę, vos bepastovį ant kojų, 
Krauju ir ašaromis palaistytų man rojų!”...

Lyg griausmas tolimas, klaikus tas balsas girdis. 
Pasibaisėjimo diegliu jis smelkia širdis;
Aidėja lyg meškos urzgimas... žmonės dreba...

v?
Neleisk, šventasis, mūsų tautai gult į grabą!... 

I

iI

Daugiau Aliejaus Rytams
kareiviams, j “Kiekvienas jūsų, kuris 

, ar giminę 
naus, brolio arba giminai- karo uniformoje, pilnai 
čio gyvybę. Be to, reika- ’ suprasite savo širdyje šio 
linga chirurgiški daiktai, vajaus svarbą... Raudono- 
ir įvairūs kitoki reikme- jo Kryžiaus vajų mes pra- 
nys, taip pat ir maistas, 'dedame gailestingumo 

Raudonasis Kryžius turi vardu”.
Vietiniai lietuviški ko- siųsti savo direktorius vi-1 Lai nei vienas lietuvis 

munistėliai pereitą sek-; sur, kur tik yra kariuome- neatsilieka neaukojęs pa- 
madienį suruošė, kaip jie nė, ir operuoti Namų Tar- gal išgalės Amerikos Rau- 
skelbė, “lietuvių masinius i nybą, kad kareiviai turėtų dona jam Kryžiui! 
susirinkimus”.

Skelbimuose sakė, kad 
tai “Raudono Kryžiaus 
Sekmadienis”, ambulansų 
pirkimui. Bet praėjus 
tiems parengimams, ko
munistėlių staršas savo! 
laikraštyje pasako tikrą 
tų visų parengimų tikslą.

Jis rašo “L.” kovo 3 d.
laidoje:

“Masiniai lietuvių mitingai 
ruošti pereitą sekmadienį Rau
donajai Armijai pasveikinti...”

So. Bostone komunistė
lis Bimba daugiausia ir 
kalbėjo apie raudoną vė
liavą. Amerikos karo pa
stangos prieš Ašį nesusi
laukė paramos iš komu
nistų. Neparduota nei vie
no Karo bono.

Vasario 14 ir 21 dd. lie
tuvių kolonijose įvyko ma
siniai lietuvių susirinki
mai Lietuvos nepriklauso
mybės 25 metų sukaktį 
paminėti. Tuose visuose 
mitinguose buvo kalbama 
ne apie svetimos šalies ka
ro pastangas, bet apie šios 
šalies karo pastangas ir 
teikimą jai paramos. Kai- 
kuriose kolonijose par
duota už desetkus tūks
tančių Karo bonų ir štam
pų.

Amerikos lietuviams ka
talikams Jung. Valstybės 
pirmoje vietoje, o per jas 
mes remiame 
tas Tautas, 
daro komunistai.

Todėl su komunistais nei kad pradedant šio kovo 15 New Yorką ir Washingto- laiškus
privačių ną.

Todėl James M. Landis, kijoje, Baltijos valstybė-

BRITAI BOMBARDAVO 
BERLYNĄ

Šukele Didelius Gaisrus «-
Londonas, kovo 4 — Bri

tanijos bomberiai per pas
tarąsias dienas kelis kar
tus bombardavo Vokieti
jos sostinę Berlyną. Ap
skaičiuojama, kad bom
bardavime dalyvavo apie 
400 bombėrių. Bomberiai 
paleido keturių, dviejų to
nų ir mažesnes bombas 
ant Berlyno miesto, kur 
padarė didelius nuosto
lius. Padegė daug namų. 
Gaisrai buvo matomi už 
200 mylių nuo Berlyno.

Berlyno žiniomis už
mušta 89 ir sužeista 213 
žmonių, sunaikinta šv. 
Jedvygos bažnyčia, ir ki
tos įstaigos.

Iš Stockholmo praneša, 
kad Berlynas degė per 24 
valandas. Vienas praneši
mas sako, kad šis bombar
davimas buvo didžiausias, 
ir kad didelis gyventojų 
skaičius liko be namų.

į I

Arkivyskupas Išvyko 
Iš Vatikano

-f

i
i

kovo 4 
išvyko 
Fran-

Bern, Šveicarija, 
— Vakar lėktuvu 
J. E. arkivyskupas 
eis J. Spellman. Grįžta per 
Ispaniją į New Yorką. Sa
koma, kad arkivyskupas 
Spellman aplankys Šiau
rės Afriką, o iš ten vyks į 
Londoną.

Iš Vatikano šaltinių su
žinoma, kad J. E. arki
vyskupas Spellman vežąs 
Šv. Tėvo, Popiežiaus Piaus 
XII atsakymą, ir sveikini
mą, Prezidentui Roosevel- 
tui.

i J. E. arkivyskupas Spell
man paskutinę audijenci- 
ją su Šv. Tėvu turėjo ko
vo 2 d. Popiežius suteikęs 
specialų palaiminimą A- 
merikiečiams.

i
t
I

Suvaržo Privačių Autobusų ! 
Vartojimą

Washington, D. C., kovo 
ir Suvieny- 4 — Office of Defense 

Visai kitaip Transportatio direktorius 
J. B. Eastman paskelbė,

Washington, D. C., kovo 
,4 — Kainų Administraci
jos Ofisas paskelbė, kad 
nuo balandžio 1 d. vienas 
asmuo galės pirkti tik po 
vieną ir tris ketvirtada-

VVashington, D. C., kovo liūs svaro mėsos per sa- 
4 — Kainų Administraci- vaitę. Taipgi bus apribo- 
jos Ofisas paskelbė, kad tas pirkimas sviesto, rie- 
No. 5 aliejaus kupono ver- balų ir aliejų.
tė pakeliama iki 10 galio-; Tik paukštiena kol kas 
nų. Be to, su aliejaus ku-lneracionuojama.

Naciai Kraustosi Iš Orei
. I - * 4 

Londonas, kovo 4 — protestus ir reikalavimus, 
Strateginė nacių centrali- kad paaiškintų dėl ko tie- 
nio fronto tvirtovė Rževas du lenkai buvo sušaudyti. 

[ teko Rusijai. Sakoma, kad Tik 
dėl Rževo miesto kautynė- vietų 
se žuvo 2,000 vokiečių, leido 
Taipgi raudonieji užgrobė duoti
nemažai karo ginklų. Da- Sovietų ambasada sako, 
bar raudonieji stumiasi kad Erlich 
link Bryansko - Kievo ge-

I
I I 
i i

šiomis dienomis So- 
Rusijos vyriausybė 
savo ambasadoriui 
viešą paaiškinimą.

J. K.

MUSSOLINI ATŠAUKĖ IŠ RU- h“io. .
Rzevo užėmimas sudaro 

pavojų Suomijai ir visai 
Hitlerio šiaurinei apsigy- 

Londonas. kovo 4 — Ro-. Neoficialūs Britų obser-, n^°,
mos radio praneša, kad I- vatoriai paduoda tris prie- . .° °aci,l#'7n_a;u"

SIJOS 10 DIVIZIJŲ

nau A VUUVllUl UVUU. VA a O AV, ... -J , - . .

talijos diktatorius Musso- žastis dėl to ištraukimo/?10^ vadov^ Pnsipaųs- 
lini įsakė ištraukti iš Ru-būtent: ta praradę Rzevą. tactau
sijos 10 divizijų, kurios 1. Mussolini pareikalavo sa a ^le ls 0 mies °

ir Alter buvo 
pasmerkti ir sušaudyti 
kaipo šnipai ir priešai a- 
gentai. Jie buvo pasmerk
ti už atsišaukimą į Raudo
nąją armiją, kad ji neko
votų prieš vokiečius, sako 
ambasada.

Naciai Bandė Atsilyginti
Londonas, kovo 4 —Vo

kietijos nacių bomberiai 
puolė Londoną, bet tas 
puolimas buvo visai silp
nas, palyginus su Britų 
puolimu Berlyno. Tik ke
liolika žmonių žuvo vieno
je vietoje.

i pasitraukę.
i Iš Maskvos pranešama, 
Į kad Vokietijos nacių karo 
jėgos traukiasi ir iš Orei 
miesto.

Italų ištraukti iš Rusijos ka- 
ir papil- riuomenę prisibijodamas 

staigios Alijantų invazi
jos į Italijos pakraščius.

2. Italijos divizijos skau
džiai nukentėjo laike rusų 
ofensyvos.

3. Kautynėse nusikama
vusi kariuomenė jau buvo 
niekam netinkama, kaip 
garizono pareigai, ir kad 4 
Hitleris ir Mussolini pra- valdžios įsakymu 
mato reikalą turėti paty- tais metais buvo sušaudy- 
rusią kariuomenę kauty- ti du lenkai socialistai: 
nėse Italijoj, kuriai gręsia 
tiesioginis Alijantų pavo
jus.

Iš to galima suprasti, 
kad Vokietija ir Italija, 
prisibijodamos Alijantų 
invazijos, ištraukė daug 

(LKFSB) Iš Stokcholmo savo kariuomenės iš Rusi- 
praneša, kad pasiuntus jos. Todėl Raudonoji ar- 

kaikuriems žy- mija atsiima viena po ki- 
dams, gyvenusiems Len- tos svarbias pozicijas savo 

krašte.

sudarė Aštuntąją 
Armiją, poilsiui 
dymui.

Šis Mussolinio įsakymas 
labai nustebino Vokieti
jos nacių užsienių minis- 
terį von Ribbentrop’ą, nes 
naciai reikalavo, kad Ita
lija pasiųstų daugiau ka
reivių į Rusijos frontą.

Mussolinio įsakymas da
tuotas kovo 1 d.

Raudonieji Teisinasi Dėl 
Lenkų Sušaudymo

VVashington, D. C., kovo
— Kaip žinoma. Sovietų 

perei-

Gandhi Užbaigė Badavimą

Naciai Bombarduosią Bostoną
_____________ «-

Washington, D. C., kovo’ 
4 — Vokietijos naciai per; 
radio iš Berlyno grąsina! 
Amerikiečiams, kad jų 
bomberiai galėsią pasiek-! 
ti ir bombarduoti Bostoną,

Jei Siųstam Laišką 
Lietuvis Žydui...

Henryk Erlich ir Victor 
Alter. Lenkai ir Amerikos 
kaikurių unijų darbinin
kai sukėlė prieš Sovietus

Poona, India, kovo 4 — 
Mohandas K. Gandhi, in
dų vadas, vakar rytą už
baigė badavimą, kaip pro
testą prieš Anglijos vy
riausybę Indijoj. Jis bada
vo per 21 dieną.

Darbininkų Palo Programa
vienam, kuris gerbia šios d. suvaržomas p__ 
šalies žvaigždėtą vėliavą, autobusų vartojimas, 
ne pakeliui. Iki šiol buvo suvaržyti Civilio Apsigynimo direk- se ir nacių okupuotoje Ru-

..... . — tik kompanijų autobusai.
j Nuo kovo 15 d. ir priva- čius, kad naciai, norėdami škai grįžta, o ant jų vokic-

MAKE jtūs autobusai negalės bū- atkeršyti Jung. Valsty- čių pašto valdininkų uždė-
nRS EVERY .ti vartojami jokioms spor- bėms už bombardavimą tas toksai užrašas: “Mirė
A^^ŠS* PAY DAY į tinėms išvykoms, pikni- Vokietijos miestų, gali likvidui
L\l BONO DAY 1 kams ir įvairiems kit ems bombarduoti ir šios šalies džiaut)

M parengimams.

torius, įspėja Amerikie- sijos dalyje, dažnai tie lai Prezidentas Pasveiko

miestus.

Washington, D. C., kovo 
4 — Pranešama, kad Pre- 

miestų, gali likviduojant (išspren- zidentas -Rooseveltas jau 
J žydų problemą'pasveiko ir pradėjo eiti 

I (klausimą)". savo pareigas.

Šeštadienį, kovo 6 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi
ninkų Radio programa. Prašome pasukti savo radio 
rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis lietuviškų 
dainų, muzikos ir pranešimų iš WC0P 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 Broadway, So. Boston, Mass. Tel. SOUth 
asmeniai priduokite šiuo adresu: DARBININKŲ RA- 

. Boston 2680 arba NORwood 1419.
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Šiais laikais įžymūs pe
dagogai nuoširdžiai ragi
na mokytis kalbų.

Lai Bilius No. 639 lieka 
įstatymu !

nams ir Senatoriams. Lai 30 r^eta- 
jie susipažįsta geriau su 
mūsų kalba. Ji yra viena 
seniausių ir gražiausių 
kalbų, ir ji turi būti kitų

■VAIRIOS ŽINIOS
A

iv. Kazimieras Buvo Algirdo 
Proanūkis, Gedimino Ainis

“SOMEAVHERE IX ALASKA”—Burned in an explosion, this sold- 
jer receives a transfusion of blood plasma, supplied from the 
millions of pints of blood contributed to the American Red Cross 
bv patrfotfc men and uomen. Administeriog the transfusion is 
Capt. S. F. Ceplecha. Redwood Falls. Minn., and Cpl. Mark Shafer, 
St. Lonis. both of an army medical detachment.

Kur nors Alaskos fronte, Dėdės Šamo karys, pa
liestas ugnies ekspliozijos, rūpestingai globojamas
Amerikos Raudonojo Kryžiaus, suteikiant jam kraujo 
plazmos, kuri pagaminta iš milijonų puskvorčių gautų 
iš šios šalies patrijotingų asmenų.

______ * i (LKFSB) Žinomas Lie 
kalba apie Lietuvių kalbą. tuvos artistas Stasys Pil 
Ją įteikime Kongresma- ^a vasario 25 d. sulaukė

— Architektas Vyt. Land
sbergis vasario 26 d. su
laukė 45 m. amžiaus. Ji
sai aukštuosius mokslus, 
yra baigęs užsienio specia- 
linėse mokyklose ir ener
gingai vis dalyvauja Lie-' 
tuvos miestų pagražinime.: 

! — Jaunas rašytojas St.
Massačhušettš Būdavas- kunigas, kovo 5

d. užbaigia 35 m. amžiaus. 
_____ i Paskutiniu laikotarpiu ša

lia plunksnos darbo jisai 
laikydavo religines ir pa-! 
triotines prakalbas per 
Lietuvos radiją.

— Kuo. K. Bičkauskas, 
Šv. Pranciškaus parapijos 
klebonas, Indiana Harbor, 
Ind. kovo 8 d. sulauks 55 
metų amžiaus, be to šie
met švenčia 30 metų kuni- 
gvstės ir 18 metų klebo-į

Mar‘ia Peckaus-; (LKFSB) Londono laik- jog jie vis dar reikalauja 
Pasiūlymas perduotas a,te’ garsi Lietuvos auk- ra^tis “Times” praneša, sau “išlaisvintų” pabalti jo 

Senatui. , lėto ja ir rašytoja, butų -kaj xauno vyskupas (ne- valstybių.
dar^ tebegyvenusi, ji s. m. pažymėta ‘

Pereitą sekmadienį, vas. 
28 d. Naujos Anglijos Lie
tuvių Katalikų Seimelis 
gyvai kalbėjo lietuvių kal
bos klausimu. Išklausęs 
pranešimo, kad Massachu
setts valstybės kongrese 
yra įneštas bilius No. 639. kalbų šeimoje, 
kad lietuvių kalba būtų 
dėstoma viešose aukštes
nėse mokyklose. Seimelis 
pareiškė nuoširdžią padė
ką Kongresmanui Bert J.
Callery, Jr.. biliaus įnešė- valstybėje! 
jui, Kongresmanui Stanis- -------------
įaus g. \vondoiowski ir ki- jiūlo Patiuosttof Nuo Karo 
tiems Kongresmenams ir
Senatoriams, kurie tą bi- l arnjDOS ŪKIŲ VarDMllnKUS 
lių nuoširdžiai remia. ,-----------

Seimelio dalyviai pasi- Washington. D. C., kovo 
žadėjo rašyti Kongresma- ^upg- artybių Sena- 
nams ir Senatoriams laiš- komisija priėmė Šen. 
kus ir kitus raginti tai da- Bankhead o sumanymą 
ryti, prašant, kad Massa- paliuosuot nuo karo tar- 
chusetts valstybė pripa- 1 -chusetts valstybė pripa- nyb°s visus ūkių darbi- 
žintu lietuviu kalbą lygia- mnkus iki naujų metų, 
grečiai su kitomis kalbo- šis pasiūlymas priimtas 9 navimo sukaktj. 
mis, kurios vra dėstomos balsais prieš 7.
viešose mokyklose.

Pirmadienį, kovo 8 d. š.
m., 10:30 vai. rytą, Room
480. Statė House, Boston.

norėjo sūnų palenkti prie 
nuodėmės, tačiau šventa
sis jaunikaitis geriau no
rėjo pasirinkti mirtį, kaip 
nuodėmę, atmesdamas ne
tikusius patarimus. Skais
tybės meilė jį paskatino 
garbinti skaisčiausią P. 
Mariją, jis dažnai giedo
davo jos garbei skirtąją 
giesmę: “Mano siela, tark 
kasdieną garbę skaisčiai 
Motinai”. Net mirdamas 
prašė tos Šv. Barnardo 
giesmės nuorašą įdėti į 
grabą. Buvo labai gailes
tingas vargo žmonėms, 
gausiai juos šelpdavo, lan
kydavo ligonis ir su džiau
gsmu jiems patarnaudavo. 
Mirė Gardine, turėdamas 

daug rašęs apie Gediminą,!26 metus amžiaus, bet at- 
! Kęstutį, beabejo tuos da-! minimas apie jį nemirs 
lykus jisai yra pasakojęs į amžiais. šventuoju pa- 
ir savo mokiniui šv. Kaži-! skelbimo iškilmėse iš Ro- 
mierui. Tas lietuvis šven
tasis buvo pasiekęs aukš
tą tobulybės laipsnį. Die
nos metu jisai su kitais 
karalaičiais, savo broliais, 

. dirbo tėvo - karaliaus raš- 
j tūlėje, ar buvo užimtas 
svarbiais valstybės reika
lais, o vakarą, net ir naktį 
skirdavo susikaupimui. 
Sargybiniai net ir nakties 

'metu jį yra matę besimel-

(LKFSB) Kovo 4 d. viso 
pasaulio lietuviai katali
kai prisimena didį Lietu
vos šventąjį — Šv. Kazi
mierą, mirusį 1484 metais. 
Įdomu prisiminti, kad to 
šventojo prosenelis buvo 
Lietuvos kunigaikščio Ge
dimino sūnus Algirdas. 
Algirdo sūnus Jogaila ir 
Lietuvos kunigaikštytė 
Sofija Alšėniškė buvo tė
vais dviejų sūnų: Vladis
lovo ir Kazimiero. Šis pas
tarasis ir buvo tėvu Šv. 
Kazimiero. Vienu iš pir
mųjų šventojo auklėtojų 
buvo žinomas istorikas 
Jonas Dlugošas, kurio tė
vas buvo Žalgirio mūšio 
dalyvis. Dlugošas yra

Drąsus Kauno Vyskupo Žodis Nacių 
Pataikūnams

— Laikraščiai rašo, kad vasario 25 d. būtų šventu- 
su-Mass. pyks Statė Com- žuvo J^nas PerlJ,s ir.yin‘ metų amžiaus

mittee of Education susi
rinkimas lietuvių kalbos 
klausimu viešose aukštes
nėse mokyklose.

Mes nuoširdžiai pataria
me visiems lietuviams ra
šyti laiškus Švietimo Ko
miteto nariams, būtent. 
Senators — Edward M. 
Rowe (chairman), Ri- 
chard S. Bowers, Arthur 
W. Coolidge. William P. 
Grant. Representatives — 
Fred A. Hutchinson 
(House chairman), Sven 
A. Erickson, Margaret L. katus pasikvietę. Dabar gi 
Spear (derk), J. Phillip 
Howard. Clark B. Partrid- 
ge. Stanislaus G. VVando- 
lowski. Joseph P. Ferriter, 
tVilliam F. Sullivan. 
chard L.
Taylor. and 
J. Callery.

Laiškus 
šiaip: Statė 
ton.

Senato Prezidentu yra ištrėmimo — 1942 m. bir- niai sužinojau, kad Ame- 
Sen. Jarvis Hunt. Legisla- želio 21 dieną. Taigi laiš- rika, Anglija 
tūros (House) Speakeriu kas iš Sibiro pasiekė Čika-' Rusija 
yra Rep. Rudolph F. King.
Senato Mažumos Vadas — ko užlipinta 60 kapeikų si laukiame, kad greičiau. 
Šen. VVilliam E. Nolen. pašto ženklas, r—--- 
House Mažumos Vadas — uždėtas dviemis kalbomis: siems būtų 
Rep. Michael Neville.

cas - Mataušas Gudaitis, kaktį.

Vienas Lietuvis Sibire

-

___ _____ i. kuris: arkv. 
I Skvireckas, ar jo pava
duotojas) Įgulos bažny
čioje pasakė ypatingai 

i drąsų pamokslą, kuriame 
jisai pagrąsino ekskomu
nika (didžiausia bažnyti-

Kun. Vailokaiti Bolševikai 
Pristatė Sibire Prižiūrėt 

ArkRy Pakinktus

Ri-
Hull, John H.

Bartholomew

mos atsiųstą vėliavą nešė 
patsai vyriausis valstybės 
senatorius Leonas Sapie
ga. Tas įvyko Vilniuje 
1604 m. Kai Vilniuje buvo 
nutarta pastatyti šv. Ka
zimiero bažnyčia, jos pa
matams reikalingus 3 mil
žiniškus akmenis, gulėju
sius už miesto, apsiėmė 
be užmokesnio atritinti 

_____________ _______ į 700 vyrų. Net Italijos ir 
džiaht prie katedros durų; Belgijos ir kitų kraštų 
atmenant, kad tą šventa
sis darydavo net ir žiemos 
metu, galime suprasti, 
kiek jis vertino bendravi
mą su Dievybe per maldą; 
susikaupimą ir nusimari- 
nimą. Karaliaus rūmuose 
buvo turto ir kitų visokių 

' gėrybių, bet jisai po kara
liškais drabužiais nešiojo 
šiurkštų nusimarinimo rū- 

; bą ir nakčia palikęs lepius 
patalus, praleisdavo ne- 

Vra " baigęs kartą ištisas valandas mą-
š

jaunimo organizacijos pa
sirenka Šv. Kazimierą sa
vo globėju, stato jo stovy- 
las. Šv. Kazimiero relikvi
jas užsikabinę ant kaklo 
Kauno seminarijos klieri
kai spaudos draudimo me
tu pradėjo slaptą veikimą, 
rūpinantis lietuviškomis 
knygomis, iš to išdygo 
garsioji lietuvių liaudies 
švietimo draugija — Šv. 
Kazimiero knygų leidimo 
jir-ja. Lietuvoje yra pasta
tyta daugiau kaip dešimts 
bažnyčių šv. Kazimiero 
vardu, o Amerikoje net ar
ti 20. Tarp Amerikos lie
tuvių puikiai veikia šven
tojo dvasia besigaivinanti 
ir jo tobulybės keliais no
rinti eiti Šv. Kazimiero 
Seserų vienuolija.

I

(LKFSB) Gauta žinių iš į 
nė bausmė) tiems lietu- Sibiro, kad kun. Juozas 

įviams, kurie savo rankas Vailokaitis tebėra gyvas. 
, suteptų nekaltų žydų ar Išvežtas iš Lietuvos jisai 
lenkų krauju, ar kurie tu- buvo apgyvendintas vie-

i žmogumi. Jų kaime gyve- 
į na apie 1.500 žmonių 
dirbdami įvairius dar*bus. 

I Tremtinys irgi dirbąs, 
žmona vaikus saugojanti 
senesnieji bent gi vasarą 
gauną darbo. Krautuvėje Bažnyčios nariai kurie a- 

i .......................-
bolševikai naktimis įsi
brovė į butus ir uždaruose 
vagonuose išgabeno tūks
tančius lietuvių nežinia 
nei kur, nei už ką. Kažku
rie iš tremtinių tebėra ka
lėjimuose 
kiti gi nuvaryti darbams į mano pusseseres, 
bolševikų ūkius.

(LKFSB) Jau nuo caro 
laikų lietuviams žinoma 
baisi trėmimo vieta — Si
biras, bet tada, net ir prie 
koriko Muravjovo, dar bū
davo teismai, kaltinamie
ji galėjo gintis net advo-

rėdami valdines tarnybas 
prisidėtų prie nekaltų 

; žmonių išfrėmimo į Rei
chą, arba nusikalstų už
grobdami namus ir turtą. 
Visi Lietuvos katalikų

name komunistų ūkyje- 
kolchoze. Kunigui Vailo
kaičiui bolševikai liepė 
prižiūrėti arklių pakink
tus. Kun. Vailokaitis da
bar yra 62 metų amžiaus 
ir jau netoli 40 metų, kaip 

gauną šio to nusipirkti, teityje padarytų tokius yra kunigu.
nusikaltimus, bus Baž- aukštuosius mokslus Pet- 
nyčios vardu vyskupo eks- rapilio Dvasinėj akademi- 
komunikuoti.

Kaip žinome, didžioji 
dauguma lietuvių visa šir
dimi pritaria demokrati
nių valstybių pergalei, bet 

r ir pasitaikančius negau
sius prisiplakėlius ir na
cių pataikūnus turi drąsos . . 
sudrausti Katalikų Baž-į^iais usiją 
nyčia, kuri visada kovoja į hetuviską laikraštį 
su okupantų ir šiaip vals- ^as ir^organizavo 
tybės prievarta už žmonių 
teises.

I
pašto ženklas, antrašas karas pasibaigtų ir vi- -------------

ramu IT gera' — Berne laikraštis “Der r>- j------------- ‘

kad Sibire viename kol- jame straipsnyje pabrė- 
choze gyvena Račiūnų šei- į žia, kad Sovietų Rusija 

nuošir- 
“ Atlanto 

kuris pripa- ■ 
visoms tau

toms. Geriausias įrody
mas, kaip sovietai prasi
lenkia su “Atlantic Char- 
teriu”, esąs tas faktas,

toje derlingoje srityje dar 
ir duonos turį, pasisekę ■ 
jiems net karvę nusipirk-' 
ti. Toliau rašo: “Visi esą-j 
me sveiki ir laimingi per
leidome Sibirišką žiemą... 

ir lageriuose, Dažnai sapnuoju Lietuvą, 
rodos,

Šiomis pas jas į svečius atvažia-jadresuokite
House. Bos- dienomis gautas iš Sibiro vau, bet pabudęs randu, 

laiškas, išsiųstas metai po kad Sibire gyvenu. Nese-

I

ir Sovietų 
padarė bendrą 

gą per 8 mėnesius. Ant vo- frontą prieš vokiečius. Vi-

joje, gaudamas magistro į 
laipsnį. Kurį laiką yra bu
vęs “Šaltinio” redaktoriu
mi ir už lietuvišką veiklą 
caro valdininkų buvo daug 
sykių baustas ir sėdėjo 
kalėjime. Didžiojo karo 
metu patekęs su tremti- 

tenai leido 
“ i “Va- 

» lietu
vius į draugiją, pavadintą 
“Liaudies Sąjunga”, kuri 
subūrė veik visus tremti
nius, turėdama tūkstan
čius narių. Po karo apsi-

M

styme ir kietame guolyje. 
Ypatingai pabrėžiama jo 
meilė skaistybės: kada ji
sai jaunas susirgo džiova, 
ano laiko daktarai manė, 
kad jo sveikata pagerė
sianti atsižadėjus skaisty- 

Į bės gyvenimo. Net ir tė
vai, gydytojų suklaidinti,

DĖMESIO!
£

angliškai ir rusiškai. Laiš- gyventi”.
Patartina visiems, kurie ke pažymi, kad iš Lietuvos 

tik gali, pirmadienį, kovo buvo išvežti 1941 m. birž. 
8 d. š. m. nueiti į švietimo 14 d., o į ištrėmimo vietą 
Komiteto susirinkimą, kur 
bus keliamas ir diskusuo- 
jamas lietuvių kalbos 
klausimas. Čia yra puiki 
proga mūsų profesiona
lams pasidarbuoti, kad bi
lius 639 būtų priimtas 
Massachusetts valstybėje.

Pasiimkime prof. Senn 
parašytą knygelę anglų

I
I
atvyko liepos 9 d., taigi ke
lyje buvo tris su puse sa
vaitės. Jiems pasisekė pa
tekti į derlingas sritis, 
kur žemė ypatingai gera 
ir todėl darbo prie jos ne 
tiek daug. Bulvės užauga 
ypatingai didelės. Mėšlo į 
laukus vežti nereikia. Pie
vose žolė vietomis sulig

Be to praneša, įBund” spalių 20 vedama- gyvenęs Vilniuje 1919 m

\

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
fTLiA’AS GERULSKIS, Karnų Tel. Dedham 1301t-R

ma: Andrius Račiūnas, 82 niekuomet nėra 
m. amžiaus, Petronėlė Ra- džiai priėmusi 
čiūnienė, 67 m.. Juozas Charterio”, 
Račiūnas, 36 m., Agota: žįsta laisvę 
Račiūnienė, 25 m., Kostas, 
Račiūnas, sūnus Juozo, 41 
m.; jau Sibire jiems gimė, 
sūnelis Petras Račiūnas,! 
kurs jau turėjo 7 mėn. am
žiaus.

A

Skaitant laiškus iš Sibi
ro, reikia nepamiršti, kad 
tremtiniai žino ką rašyti,’ 
o ką su karčia ašara nuty
lėti.

bolševikų buvo paimtas į- 
kaitu ir buvo išgabentas 
Daugpilin, vėliau Smolen
skan. Iš čia buvo išvaduo
tas mainais į Lietuvoje 
suimtus bolševikus. Kun. 
Juoz. Vailokaitis savo di
deliais sugebėjimais daug 
prisidėjo prie Lietuvos ū- 
kinio pagerinimo.

I

— Iš Vilkijos, Kauno ap
skrities, kilęs Pranas Jur
gaitis, 26 metų amžiaus, 
vokiečių “ypatingojo teis
mo” nubaustas mirties 
bausme.

v •

Girtuoklis nebėra laisvas 
žmogus: jis kenčia baisiausią 
vergiją, nes yra atsidavęs bai
siausiam ponui. SOKRATAS.

Sąjungininkai Stumia Nacius 
Atgal Tunisijoj

Iš Alijantų Centro, šiau- nemažai priešo ginklų ir 
rėš Afrika, kovo 4 — Ame- padarė jam nemažai nuos- 
rikos karo jėgos atstūmė tolių, 
nacius atgal ir užėmė 
Sbeitlą ir Ferianą slėnį, 
priešingose pusėse Kasse- 
rine perėjimo, centralinėje 
Tunisijoje.

Amerikiečių ir Britų jė
gos stumia priešo jėgas 
link Gafsa.

Sąjungininkai užgrobė

— Lietuvoje išleistas vo
kiečių generalinio komi
saro įsakymas, pagal kurį 
visi gyvulių kaulai turi 
būti pristatyti speciali- 
niems punktams. Kaulai 
esą naudojami pramonės 
reikalams.

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

mėnesinį laikraštį 
“Žvaigždę

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

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

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

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

TAIGI
Jei norite tyro džiaugsmo ir tikros Kristaus ramybes 

įsileisti i Jūsų šeimynas.
Jei trokštate, kad Dievo palaima įžengtų per Jūsų na

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

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

Kainu metams 50 centą. Kas pridės dar 50 centą gaus 
dideli spalvuota Jėzaus Širdies paveikslą.

Žvaigždė” dabar padidinta astuoniais puslapiais. 
Užsakymams adresas:

ntVMGiDtr
4S8 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
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lietu- 
žemę 
pras- 
į ku-

valdoma vokiečių. Kiek 
buvo pretenduojama vo
kiečių grįžimo būvyje į 
buvusią žydų žemę, 
vių pretenzijos į 
kompensuojamos ta 
me, kad apskrityse,
rias vokiečiai negrįš, lie
tuviams bus perleisti taip 
pat ir anksčiau vokie
čiams priklausę ūkiai’*

Jau vien tas faktas, kad 
vokiečiams prireikė tei
sinti, jog vokiečių “repą- timo

tiems vokiečiams. Tas pa- 
liuosavimas vyksta labai 
sunkiai... Kiekvieną lietu
vį perkeliant, stropiai iš
tiriama, ar jis sugebės 
šeimininkauti didesniame, 
negu jo iki šiol turėtas, 
ūkyje, ir tada daromas a- 
titinkamas nutarimas. 
Kurstytojams ir prokla- 

i macijų autoriams nesvar
bu, kad vyktų rimtas ir 
kupinas tarpusavio supra- 

bendradarbiavimas,
triantų” grįžimas esąs pa- o jie tik siekia, kaip jau 
grįstas ir neginčytinas kalbėjome, sėti nerimą... 
rodo, kad lietuviai juos 
sutinka su nepasitenkini
mu ir susirūpinimu. Iš 
pacituoto posmo matyti, 
kad “grįžta” ne visi išvež
tieji, o tik dalis. Juk yra 
žinoma, kad nuo bolševi-

Kaip Atsirado Pirmas Slaptas Lietuvos Laikraštis
— 60 METŲ NUO "AUŠROS“ IŠLEIDIMO.-------Kudirka atskleidžia
vieną savo jaunystės paslaptį. — Su Viešpaties pagalba: Basanavi

čius. — Nuotykis ir kinkų drebėjimas pašte. — “Amerikos Pirtyje“ 
autorius pasakoja* kaip gavo tų slaptų spausdint.

Atsitikimėlis, Kurs Nulėmė I spausdinti. Basanavičius 
į tada nusistatė išleisti nau-

I

— Sužinoję, kad Prūsuo
se pradėjo eiti lietuvių 

i “Aušra” labai 
nudžiugome. Neilgai lau
kus parašėme ten laišką 
prašydami ir mums siun- 

vasaros die
ną aš vienas nuvažiavau į 
Žiežmarių miestelį ir nuė
jau į paštą. Gi žiūriu ant 
stalo po juostele guli 
“Aušra”. Taip išsigandau, 
kad nuėmė man rankas ir 
kojas, nebegaliu nei sto
vėti, nei žodžio ištarti, tik 
drebu visas ir gana. Mat 
tuo pačiu metu nudžiugau 
ir išsigandau. Maniau, kad 
pašto valdininkas, pama
tęs lietuvišką spausdinį, 
pasidėjo ant stalo ir lau
kia, kada aš ateisiu jo pa
imti, o tuomet mane su
griebs ir į Sibirą išsiųs. 
Gerai dar, kad valdininkas 
ilgai ką ten rašė, tai aš tuo 
laiku atsibodėjau ir įsi
drąsinau. Sugalvojau, 
kaip sakyti ir laukiau. Jis 
mane pastebėjęs surinko 
laiškus ir laikraščius, 
drauge ir “Aušrą” ir suda
ręs kas tik buvo siunčia
ma į Kietaviškių miestelį, 
visus man atidavė neat
kreipęs mažiausios domės. 
O kaip aš tuomet eidamas 
iš pašto džiaugiausi, kad 
likau nesuareštuotas, tai 
negaliu ir surašyti. O kai 
atvežiau “Aušrą” kun. 
Gimžauskui... tai jis irgi 
nematytai džiaugėsi. ‘Auš
rą* skaitė, gėrėjos, o tam 
mūsų džiaugsmui ir galo 
nebuvo. Tą vakarą ilgai 
skaitėm, kalbėjom, o ei-

! ją laikraštį, skiriamą D. laikraštis 
Lietuvai. ■ nudžiugo)

Kaip Pradėjo Ir Ko Siekė
Basanavičius tada gyve- tinėti. Vieną 

no toli nuo Lietuvos — 
Bulgarijoje, bet jo siela

Vokieečių repatriacijos 
štabas nesiduos paveikia
mas tokios rūšies machi
nacijų ir nenukryps nuo 
kelio, kuriuo reikia eiti, 
rūpinantis abiejų tautų 
bendradarbiavimu ir su
gyvenimu. Jei kuris nors 

> toms 
nelemtoms machinaci
joms, paragintas persikel
ti į kitą ūkį, nuo jo atsisa
kys, tai už tai jis vėliau

Gyvendami šias sunkias ir tamsias valandas, mes 
natūraliai siekiam susigraibstyti kiek šviesos ir pa- kų^bėdamies^okupari- ______ _____
galbos. Is tiesų, musų tautai sis momentas bus pats jos metu ir d lis Iietu. !ietuvis pasidavęs 
sunkiausias jos moderninej istorijoj.. Lietuvis kente- < užsirašė i 
ti papratęs. Per ištisus šimtmečius nepalankios jam Vokietij kaipo‘vokiečiai' 
aplinkybes jo ištvermę tiek uzgrudino, kad sunki - -
gyvenimo našta atrodo natūrali jo dalia. Tik Vadi’nfs'^jžta
ruoju laiku svystelejo jam laisves spindulys... Tiesa, 
neperilgiausiai. Bet dvidešimties su viršum metų lai
kotarpio užteko vienai gentkartei laisvėje išsiauklėti. 
Tai sudarė labai didelį mums pliusą. Suspėjom susi
prasti, sustiprėti ir tiek dvasiniai subręsti, kad pasi- 
savinom garbingą šūkį: “Laisvės ragavę, jungo ne- 
vilksim!” Tą šūkį naujoji Lietuva tiek brangina, kad 
be atkaklios, mirtinės kovos jo neišsižadės.

Tačiau šis istorinis momentas pernelyg klaikus į 
ir miglotas. Politinė padėtis keistai susipainiojus. Ne
lemtos aplinkybės subūrė į talką tokius elementus, 
kurie normaliomis sąlygomis niekuomet nesusiderin
tų. Bet nieko nepadarysi. Susidariusią aplinkybę rei
kia imti realiai. Toks jau gyvenimas. Mūsų vadai did
vyriškai užsimojo atmegzti neatmezgamą mazgą ir 
sugalvojo Atlanto Čarterį, kurs bent dalinai parūpino 
raktą neišrišamiems klausimams išspręsti. Tačiau ir 
jame surandama keblumų. Tegu jis, kad ir bendrai 
ir neaiškiai, išriša bent teorijoj Europos busimąją 
padėtį: bet kaip bus su Azijos tautomis? Ar Atlanto 
Čarteris jas paliečia? Atsakyta aiškiai, kad Atlanto 
Čarteris tinka visam pasauliui, ir atskiro Pacifiko Čar- 
terio nereikią gaminti. Bet čia vėl visa eilė keblumų 
susidaro. Anglija, Prancūzija ir Olandija pareiškė, 
kad karui pasibaigus, jos nori turėti savo kolonijas 
pilnam, nepaliestam sąstate. Tai reiškia, Indo-Kinija 
turi būti grąžinta Prancūzijai, Hong-Kong, Malajai, 
Burma — Anglijai, o Java, Sumatra, dalis Borneo ir 
Celebes — Olandijai. Tuo tarpu tos visos kolonijos 
siekia nepriklausomybės. Kaip išrišti tas galvosūkis? 
Nebent teigiant, kad kalbamos tautos dar nėra pilnai 
paruoštos savarankiškai valdytis. Tad reikia jas laiki
nai palikti buvusiųjų valdovų globoje. Globojimo lai
kotarpis bus sprendžiamas tų pačių valdovų, kurie iš 
kolonijų traukia naudą. Tad suprantama, kad globo
jimas gali labai ilgai nusitęsti. Pasikartos ta pati is
torija. Tuo būdu Atlanto Čarteris azijatų tautoms 
kaip ir nepritaikomas. Reikėtų pagaminti atskiras 
Pacifiko Čarteris. Bet čia kiltų pats opiausias klausi
mas: Indijos nepriklausomybė... Apie jį kol kas neno
rima kalbėti.

Pagaliau kaip bus su tikruoju Atlanto Čarteriu— 
su pavergtomis Europos tautomis: Lenkija ir Pabal
tijo valstybėmis? Amerikos vyriausybė pasiryžo Čar- 
terio pasižadėjimus ištikimai vykdyti. Bet kaip? žo
džiais čia nieko neatsieksi. Prireiks veiksmų, ir tai 
griežtų. Washingtonas be abejo turi savo planą, tik 
kad tarp plano ir jo įvykdymo kartais būna labai toli
mas kelias. Tuo tarpu mes išeivijos lietuviai nusta
tytos linijos kaip ir neturime, nes esamoji politinė 
painiava nesiduoda tiksliai apčiuopiama. Tačiau vieną 
dalyką tai jau be klaidos galime atlikti, būtent, stip
rinti savo finansinę būklę, kad valandai išmušus, ne- 
pasirodytume politiniais bejėgiais. K.

vių užsirašė ir išvyko į

s bet tiems, deja, grįžti ne-

v •

Vokiečiai Kolonizuoja Lietuvę

Kudirkos Gyvenimą
Didis mūsų tautos vy

ras — V. Kudirka šitaip 
aprašo tą valandėlę, kada 
įvyko jo gyvenimo persi
laužimas:
J Gavau Nr. 1 “Aušros”.

Žiūriu, pirmame puslapy- buvo taip arti visų lietu
je stovi — Basanavičius, viškų reikalų. Jisai 
“Pranašas”, — pamislijau susirašinėti lietuviško lai- 
tada apie Basanavičių jau kraščio 
lietuviškai. Ėmiau skubiai pritarimo. Pirmam nume- 
vartyti “Aušrą” ir... nepri- riui medžiagos atsiuntė 
menu jau visko, kas su 
manim paskui darėsi.. 
Tiek pamenu, kad atsisto
jau, nuleidau galvą nedrį-

____ ___________ sdamas akių pakeiti ant 
galės padėkoti tiems žmo- sienų mano kambarėlio... 
nėms, kurie sąmoningai rodos girdėjau Lietuvos 
laidinami, jį įkalbėjo per- balsą sykiu apkaltinantį, 
sikėlimo pasiūlymo nepri- sykiu atleidžiantį. O, tu, 
imti”.__________________paklydėli, kur ikšiol bu-

Taigi, iš šitos citatos vai? Paskui pasidarė man 
matyti, kad vokiečiai “re- taip graudu, kad apsi- 
patriantai” apgyvendina- kniaubęs ant stalo apsi- 
mi ne tik buvusiuose jų 
ūkiuose, bet taip pat ir 
žydų ir į Sibirą ištremtų
jų ūkiuose. Lietuviai yra 
verčiami užleisti savo der-

ėmė

klausimu. Rado

kun. Norkus, Vištelis, pa
žadėjo ir kiti. Spausdini
mui pinigų sudėjo M. Šer- 
nius (150 markių), Vište
lis (100 markių) ir Basa
navičius (100 frankų) . Ir 
taip spaustuvininkui J. 
Mikšui pagelbstint Ragai
nėje, Albano ir Kibelkos 
spaustuvėje 1883 m. kovo 
mėn. išėjo pirmas nume
ris “Aušros” — pirmo vi
sai Lietuvai skirto laik
raščio.
— Kaip aušrai auštant 

nyksta ant žemės nakties 
tamsybė, o kad taip jau 

__ __ _ užaugau išsyk ir prašvistų ir Lietuvos dva- 
Jjyjgggjjįus ūkius vokie— tas pasaulis jau man per- šia, šitaip Basanavičius 
čiams, 
keltis 
paprasčiausias 1 
klausimas “Kodėl gi jau . ..... . .
Skaitytojui tuojau kils kito nenuveikusi, tik lietuvių dvasią ir kovoti 
tiesiai pačių “repatrian- davusi, iš lenkų mums grą- dėl lietuvių teisių. Basana- 
tų” neapgyvendinama žinusi Kudirką ir tai mes vičius įžangoje toliau ra
tuose didesniuose ūkiuo- 13 labai labai vertintume, še:

—— se, o būtinai raunamas iš 
gan- savo tėviškės lietuvis, o

tik parinkti vokiečiai, pa
tikimi kolonizatoriai ir 
neabejotinai išėję tam ti
krą kursą specialiai pa
rengtose stovyklose, kur 
jie buvo laikomi nuo iš- 
vykimo iš Lietuvos. Apie 

Į tą kalbą ir Dr. Duckart 
;tam straipsnyje: “Savai
me suprantama, kad savo 
laiku įvykęs vokiečių iš
kėlimas iš jų ilgametės 
tėvynės, patalpinant juos 

I į stovyklas, buvo tik lai- 
j kiną priemonė tiems vo
kiečiams apsaugoti”. 

Aiškiausia apie lietuvių 
pažiūras Dr. Duckart į 
“repatriantus” pasako to
kiam išsireiškime: “Įdo
mu matyti, kaip visai ne
didelis kurstytojų būrys 
nuolat mėgina, skleisda-

■ mas klaidinančius į_
į dus, dalindamas melagin- į jo vietą sodinamas vo- 
go turinio proklamacijas kietis?” 
ir varydamas šnibždėjimo 
propagandą, tik gadinan- niškai suktos ir gudrios 
čią abiejų tautų santy- vokiečių kolonizacijos po- 

: kius, įnešti nerimą į vie- litikos prasmė. Jeigu ko
kio nors žydo ar Sibiro 
tremtinio ūkyje bus iš 
karto apgyvendintas vo
kietis, tai aišku iš visur 
pasireikš nepasitenkini- i 
mas, nes kolonizacijos 
tikslai

verkiau... Po tam pripildė 
mano krūtinę rami, sma
gi šiluma ir, rodos, naujos 
pajėgos pradėjo rastis... 
Rodos,

o patys raginami ankstas... Pasijutau didis, pirmojo numerio įžangoje 
neva į didesnius, galingas: pajutau lietuvis apibudina “Aušros” tiks- 

logikos esąs... lūs.
Jeigu “Aušra” būtų nie- “Aušra” ėmėsi gaivinti

— Juk ir mes esame 
kaip

to- 
ir

bet tas Prūsuose leidžia
mas pirmasis D. Lietuvos kie pat žmonės, 
laikraštis daugeliui atida- mūsų kaimynai, ir norime 
rė akis, ar sustiprino lie- visomis teisybėmis, prigu- 
tuvišką dvasią, už tat mes ----- - ---1
dabar su dideliu nuoširdu
mu minime 60 m. sukaktį 
nuo to laikraščio atsiradi
mo.

Kaip Kilo Mintis Leisti 
Lietuvišką Laikraštį

Caristinės priespaudos 
nes kolonizacijos metu po Lietuvą “buvo ir 

perdaug aiškūs, tamsu ir juoda”, lietuviai 
skundėsi, kad “nei žodžio, 
nei rašto mums turėt ne
duoda”. Šviesieji lietuviai 
tą labai atjautė. Jau vysk. 
Valančius tuo labai sielo-

Čia ir yra viso tos seto-

tinių gyventojų lietuvių 
tarpą. Jėgos, kurios stovi 
už tų gandų skleidėjų, 
pernelyg gerai žinomos. 
Tatai amžinieji rimties 
trukdytojai, kurie nenori, 
kad naujoji Europa, Di
džiajam Vokiečių Reichui Bet kada pas lietuvį ūki- 
vadovaujant, pamažu tap- kininką ateina vokiečių 
tų faktas, tai fantastai, agentas ir pradeda kal- 
kurie iš viso neturi jokio binti jį keltis į didesnį ū- 
aiškaus tikslo, bet visuo- kį be primokėjimu, tai ne 
met savo uždaviniu laiko vienas susigundo ir laisva josi ir jo paraginti žmonės 
bet kokios tvarkos griovi- valia užleidžia savo ūkį rusų valdžiai buvo padavę 
mą. Minint tik keletą ypa- vokiečiui, o pats keliasi į prašymą, kad duotų leidi- 
tingai ryškių pavyzdžių, didesnį. Iš to kas gaunasi ? 
galima nurodyti, kad Ne- Vokiečių 
muno kilpoje, ypač Šakių, mašina 
Tauragės, Vilkaviškio, kauja: 
Raseinių ir Marijampolės tuviams didesnius 
apskrityse prieš kurį lai- Kolonizacijos 
ką buvo kalbama: 
kit, jau ateina 
dabar visi lietuviai iš čia kas gi gali protestuoti”, 
bus išvaryti”.

Iš pacituotos straipsnio 
vietos matyti, kad lietu
viai visomis priemonėmis 

; priešinasi kolonizacijai ir 
“SS šturmbannfiureris ir lietuvių žemių grobsty- 
vokiečių kolonizacijos mui ir kad vokiečiai turi 
štabo (Ansiedlungsstab) vargo įtikinėdami lietu- 
prie generalinio komisaro vius, kad tai tik gandų 
Kaune viršininkas”. Strai- skleidėjų darbas, kuriuos

I

I

I

linčiomis visai žmonijai,
lygiai su mūsų kaimynais nant gulti, užnešiau ‘Auš- 
naudotis”. rą’ ant klebonijos aukšto

O dabar Lietuva perdaug ir įkišau į šiaudinį stogą, 
jau suminta: “Per ilgus paslėpiau, kad prakeiktie- 
tuos amžius mūsų giminė ji žmonės nesurastų. O ta- 
taip buvo paniekinta ir me Kietaviškių klebonijos 
prispausta, jog už tiesą šiaudiniame stoge jau bu- 
dyvytis reikia, kad tik per vo prikimšta nemažai lie- 
Viešpaties malonę jiji iki tuviškų knygučių”, 
šiai dienai dar gyva liko”, 
— rašė Basanavičius.

Tasai lietuvių praeities Veikalo "Amerika Pirtyje 
garbintojas buvo įsitiki
nęs, kad praeitų šimtme
čių lietuvių didybės prisi
minimas, duos naujos gy
vybės ateičiai, todėl “Auš
ros” planus tokius skel
bia:
— Mūsų tad ypatingiau

sias ir didžiausias rūpestis 
bus duoti pažinti mūsų 
broliams Lietuvoj nusi
davimus senovės gadynės 
ir veikalus mūsų garbingų 
sentėvių, kurių darbus ir 
tėviškės meilę užmiršę, 
nežinome mes patys, ku
rių tėvų sūnūs bei anūkai 
esame”.

Tą savo didįjį tautos ža
dinimo darbą pradėdamas 
Basanavičius tikisi Dan
gaus palaimos:
— Su Viešpaties pagalba 

mes kiek pajėgdami ir į- 
manydami trusimės..., — 
sako jis “Aušros” įžango
je-

"Aušra" Patenka Autoriui
u

Kaip didelė buvo “Auš
ros” įtaka, galime supras
ti prisiminę, kokį įspūdį ji 
padarė mūsų žinomiems 
žmonėms. Antai Vilkutai- 
tis, autorius veikalo “A- 
merika Pirtyje”, taip ra
šo:
— Pamenu gerai tą die

ną, kada pateko man į 
rankas 1 Nr. “Aušros”; 
buvau tada dar ką tik pa
baigęs gimnaziją ir dar 
tik rengiausi žengti į pla
tesnį svietą. Kiek tai sy
kių perskaičiau tada tuos 
24 lapelius ir kam tik jų 
nerodžiau ir neskaičiau, 
ar kas norėjo, ar ne. ir be
veik užmiršau apie tuos 
šimtus ir tūkstančius mil
žiniškų rašliaviškų veika
lų, kuriuos jau šimtus me
tų turi mūsų kaimynai ir 
prieš kuriuos mūsų laik
raštėlis turėjo išrodyti dar

(Tęsinys 7-tame pusi.)

mą pasirodyti lietuviškam 
laikraščiui. Net užsieny 
gyveną Lietuvai artimi 
žmonės, kaip J. I. Krašev
skis ėmė susitikdami lie
tuvius raginti, kad pradė- 

Žiūrė- lietuvis pats savo ūkį už- tų leisti lietuvišką laikraš- 
vokiečiai, leido vokiečiui, o prieš tą tį, nes, esą, “jei lietuviai 

_ x ____  . nenori mirti kaip tauta,
Iš kitos pusės iš savo ū- tai turi įkurti laikraštį”, 

kio išsikėlęs lietuvis į di- Klausimas buvo pribren- 
desnį nesijaus jame tikru dęs. Po 1863 m. sukilimo 
savininku ir priklausys ėmė atsirasti daugiau lie- 
nuo vokiečių malonės, ku- tuvių inteligentų, kurie 
rie po kelių metų išras, bodėjosi caristinės pries- 
kad jis tame ūkyje nemo- paudos ir ilgėjosi Lietuvos 
ka tinkamai šeimininkau- atbudimo. Linkdami savo 
ti ir iš ten ji išvarys.

Be
“bū- kiais

ciai

propagandos 
neabejotinai šū- 

“Mes duodame Iie- 
ūkius.

nėra, nes

“Kauener Zeitung” įdė- Dr. Duckart, kuris esąs 
jo vokiečių komisaro Cra- 
mer Kauno miestui strai
psnį, kuriame jis rašo, 
kad grįžtantiems vokiečių 
“repatriantams” Kaune e- 
są paliuosuojami butai ir psniui duotas nekaltas pa- Dr. Duckart vadina 
kad kai kurie kauniečiai vadinimas 
iškeliami iš butų. Koks kiečių grįžimas į jų buvu- 
didelis tų vokiečių “repą- šią tėvynę”, bet iš to kas kiečių gražbilystė ir pri- bės padėtį, kad atėjus tai- 
triantų” atplūdis dabar jame rašoma aiškėja tik- 
Kaune yra, galima spėti 
ir iš to, kad net kai kurios 
valdžios įstaigos dėl re
patriantų grįžimo turėju
sios iš Kauno išsikelti.

“Ūkininko Patarėjas” 
pereitų metų spalių mėn. 
23 dienos numeryje įdėjo 
ilgą straipsnį kokio tai

“Lietuvos vo- riu kurstytojų”.
Nieko negali padėti vo- nioti

to, matyti, 
kilnojimais vokie- 

taip pat nori supai- 
Lietuvoje nuosavy-

• I roji padėties prasmė. Vie
noje vietoje Dr. Duckart 
tame straipsnyje taip išsi- 
reiškia: “Vokiečių repat
riantų grįžimas yra visiš
kai pagrįstas ir jokiu bū
du nėra ginčytinas, nes 
juk reikalas eina apie že- 
mę, kuri anksčiau buvo

metimas kaltės kurstyto- kos metui niekas negalė
jų būreliui, nes faktus a-‘ tų jos atnarplioti. 
tidengia pats Duckart to-j 
kiu išsireiškimu: “c— 
me aišku, kad ūkiai, kurie 
anksčiau priklausė vokie
čiams ar žydams ir ku
riuose laikinai buvo pas- 

į kirti ūkininkai kiti, turi 
| būti paliuosuoti grįžtan-

mintis raštu išdėti, jie 
kad to- siuntė straipsnius j rusiš

kus, lenkiškus laikraščius. 
Kiti daugiau palinko j 
Prūsuose leidžiamą “Liet. 
Ceitungą”. Bet ji buvo 
leidžiama gotiškomis (vo
kiškomis) raidėmis, be to 
skiriama vietos lietu
viams, tai kai Basanavi
čius pradėjo rašyti apie 
lietuvių pilis ir tame strai-

Deja, ir tokioms gud- 
“Savai- rioms vokiečių priemo

nėms lietuviai nepasiduo
da ir, kaip matyti iš vo
kiečių nusiskundimų, ne- psnyje neigiamai atsilie- 
sutinka savo mažų ūkių pė apie kryžuočius - vo- 
užleisti vokiečiams, o pa- kiečius, 
tys keltis “į didesnius”.

Skaito Pasislėpę, 
Žandarų Gaudomi

Aušra” išėjo spaudos 
draudimo metu. Naktimis 
maišais per sieną ją vilko 
knygnešiai. Koks sunkus 
buvo jos platinimas, gali
me suprasti iš pasakojimo 
K. Strazdo, kurs kun. Gim- 

Prūsų lietuviš- žauskui padėdavo slapta- 
kas laikraštis pabijojo (me lietuvystės darbe:
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Lietuvos Nepriklausomybės Aidai

kur

kur

ir priespaudos laikais, pra- 
puikiausioj nuotaikoj. Ne 
sekmadienį vasario 14 d.. 
antradienį, vas. 16 d. buvo išplėtė nuo Baltijos 

mane žavėti 
toks 

galėjo

Baltimorėje Lietuvos Nepri
klausomybės Sidabrinis Jubi
liejus. nors ir liūdnais pavergi
mo 
ėjo 
tik 
bet
atnašaujamos šv. Mišios mūsų 
bažnyčioje, kaip už kenčiančius 
Lietuvos žmones, taip už mūsų 
Amerikos krašto laisvės gynė
jus. Sekmadieni didysis bažny
tinis choras didingai giedojo 
šv. Mišias, o antradienį gabiai 
išlavinti mokyklas vaikučiai 
atliko tą pareigą.

Sekmadienį po mišių prie baž
nyčios durių rinko aukas Sesu
tės Kazimierietės .ūgdytojos ir 
palaikytojos lietuvybės Ameri
koje. Aukų surinkta $250.00.

Po pietų lietuvių svetainėje 
buvo kalbos. Po 13 metų atski
ro tos dienos minėjimo, šįmetą 
vėl mūsų parapijos kunigas dr. 
Mendelis lankėsi lietuvių sve
tainėje. Jis pašventino Balti- 
morės lietuvių nupirktą ir Rau
donajam Kryžiui paaukotą am- 
bulansą. Jis buvo pakviestas 
atkalbėti maldą prieš ir po pra
kalbų. Kalbėtojų buvo daug. 
Atstovo Naao Rastenio žmona 
ponia Jule Rastenienė pasakė 
kadbą. kuri visus pravirkdė. Jos 
tema buvo moters lietuvės vaid
muo Lietuvos istorijoj. Saki
nys, kurs visiems į širdį įstrigo 
tai buvo: “Jei Lietuva yra žino
ma kaipo kryžių šaiis. šiandien 
po rusų ir vokiečių ponavimo 
galima Lietuvą pavadinti kapų 
kraštu. Ne tik Lietuvos žemelė 
yra permerkta Lietuvos kanki
nių krauju, bet kiekvienas jos
sklipelis tai yra kokio nors kar
žygio arba karžygės kapas”.

Kalbėjo advokatai Rastenis. 
Tomas Grajauskas. teisėjas 
Vincas Laukaitis. Ugningiausią 
kalbą pasakė svetis iš Brookiy- 
no. redaktorius Juozas Tyslia- 
va. Jis visus suramino, jis savo 
žodžiais visus džiugino ir juo
kino. Jis visiems priminė Lie
tuvos praeitį ir jos kančias. Jis 
visiems sakė nenusiminti, nes 
vergija, nelaisvė negali būti
amžina. Lietuva nėra viena pa- šios gražios iškilmės buvo šiek 
vergta. Lietuva ne viena ken
čia. Prancūzija daug didesnė 
tauta randasi tame pačiame 
padėjime. Ateis diena, išauš 
rytas kuomet pavergtų tautų 
pančiai nupuls, kuomet Aiijan- 
tai laimės karą ir vėl užšvies 
laisvės saulutė. Jis prašė aukų 
fondui, kurs bus reikalingas a-

teičiai. kovoti už Lietuvos lais
vę. Susirinkusieji suaukavo net 
S263.00.

Kaip buvo minėta aną penk
tadienį Karo bonų nupirkta už 
S2C.000. Kun. dr. Mendelis ne
kalbėjo. Prieš užbaigiant pa
reiškė savo džiaugsmą, kad jis 
galėjo draug švęsti šią visiems 
lietuviams brangią dieną ir ra
gino visus prie vienybės, nes 
mūsų tauta permaža, mūsų 
viengenčiai ne gan skaitlingi, 
kad reikėtų ten pyktis arba ne
apkęsti vienas kito.

UŽPEREITOS SAVAITĖS 
KRIKŠTAI

Užpereitą savaitę mūsų baž
nyčioje buvo net trys krikštai. 
Ponai Cavaseliai susilaukė sū
naus. kuriam buvo duotas var
das Juozas. Į krikštą naujagimį 
atnešė Pranas ir Marijona Ra- 
dzevičiai. ponios Magdalenos 
Cavaselis tėveliai, naujagimio 
grandpa ir grandpa.

Valerijonas ir Aldona Jon- 
čiūtė Pakalniškiai buvo Dievo 
apdovanoti dukterimi. Ši 
pakrikštyta sekmadienį, 
rio 21 d. ir gavo vardą Juditos 
Onos. Kazimieras Pakalniškis 
ir Valerija Makarauskaitė buvo 
Juditos krikšto tėvais.

Trečias iš eilės buvo sūnus 
Juozo ir Valerijos Kavaliaus
kaitės Crouse. Atneštas į krik- Miceika. 
štą savo dėdės Prano Kavaliau
sko ir tetos Edncs Crouse. ap
turėjo vardą Ričardo Juozo. 
Tikrai sveikiname naujagimių 
tėvelius. Linkime jiems susi
laukti daug džiaugsmo iš savo 
naujųjų katalikų.

v- ■Jį V _
ir *

j į
IR '

Štabas su šluotomis vienoj rankoj ir su mažyčiais, 
antroj. Taip ir turėtų būti laike karo su kiekvienu 
asmeniu, nes Pergalė reikalauja, kad darbininkai tu
rėtų pilnas rankas darbo.

.JUBILIEJINIS NEPRIKLAU- vo planuose, ir kad nėra abejo- 
SOMYBĖS BANKIET  AS nes. kad ji savo laiku vėl bus

Antradienio vas. 16 d. vaka- laisva, nepriklausoma.
ra, 8 vai. įvyko lietuvių svetai
nėje Nepriklausomybės sukak- 

i buvo tuvių puota. Dalyvavo virš 500 
vasa-

SAVAITĖS ŠLIŪBAI
Karas ar ne karas žmones žy

giuoja pirmyn. Už pereitą sa
vaitę buvo net trejos vestuvės 
mūsų bažnyčioje. Ketvirtadienį, 
vasario 18 d. su šv. Mišiomis 
priėmė moterystės sakramentą 
Jurgis Markelionis ir p-lė Emi
lija Skabickaitė. Jaunosios se
sutė Elena ir jos vyras Milto- 
nas Hipsley buvo liudininkai, o 
kun. dr. Mendelis atnašavo šv. 
mišias jaunavedžių intencijai.

svečių. Tvarka buvo graži, val
giai gardūs ir jų užteko vi
siems. Iškilmės prasidėjo giedo
jimu Amerikos ir Lietuvos him
nų. Kun. dr. Mendelis atkalbė
jo maldą prieš ir po valgiui. 
Vakaro vedėjas buvo Antanas 

Jisai daug dirbo šios
dienos nusisekimui. ir jam pri
klauso didelė garbė už jo nu
veiktus darbus. Jis perstatė va
karo kalbėtojus. Pirmučiausiai 
kalbėjo Atstovybės Vašingtone 
kancleris gerb. Juozas Rajec
kas. Jo kalba visi gėrėjosi. Ji
sai perdavė ministerio p. Žadei- 
kio linkėjimus ir pridėjo savo 
kelius turiningus žodžius. Dide
lis pasitikėjimas Dievo apvaiz
da. visiškas užtikrinimas, kad 
Lietuva lošia svarbią rolę Die-

j
i

Tėvų Pranciškonų 
Misijos 
1943 m.

kun. J. Čižausko ir komp. A. A- 
leksio. Vėliau studijavo muzi
ką Duąuesne Universiteto Mu-

PATRIOTIŠKIAUSIAS MIESTE- ; M. laipsniu.
Teko sužinoti, 

zafina yra tikra 
ra, nors Lietuvoje niekad nėra 
buvusi. Ji yra susipažinusi su

kur baigė B.

kad Sės. 
Lietuvos

Juo- 
duk-

PROMOTION? — Lieut. 
General Frank M. Andrews, 
ęorp rr.ander of U. S. lorces 
ln Middle East, reported in 
London soon to become 
rnmmanrier of iii U. S. land 
and alr forces in European 

area.

tiek sudrumstos, nes Jurgis ga- , 
vo žinią iš valdžios, kad turi 
išvykti karan šeštadienį, vasa
rio 20 d.

šeštadienį, vasario 20 d. kun. 
Antanas Dubinskas surišo mo
terystės ryšiu svetimtautį Gor- 
don F. Smith ir p-lę Agnietę 
Baranauskaite. Albertas Juš- 
kauskas ir Marijona Ivoškaitė 
atliko liudininkų prievolę.

’ Jurgio Vašingtono gimtadienį 
kun. Kazimieras Keidošius at
liko malonią pareigą suteikda
mas moterystės sakramentą sa
vo broliui Melvinui, kurs paė
mė sau už moterį p-lę Marijoną 
Poru szev.sk ą. ŠI i ūbo metu prie " c altoriaus stovėjo kun. Keido- 
šiaus Klebonas, kun. Ells, ir 
mūsų kunigai, kun. dr. Mende
lis ir kun. Antanas Dubinskas. į _ 
Antanas Keidošius ir Viktorija 
Anckaitytč buvo liudytojais.

Sveikiname Markelionius, I 
Smithus ir Keidošius. Lai gera-! 
sis Dievas laimina jų naują gy
venimą ir juos apdovanoja sa-1 
vo gausiausiomis malonėmis.

I

Dėka ponių Lazauskienė ir 
Mikušauskienė rūpesniui užpa
kalyje kalbėtojų stalo ant sce
nos stovėjo milžiniškas gėlių 
bukietas supintas iš Lietuvos 
vėliavos spalvų. Ponios Milu- 
naitienė, Remeikienė nuo W. 
Fayette g-vės. Lukoševičienė, 
Rastenienė ir kitos žymiai pri
sidėjo prie šios puotos. Valsty
bės gubernatorius prisiuntė sa
vo atstovą. Senatorius Tydings, 
Congressmonas D’Alesandro 
ir miesto Mayoras Jackson 
sveikino teiegramais pokilo aa-

MAHANOY CITY. PA. —
Pittsburgh’as šiuo karo metu 
pilnai užsitarnauja savo titulo 
dūmų miestas”, nes iš visų 
eležies liejyklų dieną ir naktį 

dūmai veržiasi iš storų juodų 
kaminų, apdengdami miestą 
sunkiu pilku apklotu, pro kurį 
saulės spinduliai retai prasi
skverbia. Tokiom dienom Pitts
burgh’as pasidaro tikrai nuo
bodus ir pilkas miestas ir tie
siog nepakenčiamas tokiam 
žmogui, kuriam teko pagyven
ti kvapiuose Lietuvos pušaičių 
miškuose ir grožėtis gražiais 
saulės nubučiuotais rugių lau
kais... Kaip tik tokią pilką die
ną nutariau susidėt bagažus ir 
pasprukti iš to nemielo Pitts- 
burgh’o, kur taip trošku, 
taip siela kankinasi...

Nesunku buvo nutarti, 
važiuoti. Vienas mažas mieste
lis rytų kalnuose jau seniai ma
ne vyliojo... Tas miestelis, tai 
Mahanoy City, Pa. Čia pralei
dau gražiausias savo jaunystės 
dienas. Čia išmokau pamilti 
Lietuviškas dainas. Čia radau 
daug saulėtų lietuviškų širdžių.. 

Patekau į Mahanoy City sek
madienį rytą, vasario 14 d.

kaip tik tą dieną, kada mieste
lyje buvo švenčiama Lietuvos kiekvienu lietuvišku literatū- 
25 Metų Nepriklausomybės ros kūriniu, plačiai seka lietu- 
šventė. Tuoj nuskubėjau į Šv. j višką spaudą, ir pati bendra- 
Juozapo bažnyčią šv. mišiom.' darbiauja spaudoje gražiais ap- 
Buvo tai 9 vai. Jaunasis vika- rašymais iš lietuviško gyveni- 

S. Venclauskas laikė mo Amerikoje. Ji ne maža yra 
Pamokslo metu jis! išvertusi veikalų lietuvių kal- 

vaizdų. Vė-

lyvius. Marylanao valstybė, 
dėka teisėjo Laukaičio pastan
goms, visuomet turės pirminin- 
kystę tarp J. V. valstybių kas 
link Lietuvos Nepriklausomy
bės dienos. Maryland buvo pir
mutinė paskelbti vasario 16 d. 
kaipo “Republic of Lithuania” 
diena. Valio, mūsų lietuviams 
veikėjams už jų gražius atlik
tus darbus. Sidabrinis mūsų 
tautos Nepriklausomybės jubi
liejus ilgai pasiliks Baltimorie- 
čių atmintyse.

ras kun. 
šv. mišias.
kalbėjo apie Lietuvą. Jo gilus bon, ypač scenos 
susipažinimas su Lietuvos pra-Į liausiąs išverstas veikalas, tai
eitimi, kada Gediminai, Algir-! trijų veiksmų drama “Sėjos 
dai ir Vytautai Lietuvos garbę Vaisiai”. Šį veikalą su dideliu 
ir didybę — -•••
iki Juodųjų jūrų.
žavėjo. Nustebau, kad 
jaunas “amerikonukas” 
tiek daug įdomių žinių patiek-ii 
ti apie Lietuvą. Jis nurodė, kadi- 
lietuviai net ir dabar pasižymi: 
visose srityse — muzikoj, me-;: 
ne ir literatūroj. Jo išvada to
kia: “geras lietuvis bus geras 
ir Amerikonas:” Po šio pamok-; 
slo nutariau niekad daugiau 
nepasmerkti mūsų jaunosios 
kartos, kad jie neįvertina lie-l 
tuvybės, kad jie nesiįdomauja 
tai kas lietuviška. Reiktų tik, 
kad mūsų senesnieji mokėtų 
skiepyti tą lietuvišką dvasią 
jaunesniesiems taip, kaip, kad, 
daro kun. kleb. P. C. Česna. Jo! 
įtakoje išaugo daugel tokių pa-i 
trietų. kaip kad kun. S. Venc-Į 
lauskas. I

Gražus bažnytinis giedojimas
man irgi padarė didelio įspū- priklauso šios kolonijos dvasios 
džio. Čia vargonininkauja gabi! 
muzikė Seselė Juozafina. Josi
gražiai išlavintas 
suaugusių choras ;
komis giesmėmis 
lio iškilmingumo 
apvaikščiojimui. 
fina nuo jaunystės dienų įdo
mavusi muzika, ir vargoninin
kavimui gavo pradžią nuo tokių 
žymių kompozitorių, kaip kad

pasisekimu įscenizavo Amster- 
dam’o Šv. Kazimiero parapijos 
sodalietės, vadovystėje art. J. 
Olšausko, kuris pats vaidino 
svarbiausią rolę. Kur tik Sės. 
Juozafinai teko mokytojauti ir 
vadovauti mokykloje, ji visuo
met Lietuvos meilę skiepyjo 
vaikučių širdyse. Lietuvos Ne
priklausomybės Sukaktis jai 
visuomet yra reikšminga diena 
ir ji niekad nepraleidžia šią 
šventę be kokio patriotiško pa
rengimo. Jos tikrai kilni ir lie
tuviškiems idealams pasišven
tusi asmenybė mane sužavėjo. 
Ot. kad atsirastų daugiau to
kių kilnių lietuvaičių ’. — Lietu
vių tautos išeivija tikrai tada 
bujotų Amerikoje.

1 Tat, turiu dar kartą pareikš- 
Į ti, kad Mahanojus — tai lietu- 
' viškiausias ir patriotiškausias 
miestelis rytuose. Garbė už tai

vaikučių ir 
savo lietuviš- 
pridavė dide- 

šios dienos 
Seselė Juoza-

vadui kun. P. C. Česnai, kuris 
klebonaudamas Šv. Juozapo pa
rapijoj yra daugiausiai nuvei
kęs lietuviškumo palaikymo at
žvilgiu. Jo įsteigta parapijinė 
mokykla jo priežiūroj tvarko
ma tikrais lietuviškumo dės
niais. Savo parapijoj paskirtas 
jam sielas jis ne tik veda Dan
gaus link, bet ugdo jose taip 
pat tėvynės meilę., Felix.

6 budai apsaugoti
savo akis

į

Cambridge, Maus. — Panelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijoje, kovo 14—21 mote
rims. kovo 21—28 vyrams. 
Tėvas Justinas Vaškys.

Chicago, UI. — šv. Juozapo 
parapijoje, kovo 28 — balan
džio 4. Tėvas Justinas Vaškys.

Indiana Harbor, Ind. — Šv. 
Pranciškaus parapijoje. Balan
džio 5—11i
Vaškys.

Chicago, 
parapijoje 
Tėvas Justinas Vaškys.

Chicago Hcights, III. — Šv. 
Kazimiero parapijoje, balandžio 
19—25 d. Tėvas Justinas Vaš
kys.

Kad Dievas palaimintų šias 
misijas, prašome visų tikin
čiųjų šia intencija pasimelsti.

FRANCISCAN FATHERS 
■ilO Orchard Street 
Pittsburgh (10), Pa.

d. Tėvas

III. — Šv.
balandžio

—
Jums nereikia porcijos 

korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.

3. Nesėdėk savo paties šešėlyje. Skai
tant ar dirbant savo paties šešėlyje la
bai gali pakenkti akims, šešėlis suma
žina 1/10 normalios šviesos.

2. Vengkite atspindančios šviesos. Sau
gokitės šviesos, kuri atsimuša į akis 
nuo spindinčio paviršiaus. Spindantis 
stalas turi būti apdengtas, jei prisieina 
ant jo dirbti ar ilgiau paskaityti.

1. Nesėdėkite prie tiesioginiai spindan- 
čio žiburio. Apdengiate kiekvieną švie
są. kad tiesioginis spindulys neatsi- 
muštų į jūsų akis. Lai šviesa šviečia 
per kairiąjį petį. Niekad neskaitykite 
priešais šviesą.

i

Justinas

J uozapo 
12—18. i

i

* Juozas Kasinskas
Ine.

i Laidotuvių Direktorius
! Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md. 

Telephone Plaza8695 
Llmoslnal dėl visokių reikalų.

apie 40.000 mus- 
Taigi, sustokite

Naudokite tinkamas bulbs. Grindų 
lempos turi turėti 150 watts; stalo lem
pos — 100 iki 150 vvatts; reflcktorinės 
lempos — 300 watts: 2-sockct lempos. 
60 iki 75 watts; 3-socket lempos. 40 iki 
60 watts; virtuvės. 150 v.atts.

4. Kartas nuo karto duok akims pailsėti. 
Skaitant, akys pasijudina keturis ar 
penkius sykius kiekvienai skaitymo ei
lutei. Perskaityti magazine kokį nors 
straipsnį, reikalinga 
kūlimų pasijudinimų, 
ir pailsėkite.

Išimkite5. Laikykite bulbs
bulbs ir abažiūrus kartas nuo karto ir 
išmazgokite šiltame vandenyje, švieses
nės lempos, geresnę gausite šviesą. Ne
švarios lempos sumažina nuo 25% iki 
30% šviesos.

GIVE TO THE 
RfO CROSS

* BOSTON EDISON COMPANY *

.• R

szev.sk
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Aušros Vartų Parapija
BONO DAYVYČIŲ VEIKIMAS

NEW BRITAIN, CONN.

Urbonas, M. Ur-

pirm. E.

narei rei- 
metams į

A. Lušaitė, P.

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ZIMBS

C

“NAŠLAITĖS VARGAI”
Sekmadienį, kovo 7 d., po pie

tų ir vakare, Šv. Andriejaus lie
tuvių parapijos svetainėje, So
dalietės, Seselės Urbanos va
dovybėje, suvaidins operetę 
“Našlaitės Vargai”. Vaidinimas 
po pietų skiriamas vaikams, o 
vakare suaugusiems.

Kviečia skaitlingai dalyvauti 
šiame parengime ir pasidžiaug
ti mūsų jaunuolių veikla, taip 
pat paremti parapiją, nes pel
nas skiriamas parapjai.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
VEIKLA PARAPIJOJE

Pereitą sekmadienį Raudono
jo Kryžiaus skyriaus narės tu
rėjo užsiprašiusios šv. mišias 
kareivių intencijai Šv. Andrie
jaus lietuvių par. bažnyčioje. 
Dalyvavo gausus būrys, ir dau
guma priėmė šv. Komuniją. 
Reikia pažymėti, kad dalyvių 
tarpe buvo daugiausia motinos, 
kurių sūnūs yra karo tarnybo
je.

Po mišparų įvyko šio skyriaus 
susirinkimas. Išklausyta rapor
tai iš pereitų metų veikimo.

Pereitais metais paaukota 
3,200 valandų darbo; pasiųta 
ir numegzta virš 11,000 įvairių 
daiktų dėl ligonių bei nukentė
jusių nuo karo, kuriuos Rau
donasis Kryžius globoja.

Perskaitytas padėkos laiškas 
nuo šio miesto Raudonojo Kry
žiaus, kuriame pareikšta, kad 
lietuviai užima pirmą vietą su 
darbu šiame mieste. Tai garbė 
lietuviams.

Daug darbo ir pastangų au
koja šiam darbui p. M. Uždavi- 
nienė, skyriaus pirmininkė.

Nutarta gavėnios metu su
ruošti kortavimo vakarą Rau
donojo Kryžiaus naudai; kiek
vieną mėnesį užprašyti šv. mi
šias už kareivius ir jūreivius.

Vakarėlio ruošimui komisija: laiką būna Pearl Harbor. 
M. Gedeikienė, M. Jekienė,’ K. 
Pilipauskienė. Parinkimui 
mišių aukai p. S. Broff.

operetė “Į Tėvynę”. Vaidino šie 
asmenys: A. Markus, A. Greb- 

’liūnaitė, M. Andrikytė, F. Šar
ka, A. Bukauskaitė, P. Kau- 
nieckis, T. Ulinskas, A. Ambro- 
zaitis,’R. Vaičius, J. Lušaitė, 
F. Saldukas, C. Smolskytė, A. 
Miklinevičius,
Lazauskas, U. Sardinskaitė, V. 
Lukminas, V.
kevičia, A. Padaigytė, L. Valan
dytė, A. Zabytė, G. Nekrošytė. 
D. Markytė, A. Dulskytė ir Ire
na Drevinskaitė. Dainoms pri
tarė orkestras.

Koncerto programą išpildė 
j Vyčių, Moterų Sąjungos ir Stu- ■
dentų chorai.

! Kalbas pasakė kleb. kun. J. 
Valantiejus, leitenantas A. A- 
leksis ir komp. A. Aleksis. Da
lyvavo daug žmonių ir visi bu
vo patenkinti programa.

Rengiant šį koncertą dau
giausia pasidarbavo pp. M. An
drikytė, M. Karinauskienė, M. 
Kašėtaitė, U. Saridinskaitė, N. 
Stoškevičienė, P. Jakubauskas. 
J. Kairys, P. 
Lazauskas. A.
Urbonas. M. Bogušas, K. Dap
kus

Kaunieckis, P. 
Šambarys, V.

ir P. Matuliunienė.
Koresponden tas.

ELIZABETH, N. J
7 d. 4 vai. po 
pamaldų) parapijos 
rengiamas kortų ir

pietųVasario 
(tuoj po 
svetainėje 
šiaip įvairių pramogėlių vaka
ras. Bus deklamacijos, dainos, 
monologai ir kiti įvairūs pasi
linksminimai. Prie to ir gardūs 
lietuviški blynai. Pelnas skiria
mas parapijai. Rengia bažnyti
nės draugijos. Komitetas kvie
čia visus atsilankyti, kad prieš 
Užgavėnes drauge pasilinks
mintume ir nors valandėlei pa
mirštume kasdieninius varge
lius.

KARIŲ SĄRAŠO TĘSINYS 
Lt. Anna Kašėta, slaugė. Visą

šv.

PAIMTI KARO TARNYBON
Pereitą šeštadienį išvyko ka-

- Ka-Florence Kazelevičius 
sėli įstojo į WAVES. 
Antanas Kontrimas (2 broliai), 
Jonas Kontrimas, 
Jonas Kaleinikas (2 broliai), 

l Alfonsas Kaleinikas,
ro tarnybon šie jaunuoliai: A. I Jonas Kazlauskas. 
Savickas. K. šarpetis, J. Vii-■ Česlovas Kopustaitis (2br.), 
ČinskaS. T.M. Į Alfnncac TCnmistoitiaT'.Jf.| Alfonsas Kopustaitis,

J Jonas Krunglevičius-Kruger,
■ Alfonsas Križanauskas (2 br.),
1 Pranas Križanauskas,
I

Vasario 28 d. įvyko Šv. Juo- Petras Kvaratiejus, 
zapo lietuvių parapijos Vyčių. Juozas Kiršlys, 
choro, vadovaujant komp. A. Stasys Križonis, 
Aleksiui, 20-tas metinis kon
certas.

WATERBURY, CONN.

Vincas Kavaliauskas,
Suvaidinta patriotinė Jonas Kakštys,

i >

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. 

Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

"VARPELIS"
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567

<

Perkeliam% Mrs. Helene Hali, (kairėj) iš WAVES 
į WAACS, Los Angeles mieste. Sulig taisyklių, tai esą 
negalima tarnauti moterei laivyne ir gauti aukštesnį 
laipsnį, jeigu vyras laivyne tarnauja. Todėl panašiu 
atsitikimu ir perkeliama moteris į kitą dalį tarnybos.

Jonas Karalius (2 br.),
Stasys Karalius, 
Mikolas Klumas.
Henrikas Keturvytis.
Jonas Kalanta,
James Kulbis,
Thomas Kašėta (slaugės tarol.), 
Jonas Kirvilevičius,
Juozas Kašėta (2 br.),
Pranas Kašėta,
Mikolas Karalevičius,
George Kazlauskas,
Edvardas Kizelevičius,
Juozas Kulbis,
Pranas Kamila,
Jonas Kisielius.
Leonas Kossak,
Kazys Kleba ušas.
Mikolas Keršis.
Pranas Križanauskas,
Vincas Krunglevičius-Kruger

Vincas Mockelis,
Andrius Morkevičius (2 br.), 
Edvardas Morkevičius. 
Antanas Morkevičius. 
Juozas Miliauskas. 
Theofilius Matiejunas, 
Charles Michulionis, 
Stasys Mickus, 
Jonas Mačys-Matches. 
Edvardas Masionis. 
Adomas Masionis. 
Apollo Maskevich. 
Juozas Matiejunas.
George Mikita, 
Alfonsas Matulevičius, 
Antanas Mikulskis* 
Vladas Martinkus, 
Vincas Murina.^.
Silvester Mickewich, 
Juozas Malinauskas, 

„ Wolter Makaras-Mack.
(2 broliai), Vincas Marcinkus,

William Krunglevičius-Kruger, 
Jonas Kašelionis.
Julionas Kosakas. 
Charles Kundrotas. 
Edwardas Kuniutis, 
Benjaminas Karalis, 
Edwardas Klumas.
Juozas Kukis, 
Juozas Kašėta.
Chester Kazakevičius - i

vich,
Jonas Leikauskas (2 br.), 
Antanas Leikauskas.
Vincas Laucius. 
George Liogus. 
Jonas Lazickis, 
Boneventuras Linkus.
Lulijonas Lubas. 
Alfredas Lignugaris (2 br.), 
Theodoras Lignugaris, 
Andrius Lenkauskas, 
Wolter Liudžius, 
Albert Lisauskas.
Pranas Lunskis (2 br.), 
Kazys Lunskis, 
Vincas Lupeikis.
Stasys Liudvinaitis, 
Albinas Malakauskas-Miller.

(3 broliai), 
Stasys Malakauskas-Miller. 
Edwardas Malakauskas-Miller, 
Klemensas Matulaitis.(2 br.). 
Danielius Matulaitis. 
Juozas Matuza (2 br.), 
Petras Matuza, 
Jonas Misiukevičius. 
Juozas Miškinis (2 br.), 
Vincas Miškinis.
Antanas Mikalauskas-Mikall, 
Edvardas Mockevičius-Mack,

(2 broliai), 
Albinas Mockevičius-Mack, 
Edvardas Macevičius-Mack. 
Aleksandras Milašius (2 br.), 
George Milašius, 
Jonas Milukas-Miller (2 or.). 
Juozas Milukas-Miller, 
Antanas-Mockelis (2 br.), -

Juozas Markevičius, 
Daniel Malkin.
Jonas Matunas.

I Edvardas Matusevičius.

(
II

j
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BRIDGEPORT, CONN

Kazke-

' tai dienai ženklelius.
Kuopa ragina visą parapijos 

jaunimą dalyvauti iškilmėse ir 
Naują valdybą Vyčių 116-tos tinkamai apvaikščioti jaunimo

kuopos šiems metams sudaro globėjo Šv. Kazimiero dieną, 
šie asmenys: Stasys Karsokas- -------------
— pirmininkas; Irena Keršytė Vytis Keistutis V aitkevičius
— vice - pirmininkė; Liudvika porą savaičių atgal sėkmingai 
Totilaitė — protokolo raštinin- baigė inžinieriaus mokslus vie
ke; Elenora Dagilytė — finan- tinėje technikos kolegijoje, 
sų raštininkė; Anielė Smols- Naujas inžinierius per kelis 
kytė — iždininkė: Petras Jony- metus darbavosi kuopos veiki- 
tis ir Albinas Rakauskas — 
maršalkos. Naujas Pirmininkas 
per ilgus metus buvo ištikimas 
Vytis ir nuoširdus parapijos 
darbininkas. Linkime kuoge- 
riausių sėkmių. Stasys yra įpė
dinis Prano Reinio, kurs dabar
randasi Philadelphia Dėdės Sa- rinktame užsiėmime. Po diplo- tą fondą, 
mo kariuomenėje.

me, ypač sporto dalykuose. Jis 
yra sūnus Kazimiero ir Onos 
Vaitkevičių, kurie nuoširdūs 
parapijiečiai ir pavyzdingi pa
rapijos darbuotojai. Visa kuopa 
sveikina savo brolį Vytį ir lin
ki geriausio pasisekimo savo iš-

Raporto iš “Bridge ir Beano” 
nebuvo, kadangi visos narės 
neatsilygino už bilietus. Supras
kime narės, kad 
“Bridge ir Beano” 
riamas 
“Mass 
kurtas 
mirus 
skirtų
jųjų lėšas užmokėtų iš minėto 
fondo. Kažkurios narės dar ne
žino, kad kiekvienai 
kia mokėti 15 centų

tas pelnas 
nebus ski- 

kuopai. bet kuopos 
Fondui”. Tas fondas į- 
tam tikslui, kad narei 

kuopa arba valdyba pa- 
4 atstoves palydėti, ir

mos gavimo išvyko į kariuome- Baigiant sus-mą,
nę. kur dabar sąžiningai eina Zakarienė prašė narių pasilikti 

dėl “Užgavėnių Pasilinksmini
mo”. Pirm. Zakarienė dėkojo 
senai valdybai už gerą pasi
darbavimą.

Po to p. T. B. Mažeikienė į- 
teikė dovaną p. O. Čirvinskai- 
tei. kuri per septynius metus 
rūpestingai atliko pirmas iždo

Visa kuopa dabar ruošiasi (savo pareigas, 
apvaikščioti organizacijos pat- Į -------------
rono Šv. Kazimiero šventę atei-j Sąrašas narių, kurie dabar y- 
nantį sekmadienį, kovo 7-tą ra tarnyboje yra sekantis: — 
dieną. Tą dieną pusė po devynių Vincas Burokas, saržentas; 
bažnyčioje bus atlaikytos kuo- Juozas Matačinskas. leitenan- 
pos intencijai šv. mišios, laike tas; Jonas Adomaitis, korpora- 
kurių visi nariai “in corpore" las; Vincas Montvilas. Pranas
priims šventą Komuniją. Kiek- Reinys, Gabrielius Trumpaitis, globėjos pareigas, 
vienas nešios tam tikrą ženkle-, Jonas 
ii-

Tuojaus po mišių, 
salėje, įvyks bendri pusryčiai. ‘ Juozas Jurgelionis, 
Pusryčiuose 
kalbėtojai ir keli nariai, kurie Matačinskas, 
dabar tarnauja kariuomenėje.' ras. leitenantas: 
Tarp kalbėtojų bus klebonas vikas. Vytautas Atkočius, Vin- 
kun. K. Vasys. Dvasios Vadas cas Kasparas, saržentas; Al- 
kun. Jutkevičius. ir Massachu- bertas Sinkevičius, Juozas Le- 
setts Valstybės Policijos Kapi- keta. Antanas Kureiša. saržen- 

Progra- tas: Jonas Pigaga,
Karso-

Marcinkus, Antanas 
i Trumpaitis, korporalas; Ado- 

parapijos mas Kuderauskas. saržentas; 
saržentas; 

dalyvaus įvairūs Albinas Tamulevičius, Petras 
Vaclovas Zaka- 

Albertas Na-

dirba.

tonas Vincas Šimkus, 
mos vedėju bus Stasys 
kas.

Sekantieji stropiai
kad šios iškilmės būtų sėkmin
gos: Elžbieta Kaliūnaitė. Irena 
Keršytė, Albinas Rakauskas. 
Petras Jonytis. Liudvika Toti- 
laitė, Pranciška Kaliūnaitė. 
Ieva Lukšytė. Albinas Zavors- 
kas. Anielė Smolskytė. Eleno- 
ra Dagilytė ir Stasys Karsokas. 
Ieva Lukšytė padarė puikius

Vytautas 
Čepulis. Jonas Overka, Keistu
tis Vaitkevičius, Juozas Putys. 
Henrikas Burda 
Reinys, korporalas.

“Auksas ir Sidabras”.

Gaila, kad negalėjo atsilan
kyti p. Marijona Purienė, kuri 
per 7 metus raštininkavo kuo
poje, ir galima tikrai sakyti, 
kad narės M. Purienės proto
kolas visuomet skambėjo tei
singai ir aiškiai be jokių patai
sų.

Darbščiai ir energingai buvu
siai pirm. p. B. Miller, kuri pa
liko kuopą geroj tvarkoj, įteik
ta graži dovana nuo pirm. Za- 
karienės.

Dabartinei antrai iždo globč-
ir Antanas jai j. T. B. Mažeikienei įteikta 

graži dovana.
A. M. Wackell, kuri buvo fi

nansų raštininkė ir korespon
dentė per du metu, buvo įteik
ta dovana nuo naujos fin. rašt. 
M. Manasaitės.

O. Zibinskienė, buvusi v. pir-

Vas. 27 d. Šv. Jurgio Karei
vio draugija minėjo savo auk
sinę sukaktį. Šv. Jurgio parapi
jos svetainėj su atitinkama 
programa ir šokiais. Vakarą 
atidarė ir pasakė įžanginę kal
bą D-jos pirm. A. Tuska ir per
statė vakaro vedėju F. Rohm. 

j Šv. Jurgio parapijos choro 
ansamblis, vadovystėje muziko 
A. Stanišausko .sudainavo A- 
merikos ir Lietuvos himnus, ir, 
keletą dainelių. Po dainų d-jos 
fin. rašt. išdavė atskaitą, iš 

( d-jos 50 m. gyvavimo. Pasirodė, 
kad buvo daug įeigų, net $48,- 
616.40, bet nemažai ir išlaidų. 
Mirusiems 
pomirtinių 
mirusiems 
bilius dėl
sergantiems 
išmokėta $20.154.90;
aukos $2,460.04; kitiems drau
gijos reikalams $5,807.40.

Sveikinimo kalbas pasakė kle
bonas kun. Kazlauskas, kun. 
Zanevičius. vietos draugijų ats
tovai: D. L. K. Vytauto — J. 
Skubąs ir šablonskas; Lietuvių 
Jaunų vyrų dr-jos — Minalga 
ir Tamošiūnas: Po Globa P. 
Švenčiausios — ponia Tataru- 
nienč; Lietuvos Dukterų d-jos 
— p. Petraitienė ir Breivienė; 
Lietuvių Apšvietus d-jos 
Mockaitis; Lietuvių 
klūbo — A. Tuska ir 
šiūnas.

Pa kalbų prasidėjo
traukėsi.iki 12 vai. nakties. Pu-

blikos prisirinko gana daug, ir 
visi gražiai linksminosi. D-jos 
veteranas J. Dulbis. po operaci
jos dar nevisai pasveikęs, nega- 

, Įėjo pribūti. Tai jam buvo pa
siųsta puokštė gėlių ir sveikini
mo telegrama. D-jai pasidarba
vo tą vakarą — panelė O. Rad- 
zviliūtė, p-lė F. Tuštutė, ponios 
Radzvilienė, 
ponavičienė, 
Norkevičius.
Tuska, Lučinskas.
nislauskas. Klimaitis, Minalga. 
Antanaitis, Petkevičius, ir Ig
natavičius. D-ja visiems taria 
širdingą ačiū. A. J. Klimaitis.

Lučinskienė, Ste- 
A. Stanišauskas, 
Mikuckis, Rudys, 

Rohm, Sta-

Moterų Sąjungos 69 kps. su
sirinkimas įvyko kovo 1 d. Su
sirinkimas buvo trumpas, bet 
gyvas. O. Silalienė ir C. Staku-
nienė yra ligonės. Federacijon mininkė, sunkiai sirgo ir todėl 
delegatė yra tik viena, ir ji yra negalėjo būti susirinkime, 
ilgametė atstovė T. B. Mažei
kienė. Dėl kokios priežasties 
kitos neapsiėmė, mes nežinom, 
bet, rodos, reikėtų kitom narėm 
apsiimti, nes tom pačiom eiti 
kiekvieną mėnesį per keletą me
tų yra gana sunku. Federacija 
•prašo trijų atstovių. Ar gi ne
galima. gauti dar dviejų?

Šįmet, vietoj parengimų kuo
pos naudai, nutarta, kad kiek
viena narė užsimokėtų po 50 
centų. Tie 50 centų apmokės 
kuopos išlaidas. Tat narės ne
užmirškite, 
susirinkime
savo dalį, kad nereikėtų valdy- rengė skanius užkandžius ir ar- 
bai priminti kiekvieną kartą. I batėlę. A. M. W.

t

kad sekančiame 
užsimokėtumėte

Mes, sena valdyba, nuošir
džiai dėkojame naujai valdy
bai už netikėtas gražias dova
nas, ir malonu mums, kad kuo
pa įvertina mūsų darbus. Bet 
ką valdyba galėtų nuveikti, jei
gu narės nepagelbėtų? Tad bū
kime vieningos ir ateityje.

Didi padėka narėms — O. Mi- 
kolaitienei. A. Zeadarienei, E. 
Zakarienei. O. Zidalienei. A. 
Vaitkevičienei, S. Galčienei. S. 
Antanavičienei. V. Spirkevi- 
čienei. T. B. Mažeikienei. M. 
Kuraišienei, K. Miškinienei ir 
D. Anusevičienei. kurios su-

nariams
$15.555.00;
$545.00; už 
laidotuvių 

nariams

išmokėta 
už gėles 
automo- 
$708.00; 
pašaipos 
įvairios

EfuSntiiiila.'
giSUBU^

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

-----IR------

STACIJOS
Parašė

Kun. Pr. Juskaitis

J.
piliečių

S. Tarno-

šokiai ir

žo-Kiekvieno įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai 
džiai yra reikšmingiausi. Jėzus buvo Žmogus ir Dievas. Todėl Jo žodžiai 
daug reikšmingesni. Juose tartum talpinasi visas Jo mokslas. Ką Jis žo
džiais mokino, tą mirdamas - kentėdamas patvirtino.

Šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam įsigyti. Taipgi 
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONIJOSE '

Vakarienė Lietuviu Kareiviu
l v

Tėvelius Pagerbti
NASHUA. N. H. — Sekma

dienį, kovo 7 d.. 6 vai. vakare, 
parapijos svetainėje įvyks 
šauni vakarienė lietuvių karei
vių tėvelius pagerbti. Jau vis
kas yra priruošta, o tik laukia
me sekmadienio ir daug gar
bingų svečių ir viešnių. Vaka-

tuvių diena. Tą dieną minėsime 
ir mūsų parapijos globėjo šv. 
Kazimiero šventę.

Dalyvaukime visi!

Greit važiuojantis automobi
lius sužeidė p. Uršulę Miliaus
kienę. Jai nulaužė koją. Dabar 

rienės ruošimo komisijai vado- randasi ligoninėje, p. Juozepa
vauja kun. dr. M. Cibulskis. Beliauskienė lipdama laiptais 

Tikimės turėti nemažiau, kaip nupuolė ir susitrenkė galvą, 
tris šimtus žmonių. Jau ketvirta savaitė kaip ligo-

Tos dienos 10 vai. rytą. Šv. ninėje.
Kazimiero lietuvių par. bažny
čioje įvyks iškilmingos šv. mi
šios su asista. laike kurių visi 
tėveliai ir motinėlės priims šv. 
Komuniją. Taipgi bus pašven
tinta tarnybos vėliava.

Vakarienės metu bus dainų 
ir muzikos programa. Dainuos 
didysis ir mažasis choras, gros 
Jono Tamulionio orkestras.

Pasižadėjo dalyvauti iš toli
mų kolonijų svečiai, būtent, 
kun. J. Valantiejus. YVaterbury 
lietuvių parapijos klebonas: 
kun. dr. P. Liutkus, buvęs šios 
parapijos kleboną*: kun. J. Ba
cevičius, buvęs vikaras: miesto 
mayoras. ir buvęs N. H. guber
natorius Francis Murphy.

Taigi kovo 7 bus Nashua lie-

Linkime ligonėm greito pa
sveikimo.

Komitetas nuoširdžiai dėko
ja klebonui kun. S. Kneižiui už 
svetainę ir nuoširdžią paramą: 
dėkoja kalbėtojams: pulk. K. 
Griniui, kun. J. švagždžiui, adv. 
K. Kalinauskui, adv. B. Sykes, 
p. L. ščensnulevičiui, miesto 
Selectmenų pirmininkui p. Har- 
ry Butters. kleb. kun. S. P. 
Kneižiui. Dėkoja šv. Jurgio lie
tuvių parapijos chorui, solis
tėms ir vadui muzikui Anicetui 
šlapeliui už dainų programos 
išpildymą, ir pianistėm pp. Ju
lei Vilkišiūtei ir Angelai Knei- 
žytei. Dėkoja visiems ir visoms, 
kurie kokiu nors būdu pagelbė
jo Komitetui, kad Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas pa
vyktų. ir tiktrai pavyko. Dėko
ja kolektoriams, o ypač auko
tojams ir Karo bonų pirkėjams 
ir pardavėjams ir jų pagelbi- 
ninkams. būtent, p. Petrui Ra
kauskui. p. B. Rainienei (Da
lelytei). p. Pakarklytei ir adv. 
B.

P-
Sykes.

.4. F. Kneižys, pirmininkas 
J. Pieža, raštininkas.

įninkąs 6
b

Prieš Pavasarinis Kailinių Išpardavimas
*

Visiems yra aišku, kad įgyti kailiniai yra geriausias įnvestmen- 
tas. Todėlei Naujosios Anglijos Ponios ir Panelės, įnvestuokite savo 
pinigus į elegantiškus, naujausios mados kailinius. Dabar I. J. Fox 
krautuvė turi didelį ir platų pasirinkimą visokios rūšies ir dydžio. 
Artinantis pavasariui, mūsų krautuvė turi sumažinus kailinių kai
nas. Naudokitės proga.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnau
tų lietuvis šios firmos atstovas Bernardas 
nių ekspertas ir žinovas. Per jį pirkdamos 
10 nuošimčių nuolaidos.

Jei turite senus ir
nudėvėtus 
išmainykite 
naujus. Už senus gau
site gerą kainą.

Kas pirks kailinius 
dabar, ateinančiai žie
mai gaus uždyką sto- 
rage.

Koraitis, kuris yra kaili- 
kailinius sutaupysite dar

■

kailinius, 
juos į

411 washington street 
BOSTON, MASS.

*

Albert R. Barker
Pirmiau—Pope Optical Co.

jums reikalingi akiniai 
riekite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
•ne dirbtinas akis.

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

275 Main St., Webster, Mass.

PROVTDENCE, P. I.
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

šiomis dienomis pp. Nadzei- 
kes gavo laišką nuo savo sū
naus kareivio. Jono Nadzeikos. 
Jis dabar yra Anglijoj. Rašo, 
kad viskas gerai, tik pasigen
dąs Amerikos cigaretų.

Dzūkelis.

NORWOOD, MASS
7:30Pirmadienį, kovo 8 d., 

vai. vakare, parapijos svetainė
je įvyks Moterų Sąjungos 27 
kuopos susirinkimas. Visos na
rės kviečiamos dalyvauti. Da
bar vajaus metu yra gera pro
ga visoms moterims ir mergi
noms įsirašyti į Moterų Sąjun
gą. Kviečiamos ateiti į susirin
kimą ir įsirašyti. K. narė.

Kiek laiko atgal p. Vaclovas 
Ikasala atidarė kepyklą (ba
kene vardu Austin St. Bakery. 
20 Austin St.

pp. U. Pazniokienė ir M. Ai- 
dukonienė po operacijų sveiks
ta.

<<

Vasario 25 d. parapijos sve
tainėje įvyko Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo ruošėjų 
susirinkimas. Pasidžiaugta pa
vykusiu minėjimu, surinktomis 
aukomis ir parduotais bonais. 
Surinktos aukos $140.00 pasių
sta Amerikos Lietuvių Tary
bai.

Vasario 21 dieną Šv. Jurgio 
lietuvių parapijoj įvyko Lietu
vos Nepriklausomybės 25 metų 
sukakties minėjimas. Apie patį 
minėjimą jau buvo plačiai ra- 
švta “Darbininke”. Čia tik pa- 
duosiu aukotojų vardus, kiek 
kuris aukavo Lietuvos reika
lams.

Aukavo šie asmenys: 
Kun. S. Kneižis $6.00;
Po $5.00 aukavo — Antanas 

Mickūnas, Antanas K. Neviac- 
kas.

Po $2.00 aukavo — Julijona 
Paulauskienė. Ona Okulevičie- 
nė. Marijona Babilienė. Marijo
na Piežienė. Aleksandras Na
vickas, Mykolas Damulevičius. 
Simonas Razulevičius. Stasys 
Babravičius.

Po $1.00 aukavo — Antanas 
Kavoliūnas, Ona šeštavičienė. 
Marijona Smulkštienė, Anasta
zija Medveckienė. Jonas Sabai-; 
tis. Joana Tvaskaitė, Antanina 
Jankauskienė. Uršulė Navickie
nė. Marijona Červokienė. Kotri- 
na Siderevičienė. J. Blažienė. J. I 
Z. Trušas. Adolphas Kavaliaus
kas. Kastantas Akstinas, Kot-' 
rina Jurgevičienė, Bronis J. Pe
čiulis. Ona Stanienė. Kazys 
Navikas, Vaclovas Jazavitas. 
Antanas Muralis. Mykolas Jab
lonskis, Paulina Medveckienė, 
J. M. Pečiulis, Harry B. But- 

i terš. Barbora Adomaitienė. Elz-

Palevičius. 
Ona Razu- 
Vasiliūnie- 

P. Sironkie-

Lietuvos nepriklausomybės sistent with the principles of gina tą dieną parapijiečius pa
minėjimą ruošė šios organiza- j democracy and justice. i rapijos palaikymui sekmadieni-
cijos: ALRK Federacijos sky- We further RESOLVE to niuose konvertukuose sutelkti 
rius, Šv. Juozapo draugija. | send copies of this resolution auką parapijai. 
DLK. Vytauto klubas ir SLA i to the Honorable Mackenzie! 
173 kp. : King, the Prime Minister of

Pereitame susirinkime nutar- Canada, the Honorable Wins- 
ta ruošti paskaitą ir prakalbas, ton Churchill, the Prime Minis- 
Paskaitą skaityti pakviestas ter of Great Britain. His Excel- 
Dr . P. Jakmauh
čius), Massachusetts 
bės Sveikatos Komisijonierius. 
Bus ir kalbėtojų. Paskaita ir 
prakalbos įvyks kovo 14 d., 3 v. 
po pietų. Šv. Juozapo lietuvių 
par. svetainėje. Rogers St. Bus 
renkamos aukos Am. Raudona
jam Kryžiui. Visi lietuviai daly
vaukite.

Keli komunistėliai buvo atė
ję į klubo susirinkimą ir pra
šė aukų dėl “pirkimo ambulan- 
so Rusijai”. Bet klubas atsakė, 
kad jis remia Amerikos Raudo
nąjį Kryžių, ir to užtenka.

Šios kolonijos
V. C. vėl paleido šmeižtus šios 
kolonijos veikėjų adresu, kurie 
stovi už laisvą ir nepriklauso- 

; mą Lietuvą. Vaciuk, 
nes vėl gali atsidurti 

. kaip praeityj. Žinok, 

. viai stovi už laisvą 

. klausomą Lietuvą, nes nenori. 
į kad Lietuva vergautų nacizmui 

ar

APSIVEDĖ
1 Sekmadienį, vasario 28 d. N. 
P. bažnyčioje apsivedė p-’ė 
Paulina Gilytė su Mykolu Gc- 
džiunu. Linkime jaunavedžiam 
linksmaus gyvenimo.

• ••MILIJONAI RŪKYTOJŲ

Olč GoK)
CIGARETUS

MAŽIAUSIA Gerklę Erzinančių Savybių 
Tars and Resins

MAŽIAUSIA Nikotino

Kaip parodyta bepartyviškų nepri
klausomų tyrinėjimų 7 vadovaujan

čiu rūšių cigaretų. padarytų 
Reader’s Digest.

Reader'e Diges’ nebando iškelti Old Gold pardavi
mą. ar pabrėžti viršenybę vieną ar kitą iš 7 rūšių 
cigaretų. Dėlto, pirmiau ir po išduoto raporto — 
daugelis tūkstančių rūkytojų pasuko j Old Gold. 
turėdami smagumą iš pridėtų nepalyginamai bran
gių tabako Latakia Lapų.

P LORJLLARD COMPAN'Y. E?tabli.«h< d 1760

NAUJA! PASID2IAUG SAMMY KAYE'S BANO IR SVEČIŲ! TREČIADIENĮ 8 VAL. V. IS WEEI

bieta Keršienė. Veronika Ku
dirkienė, Rakele Kamilienė, O- 
na Lašinskienė. Marijona Balu- 
tienė, Elena Diksienė, Anasta
zija Kudirkienė. Marijona Ka- 
voliūnienė, Agota Kurienė, A- 
dele Dalelienė, Jonas Diksonas, 
Jurgis Versiackas. Jonas Kava
liauskas, Ludvikas 
Marijona Glebienė, 
levičienė, Veronika 
nė, B. Stadalnikas.
nė, Marijona Vasiliūnienė, A- 
milija Čeikienė. Marijona Du- 
dienė, Adolpas Viškelis, Jonas 
Petraitis, Juozas Sinkevičius, 
Pranas Kuras. Juozas Smilgius, 
Jonas Paulauskas. Jonas Vilki
nius, Juozas Aukštuolis, Alek
sandras Prevelis, P. Mickūnie- 

į nė. Pranas Kudirka. Jonas Šes- 
tavickas, Stasys Alukonis, Vin
cas J. Kudirka. Anicetas Šlape- 

| lis. Pranas Jankauskas, Juozas 
Bertulis. Klemensas Kašėta. 
Antanas Kneižys. Juozas Užda- 
vinis, Jonas Baltaduonis. Jonas 
Pauplis, Bernardas Jankaus
kas. Karalius Klimavičius, Da
inininkas Medveckas. Justinas 
Antanaitis. Juozas Versiackas. 
Kazimieras Mickūnas. Jonas A- 
vižinis. Andrius Venckus. Pet
ras Rukštelis, Mykolas Stelmo
kas, Elena Kuodienė. Pranas 
Mučinskas. Pocilas Veta. Vin
cas Grinkevičius. Stasys Jasio- 
nis, Kazimieras Mačys. Elena 
Valentukevičienė, Gabrys Ka- 
kanauskas. Jonas Vasiliūnas,! 
Motiejus Minkevičius, Jonas 
Aidukonis. Pranas Babilas, M. 
Tamulonis. Jonas Piežas. adv.
B. Sykes.

Viso aukų surinkta $141.00. kaktį. 
Lietuviai komunistėliai-ver- ei ją: 

gai prieš prakalbas dėjo visas 
pastangas, dalino plakatus, agi- The 
tavo, kad tik lietuviai neduotų Canada at its annual meeting 
nei vieno cento Amerikos Lie- on February 14, 1943 adopted 
tuvių Tarybai bei Lietuvos rei- the following resolution: 
kalams. o išėjo kaip tik prie
šingai. Lietuviai sudėjo $141.- gan of the Russian Communist, 
00 Lietuvos reikalams ir išpir- Party, the Pravda, has proclai- 
ko Amerikos Karo Bonų už med the aim of demanding the 
$10,250.00. Susipratę lietuviai Baltic Republics of Lithuania, 
komunistų plepalams netikėjo Latvia, and Estonia, as “legally 
ir netiki. Dabar mūsų komu- incorporated” integral part of 
nistėliai vaikščioja nosis nulei- the Soviet Union, 
dę, kad jų visas darbas nuėjo We RESOLVE to most 
veltui. Žvalgas, strongly and emphatically pro-

---------------- (tęst this demand on the part 
of the official publication of 
the Russian Communist Party 
as entirely contrary to the prin
ciples of the Atlantic Charter 
subscribed to by the official 
representatives of the Russian 
Soviet Govemment, since the 
Baltic Republics of Lithuania, 
Latvia, and Estonia have never

VEIKALAS — “riLOiO 
DUKTĖ”

komunistėlis

(Jakimavi-lency. Franklin Delano Roose- 
Valsty-' velt, the President of the Uni

ted Statės, and all the heads 
of Govemment of the United 
Nations who have subscribed
to the principles of the Atlantic Sekmadienį, kovo 14 d. 7 vai. 
Charter. vakare parapijos svetainėje,

President: bus suvaidintas labai gražus
Antanas Navickas dramatiškas veikalas, būtent, 

Secretary: j “Piloto Duktė”. Veikalą persta-
Leonas Gudas, tys Alumniečiai ir mokyklos 

vaikučiai. Seselės mokytojos 
jau daug darbo įdėjo, mokin- 
damos vaikučius. Nėra abejo
nės. kad Seselių darbo pasek
mės bus pilnai atsiektos, nes 
Seselių mokomi vaikučiai vi
suomet gražiai pasirodo. Daly
vaukime visi.

CAMBRIDGE, MASS
MIRĖ

Kovo 1 d. staiga širdies liga 
mirė ilgametis Cambridge gy
ventojas, Kazimieras Bingelis. 
Velionis Šv. Kazimiero dienoje
t. y. kovo 4 d. su trejomis šv. i 
mišiomis iš N. P. bažnyčios, 
palaidotas Šv. Mykolo kapuose. 
Velionis paliko didžiame nuliū
dime žmoną — Veroniką, sūnus 
— Kazimierą ir Adolfą, dukte
ris Oną Remeikienę ir Juozapi- 
ną, ir keletą anūkų. Nuliūdu
siai velionio šeimai reiškiame 
užuojautą.

II ■ -
PARAPIJOS VAKARIENĖ 

NEĮVYKS
Šios kolonijos lietuviai, mi- Sekmadienį, kovo 7 d. buvo brozaitienė.T. Brazdžionienė ir 

E. Daukantienė. pagerbimo 
proga, suteikė p. E. Survilienei 
gražių dovanų. A.D.

saugokis, 
už durų, 

kad lietu- 
ir nepri-

komunizmui.
Korespondentas
Vytautas Ramanauskas.

MONTREAL, CANADA

LOWELL, MASS
Šioje kolonijoje Lietuvos 

priklausomybės sukakties

i Kovo 1 dieną sugrįžo atgal 
prie mokslo mūsų parapijinės 
mokyklos vaikučiai. Mūsų pa
rapijos mokiniai Jurgio Wa- 
shingtono švenčių proga turėjo 
vieną savaitę atostogų.

I
I
nedarni Lietuvos Nepriklauso- numatyta surengti parapijos’ 

metinę vakarienę, bet. esant 
maisto trūkumui nutarta vaka
rienės nerengti. Parapijos kle
bonas kun. P. J. Juškaitis, ra-

' mybės paskelbimo 25 metų su- 
priėmė sekančią rezoliu-

ne- 
mi- 

nėjimas buvo sėkmingas. Par
duota Karo Bonų už SI 1.200.00; 
surinkta aukų $106.00 prof. K. 
Pakšto vedamajam Lietuvių 
Kultūros Institutui: parduota

RESOLUTION
Lithuanian League of

I

WHEREAS, the official or-

50 egzempliorių anglų kalba t*le*r own ^ree expres-
knygelių apie Lietuvą ir lietu
vių kalbą.

D. L. K. Vytauto klubas nu
pirko 15 egzempliorių anglų 
kalba Lietuvos Istoriją ir pa
siuntė lietuviams kareiviams 
Amerikos karo tarnyboje.

sėd a legal dės i re for incorpo- 
ration as members of the So
viet Union. and we deem this 
demand on the part of the 
newspape# Pravda as contrary 
to the expressed war aims of 
the United Nations and incon-

šeštadienio vakare, vasario 
27 d. Sąjungietės pagerbė kuo
pos narę p. E. Survilienę, kuri 
kiek laiko atgal sugrįžo iš ligo
ninės su dviem naujagimiais 
sūneliais. Sąjungietės p. A. Am-

Pirk Defense Bonds ir Štampu!

Draugijų Valdybų Adresai
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. Gailiūnlenė,
8 Winfield 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.
Oraugija savo susirinkimus laiko kas' 

antrą antradieni mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. 1 . _
Seventh St.. So. Boston. Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pa.® protokolu raštininke

SV. JONO EV. BL. PASALPINčS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
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. 5tb St., So. Boston, Mass

I

I 
t

Parapijos salėje. 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas m 
Mą sekmadienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E 7th St. So Rostnn Mass

Valgomų Daiktų Krautuves
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik- 
kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduodatus,

šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j 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

Perkins Markei
P. Baltrusiūnas - p. Klinga. 8a-

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
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VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES

Šiomis dienomis Šv. Petro 
par. bažnyčioje, yra vedamos 
rekolekcijos Šv. Kazimiero gar
bei. Rytais ir vakarais kun. dr. 
Juozapas Vaškas, MIC., Maria- 
napolio Kolegijos Reektorius iš
kalbingai sako gražius,
ningus ir labai naudingus pa
mokslus. Su 
daug tėvų. 9 v. r. Vakarais su 
jaunimu taip pat dikčiai lanko
si senesniųjų.

turi-

vaikais ateina

Šv. Kazimiero dieną, ypatin-

Tel. Kirkland 7119

| 
i 
i 
i

; gai gausiai žmonių lankėsi į re- 
j kolekcijas. Daugelis norėjo pa
simelsti netik Bažnyčios, bet 
savo, ir kun. dr. Kazimiero Ur
bonavičiaus ir kun. Kazimiero 
Jenkaus intencijoms. Tą jie pa
darė atlankydami rytines ir va
karines pamaldas.

Po vakarinių pamaldų, kurios 
buvo ankščiau laikomos kaip 
kitais vakarais, parapijos vai
kai. Seserų Mokytojų vadovy
bėje, parengė puikų vardinių 
vakarą kun. dr. Urbonavičiaus 
ir kun. Jenkaus pagerbimui.

Vardinių proga tėveliai Kazi
mierai turėjo daug 1 
ir gavo daug sveikinimų bei do
vanų.

I

i

I

Kaip Atsirado Pirmas Slaptas 
Lietuvos Laikraštis

Pauline Luiackas, M.D.,
(LIETUVĖ GYDYTOJA)

400 Broadway,
CAMBRIDGE, MASS.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniais pagal sutartį.

Šou. 4476
Dr.Joseph F. Antanėlis 

OPTOMET RISTAS 
515 East Broadway 

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir 
Penktadieniais

P. F. C. Jonas Čebatorius, 
sūnus Andriaus ir Margaretos 
(Kubiliūtės) Čebatorių, gyve
nančių 4 Lincoln Park. So. Bos
tone. Karys Jonas Čebatorius 

vaišinimų įstojo į Dėdės Šamo kariuome- 
’ nę balandžio 20, 1942 m. ir tar

nauja inžinierių batalijone.
Jis yra gimęs 1919 metais So. 

šeštadienį, 9 v. r., iškilmingai 8^0^ Pradinius mokslus 
su Šv. Mišiomis, pamokslu ir baigė go Bostone High school 
Popiežiaus palaiminimu baigsis baigė Bostone ir paskui studi

javo techniką. Dabar jis randa
si Šiaurinėje Afrikoje.

Dabar naujų narių vajus. Pra
šome tėvelių raginti savo vai
kus, ypač virš 16 m. priklausy
ti prie Vyčių organizacijos.

Po susirinkimo įvyko užkan
džiai ir susipažinimo laikas.

A.E.L.

mėnesinės

vaikų rekolekcijos.
Jaunimo rekolekcijos baigsis 

sekmadieni, 10 v. r. Po tam bus, 
bendri pusryčiai, Vyčių vadovy
bėje.

9 v. r., tą dieną, Šv. mišios 
bus giedamos Šv. Kazimiero 
R. K. draugijos intencijai.

Taip pat tą dieną. 2:30 vai. 
p. p.. Įvyks Sodaliečių pamaldos 
ir susirinkimas.

I

Pradžia 3-čiame pusi, 
silpnesnis, nei ką tik užgi
męs kūdikis prieš suau
gusį vyrą. Ėjo metai po 
metų, tnes vis dar negalė
jome atsipeikėti nuo 
džiaugsmo, kurį padarė 
mums pirmasis mūsų lai
kraštis...”

O J. O. Sirvydas prisi
mindamas iš knygnešio 
gautus “Aušros” nume
rius rašo:
— Tai buvo plonos ir 

spalvotomis nugarėlėmis 
apklyjuotos
knygelytės. Skaičiau — 
ką sakau — gerte gėriau, 
kas tenai buvo surašyta! 
Persirašinėjau pluokštus 
eilučių, ir kitiems daviau 
skaityti...”

O tų eilučių “Aušroje” 
buvo. Antai jau pirmame 
numeryje be Baranausko 
“Lietuvos Senovės Pami
nėjimas”, skaitome apie 
lietuvišką kalbą:
—O brangi lietuviškoji 
Šventa kalba prigimtoji' 
Už žemčiūgus tu brangesne 
Ir už viską man meilesnė.

| ranausko. Kai “Aušra 
pasirodė, J. Mikšui buvo 
tik 20 m., Mart. Jankui — 
25 m., o Basanavičius tu
rėjo 31 metus amžiaus. 
“Aušros” spausdinta apie
l. 000 egzempliorių. Užsi
mokėjusių prenumerato
rių buvo 1883 metais — 
69, 1884 — apie 300, 1885
m. — apie 250, 1886 m. a- 
pie 175.

Ko Dabar Iš Mūsų Basanavi
čius Norėtų?

Kitais kartais švenčiant 
“Aušros” sukaktis buvo 
daromi iškilmingi susirin
kimai, leidžiami specialūs 
laikraščių numeriai, ar net 
knygos.

Dėka išmintingos ir de-

įvairūs skelbimai
REIKALINGA pagelbėti skus- 

ti-lupti ir pjaustyti bulves ir 
kepti “fish cakes”. Atsišaukite 
BERLO’S, 445 E. 8th St.. So.

' čia mus dar daugiau bran- Boston> Mass-

mokratiškos USA vyriau
sybės, čia mes lietuviai tu
rime spaudos laisvę. “Auš
ros” 60 m. sukaktuvėse 
mūsų tautos pranašo Ba
sanavičiaus dvasia kvie-

-ginti savąją spaudą: skai
tyti išeinamus mūsiškius 
laikraščius, juos platinti, 
gyvai prisidėti prie leidi
mo ir skaitymo bei platini
mo savų knygų. O kaip 
būtų gražu, kad mes šią, 
garbingą savo spaudos su
kaktį atžymėtume išleis
dami kokią nors knygelę 
apie Lietuvą ir lietuvių 
vargus!

Šiandieną Lietuva de
juoja nacių nelaisvėje; 
grandiniai ant brolių ran
kų tėvų žemėje mums už
deda pareigą dirbti už 
juos ir juos vaduojant pa
sauliui tartį lietuvišką 
laisvės žodį.

K. J. Prunskis.

(5-9-12)

PARSIDUODA So. Bostone tei
smo parėdimu trijų apartmentų 
mūrinis namas ant Dorchester 
St. Jeigu S500.00. Pečium ap
šildomas. Įnešti 350.00 cash 
virš pirmų morgičių. Dėl pilnų 
informacijų kreipkitės: Fran
cis T. Keefe, 50 Congress St., 
Boston, Mass.

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)
l---------------------------------------------

SPALVOSE LIETUVA,
New Yorko Parade Lietu

viai, Karo Naujienos
★ “Darbininko” administracija kiekvieną dieną 

gauna daug laiškų su padėka už šių metų sieninius 
kalendorius. Štai jų keletas:

Fiimuotojas Kazys Motuzas 
Radijo kalbėtojas Jonas Va- 

_ laitis, New Yorko - New Jersey
★ IG. UMPA iš Methuen ,Mass. rašo: Jūsų kalendo- apylinkėj sėkmingai kelias de-

rių gavau prieš pat Kalėdas. Nuoširdžiai dėkoju.

ir

LANKĖSI I

Į
Vakarais Nuo i iki 9-tai j • v«

šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai. ;! “ Vyčl1| 17-10 Algirdo
Kuopa

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
’ DR.AMELIAE. RODO

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:— 
Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakare

Beredomls:—
Nuo 9 ryto Iki 12 vaLdiena.- — ............ —

Tel. ŠOU 2712
Dr. J. C. Seymour 

(LANDŽIUS) 
Lietuvis Gydytojas 

Specialybė—Akių, Vidurių 
ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius 
Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadway 
So. Boston, Mass.

DAKTARAI

1

Tel. TROwPridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

I
Vasario 21 d. įvyko South 

Boston’o Vyčių guopos susirin
kimas. Nauja valdyba užėmė 
vietas: Dv. Vadas kun. K. Jen- 
kus: L. Švelnis, pirm.; F. Gren- 
delytė, vice-pirm.: P. Kupraitis, 
rašt.; R. Glineckytė, rašt. pa- 
gelbininkė: A. Kleponis, iždi
ninkas; P. Žibūtytė. fin. rašt., 
iždo globėjai: Jonas Petrauskas 
ir Palmyra Antanelytė. Maršal
ka — A. Ančiukaitis. Direkto
riai: A. Čaplik, L. Glineckytė. 
J. Grigaliūnienė, Pr. Razva- 
dauskas, A. Young, S. Mickevi
čius ii M. Valis.

Daug svarbių dalykų buvo 
svarstoma. Pranešta, kad kuo
pa jau turi S1.000 vertės boną. 
Gražus pavyzdys, kad jaunimas 
rūpinasi pagelbėti savo šaliai. 
Vyčių kuopa susideda vien iš 
jaunimo, nuo 16 m. amžiaus. 
Turi apie 200 narių ir 33 na
rius kariuomenėje.

Nutarta švęsti Šv. Kazimiero 
dieną — Vyčių patroną. Šv. 
Mišios Vyčių intencijai įvyks 
kovo 7 d., Šv. Petro par. bažny
čioje, So. Boston, 10 valandą 
rytą. Visi bendrai eis į bažny
čią ir priims šv. Komuniją. Po 
Šv. Mišių bus užkandžiai - pus
ryčiai (Amerikoniški).

Taipgi tame susirinkime bu
vo pranešta, kad įvyks Centro 
parengimas 
Atvyks
vaidintojai.

Svečias — N. A. Apskr. pirm. 
Br. Kudirka atsilankė su žmo
nele iš Norwood. Apskričio su
važiavimas įvyks So. Bostone, 
po Velykų.

Vyčių kuopa turi savo kamba
rius, “bovvling alleys”, ir gra
žiai gyvuoja. Ten atsilanko ne
tik kuopos nariai kareiviai, kai 
parvažiuoja “furlough”, bet ir 
kitų kolonijų Vyčiai - svečiai.

Pirmadienį, kovo 1 d. “Darbi
ninke” lankėsi A. Kaunelis su 
sūnum Edvardu iš Roxbury. 
Mass. Atsilankymo proga p. 
Kaunelis užsimokėjo savo LDS 
metinę duoklę už organą “Dar
bininką”, pasipirko “Maldų 
Šaltinis”, medaus ir kalendo
riaus fondan aukojo S1.00.

Antradienį, kovo 2 d. “Darbi
ninke” lankėsi LDS Centro 
ce-pirmininkas kun. Pr. M. 
ras ir Petras Raznauskas 
Lavvrence. Mass.

Kun. Pr. M. Juras įteikė 
“Darbininko” spaustuvei spau
sdinti scenos veikalą “Piloto 
Duktė”. Už poros savaičių vei
kalas bus atspausdintas.

vi-
Ju- 

iš

Trečiadienį, kovo 3 d., š. m., 
i “Darbininke” lankėsi p. Stepo
nas Valkavičius ir p-lė Ona Pet
rulytė. Jiedu apžiūrėjo “Darbi- 

i ninko” spaustuvę ir Onutė at
naujino “Darbininko” prenu- 
meratą, kurio yra ilgametė 

i skaitytoja. P-nas Steponas Val- 
kevičius prisirašė prie LRKSA 
jaunimo kuopos ir reikia tike- 

. tis. kad bus gyvas tos organi
zacijos narys. Sveikiname! ?/

. ■

(t

Geegužės 2 d.
Worcester'io Vyčių

Pats Viešpatis kvapu savo 
Yr atvėręs žodžius tavo, 
Iš balso viršprigimimo 
Prie pasaulių sutvėrimo...

Ret. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS— 
insured and 

Bonded 
l ocal A Long 

Olstanoo 
M o vi nQ

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

I

NOVENOS
prie Sv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina ............................ 15c.
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaino ........................  20c.
prie Dievo Motinos Nuolatinis Pagelbos. Kaina . .......... 15c.
už Sielas Skaistykloje. Kaina ..................   20°.
Stebuklingojo Medalikčlio Dievo Motinos Garbė!. Kaina 15c.

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

NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

M

I

Is šimtis kartų rodė įdomias Lie- 
tikro, tai puikus kalendorius. Siunčiu $1.00 kalendo- tuvos filmas, lietuvius ualyva- 

vusius New York at War pa
siunčiu $1.00 radę, Democracy in Action ir 

.kalendoriaus fondan. Tikrai buvo džiugu jį gauti. Taiikaro naujienas, pradeda filmas 
. vienas gražiausių kalendorių . rodyti ir kitur. Jas pamatyt

★ RIMDEIKA iš Phila. Pa. Labai dėkoju už kiekvieno pareiga. Kurie matė,
puikų sieninį kalendorių. Prašau ir kitais metais man eina kitą kartą žiūrėt ir pasi- 
prisiųsti. Kalendoriaus fondan siunčiu $1.00.” gerėti siunčia savo draugus.
★ V. BARISAS iš Worcester, Mass. — “Gavau Jūsų Tai pačios gražiausios ir tvar- 

kalendorių. Tai gražus ir puikus. Jis aiškiai nurodo tingiausiai paruoštos filmos!

I

riaus fondan”.
★ G. STANIS iš E. Walpole, Mass. — “

Įdomūs Skaitmenys Apie 
Pirmąjį Lietuvos Laikraštį
“Aušra” ėjo trejus su 

puse metų, nuo 1883 m. iki 
1886 m. birž. mėn. Jos pa
sirodė 40 numerių, tačiau 
sujungtų į 29 sąsiuvinius. 
(Kartkartėmis teko leisti 
dvilypius ir trilypius nu
merius). Pradėta spaus
dinti Ragainėje, vėliau 
tais pačiais metais buvo 
spausdinti perkelta į Til
žę, Mauderodės spaustu- 
vėn, o nuo 1885 m. buvo 
spausdinama Mikšo spau
stuvėje, Tilžėje. Tai spau
stuvei bankrutuojant, žu
vo ir “Aušra”. Atsakomai- 

’ siais redaktoriais pasira
šinėjo: Basanavičius, vė-1 
liau Mikšas, šliupas, Jan-! 
kus, pagaliau vėl Mikšas. 

j “Aušroje” yra bendradar- 
įbiavę visa eilė kunigų, 
kaip, pvz., Norkus, Gim
žauskas, Miežinis, Burba, 
Maironis, Jakštas, Kate
lė, Ilgis. Buvo išspausdin
tas eilėraštis ir vysk. Ba-

T. T. Jėzuitų Misijos
West Springfield, Mass. — Šv. Tomo parap.; Kovo 4— 

12 d., T. Antanas Mešlis,S.J.
Bayonne, N. J. — Šv. Mykolo parap., Kovo 10—19 d 

T. Pranas Aukštikalnis, S. J.
Waterbury, Conn. — šv. Juozapo parap., Kovo 10 — 

Bal. 4 d., T. Jonas Kidykas, S. J.
New Haven, Conn. — šv. Kazimiero parap., Kovo 14— 

21 d., T. Antanas Mešlis, S. J.
Hazleton, Pa. — Šv. Petro ir Povilo parap., Kovo 21— 

Bal. 4 d., A. Pranas Aukštikalnis, S. J.
Chester, Pa. — Aušros Vartų parap., Kovo 28—Bal. 4 

d., T. Antanas Mešlis, S. J.
New Philadelphia, Pa. — Sald. širdies V. Jėzaus pa

rapijoj, Bal. 5 — 18 d., T. Jonas Kidykas, S. J.
Nashua, N. H. — Šv. Kazimiero parap., Bal. 8 — 18 d.,

f

Šv. Pranciškaus parap., Bal. 11—18 d.,

I
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kiekvienos dienos šventųjų vardus ir visas šventes. 
Tokių kalendorių yra retenybė. Tat, priimkite vieną 
dolerį aukos”.

Amsterdam, N. Y. filmos ro- 
; domos sekmadienį, kovo 7 d.

★ ELŽBIETA IVANAUSKIENĖ, Wilkes-Barre, Pa. iLietuvi^_klūbe du kartu: 2 ral- 
— “Šiuomi siunčiu $1.00 už 1943 m. kalendorių. Šis, p‘ p’ ir * val‘ vakare- 
kalendorius labai man patinka”. Baltimove, Md. Penktadienį.

Šią savaitę prie kalendoriaus fondo prisidėjo se- kovo 12 d.. Lietuvių salėj.. 851 
Hollins St., 7:30 vai. vak.

Phiiadelphia. Pa. Lietuvių 
1.00 Muzikalėj salėj, kampe Alte- 
1-00 gheny Avė. ir Tilton St., sek- 

madienį, kovo 14 d. du kartu; 
1-00 2 vai. p. p. ir 7 vai. vakare.

50
1 00 ITorcester, Mass. Sekmadie- 

75 nį, balandžio 11 d. Lietuvių 
< 00 klubo salėj, 12 Vemon St., 3 
L00 vai. p. p.

1.001 Arti tų dienų bus stengiamasi 
1.00' parodyti kaimyninėse vietose. 
1.00 Įžanga 35c., vaikučiams 15c.
1.00 Skebl.
1.00 ----------------------------------

50 GRABOR1A1
1.00 -
1.00

50
1.00
1.00
1.00

50
1.00

50

kautieji:
J. Budrevičius, Lavvrence, Mass...............
Monika Katinas, Worcester, Mass...........
A. Petrauskaitė, Waterbury, Conn...........
Jonas Burokas, Cambridge, Mass. ........
A. Vilkišienė, Dorchester, Mass................
V. Paplauskas, Roslindale, Mass..............
G. Stanis, E. Walpole, Mass......................
A. Rudokas, Lewiston, Me.........................
V. Brazauskienė, So. Boston, Mass. .........
N. N., Cambridge, Mass.............................
N. N., Newton, Mass................................
Ig. Ruka, So. Boston, Mass......................
Mr. & Mrs. P. Shupas, N. Abingtom, Mass.
B. Žalimas, Pittsburgh, Pa. ..................
K. Andrijauskas, Roxbury, Mass...............
J. Gricius, Arlington, Mass. ....................
Morta Šaparnienė, Dorchester. Mass. 
M. A. Ciunytė, Chestnut Hill, Mass...........
H. Waichicks, So. Boston, Mass..............
A. Kaunelis, Roxbury, Mass......................
J. Paskienė, N. J. .....................................
M. Makusas, Carbondale, Pa. ...................
V. Verbickas, Providence, R. I.
B. Mačienė, Hartford, Conn......................
A. Navickienė, Hartford, Conn..................

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

S. Barasevrcius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBINTNKf 
LIETUVIU GRABORIUS 

8 A LS A M UOTOJ A S 
Turi Notare Teiste*

254 W. Broadvvay
SO BOSTON MASS

Tel. SOUth Boston 2990
Sūnaus gyvenamoji vieta

638 Dorchester Avė 
Tel COLrnnMH 253"

Conn. — šv. Pranciškaus parap., 
16 d., T. Antanas Mešlis, S. J.
— Šv. Marijos parap., Geg. 2 11 d.,

I

T. Antanas Mešlis, S. J.
Athoi, Mass.

T. Pranas Aukštikalnis, S. J.
South Windsor,

Geg. 2 — 
Wanamie, Pa.

T. Pranas Aukštikalnis, S. J.
Lavvrence, Mass. — Šv. Pranciškaus parap., Geg. 9—

23 d., T. Jonas Kidykas, S. J.
Rochester, N. Y. — Šv. Jurgio parap., Geeg. 22—25 

d., T. Pranas Aukštikalnis, S. J.

SVEIKATA-TURTAS
Sveikata, brangiausias turtas pasaulyj, be sveikatos nemiela nei gyventi. 

Jeigu tamstą kankina reumatiški skausmai prieš oro permaina, jauti dieg
lius. rankų, kojų sustingimą, nuovargį, šaltį. tuojaus. nieko nelaukdamas, 
įsigyk DEKSNIO GALINGĄ MOSTĮ. Ji yra padaryta iš daug skirtingų 
elementų iš tolimų kraštų svieto. Ši mostis turi savyje galinga ših»mą. ga
linga’ šildydama, sunaikina minėtus skausmus.

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeinių vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTĮ. Pasekmės yra, taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmonės dėknoja už mostį ir tokių laiškų vis daugiau 
ateina kasdieną.

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 1 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim. Kaina 
1-oz. 75 centai. 2-oz. — $1.00, 4-oz. $2.00. 16-oz. $5.00.

PASARGA: Neimkite, nei jokiu kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad ant dėžutės būtų užrašyta: DEKENS OINTMENT. Tai 
tik taip aplaikysite tikrąjį Dekens Ointment.

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę, ir antrašą ir pažymėk 
tiž kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi pastoriui C. O. D., kada atneš Galingą Mostį. 
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą.

Deksnio Galinga Mestis . 1-oz. 75c.
Deksnio Galinga Mostis 2-oz $1.00
Deksnio Galinga Mestis 
Deksnio Galinga Mostis

Vardas ir pavardė ...................

Gatvė ir numeris

Miestas

CASPER
riJNERAl MOMt
187 Dorchester Streei 

South Boston.
»------ ttf A-----------------
JOScfm W. LtSptf 

(KASPERAS) 
uaidottivfą Direktorių* > 

Bafsamaotojas 
NOTART PUBLR.

^tarnavimas Dieną Ir Naai 
Koplyčia Šermenims Dyk* 

ŠOU Boston 143? 
8OU Boston 9990

lloz. $2.00
16-oz $5.00

....................................... Valstija .......

DEKEN'S OINTMENT CO.
P. O. BOA 66b, NEWARK, N. J.

I

ZALETSKAS
FVNERAL HOmt

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS 

A. Zal«t*kM F- E- Z*let»k«« 
Graborial Ir Salsamuotojal 
Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTART PCTBUC
Tel. ŠOU Boston 0819 
Tai. ŠOU Boston 2909

o

J



MUZIKA

PARAPIJOS NAUDAI
KONCERTAS

evynes Dainos Žadina Musu Širdį!

Šį sekmadienį, kovo *. 5 vai. 
po pietų, parapijos mokyklos 
salėje. įvyks švč. Trejybės pa
rapijas naudai didelis koncer
tas. vaidinimas ir šokiai. Ren
gia šv. Cecilijos choras, vado
vystėje vargonininko Justo Bal
sio. Dainoms pianu akompa
nuos ponia Felicija Rich.

PLYTAITIS.

i
I

Muzika garbingoji, tu mano miela. 
Kaip tu džiugini, ramini man sielą! 
Iš tamsiosios tu miesto-kaimo nakties 
Padarei mėnuli, tūkstantines žvaigždes! 
Kiek tu gero pasauliui esi padariu. 
Kiek tu pagundų nuo žmonijos nuvarius. 
Ir Lietuvai Tėvynei sunkiose valandose 
Kiek jėgų tu davei ir dar vis duosi! 
Kai reikėjo šalį gerbti ir ginti. 
Kaip tu mokėjai įkvėpti, raminti! 
Net Dievas atsirado Lietuvos puslapy 
Pačiam pirmutiniam!
A, guoski tu mus ir vesk nuolatos 
Pirmyn į rytojų dėl Dievo-Tautos!

Taigi, gerbiamieji Hartfordo 
ir apylinkės lietuviai ir lietu
vaitės. visi-visos. ateikite pasi
klausyti gražios lietuviškos mu
zikos. dainų, pasimatyti su pa
žįstamais. draugais ir linksmai 
paskui pasišokti prieš Gavėnią. 
Visas pelnas skiriamas parapi
jai.

Ta proga norime padėkoti vi
siems biznieriams, kurie garsi-

■ naši programoj ir tuomi žymiai 
' naremia choro darbuotę. Malo- I *■
i nėkite tuos biznierius paremti.

Vasario 23. Bushnell Memo- 
! rial Hali įvyko garsioji opera
■ 11 Travatore. Dainavo mūsų 
: žvaigždė iš Metropolitan Ope- 
• ros. New York. Anna Kaskas.
Labai gražiai atliko savo Azu- 
cena'os rolę. Vietos anglų laik
raščiai kuogražiausiai aprašė 

! jos pasisekimą arba triumphą. 
i Dalyvavo ir Giovanni Marintel- 
li. Salė buvo pilna, ir stovintie
ji turėjo mokėti po $1.10. Daug 
lietuvių buvo atsilankę ir labai 
gražiai visi-visos atsiliepė. Iš 
lietuvių kunigų dalyvavo Jo 
Malonybė prelatas Ambotas. 
Matutis iš Watertow.n. Čebato- 
rius iš Waterbury. Kočiūnas iš 
Union City. Gal buvo ir dau
giau. bet apie juos neteko suži
noti.

Pi. • by: G. C. Stukas

KUN. JONAS KRIPAS, 
Švč. Trejybės 
Hartford. Conn.. 
mėtis laikraščio

lietuvių par.. 
vikaras, ilga- 
“Darbininko” 

bendradarbis. Jis yra daug pa
sidarbavęs. kad parapijos nau
dai koncertas, kovo 7 d., š. m.. 
5 vai. po pietų, parapijos mo
kyklos salėje, finansiniai 
vvk

parvažiavo
Broad St.: 
Elijošius ką tik

Universitty. Pro- 
mokslusi: Knus- 
Pranas Kazlatts- 
Marine. ir kiti a-

IŠ KAREIVIŲ VEIKIMO
Matėsi bažnyčioje šie karei

viai: Marine — Edvardas Ga- 
liskis. kuris išbuvo Quantico ir 

pas tėvus, gyv.
Ensign — Henrikas 
(inžinierius,

baigė Brown 
vidence. R. I.
tcl. K3.TC1V1S I 

kas Merchant
pie kuriuos neturiu žinių. Visi 
gerai atrodo.

Jonas Baukus apturėjo lakū
no sparnus Floridoj. Albertas 
Vilimaitis randasi Springfield. 
Mass.

Į WAACS įsirašė ir išvažia
vo Marė Baliukonaitė.

Leit. -Jonas Šeigis 
(Shages)

LIETUVIS POLICININKAS
PAKELTAS LEITENANTU

Ilgametis Jonas Šeigis (Sha- 
ges) šiomis dienomis po kvoti
mu ir gero rekordo tapo pakel
tas iš paprasto policininko į 
leitenantus. Jonas yra nuošir
dus Hartfordo lietuvių parapi
jos narys, geras katalikas ir 
lietuvis. Sveikiname. Čia talpi
name jo foto, kuris tilpo Hart
fordo Courant. Yra ir kitų lie
tuvių policininkų — Dobruckas. 
Stakenas - Kelly. Dabar turime 
leitenantą, kuris kaip visuomet 
palaikys savo gražų rekordą.

Juozas Vailionis, Choro pirm., 
Lietuvių Ledo Čampijonas.

I

■
I—
Malonybė prelatas Ambotas at
kalbėjo maldą. Sekė choro dai
nų programa. Kalbėtojais buvo: 
Jo Malonybė prelatas Ambotas, 
kunigai Vilčiauskas ir Kripas, 
advokatas Mončiūnas. Vladas 

i Čekanauskas ir redaktorius 
Juozas Tysliava. Visi labai gra
žiai kalbėjo, ypač svečias 
Brooklyno. J. Tysliava.

Solo dainavo Matas Kripas. 
Justas Balsis deklamavo Jono 
Kmito patriotiškas eiles apie 
Lietuvą. Buvo kolekta dėl Lie
tuvos. Surinkta $144.50. War 
Bonds parduota už $3,250.00.

J. M. Prelatas Jonas Ambotas, 
nuoširdus LDS ir laikraščio “Darbininko” ir bendrai 
visų lietuviškų katalikiškų laikraščių ir švietimo įstai
gų, ypač Lietuvos rėmėjas. Jau 31 metai kai garbin
gai klebonauja Švč. Trejybės lietuvių parapijoj, Hart- kr^°J ^uk°t°J,į,rpe,r
ford, Conn. Prelato Amboto vadovaujama parapija 
yra viena pavyzdingiausių. Sekmadienį, kovo 7 d., 5 
vai. po pietų įvyksta tos parapijos naudai didingas 
koncertas.

Važiavau dieną, važiavau naktį. 
Ir privažiavau žalią pievelę.

Toje pievelėj, toje žaliojoj, 
Ten mergužėlė šieneli grėbė.

Oi mergyt, mergyt, mergyte 
mano,

Tai man patinka tavo darbelis,

Photo by: Doford h< rt

Miss Balchunas

Ona Vailionienė, 
Choro Raštininkė.

VAŽIAVAU DIENĄ

k

i.

PROGRAMAS
Užtraukim Jaunime
Aš mergytė
Vėjužėlis
Pailsis......................

J. Žilevičius. 
A. Vanagaitis. 
A. Vanagaitis. 
Rhys-H^rbert

2.

3.

Pr. Katilius.
V. Kaunietytė. 

J. Balsis.

Lithuanian Blood Donors Week 
Hartforde buvo 60. Tai nedau- 
giausia. bet daug lietuvių jau 
yra davę ir reguliariai duoda. 
Buvo skaityta rezoliucija, ir 
visų priimta. Rezoliucija pa
siųsta Prezidentui Rooseveltui. 
Secretary of Statė CordelI Hull, 
Connecticut Valstybės kongres
ui onams ir senatoriams.

Vienu žodžiu minėjimas 
labai gražus, ir žmonės 
laikė labai gražiai per 
programą. Programos vedėju 
buvo Lietuvai Gelbėti Komisi
jos pirmininkas Viktoras Bryn- 
ga.

Dalyvavo mokyklos vaikučiai, 
kurie Seserų vadovybėje, pui
kiausiai atliko savo rolę, ir 
blikai labai patiko.

buvo 
užsi- 
iigą

SESERŲ NAUDAI KORTAVI
MO VAKARAS

Vasario 28. mokyklos salėje 
įvyko mūsų Seserų Pranciškie- 
čių naudai kortavimo vakaras. 
Susirinko nemažai, kurie-kurios 
atjautė mūsų Seselių darbuotę 
parapijoje. ypač mokykloje. 
Buvo traukimai pinigiškų do
vanų $15. kuriuos paaukavo 
Prelatas $10 ir Marijona Patec- 
kaitė $5. Laimėjo Manikienė.' 
Albertas Vaitulionis i ” 
mundas Jankauskas.

Seserys apart mokyklos dar
bo atlikinėja daug kitų darbų. 
Vėliausiai jos pasiuvo ir su
tvarkė kortinus salėje ir kori
doriuose. Iš vakaro liks gražaus 
pelno, kurio jos pilniausiai už
sitarnavo.

Šiomis dienomis buvo atsilan
kiusi Seserų Pranciškiečių vir
šininkė Motina Dovida.

Tai man patinka tavo darbelis, 
Žalioj pievelėj grėbti šienelį.

Vai mergele, močiutės dukrele 
Oi ar eisi už manęs bernelio?

Šią naktelę miego nemiegojau 
Palankėlėj žirgelius dabojau.

ŠIĄ NAKTELE MIEGO 
NEMIEGOJAU

Palankėlėj žirgelius dabojau 
Nuo močiutės dukrelę viliojau.

Eiti eičiau už tavęs bernelio.
Tik man gaila močiutės kieme

lio. 
" Vai mergele, močiutės dukrele,

Mano tėvo dar didesnis dvaras. 
pu

I
IF. M. Rich.

J. F. Balsis.

Remk šios šalies apsigynimą 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Justinas Balsis, 
Choro Vedėjas-Direktorius.

IŠ LIETUVOS ŠVENTĖS
MINĖJIMO

Vasario 21, mokyklos salėje 
įvyko Hartfordo ir apylinkės 
lietuvių — Lietuvos Nepriklau-

Apie dvarą jovarai žaliuoja, 
Viršūnėlėj gegutė kukuoja.

i

I

... M. Kripas.

Choras.
“Kas Bailys”. 2-jų veiksmų komedija.
Jurgis ....................................................
Aldona ..................................................
Šnibždukas ..........................................
Šokiai, p-nios F. M. Rich vadovybėje.
Elaine ir Maureen Hannon.
Patty Stockwell. Peter De Mino.
Halin Tracyzk.

4. Solo. Kur Bakūžė Samanota..............
Ar tau pasauli nesakiau .................

5. Kulkosvaidis ..................................................... St. Šimkus.
M. Kripas. V. Ambrose. J. Bartusevičius,

Ed. Mickevičius.
6. Solo, dainas pasirenka, .............. V. Kaunietytė.
7. Dainos ir instrumentu muzika.

Stulginskų Šeimyna.
8. Solo. Meilė..................................   A. Aleksis.

Musetta Waltz. ...... Purtini.
9. Plauti linksma. — Anna Vailonis. .•........... A. Pocius.

Gimtinė .............................................. Kun. J. Čižauskas.
Oi tu Ieva ............... ....M. Petrauskas.
Sudie Giruže ........................   St. Šimkus.

Akompanistė.......
Choro Vedėjas .

programa, 
siuvime dėl Antrą valandą susirinko pilna 

t salė žmonių. Įmaršavo su Ame- 
jrikos ir Lietuvos vėliavomis 
; lietuviai legijonieriai ir Mote- 
i rys Auxiliary Frederiko Sabo
nio 7 Posto. Jo Malonybei pre
latui Ambottff vadovaujant.

Choras gražiai giedojo Ame
rikos ir Lietuvos himnus. Jo

Ponia Balčiūnienė yra vedė- somybės minėjimo 
ir Ray- ja - instruktorė

Red Cross.

ls RAUDONOJO KRYŽIAUS 
LIETUVIŲ VEIKIMO

Iš pereito bazaro, kuris buvo 
rengiamas lietuvių - American 
Lithuanian Red Crocc Chapter, 
liko gražaus pelno. Lietuviai 
gražiai pasirodė. Lietuviai, y- 
pač moterys ir mergaitės gra
žiai darbuojasi dėl Raudonojo 
Kryžiaus. Aną vakarą mūsų 
lietuvės moterys iš parapijos 
lankėsi Christ (h u re h Cathed- 
ral, kur dalyva- b iš visų Rau
donojo Kryžiaus skyrių Hart
forde ir apylinkės.

Mrs. George Riek.
Akompanistė

AUSK, MOČIUTE. 
DROBELES

Ausk, močiute, drobeles, 
O aš jauna juosteles: 
Kalbiu mane bernužėlis 
Į svetimą šalelę.

Dar palauki, dukrele,
Dar palauki, jaunoji:
Dar palauki, dukružėlė, 
Dvejus trejus metelius.

Vai, močiute, negaliu, 
Vai, širdele, negaliu: 
Atvažiuoja dieverėliai, 
Išveš margas skryneles.

Trinka bilda skrynelės, 
Trinka būda margosios: 
Gailiai verkia, mergužėlė, 
Nuo močiutės eidama.

Cit, neverki, mergele,
Cit, neverki jaunoji: 
Atsiverksi rytoj dieną, 
Kai paliksi tu vieną,

Kai neteksi tėvelio,
Nei senosios močiutės,
Kai neteksi vainikėlio
Ant geltonų kaselių.

“Vai lėkite...

ART. ONA KASKAS ir GIOVANNI MARINTELLI, 
aidino įžymias roles operoj “H Trovatore”. Hartford. Conn. 

Šis abiejų artistų vaizdas tilpo Hartford Times.




