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Kristaus Prisikėlimo 
šventė visame krikščioniš
kame pasaulyj praėjo di
deliu susikaupimu maldo
je. Visur bažnyčios buvo 
pripildytos maldininkais.

J. E. arkivyskupas Spell- 
man iš New Yorko atnaša
vo iškilmingas šv. mišias 
Jeruzalėje, kur dalyvavo 
Amerikos kareiviai ir 
slaugės.

Šimtai kareivių ir trem
tinių iš įvairių kraštų 
klausėsi Garbingojo Gany
tojo pamokslo, kuris buvo 
transliuojamas per radio, 
ir taip pat gavo ganytojiš
ką palaiminimą.

J. E. arkivyskupas Spell- 
man pirmadienį aplankė 
Betliejų, kur taip pat at
našavo šv .mišias. Iš ten 
vyks į Nazaretą. Antradie
nį tikisi aplankyti Damas
ką ir ten atnašauti šv. mi
šias.

• w

Japonai Nužudė Amerikos 
Lakūnus

Prezi- 
pa-

Šiomis dienomis 
dentas Rooseveltas 
skelbė, kad japonai barba
riškai pasielgė su Ameri
kos lakūnais, kurie buvo 
paimti į nelaisvę. Japoni
jos barbarai militaristai 
kaikuriuos lakūnus nužu
dė, kas priešiasi tarptauti
niam įstatymui.

Šis kruvinas ir barbariš
kas japonų darbas sukrė
tė visą CTvihzuotą-psstrtrty. 
Tai ne pirmas kartas japo
nams taip žiauriai pasielg
ti.

Kaikurie tuojau pradėjo 
reikalauti, kad ir su japo
nais, paimtais į nelaisvę, 
reikia taip pat pasielgti, 
bet Prezidentas Roosevel
tas ir kiti civilės valdžios 
ir karo vadai atsakė, kad 
mūsų karo vadovybė ne
naudos tokių priemonių, 
kokias naudoja barbarai 
japonai. Tačiau Japonijos 
militaristai už savo barba
riškus žygius turės atsa
kyti. Jie bus skaudžiai 
nubausti.

Pasikeitimai Lenkų Vyriau
sybėje Ir Lietuvos Reikalai
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Lietuvio Kapeliono Gyveni
mas Pacifiko Fronte

I
(LKFSB) Lietuvis mari

jonas kun. Ant. Švedas sa
vo vyresniesiems atrašė 
laišką, pranešdamas, kad 
jisai yra dabar kur nors 
Pietų Pacifike. Drauge su 
Raudonojo Kryžiaus žmo
nėmis jisai yra įsikūręs 
tarp vietinių gyventojų. 
Jam pavesta palapinė, ku
rioje jisai turi ofisą, ten 
pat nakčia miega, o ryto 
pasistatęs nešiojamą alto
rių ten pat laiko Mišias. 
Šventadieniais laiko Mi
šias kareivių salėje. Kar
tais jam tenka laikyti pa
maldas visiems jų dalies 
kareiviams kartu, nežiū
rint kokio tikėjimo jie be
būtų. Jis esąs sveikas ir 
gyvenąs tik kenuotu mais-; 
tu, kas taip įgrįsę, kad 
grįžęs iš karo nevalgysiąs 
iš kenų per visą amžių. La-! 
bai juos kamuoją moski-: 
tai. Su kuriais jie dažnai 
muša bolę. Kun. Švedas 
lanko ligonis, net aplanko 
ir paimtus belaisvėn priešo 
kareivius, turi auklėjan- į 
čius pasikalbėjimus su sa
vo vyrais ir yra net priruo- 
šęs kareivių prie pirmos 
komunijos. Mišias kartais 
laiko ir vakarais, tam ka
pelionai turi specialų leidi
mą.
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Milžiniškos kanuolės pagamintos dėl Laivyno, kurios greitu laiku su 
visu perkūnišku trenksmu mes mirties kiaušinius į priešo dalinius, ku
rie tykoja paglemžti žmonių laisvę.

Alijantų Submarinai Aplanko 
Priešo Uostus Viduržemio Jūroji

Gen. Amold Įspėja Ameri
kiečius Lakūnus
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Alijantai Triuškina Ašies
Pozicijas Tunisijoj

Amerikiečiai Užėmė Dj ei Goraa

_______________ ®-

Iš šiaurės Afrikos uosto- 
pranešama, kad Alijantų 
submarinai — prancūzų, 
olandų, lenkų, graikų, ju
goslavų ir britų smarkiai 
veikia Viduržemio jūroje. 
Tie submarinai dažnai ap- 

i lanko priešo uostus ir nu
skandina nemažai laivų.

Vienas nedidelis Suvie
nytų Tautų submarinas 
nuskandino 50 priešo dide
lių laivų ir daug mažų lai- 

Stockholm, Švedija bal. vėlių nuo lapkričio 8 d. pe- 
26 — Šiomis dienomis Bri- neitų metų Viduržemio ju
tų komandos puolė Lofo- roJe-__________________
ten salas Norvegijos pa
kraščiuose. Tuo laiku Vo-’ 
kieti jos nacių kariai ap
žiūrinėjo Lofoten įsistipri- 
nimus. Britams pavyko 
paimti kelis nacių karius, | 
tarp kurių yra vienas 
cių generolas.

Degtinės Varykla Kalėjime

i Reidsville, Ga. — Šiomis 
Į dienomis susekė vietinia- 
■ me kalėjime degtinės va- 
Iryklą. Buvę trys prietai
sai. Vienuose puoduose

(LKFSB) Mūsų Londono 
korespondentas, praneš
damas, kad kovo 18 d. at
sistatydino lenkų Infor
macijos Ministeris St. 
'Stronski, sumini, kad ji
sai keletu atvejų buvo pa
skleidęs Lietuvai nedrau
gingų žinių. Nauju lenkų 
Informacijos Ministeriu 
pakviestas p. Kot. Pirmiau 
jis yra buvęs lenkų amba
sadoriumi Rusijoje, iš ten 
lėktuvu pabėgęs į Egiptą 
buvo gavęs naują paskyri
mą, o dabar paaukštinimą 
į Informacijos ministerius. 
Jo kreditan galima įrašyti, 
kad, kaip rašo mūsų kores
pondentas, iki šiol jų ofi
cioze nepasirodė prieš Lie
tuvą ar lietuvius nukreip
tų žinių.

Britai Sugavo Nacių 
Generolu

PRIEšO ŽINIOS

na-

Nacių Submarinas Nuskan
dinęs J. V. Laivą

Iš Alijantų Centro, Šiau- mų “The Order of the 
rėš Afrika, bal. 26 —Jung.1 Purple Heart”.
Valstybių, Britų ir Pran-I Jonas Dėksnys (Dixon) 
cūzų karo jėgos iš visų garbingai žuvo už šią šalį 
pusių spaudžia Ašies gin-t sausio 3 d. š. m. Pietų Pa- 
kluotas 
naujas 
kiečiai 
Gorraa 
giuoja pirmyn, triuškinda
mi priešo pozicijas.

Britai smarkiai varosi 
pirmyn link Tunis, ir tik 
beliko 10 mylių iki Tebour- 
ba, kuris yra vartai į Tu
nis, ir tik 25 mylios iki 
pat Tunis. Britai smarkiai 
susikirto tankų kautynėse. 

’ Sunaikino maždaug 14 
priešo tankų. Visame Tu- 
nisijos fronte alijantai lai
mi. Priešas priverstas 
trauktis į naujas pozicijas.

Prancūzai privertė prie
šą užleisti jiems Djebel 

kariuomenės Mansour poziciją. Prancū-

jėgas ir užima1 cifike. Jis buvo 25 metų 
pozicijas. Ameri- * amžiaus.
užėmė Djebel ei

aukštumas ir žy- Sabotažas Belgijoj

bal

Londonas, bal. 26 — Per 
vieną mėnensį sabotažnin- 
kai Belgijoj padarė daug 
nuostolių okupantams. Su
naikino 33 lokomatyvus, 
dalinai sunaikino 5 vago
nus ir 18 amunicijos veži
mų, suardė elektros jėgos 
namą, ir pridarė kitokių e- 
lektros pastatams ir įren
gimams nuostolių.

Belgijos žinių tarnyba 
praneša, kad dinamitavo 
laivų statybos kiemą, pa
darė nuostolių anglių ka
syklose ir kitose įstaigose.

Gaisras sunaikino 233 
vagonus šiaudų ir keturius 
vagonus linų.

Per tą mėnesį naciai a- 
reštavo tarp 3,000 ir 4,000 
belgų patriotų ir maždaug 
apie 100 jų nužudė.

Washington, D. C.,
26 — Gen. Henry Arnold, 
vyriausias 
vadas, kreipėsi į visus ka- zai pačioje šiaurėje ir pie- 
riuomenės lakūnus, kad tinėje dalyje smarkiai 
jie atsimintų koks likimas kaujasi su priešu. Prancū- 
jųjų laukia, jei pateks į zai paėmė 100 italų patro- 
priešo nelaisvę. Jis sakė, Į 
kad priešas japonas tikrai 
mūsų nepasigaili, tai rei-į 
kia panašiai elgtis ir su > 
juo. Kiekvieną kartą kada 
sutinkate japonų karo ba
zes arba laivus, turėkite 
galvoj nužudytus 
draugus - lakūnus, 
gen. Arnold.

Gen. Arnold sako: 
parodėte, kad tikrai esate 
geresni kovos lakūnai, ne
gu japonai; ir aiškiai pasi
rodote, kad geriau bom
barduojate, negu japonai, 
tai ir duokite jiems gerą 
atsakymą į tuos negailes
tingus barbariškumus, ku
riuos parodė jūsų drau
gams”.

Visoje šalyje kilo di
džiausias pasipiktinimas 
dėl japonų barbariškumo.

Amerika nekeršija japo
nų belaisviams, tačiau ne
gali būti pasigailėjimo ja
ponų militariams bude
liams, kurie nesiskaito ir 
laužo visas tarptautines 
taisykles.

i

kaliniai galėjo .pasigamin
ti vienu kartu iki 50 galio
nų degtinės. Kiti du prie
taisai buvo mažesni. Tai 
paskelbė kalėjimo virši
ninkas Duvall. kuris tuo
jau įsakė visus degtinės 
varyklos prietaisus sunai
kinti.

lierių į nelaisvę.
Naciai desperatiškai ko

voja visame fronte, bet 
nepajėgia atsilaikyti.

savo: 
sako;

“Jūs

Lietuvis Užsitarnavo 
Pažymėpmį

Saltūiflminkai SufiMkŪM
50 Nuošimčių Ašies Laivų 

Afrikoje

Ašis Nervuojasi Dėl Alijantų 
Invazijos Balkanuose

Cairo, Egiptas, bal. 26— 
Iš Ašies okupuotos Euro
pos šalių gaunama žinios, 
kad Ašis labai nervuojasi 
dėl galimos Alijantų inva
zijos į Balkanų valstybes. 

. Italijos sluoksniuose net i
_ , . /kalbama, kad Alijantai!Berlyno radio sako, Kad gali daryti įsiveržimą ji Berne. Šveicarija, bal. 26

Tačiau jie nežino ir negali 
žinoti iš kur Alijantai puls 
ar kur darys invaziją.

TRK Pastatė Sąlygas Lenkų 
Karininkų Žudynėms Tirti

I

nacių submarinas, plau-, Balkanus „et neužbaigią — Tarptautinis Raudona- Viniac Atlontilrn . . _ ....
i

kiojąs Šiaurės Atlantike, 
nuskandinęs Jung. Valsty
bių lėktuvnešį Ranger — 
14,500-tonų. Tačiau šios 
žinios nėra patvirtintos.

Rusai Atsiėmė Novorosyjsko 
Kalnus Kaukaze

Naciai Prarado Daug Lėktuvų

kautynių Tunisijoj. |s^s Kryžius rimtai svarstė
I lenkų valdžios ištremime 

Alijantų karo jėgo3 stip-1 prašymą ištirti Katyn 
rėja visuose pasaulio miške (Rusijoj) padarytas 
frontuose. Tai jaučia Ašis, lenku karininkų žudynes.

i TRK valdyba nutarė 
įsiusti komisiją žudynėms, 
! ištirti, jeigu “visos suin- 
jteresuotos valstybės pra
šys” tai padaryti.

Į Vadinasi, Tarp. Raudo
nasis Kryžius turi gauti 
ne tik lenkų prašymą, bet 
taip pat vokiečių ir rusų.

Chicago, III., bal. 26 — p. 
Marijona Dėksnienė, gyv. 
Marąuette Park, gavo ži
nią, kad josios sūnui, a. a. 
Jonui Dėksniui (Dixon) 
Jung. Valstybių karo va
dovybė paskyrė vieną auk
ščiausių karo pažymėji-

Washington, D. C., bal. 
26 — Robert Patterson 
praneša, kad Afrikos kau
tynių metu sąjungininkai 
sunaikino 50r< “ašies” su
sisiekimo priemonių jūro
mis ir oru. Tai labai nu
kentėjo ašies transportas.

Lenkų Premjeras Kalbėjo Apie

Londonas, bal. 26 — So
vietų komunikatas prane
ša, kad raudonoji armija 
užėmė kalnus, kurie ran
dasi prie Novorosyjsko 
uosto. Tai strateginė nacių 
pozicija Kaukaze atiteko 
rusams. Raudonoji armija 
praneša, kad rusai lakū
nai pereitą savaitę nušovė 
381 nacių lėktuvą, o tuo 
pačiu laiku prarado 134 
savo lėktuvus.

Pereitą savaitę Novoro
syjsko apylinkėje raudo-

irnieji atsiėmė Abinską 
Anastasevską. Rusai sulai
ko visus nacių puolimus, 
kuriuos jie daro Kaukaze. 
Per vieną savaitę 
prarado 5.000 savo 
vių kautynėse.

Amerikiečiai Bombarduoja 
Japonų Bazes

naciai! 
karei-

veikiąSovietų laivai, 
Kaukazo pakraščiuose, 
nuskandino priešo subma- 
riną, ir pereitą šeštadienįj 
nuskandino du torpedinius 
priešo laivelius, sako rusų 
komunikatas.

bal.VVashington, D. C.,
26 — Amerikos lakūnai be 
sustojimo bombarduoja 
barbarų japonų pozicijas 

į Šiaurės ir Pietų Pacifike. 
^Nepaisydami nepalankaus 
oro, amerikiečiai vėl bom
bardavo Kišką ir Mundą, 
kur sukėlė didelius gais
rus ir eksplioziją. Sunaiki
no daug pastatų.

Londonas,
(ONA) — Lenkų oficialūs 
rateliai priduoda labai 
daug svarbos, kad priva- 
tiškame Anglijos parla
mento ir lordų susirinki
me, kuriam pirmininkavo 
Anthony Eden, Britų už
sienių sekretorius, kalbė
jo Lenkų premieras Sikor
ski apie Sovietų - Lenkų 

i santykius.
Šis susirinkimas įvyko 

balandžio 14 d.
Lenkų įtakingas laikraš

tis “Dziennik Polski” iškė
lė Lenkijos - ištrėmime 

“The Polish Re- santykius su Rusija. Šis 
buvo gavęs $293.- laikraštis atsišaukė į So- 
-----------------j---------------- vietus, kad išaiškintų mis

teriją dėl nužudytų lenkų 
armijos karininkų, kurių 
skaičius siekiąs 2,000, kaip 
praneša Vokietijos naciai.

“Dziennik Polski” reika
lauja, kad Sovietų virši
ninkai užginčytų vokiečių 
žinias apie nužudytus len- bai svarbu turėti sutartį 
kus karininkus arti Smo- su Amerika. Tačiau Sovie- 
lensko. tai turi daug ko išsižadėti,

Sovietų Sąjungos vai- ypač imperialistinių sie- 
i kių, nes Amerika stovi už 

Ameri-

Kaip Kitos Tautos Rūpinasi 
Savo Tremtiniais

žiu propagandos agentū
ros mestą meškerės kab
liuką”.

“Pravda” sako, kad vo
kiečiai kaltina Sovietus, 
kad paslėpti savo “juodą 
rekordą”.

Lenkų valdžia ištremime 
atsišaukė į Tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių, kad pa
darytų tyrinėjimą.

I

—
(LKFSB) Iki pereitų me

tų pabaigos lenkų Raudo-; 
nasis Kryžius iš privačių 
savo tautiečių aukų, kaip 
skelbia 
view”, 
000. Per paskutinius devy
nis mėnesius iš anglų au
kų gavo $24.000, o Anglijo
je gyveną lenkai sudėjo 
$36.000; be to — lenkų jū
rininkai suaukojo $4.000. 

į Šios aukos paskirtos šelpi- 
!mui ištremtųjų į Sibirą ir 
išlaisvintų iš Rusijos žmo

gių, bet tai tik priedai prie 
sumų, kurias tam reikalui 
yra skyrusi lenkų vyriau
sybė. Kaip žinome, lenkų 
vyriausybė gauna gana 
stambias paskolas iš de
mokratinių valstybių.

I

Rusai Siekia Taikos Su 
Jung. Valstybėmis

Londonas — (ONA) — 
Iš Sovietų Rusijos grįžęs 
Čekoslovakijos Valstybės 
Tarybos vice- pirmininkas 
Bohumil Lausman pareiš
kė, kad rusai nori sudaryti 
su Jung. Valstybėmis to
kią sutartį, kokią Anglija 
yra pasirašiusi su Sovietų 
Rusija.

Sovietų Sąjungai yra la-

džios organas “Pravda”
parašė redaktcijinį straip- visų tautų laisvę;
snį, kuriame pareiškia, ka kovoja už keturias lais- 
kad lenkai “praryję vokie- ves.
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ĮVAIRIAS žinios

Algirdas Vargas — 
M. A. Pesanka, 

‘Darbininko’. ‘Draugo’, 
Žodžio’. ‘Vyčio’

‘Stud. 
bendradai bis. 

mėgstąs rašyti eilėraščius jau 
tarnauja kariuomenėj, aviacijos 
dalyje. Algirdas buvo aktingas 
Chicagos Ateitininkų draugovės 
narys. Gegužės S d. jis atvyksta 
i Philadelphia. kur su Ateitinin
kų draugove pildys programą 
Šv. Kazimiero par. salėje.

Naujos Anglijos L. Vyčių Metinis 
Suvažiavimas

Mexico City — Pereitos giau cerkvių ir bažnyčių, 
savaitės pradžioje Prezi- jeigu būtų atidarytos, 
dentas Rooseveltas buvo 
nuvykęs į Meksiką, ir 
Monterry miestelyj, Nue- 
vo Leon provincijos sosti
nėj. 100 mylių nuo rube- 
žiaus turėjo pasitarimą su 
Meksikos prezidentu Avi- nyčion einančių, kurias jis 
la Camacho. yra matęs Rusijoj per pa-

r, j x D k. staruosius 18 mėnesių.Prezidento Roosevelto o . , , - _, , , o Sakoma, kad žmones ne-palydovu buvo Sumner
VVeiles, Jung. Valstybių 
valstybės pasekretorius. 
armijos ir laivyno atsto- 
vai.

Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė spaudos atsto
vams. kad jo apsilankymo 
tikslas yra realizuoti ank
ščiau paruoštus planus ir 
susitarti dėl glaudesnio a- 
biejų kraštų bendradar
biavimo.

Antradienio, bai. 20 d. 
vakare Prez. Rooseveltas 
ir Meksikos prezidentas i 
Camacho pasakė kalbas 
per radio. kurios buvoį 
transliuojamos per visas I 
svarbesnias tinklines radio’ 
stotis.

Maldininkų tarpe buvę 
jaunų vaikinų ir merginų, 
jaunų moterų ir vyrų ir 
raudonosios armijos ka
reivių. Tuo atžvilgiu mi
nios skirėsi nuo kitų baž-

įvyks sekmadienį, gegužės 2 d., 1943 m., Vyčių 
kambariuose, 137 Emerson Street, So. Boston, Mass.

Posėdis prasidės 2 valandą po pietų. Apskričio 
kuopų Dvasios Vadai, delegatai, ir svečiai yra kviečia
mi gausiai atsilankyti. Po posėdžio bus užkandžių ir 
susipažinimo laikas.

šeštadienį, gegužės 1 d., 1943 m., Strand svetainė
je, 376 W. Broadvvay, So. Boston, Mass., įvyks šokiai, 
8 vai. vakare. Gros gera orkestrą. Visi delegatai, sve
čiai ir Boston’o apylinkės Vyčių prieteliai yra kvie
čiami. Tai pirmi Vyčių šokiai po Velykų, šį pavasarį. 
Karo tarnybos nariai, lietuviai yra kviečiami.

• KOMISIJA.

Aukos Amerikos Lietuvių Tarybai

Maskvos Cerkvės Perpildy
tos Žmonėmis

šė į cerkves ir bažnyčias 
pašventinti Velykinius py
ragus ir išmargintus kiau
šinius. Taipgi pasireiškęs 
vieni kitų sveikinimas vi
same mieste.

Kaip žinoma, dabar karo 
metu prieš religinė propa
ganda kiek sumažėjo. Ta
čiau nėra žinių, kad baž
nyčios ar cerkvės būtų ati
darytos tos. kurios buvo 

t uždarytos. Be to, kiek lai
ko atgal buvo žinių, kad 
kaikurie ortodoksų popai 
prisitaikė rėžimui.

Korespondentas nepasa
ko kokios cerkvės ar baž
nyčios buvo atidarytos, 
bet gana to, kad aiškiai 
pasakyta, jog Rusijoj mal
dininkų skaičius yra dide
lis. Vadinasi, bedieviška 
propaganda nepaveikė ti
kinčiųjų. Karas gal grą
žins tikintiesiems religijos 
laisvę.

IMaskva. Rusija, bai. 26 
— AP korespondentas pra
neša. kad nuo vidurnakčio 
iki aušros Velykų rytą 
žmonės grūste grūdosi į 
26 cerkves, kurios esą ati
darytos tame mieste.

Tai buvęs didžiausias su
sikimšimas nuo revoliuci
jos laikų. Sakoma, kad 
kaikurios moterys apalpu- 
sios ir kaikurie žmonės iš
sibrukę iš minios su su
draskytais drabužiais.

Karo komendantas, pra
šomas žmonių. nuėmęs 
draudimą, ir tokiu būdu 
cerkvės buvo atidarytos.

Korespondentas sako, 
kad jis kalbėjęs su žmonė
mis. kurie jam pareiškė, 
kad tokių minių nesą bu
vę per daug metų.

Minios, kurias jis matęs 
Velykų naktį, galėjo pripil
dyti keturis kartus dau-

Jung. Vaistytoji Atstovai 
Išvyko Iš Suomijos

Gen. MacArthur Paliekamas 
Tarnyboje

I 
bai.

irAtminčiai Thomas Jefferson nuliedinta statula 
pakviestas į dedikacijos ceremonijas paskutinysis ai
nis to garbingojo žmogaus “great-grandnephew, iš 
Chicagos, kuris ir matomas paveiksle.

VVashington, D. C., 
26 — Jung. Valstybių ka
ro vice - sekretorius Pat- 
terson pareiškė, kad gen. 
Douglas MacArthur bus 
paliktas tarnyboje ir po to, 
kai jam sueis 64 metai am
žiaus, būtent, sausio 26 d., 
1944, nes jis nepaprastai 
daug yra pasitarnavęs sa
vo šaliai.

Kaip žinoma, pagal įsta
tymą, karininkas sulaukęs 
to amžiaus atleidžiamas iš 
tarnybos į atsargą. Bet 
gen. MacArthur, pasižy
mėjęs vadas Pacifike, bū
tinai reikalingas iki karo: Carolina, Georgia, Alaba- 
užbaigos.

PREZIDENTAS LANKĖSI 
PIETINĖSE VALSTYBĖSE

Washington, D. C. — 
Prezidentas Rooseveltas 
specialiu traukiniu buvo 

i išvykęs apžiūrėti karo sto
vyklas ir kitas karines į- 
staigas ir ginkluotas jė
gas. Kelionę pradėjo ba
landžio 13 dieną. Aplankė 
Virginia, N. Carolina, S.

Rooseveltas pasakė kalbas 
kariuomenei.

Ši Prezidento kelionė 
buvo be iš anksto paruoši
mo.

Sovietų Lėktuvai Vėl Puolė 
Rytinę Prūsiją

Pranešama, kad pereitą 
' savaitę Sovietų Rusijos 

__ i bomberiai vėl puolė Rytinę 
Stephen Earl, admirolas Prūsiją. Berlyno radio sa- 
Ross Mclntire, jo asmeni- ko, kad naciai nušovę du 

Londonas, bai. 26, — nė sekretorė Grace Tulley sovūJtų lėktuvus.
(ONA) — Pranešama,!ir kiti.
kad šiomis dienomis nušo- Keliose vietose Prez.' 
vė Belgijos No. 1 kvislingų 
žurnalistą. Povilą Colin, a-j 
pie kurio mirtį pranešė vo
kiečių radio.

Šis Belgijos kvislingas 
jau veikęs su vokiečiais i 
prieš Belgijos okupacijos?

Nušovė Belgijos Kvislingą 
Žurnalistą

ma ir Arkansas valstybes. 
Kartu su Prezidentu va

žiavo ir jo sekretorius
—

Helsinki, Suomija (Fin- 
land), bai. 26 —Šiomis die
nomis didelė dalis Ameri
kos atstovybės narių išvy
ko iš Suomijos. Kaip žino
ma, Amerikos ministeris 
Suomijai jau pereitą sau
sio mėn. išvyko ir iki šiol 
negrįžo. x

Jung. Valstybių valsty
bės departmentas sako, 
kad tas išvykimas esąs jis buvo nacių apmokamas 
“administratyvinis žygis”, žmogus ir leido savaitinį 
tačiau neoficialūs sluoks- laikraštį, kuris laisvai bu-i 
niai įžiūri, jog Amerika vo platinamas Brusselyj.; 
eina prie santykių nutrau- Jis buvo areštuotas tą die- 
kimo su Suomija.

Pirkite Karo Bonus ir
Štampas

Ross Mclntire, jo asmeni- ko, kad naciai nušovę du

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

ŠVEDAI ATMETA NACIŲ 
“NAUJĄ EUROPĄ”

ĮVAIRIOS KNYGOS

JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para
še Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių. $2.50

VALGIŲ GAMINIMAS. ši knyga labai tinkama 
šeimininkėms, nes joje yra labai daug receptų, 
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
nį vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina..........  $1.00

PILIETYBĖS KATEKIZMAS, tioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu ši knygutė yra 
labai naudinga įsigyti. Kaina tik.........................

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 
parašė kun. Pr. Jutkaltis. Kaina....................

ENCIKLIKA 4v. Tėvo Pijaus XI. Kaina _..............

GEGUŽĖS MĖNUO. Kun. Pr. žadelkls, labai gražūs 
kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 
50c., dabar parduodame po.... ............................

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $1.00, dabar ....
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parašė Kun. 

Dr. J. Starkus. Kaina ................ .................. .........

VYTIS KANKINYS (Sv. Jurgis) penkių veiksmų 
tragedija. Parašė V. Nagornoskis. Kaina ........

25c.

25c.

10c.

25c.

50c.

$1.10

35c.

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

GAUTA DAR $132.50
Į ALT iždą įplaukė dar šios sumos, kurias paau

kojo atskiri asmens arba paskyrė organizacijos.
SLA. 7-to Apskričio auka, atsiuntė A. Galinskas $25.00 
J. H. Alikonis, Chicago, Illinois auka...............
SLA. 222 kp., Michigan City, Ind......................
Ir aukojo šie SLA 222 kp. nariai:
Petras ir Ona Gumalauskai ............................
Matt. ir Teofilė Lašai......................................
Jonas Dilis................................~......................
Dominikas Sukis .............................................
Juozas Rupšis ................................. •_..............
Jonas Varnagis................................................

(Visą $55.50 sumą atsiuntė Matt Lašas).
Elizabet, N. J. komitetas paskyrė pelną, likusį nuo 

Nepriklausomybės minėjimo. Atsiuntė kun. J.
Simonaitis ....................................................... 50.00

2.00
10.00

10.00
10.00 
. 5.00

5.00 
. 5.00 
. .50

Viso.................................................$132.50
Pirmiau buvo paskelbta.................................. $1,461.57
Iki 1943 m. balandžio 15 d. viso Įplaukė.......$1,594.07

Visiems aukotojams reiškiame nuoširdžią padėką.
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA.

Naciai Nužudė 12 
Čekostovakų

Naujas Lietuviškas Leidinys

(LKFSB) Kun. Pr. M. 
Juras balandžio 17 d. įtei
kė “Darbininko” spaustu
vei paruoštą naujos mal
daknygės medžiagą. Mal
daknygė žada būti viena iš 

vokiečius geriausių: parinktos gra-

ną. kada vokiečiai įsiveržė' 
į Belgiją, bet vėliau buvo 
paleistas ir jis staiga pasi
rodė Belgijos valdžioj kai-i 
melyj, centralinėje Pran
cūzijoje.

Prancūzijos policija jį a- 
reštavo, bet ilgai jo nelai
kė. Kaip tik griuvo Pran
cūzija. Colin grįžo į Bel
giją, kur jis pradėjo leisti 
laikraštį “Le Nouveau 
Journal”, tarnaujantį vo
kiečių propagandos tiks
lams. Jau ir pirmiau buvo 
pasikėsinimų jį nužudyti.

<I

t

Lietuvė Duos Kraujo, Kol 
Tik Bus Karas

New York — (ONA) — 
Pastaraisiais laikais Šve
dijos spauda smarkiai kri
tikuoja Vokietijos valdžią. 

■Toji kritika nepatinka na
ciams. Jų užsienių ofisas 
pareiškia, kad Švedijos 
žurnalistikai “trūksta be- ■ 

j šališkumo”.
Dabar pažiūrėkime

(LKFSB) Čikagos lietu
vė, Šv. Jurgio parapijos 
narė Petr. Korauskienė 
jau keturis kartus davė 
savojo kraujo gelbėjimui 
sužeistų karių. Dabar ji 
ruošiasi duoti penktą kar
tą ir yra pasiryžusi kiek 
tik sveikata leis duoti 
kraujo, kol tik pasibaigs 
karas. Jos pačios sūnus y- 
ra kariuomenėje, tai ji 
taip labai ir atjaučia ka- 
ran išėjusius.

.Europoj, kaipo “sistemati- 
niai neteisirgą ir barbariš
ką”, pridėdamas, “Mes ži
nome, kad mūsų šalis būtų 
tokiu pat būdu traktuoja
ma, jeigu ji būtų vokiečių 
okupuota”.

j “Net jeigu”, sako “NY 
j TID”, “švedams duotų pir-

Dabar pažiūrėkime ar mos - klasės < 
tikrai Švedijos žurnalisti- laipsnį “naujoj tvarkoj”, 
kai “trūksta bešališku- jie visvien \
mo”? į

Švedijos laikraštis “Da-| 
gens Nyheter”, vėliausia
me redakcijiniame straip
snyje, kurį pacitavo Britų 
informacijos tarnyba, i 
šiaip komentuoja:

“Yra tai pažymėtina, kad 
toks susirūpinimas yra da
romas apie bolševikų pa
vojų dabar, kaip kad buvo 
Reichstago gaisro metu. 
Nėra pasididžiavimo žo- 

(džių dabar apie laisvą ir 
linksmą Europą, kurią į- 
kurtų Vokietijos pergalė. 
Nei niekas negirdi apie vo
kiečių 1,000-metų Vokieti- 

i ją. Po dešimties metų pa
siektas punktas, kada kyla 
klausimas, kaip Vokietija 
galės išvengti sutriuškini
mo nuo pasaulio priešų, 
kuriuos susidarė patys vo
kiečiai”.

Gothenburgo laikraštis 
“NY TID” pasmerkė Vo
kietijos “naują tvarką”

Zurich, Šveicarija — 
(ONA) — Iš Pragos pra
nešama, kad Vokietijos I 
nacių budeliai vėl nužudė 
dvylika čekoslovakų už į- 
vairius prieš \ —
veiksmus. Nužudytųjų 
tarpe yra vienas 61 metų 

! amžiaus požeminio veiks
mo narys.

Penki nužudyti už slepi- ieis{i'gražiai' 
mą ginklų ir amunicijos, l ___________
keturi už požeminį veiki-■ K 
mą, vienas už “pastangas1 Amerikoje Keliones

1 Įspūdžiai

žios ir vertingos maldos, 
jų yra sudėta daug, pasi
rūpinta, kad kalba būtų 
kuotaisyklingesnė. Leidė- 

. jas yra nusistatęs ją iš-
. - . . .- iiciovi gi aiiidi.mą ginklų ir amunicijos, l ___________

europiečių •H
visvien atmestų tą 

; tvarką, kaipo nesutinkan
čią su kiekvienu teisingu
mo ir moralybės principu. 
Mes nenorime gauti vietos 
saulėje užsistodami ant ki- 

itų žmonių. Mes nenorime 
būti plytomis nacių pyra- 
midoj. Todėl mes atmeta
me nacių ‘naują Europą’.” 

Tas pats laikraštis krei
pia dėmesį į žydų perse
kiojimus nacių okupuotuo
se kraštuose, kurie yra 
pasibaisėtini.

“Barbariškas ir sistema- 
tiškas žydų naikinimas”, 
sako editorialas, “negali 
būti pateisinamas milita- 
riais ar politiniais pagrin- 

• dais — faktas, kad dėl to 
, nėra protingos priežasties. 
, Vokiečiai yra apsisprendę 
■ išnaikinti žydus gyvento- 
, jus iš Europos. Mes netu

rėtume pakartoti, kad šis 
persekiojimas sulaužo 
krikščionybės ir civilizaci
jos principus. Kiekvienas 
normalis švedas tai žino”.

teikti priešui ginkluotą' 
pagalbą”, vienas geležin- i 
kelio darbininkas už pasi
savinimą prekių, siunčia
mų Vokietijai, ir viešbučio 
savininkas 
klientams klausyti užsie
nių radio 
taip praneša čekoslovakų 
spaudos tarnyba.

už leidimą

transliavimo,

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

Remkite tuos profesi joną lūs ir biz- 
įnierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.
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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
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pajutusi didelį minti, ką Jis kartą padarė 
ėmė raitytis iš iš meilės jiems. Iš tos pir

mosios meilės puotos pasi
šalina Judas Jėzaus išduo
ti. Toks biaurus nedėkin
gumas buvo skaudus smū
gis Jėzaus širdžiai, bet jos 
gerumo apkartinti neį
stengė.

Alyvų sodelyje Jo siela 
nuliūdusi iki mirties, 
kraujo prakaitas sunkiasi 

varva že-

Vienas indėnas, paklaus- čios) krikštu ir kaip ne- 
tas, kodėl jis mylįs Vieš- rimstu, iki tai bus atlik- 
patį Jėzų, vietoj atsakymo ta!” “Mylėdamas savuo- 
iš žabų padarė vainiką ir jį sius, pamilo juos iki galo”, 
uždegė. Paskui dirvoje su- įsteigdamas meilės Sakra- 
sisiieškojo kirmėlę, padėjo mentą, Eucharistiją. Ji 
ant liepsnojančio vainiko, žmonėms kasdien turi pri- 
Kirmėlė, 
karštį,
skausmo. Tuomet indėnas 
ją vėl paėmė ir atsargiai 
padėjo ant vėsios žemės.

“Taip Iš- 
išvadavo 

Aš tik
rai būčiau amžinai žuvęs 
jame, negalėjau iš jo išsi
gelbėti. Dėl to aš Jį my
liu”.

Kristus mus išgelbėjo iš per drabužius, 
pragaro ugnies ne tik gy- mėn. Taip Jam sunku mir- 
vybės pavojumi, bet ir gy- ti už žmones, kurie neverti 
vybės auka. Tai yra Jo ge- Jo gyvybės aukos. Bet gal 
rūmo įrodymas, kurio pro- Jį paguos tie trys išrink- ną prašymą: 
tas negali apimti, o širdis tieji apaštalai, kuriuos Jis tiems, mano mokiniams, 
jam džiaugsmingai prita- pasiėmė į sodelį? Jis pas eiti šalin!” Ir jie, palikę Jį, 
ria. Tokio Žmogaus, rodos, juos nueina, — jie miega, visi pabėga. Bėga tie, dėl 
negalima nemylėti. i Švelniai pareiškia Jis savo kurių Jis eina kentėti. Tad

Ateina kančios valanda, nusivylimą- jais: “Negalė Jis vienas turi imti visą 
ant savęs, 
neabejoda-

Chicagos Ateitininkų Draugovės šokėjų Grupė, 
kuri gegužės 5—8 d.d. vyksta į National Folk Festival, Paskui jis tarė: 
Philadelphia, Pa. Be to, jie dar pildys programas šiose ganytojas mane 
vietose: 1. savo rengiamame vakare gegužės 1 d. Šv. iš pragaro ugnies. 
Kryžiaus parapijos salėj (4547 S. Wood), Chicagoje,
2) “Lietuvių Žinių” vakare geg. 2 d. Cleveland, Ohio;
3) gegužės 8 d. Šv. Kazimiero parapijos salėj — Phila
delphia, Pa.; 4) “Lietuvių Žinių” vakare geg. 9 d., Pitts-

.burgh, Pa.
Visi šokėjai ir dainininkai yra tik prieš šį karą iš 

Lietuvos atvykę ir atsivežę autentiškus, tikrus lietuvių 
tautinius kostiumus.
i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
i
' kė. Tiesa, jie ten laikė visą milijoną kariuomenės, bet 
dar du milijonai sumobilizuotų kareivių buvo atsar
goj. Gi medžiaginiu atžvilgiu, tik dešimtas nuošimtis 
Japonijos ištekliaus buvo Kinijoj aikvojamas. Iš viso, 
karas su Kinija buvo japonams tik pratyba didesniam Tėvo nustatyta, Jo Širdies jote budėti su manimi nė kančios naštą 
žygiui atlikti.

Kada ir kaip įvyko Pearl Harbor katastrofa, Toli
šius nė nesužinojo, nes tą pačią dieną jis buvo areštuo-

Minėto laikraščio siunčiamas, Otto Tolišius nu- ■ tas ir įmestas į kalėjimą, kaip tariamas Amerikos šni- 
vyko į Japoniją dar keliais mėnesiais prieš prasidė- pas. Jo protestai ir pareiškimai, kad esąs tik laikraščio 
siant karui su Amerika. Tai buvo nuolatinių vis aštrė- korespondentas, nieko negelbėjo. Japonijos policija 
jančių Japonijos su Amerika derybų laikotarpis. Japo-! nesidavė įtikinama. Girdi, visi japonų korespondentai 
nija jau buvo užsimojusi pavergti Aziją (išskyrus Si- yra šnipai, tad ir amerikiečiai negali būt kitoki. Toli- 
birą) ir sukurti joje “naują tvarką”, “Coprosperity” I šiui teko pergyventi daug karčių valandų. Kalėjime jis 
(bendro gerbūvio) gadynę. Kitais žodžiais, Japonija išbuvo daugiau kaip pusę metų. Greta šalčio, skurdo, 
užvesianti okupuotuose kraštuose nepaprastą gerbu- badavimo ir įvairių išniekinimų, jam teko patirti ir 
vį ir savotišką japonų kultūrą. Iš to ji pati sau trauk- skaudžių fizinių kančių, kurių japonų policija nesigai- 
sianti naudą ir pavergtoms tautoms leisianti tos lai- i Įėjo, kad tik išgautų prisipažinimą, jog jis yra tikras 
mės paragauti. Tik tos okupacijos ji nevadino vergija, i 
bet draugingu šeimyniniu sugyvenimu. Gi Amerika ir 
Anglija nesuprantančios tų kilnių Japonijos siekimų! 
ir, pavydo apimtos, bandančios sudaryti stiprų plieni-j 
nį neprietelių lanką, kurs ne tik neleistų Japonijai 
plėstis, bet siektų ją visiškai pasmaugti. Tad Japonija 
turinti tą lanką pralaužti, ir juo greičiau, juo geriau. | 
Tačiau tokiam milžiniškam žygiui, kaip karas su Ame
rika ir Anglija, reikia nuodugnaus pasiruošimo. Ir Ja
ponija ruošėsi, bet drauge ir tęsė derybas, kad daugiau 
laiko laimėtų. Jau pačioj derybų pradžioj įvyko mobili
zacija — ne tik kariuomenės, bet ir visų industrialinių 
krašto pajėgų. Karas su Kinija mažai japonams tereiš-

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass
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Bus Darbo Japonus Nugalėti
Vienas Amerikos kariuomenės kapelionas (kata

likas) praneša savo Vyskupui, kad jis pakliuvo į italų 
nelaisvę. Suprantama, kad jis negali savo padėties 
tiksliai aprašyti. Tik pažymi, kad esąs sveikas ir kad 
jo gyvenimo aplinkybės labai tinka nusižeminimui ug
dyti. Kitais žodžiais, būti belaisviu ne taip jau malonu. 
Netrūksta skurdo ir įvairių pažeminimų. Bet katalikų 
kunigas padaro iš to pasitobulinimo progą. Ugdo sa
vyje pasižeminimo dorybę. Jei nemalonu būti euro
piečių belaisviu, tai ką jau bekalbėti apie likimą tų, 
kurie pakliūva į azijatų japonų nelaisvę. Tokį nepavy
dėtiną belaisvių likimą vaizdžiai aprašo savo knygoje 
“Tokyo Record” New York Times korespondentas, 
Prūsų lietuvis, Otto Tolišius.

Jūros Reikšmė Lietuvai
(Sutrumpinta Prof. K. Pakšto kalba, 

pasakyta Brooklyne kovo 21 d. Vokie
tijos agresiją prieš Lietuvą minint).

Menkai žemei ypač reikalingi puikūs žmo
nės. Jei tokių dar maža, tai reikia jų prisiau
ginti, išsiauklėti. Daug klajojęs pasaulio jū
romis ir pajūriais, audrų ir ramybės jose per
gyvenęs, įgyjau instinktyvį, gaivališką, neat
šaukiamą įsitikinimą, kad jūra yra didžių ir 
drąsių pastangų mokytoja ir charakterio au
klėtoja. Užtat jau kelioliką metų garsiai šau
kiu visam mūsų jaunimui: veidu į jūrą! Jū
roje išmoksime drąsos, ištvermės, entuziaz
mo, optimizmo, pasitikėjimo savo jėgomis. 
Kalbėjau savo jaunimui.

Jūroje glūdi didieji Lietuvos turtai, tik iš
mokime juos gaudyti. Tik paimkime į savo 
rankas jūrinį prekių trafiką iš Lietuvos ir 
Lietuvon, pasistengkime, kad visos tos pre
kės nuo Zarasų ir Vilniaus iki pat Londono, 
Antverpeno ar Havro eitų per lietuvių ran
kas ir lietuvių laivuose. Atstatykime savo 
laivyną, kad galėtume, nors ir kaip dulkės 
mažyčiais laiveliais užberti jūras ir apimti 
visus mums naudingus kelius ir kryžkelius. 
Meskime savo laivelius ir savo žmones į to
limus mėlinuosius vandenis: tegu jie ten 
gaudo Lietuvai jūros duoną ir vaisius, tas 
puikias žuveles, kurios skoningai paįvairintų 
mūsų riebią ir flegmatišką dietą ir savo fos
foru sustiprintų mūsų galvas. Tarsi magiš
ku būdu visa tai atsilieps kišenei ne vien tik 
trafiko valdytojo, bet ir ūkininko, amatnin- 
ko ir net valdininko. Kas pasiryžęs ėjo į jū
rą pasinaudoti jos teikiamomis galimybė
mis — tas biednas neliko. Kur tik tautos ak
tyviai nusistato jūros atžvilgiu, ten jos vi

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

na, vėl randa juos miegan
čius. Jo liūdesys dar padi
dėjo, bet meilė dėl to nesu
mažėjo.

Suima JĮ. Jis turi tik vie- 
“Leiskite ši-

seniai laukta: “Aš turiu j vienos valandos?” Bet, kai Ir Jis ją ima 
būti pakrikštytas (kan-l antrą kartą pas juos atei- mas.
■ ■— .................. - •■■■ ...........................- ———— ; Teisme Jis

esąs Dievo Sūnus, nors ži
no, kad dėl to “piktžodžia
vimo” turės mirti. Tą pa
čią valandą Petras kieme 
tris kartus Jo išsigina: — 
“Aš to žmogaus nepažįs
tu”. Jėzaus Širdies kerštas 
— tikrai dieviškas: atsi
gręžęs, pažvelgia į Petrą 
tyliu žvilgsniu, kuris jam 
tik vieną tesako: “O aš vis 
tiek eisiu mirti už tave!”

Kristus vainikuojamas 
erškėčiais. Karalius, kuris 
sau pasirenka erškėčių 
vainiką, kad galėtų savuo
sius apvainikuoti auksu, 
turi būti geras, kilnios šir
dies. Kas sunku ir kieta, 
kas žeidžia ir skaudina, tą 
Kristus pasiėmė sau be 
jokio pasigailėjimo.

Velka sunkųjį kryžių Je
ruzalės gatvėmis. Tą va- 

Tęsinvs 5-tame pusi.

nėjo, bet verste verčiami turėjo sutikti. Vienam per
daug užsispyrusiam net dantis kumštimi išgrūdo. 
Straipsniai išėjo skystoki. Bet už tai paskui, kai lai
vas jau išplaukė iš japonų kontroliuojamos zonos, žur
nalistų ūpas pakitėjo. Tuojau pasipylė sieksniniai 
straipsniai į Amerikos ir Anglijos spaudą. Ten jau ne
sigailėta varsų japonų būdui atvaizduoti.

Iš tiesų, japonų būdo ypatumai europiečiams ir a- 
merikiečiams nesuprantami. Nipono gyventojams dar 
toli gražu nuo tikrosios civilizacijos. Tai kažkokie pa- 

j viršutiniškai apibraukyti dykūnai, esmėje nuo lauki- 
šnipas, teikiąs Amerikos valdžiai nepalankių apie Ja- ■ nių tautų kaip ir nenutolę. Jų dviveidiškumas sukelia 
poniją žinių ir net militarinių sekretų. Tuomi įdrąsi-• stiprios nuostabos. Čia kankina ir čia pat atsiprašo, 
nąs Ameriką stoti į karą. Tuo būdu jis esąs tiesioginiai; Sakosi jiems esą sarmata eiti tokias niekšiškas parei- 
atsakingas už visas karo baisenybes. Kad ir sužalotas,! gas. O bet gi eina su žiauriausiu atsidėjimu. Nukanki- 
Tolišius tą barbarišką tardymą išlaikė, prie šnipinė ji-' nę savo auką ir pusgyvę palikę, jie prašo dovanų! Tai 
mo neprisipažino ir, neturint jokių rimtų prieš jį įro- kažkokie neįmanomi keistuoliai. Bet karingumo at- 
dymų, buvo galutinai paliuosuotas. Po ilgų trukdymų, žvilgiu, japonai labai pavojingi oponentai — daugiau- 
jis drauge su kitais laikraštininkais ir diplomatais bu- šia dėl fanatiško įsitikinimo, kad jie kažkoki parink- 
vo laivu išsiųstas į Ameriką. Prieš išsiusiant, japonai tieji antžmogiai, kuriuos valdo iš dievų kilęs karalius, 
surengė žurnalistams gerus pietus ir pareikalavo, kad Bet ir jie patys, net ir praščiausi skurdžiai, esą beveik 
jie parašytų straipsnius apie japonų džentelmonišku- dievukai. Jie kartais moka praryt savo puikybę, bet 
mą, svetingumą ir gerą su belaisviais apsėjimą. Ko- kai stoja į kovą, tai gyvi nepasiduoda. Bus darbo juos 
respondentai nuo to uždavinio kiek galėdami išsisuki- nugalėt. K.

suomet turtingos ir biednuose pajūriuose, ir 
mažose erdvėse kuria dideles ekonomines 
imperijas, pav.: Norvegija, Danija, Švedija, 
Suomija, Olandija, Ispanija, o iš dalies net 
Latvija ir Estija. Tad ne vien žemės plotai, 
turtingi juodžemiu, angliais ir geležimi, bet 
ir plačioji jūra yra tautų maitintoja. Reikia 
tik priemonių jos derliui rankioti.

Sunku bus tiksliai išsiaiškinti, kodėl lie
tuviai yra taip lėti, flegmatiški ir nejudrūs. 
Kodėl jie pasivėlavimą laiko tarsi tautišku 
stilium, o gi šūkis “rytoj pažiūrėsim” dauge
liui virto nepakeičiamu principu? Tų prie
žasčių rasime menkoje sveikatoje, riebioje 
ir sunkioje dietoje, socialinėje ir istorinėje 
aplinkumoje ir šiek tiek Rytų įtakoje. Bet gi 
labai daug kaltės tektų ir tai aplinkybei, kad 
mes visoje savo istorijos eigoje nebuvom 
tampriai susigyvenę su dinamiška jūra, ne
turėjom pajūry nei sostinės, nei kurio dides
nio miesto, nekoncentravom ten žymesnių 
savo jėgų, nes labai jau galingi konkurentai 
spėjo jiem patogiu laiku mus nuo jūros at
stumti, sau pasiimti jos raktus, o mus užkon
servuoti kontinentalizmo dėžutėje. Šiandien 
gi daugelio lietuvių būdo silpnybė ir pasi
reiškia apatiškumu ir dinamikos stoka. Bet 
gera jau, kad atbundanti nacionalinė siela 
vis labiau, vis stipriau junta šitą dinamikos 
stoką, vis labiau jos pasiilgsta ir trokšta. O 
neramūs, revoliucingi jūros elementai neiš
aiškintu dar būdu dinamizuoja visus tuos 
pajūrius, kuriii gyventojai aktyviai nusitei
kia jūros atžvilgiu. Kas turi daugiau patyri
mo ir gabumų gyvenimui stebėti, tai pasa
kys, kad pajūrių miestai vis yra ekonomiš
kai ir kultūriškai veiklesni už tokio pat didu
mo kontinentinius miestus, kad pajūrio gy
ventojas greičiau galvoja, greičiau vaikščio
ja ir greičiau daro. Pas jį daugiau iniciaty
vos, jo galva produktingesnė, nes ji vis atsi

gaivina dinamišku jūros oru, bangų ošimu 
ir jūreiviško verpeto minčių margumu, žo
džiu, jis minta šviežesnių protiniu maistu, 
greitesne idėjų apyvarta. Todėl nepaprastai 
svarbu Lietuvai prie jūros turėti savo di- 
džiausį miestą ir net sostinę, o visą mūsų 90 
km. pajūrį reikia praplėsti ir kiek galima tir
ščiau apgyvendinti žvejais, vasarotojais, 
sportininkais ir net smulkiomis pramonės į- 
staigomis, kad jūros dinamika naudotųsi di
džiausias gyventojų skaičius.
4. JŪRA — NEPRIKLAUSOMYBES LAI
DA. JŪRA — RYŠYS TARP PASAULIO 

LIETUVIŲ
Turėdami nuosavų jūros uostą gyvename 

prie tokio tarptautinio vieškelio, kur bent 
taikos metu niekuomet nebus sustabdytas 
laisvas mūsų žmonių ir prekių judėjimas. 
Juk atsimenam nesenus laikus, kai mūsų va
karų siena buvo beveik aklai Hitlerio užda
ryta Lietuvos prekėms; tuomet visi mūsų 
galvijai ir kiaulės, mėsa ir kiaušiniai, me
džiai ir linai “sirgo” pavojingiausiomis ligo
mis ir sausuma nebegalėjo pasiekti Vakarų 
Europos. Tuomet geroji jūra atvėrė plačiuo
sius savo vartus, “pagydė” visus mūsų pro
duktus ir sveikutėlius nugabeno į D. Brita
niją, Belgiją, Olandiją, Prancūziją ir kitur. 
Jūra davė galimybės mūsų drąsai pasireikš
ti ir išgelbėti Lietuvos ekonominę nepriklau
somybę nuo biaurios kompromitacijos. Jei 
koks nenusimanantis užsienietis šiandien sa
kytų, kad Lietuva gali apsieiti be Klaipėdos 
posto, tai mes jam primintume parbloškian- 
čią didžiąją tiesą, kad 80' < Lietuvos užsieni
nės prekybos eidavo per Klaipėdą. Ji mums 
garantuoja nepriklausomybę daugiau kaip 
bet kuris kitas, kad ir didesnis Lietuvos pa
kraštys.

Klaipėda yra kartu: visų lietuvių vienybės 
simbolis ir centrinis mazgas ir ryšys tarp pa

prisipažįsta

saulio lietuvių. Juk visas milijonas veiklių, 
energingų ir dažnai net turtingų Lietuvių 
gyvena tolimuose vakarų kontinentuose: 
abiejose Amerikose. Atvykdami Klaipėdoj 
jie išvysta savo tėvų žemę, Klaipėdoje atsi
sveikindami meta paskutinį ilgesio žvilgsnį 
dirbančiai ir kovojančiai savo tautai. O koks 
būt džiaugsmas visai tautai, koks įkvėpimas 
Amerikų lietuviams jei realizuotume drąsių
jų lietuvių svajonę: ant lietuviškų laivų pa
leistume cirkuliuoti ateity savo trispalvę tarp 
Klaipėdos ir Naujorko, tarp Klaipėdos ir Rio 
de Janeiro bei Buenos Ayres. Kai įsisąmo
ninsime, jog ne viena duona tauta gyvena, 
tai šis nebe simbolinis, bet realinis ryšys tarp 
pasaulio Lietuvių bus tikrai ir energingai iš
tiestas ir taps jis nepaprastai reikšmingas.

Čia jau pasakytos ir nepasakytos mintys 
ir svajonės, dabartinė varginga realybė ir a- 
teities fantazija, viskas skatina mus džiaugs
mingai švęsti reto didumo tautos laimėjimą. 
Bet prie džiaugsmo čia prisijungia ir didelis, 
ir labai smagus rūpestis, nes pajūrio valsty
bės materialinės ir dvasinės galybės augimas 
priklauso nuo intensyvaus jūros išnaudoji
mo. Jūra pagelbsti mažoje erdvėje išplėsti 
didelę galybę, bet ji tai daro tik tiems, kurie 
ją supranta ir ją myli, pagerbia ją jūrinin
kystės mokyklomis, gausiais laivais ir jūri
ninkais, žvejais ir tyrinėjimo institutais. Jū
ra labai nemėgsta tinginių ir apsileidėlių, bet 
drąsiems ir darbštiems, judriems ir iniciaty
vos pilniems ji dar keleriopai prideda tų di
džių pilietinių dorybių, apkrauna juos tur
tais ir net tarsi pačio Dievulio palaima. Tau
ta be jūros ir laivyno, tai paukštis be sparnų, 
tai žuvis be pelekų, tai pririštas briedis, rite
ris su mediniu skydu žmonijos pastumdėlis. 
Tad turime atgauti gintarinį Baltijos pajūrį 
ir su savo vėliava išeiti į platų pasaulį.

(Pabaiga)
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Ministrantai Rubrikų Konteste

Šv. Juozapo lietuvių parapijos ministrantai de
vintame metiniame Erie vyskupijos ministrantų 

rubrikų konteste.

DU BOIS. PA. — Kas metai | daro 100 punktų arba 100*7. 
Gi kleb. kun. Mykolo J. Urbo

no rūpestis buvo žiūrėti į pa
vyzdingą ministrantų charakte
rį. daboti asmenį elgesį arba 
būdą, punktuališkumą, lotyniš
ką recitavimą per šv. mišias ir 
rubrikų pažinimą, o ypatingai, 
kaip dažnai ministrantai priė
mė Šventąją Komuniją.

DU BOIS. PA. — Kas metai | 
Erie vyskupijoje vyksta visose! 
katalikų parapijose rašomasai 
ministrantų rubrikų kontestas. 
Šiais metais sukanka lygiai de
vyni metai kaip ministrantai 
(Altar Boys) ruošiasi tam kon
testui. kad laimėti 
diecezijos premijas, 
laikraštis “The Lake

skiriamas 
Diecezinis 
Shore Vi- 

sitor - Register” keliose laidose
talpina savo skiltyse liturgine 
rubrikų medžiagą, užvardintą 
“Altar Boy Contest MateriaI”, 
kurią medžiagą ministrantai 
studijuoja ir paskui ryžtasi 
skirtą dieną sukurti rašomuo
sius savo straipsnius, kad lai
mėjus premijas tame konteste.

Seselė Marija Coronata 
rūpinasi ministrantus pri

ruošti tam kontestui.
Į tą kontestą įeina su viršum 

2.000 ministrantų iš visų kata
likų parapijų Erie vyskupijoje. 
Seselė Marija Coronata prieš tą 
kontestą per keturias savaites 
rūpestingai ruošė Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos ministrantus 
iš pradžios ir aukštesniosios 
mokyklų, kad būtų kompetingi 
rašomuose rubrikų kvotimuose 
ir laimėtų J. E. vyskupo Gan 
nano skirtas premijas, kurios 
susideda iš 30 dovanų, tarp ku
rių S225.00 pinigais ir 10-kara- 
to auksinių guzikėlių ministran- 
tams (the 10-karat “Gold But- 
Altar Boy" awards).

Sąlygos ministrantams 
Įėjusiems Į tą kontestą
Seselės Marijos Coronatos 

dėka, mūsų parapijos minis
trantai pirma laiko susipažino 
su reikiamomis sąlygomis tam 
kontestui. Ministrantams per 
keturias savaites buvo dėstoma 
liturginė rubrikų medžiaga, im
ta iš diecezinio laikraščio “The 
Lake Shore Visitor - Register”. 
Reikia pažymėti, kad mūsų pa
rapijos ministrantai atsidėju
siai studijavo tą liturginę rub- distriktus ir parapijas, 
rikų medžiagą.

Kiekvieno
sytas 
būdu 
tasis 
mas

Kvotimų diena ir patys 
ministrantai > 

Visose katalikų parapijose; 
Erie vyskupijoje, taip pat ir Šv. 
Juozapo lietuvių parapijoje, 
skirta diena rašomiesiems mi
nistrantų rubrikų kvotimams 
buvo balandžio šešioliktoji.

Tą dieną ministrantai iš Šv. 
Juozapo lietuvių parapijos da- 
botingai vykdė rašomuosius 
rubrikų kvotimus sekantieji:

1. Francis Kolash
2. Richard Masonis
3. Anthony Rusonis
4. George Vasilauskas
5. Michael Skunda
6. Donald Stasukinas
7. Anthony Rakauskas
8. Thomas Brūzga
9. Donald Urban

10. Donald Margolis
11. Robert Swisher
12. Richard Ribinskas
13. Francis Margolis
14. Donald Licotavich
15. Eugene Donavitcn
16. Joseph Cheravich
17. Ronald Skarnelis
18. Frang Garski
19. Vincent Mikelonis
20. Paul Bražinskas

DARBININKAS

I

turėjo vieną iš jų garsiųjų Pa^odo, kad net ir ispanai

Elmer Davis,
Director, Office of War 

Information
Naujas Ašies Propagandos

W0KI8$— EliropOS UrimS
Hitleris ir Mussolini vėl

j

Du sportininkai — Walter (Rabbit) Maranville, 
(kairėj), žaidęs su Boston Braves ir Frank (Shanty) 
Hogan, žaidęs su Giants, dabartiniu laiku dirba laivų 
statybos darbus Bethlehem shipyard, Hingham, Mas- 
sachusetts. Vaizdas parodo juos pietų laiku.

ranka sukaustytas
mūsų širdis Iš priežasties nepa-

9

ko jų entuziazmas išsibai
gia ir viskas dingsta.

Šiandien negalime pavė
linti jokį eikvojimą seklų, 

ta teritorija reikalinga, trąšų ir darbo — karo lai
kai? buvo Danija ir Nor- kas> reikia yį^ taupyti, 
vegija. Laukite pakol žemė pasi-

Bet taika dabar reikštų, darys tinkama kasinėti ir 
kad Vokietija nebus su
triuškinta, nors gerokai 
apmušta; ir visi patyrimai

Laukite pakol žemė pasi-M 1* A A 1 * A «-« T z-K ♦- T 1 »» 
sodinkite tinkamu laiku.

Atsiminkite, kad mais
tas yra karo-ginklas... ir 
yra kiekvieno asmens pa- 
reika prižiūrėti, kad tas 
ginklas vartojamas prieš 
Ašį. Taigi prižiūrėkite sa
vo Pergalės Daržus.

Kada auginate daržoves 
kad vienatinis nusistaty- dėl vitaminų ir sveikatos, 
mas Jung. Valstybių, ir jis 
tikėjo, kitų Jung. Tautų, 
yra besąlyginis pasidavi
mas Ašies. Kongrese, vy
rai skirtingiausių politinių 
nuomonių, nekreipė jokio 
rimto dėmesio į ispanų pa- 

sntyje, oanayaami visus i siūty111118- Londone tikima, 
{tikrinti, jog Hitleris ko-1kad 14 Paflulymą ‘“T*' 
voja dėl Europos. Sekamą vo ,vlen tik ispanų įntere- 
savaitę Hitleris ketina sal- ° ne asls; *tenal 
pranešti apie ką ašies pro-i man°ma’ kad Alijantų 
pagandistai vadina Euro- 8fleztas nusistatymas yra 
pos čarterj - aiškiai ma-'J^yS1”13 pasidavi- 
tyti, kad tas vardas buvo 
inspiruotas Atlanto čarte- 
rio — ir galimas daiktas, 
kad jis ketina sušaukti <jaug tokių taikos pasiūly- T',1i x ___ — kej. buS iš rimtai

surūpintų neitralių, ir kiti 
aiškiai Ašies instiguoti. 

į Bet Europoj randasi ske
veldros tautų, kurios ma
nė, kad galima taikoje su 

gyventi. Kada

susitikimų užpraeitą sa
vaitę. Buvo laikai, kada šie 
susitikimai reiškė, jog a- 
šies vadai rengėsi daryti 
ką nors, kam nors; šiuomi 
sykiu, pagal davinius, jie 
norėjo susitarti ką daryti, 
kad mus sulaikyti. Be abe
jonės militariniai planai 
buvo diskusuojami tame 
susitikime, bet gal jie bu
vo apsigynimo planai, ne 
atako. Ir jie pradėjo savo 
apsigynimą propagandos 
srityje, bandydami visus

nebūtų saugūs tol, kol to
kia padėtis pasilieka. Bet 
kaip nebūtų, ispanų pasiū
lymas nerado rėmėjų Ali- 
jantų sostinėse. Sekreto-, 
rius Hull tuoj pareiškė,’

* •

l
sodinkite ne vienos rūšies, 
bet kelias. Sekite orginalį 
sodinimą su kitais.
a) Nesodinkite per daug 

vienos daržovės vienu kar
tu. Svarbu, kad mes viską 
suvartotume, kas tik au
ga.

b) Kada sodinate, užlai
kykite praktiškų patari
mų. Viską gerai apsvars
tykite — kokio derliaus ir 
kiek norite turėti. O.W.I.

niame laikraštyje “The Lake skaudžia 
Shore Visitor - Register”, o lai
mėtojai bus pakviesti į Kunigų prastai didelių šios žiemos šal- 
Įšventinimo iškilmes ir Pašau- čių. daug sesučių sunkiai sirgo 
kimų Dieną, kas visa bendrai į- ir viena net nukeliavo į amžiny- 

i vyksta birželio 3 dieną Šv. Pet- bės vietą. Žinoma, tai sudarė 
ro katedroje. Erie, Pa. Į vienuolijai daug nenumatytų iš-

Kurie iš mūsų lietuvių parapi- laidų, tat džiaugiamės Jūsų 
jos ministrantų laimės premijas jautriomis širdimis, kurios at- 
ir dovanas paskelbsime “Darbi- jaučia kiekvieną mūsų vargą ir 
ninko” skiltyse. A. T. skuba mums padėti ne tik fi-

-------------------- nansine pagelba. bet ir dvasine. 
Už a. a. Sės. Lorraine dar ir da
bar. net kelis kartus per mėne- 

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS s^_šv- Jur?10 parapijoj yra už- 
JUBILIEJUS

Šiais metais šv. Kazimiero pa
rapija švenčia savo parapijos 
auksini jubiliejų. Jubiliejui pa
minėti sudarytas Komitetas 

Į pirmininkaujant p. Jonui Mic- 
į kunui, varg. šiais jubiliejiniais 
; metais visi parapijiečiai nutarė 
l sumažinti ar visai išnaikinti 
; parapijos skolas. Tuo tikslu
Į

; kiekvienas parapijietis aukoja 
po didesnę sumą. Dauguma šei
mynų aukoja po $50.00, nes tai 
50 metų jubiliejus.

Velykų sveikinimus parapijie
čiams išsiuntinėjo su linkėji-

PHILADELPH1A, PA.
I

i

i

sakomos šv. Mišios už jos vėlę.
Lai gerasis Dievas atlygina 

Jums už viską, taip kaip Jis vie
nas tegali tai padaryti! — bus 
mūsų malda už Jus visuomet.

Lai Velykų džiaugsmas būna 
Jūsų gyvenimo dalimi.

Jums dėkingos maldoje.
«

Motina M. Dovydą 
ir Šv. Pranciškaus Seserys.

i
i

f Velykų Sveikinimas

Šv. Pranciškaus Seserų Rėmė
jams, Geradariams, 

Proteliams:

Su ateinančiais mėne
siais sulauksime gana

Mūsų Kasdieninis Dietas
Racijonavimas visokių 

rūšių maisto ir reikalingu
mas užlaikyti mūsų karo 
laiko sveikatą ir jėgos rei
kalauja atsargų prižiūrėji
mą savo kasdieninio dieto. 
Jung. Valstybių Žemdir
bystės Departamentas sa
ko, kad mūsų kasdieninis 
dietas privalo turėti sep
tynias rūšis maisto. Pir
moj grupėj randasi žalios 
ir geltonos daržovės; ant
roj grupėj, apelsinai, to- 
matės, ir “grapefruit”, ar
ba žali kopūstai arba salo
tų žalumynai; trečioj gru
pėj, bulvės ir kitos daržo
vės ir vaisiai; ketvirtoj 
grupėj, pienas ir pieniniai 
produktai; penktoj grupėj, 
mėsa, vištiena, žuvis, kiau
šiniai arba džiovinti žirniai 
ir pupos, riešutai, pinacų 
sviestas; šeštoj grupėj 
duona, miltai arba iš grū
dų maistas; septintoj gru
pėj, sviestas arba “mar
garine”. O.W.I.

Reichstagą ir išgirsti pa
skelbimą to čarterio, su 
tokiomis iškilmėmis, ko
kiomis jis praeityje skelb
davo savo norus.

Bet kokį čarterį Hitleris 
gali siūlyti Europai? Gal Hitleriu 
tokį, kuris patiktų Kvislin- Prezidentas ir p. ChurchilI 
gams. Lavalams ir Anto- pasisakė Kasablankoj už 
neseums, bet niekam ki- besąlyginį pasidavimą, jie 
tam. Pranešimas po jo su- tai padarė, žinodami, kad 
siejimu su Mussolini sakė, patyrimas jiems parodė, 
kad Naciai ir fašistai ko- su tokiais, kaip Hitleris, 
voja dėl tautų teisių lais- ■ Mussolinis ir Japonų mili- 
vam išsivystymui ir ben- taristų lyderiai, besąlygi- 
dradarbiavimui. Jiems bus 
labai sunku skelbti tą pa
saką tose tautose, kurias! 
Hitleris yra užgrobęs... de- j 
šimt okupuotų šalių Euro
pos, kur kasdien vokiečių 
šaudymo būris veikia, kur 
kasdien patriotai sumušti 
iki mirties koncentracijos 
stovyklose, kur kasdien 
vyrai ir moterys priversti
nai siunčiami į vergijos 
darbus Vokietijoj. Europa 
žino ką laisvas išsivysty
mas ir bendradarbiavimas 
reiškia, kada Hitleris taip 
kalba.

'Besąlyginis Pasidavimas' 
Yra Atsakymas Taikos 

Pasiūlymams
Iš neutralės Europos tau

tos ateina pirma kalba a- 
pie taiką. Count Francisco 
Gomez Jordaną, ispanų už
sienių reikalų ministras, 
sako, kad Ispanija norėtų 
įvykdinti taiką, ir gal ki-j 
tos neitralės šalys, ir Va-. 
tikanas, sutiktų bendra- į 
darbiauti, per - organizuo- * 
ti pasaulį. Nėra priežasties 
tikėti, kada Count Jordaną 
taip išsireiškė, kad jam 
rūpėjo tiktai ispanų inte
resai. Jis identifikuotas su 
neitralumo nusistatymu, 

. kurį Ispanija sekė, sutar
timi su Portugalija nuo į 

t praeito lapkričio mėnesio;: 
ir kuris visiškai skirtingas' 
nuo buvusių nusistatymų 
Ispanijos valdžios. Ispani
ja yra neitralė šalis, bet 
neitralė svarbioj strategi
nėj pozicijoj, su Vokiečių 
armija prie jos šiaurės ru- 
bežių; padėtis ten nerami, 
ir gali tapti blogesnė, kada 
Alijantai pradės Europos 
invaziją. Nėra stebėtina, 
kad Ispanai norėtų sustab
dyti šaudymą prieš Hitle
rio nusistatymą, kad jam

nis pasidavimas yra vie
nintelis būdas juos sulai
kyti visais laikais. O.W.I.

Prižiūrėkite Savo Pergalės 
Daržus

Neapleiskite savo Per
galės Daržų. Daug darži
ninkų entuziastiškai užve
da daržus, bet už kiek lai-

Geriausieji ministrantų 
straipsniais

Tik geriausieji ministrantų 
straipsniai buvo pasiųsti Jauni
mo Veikimo Skyriui (the De- 
partment of Youth Activities), 
kur Centralinis Egzaminatorių ,
Boardas žiūrės, kad kompetin- ( mais daugiau malonių gauti ju- 
gi ministrantai laimėtų diecezi-. biliejiniais metais, 
jos premijas ir dovanas pagal* Iš parapijos išėjo kariuome- '

• nėn labai daug kareivių. Dabar 
Sekantieji ministrantai ge-'beliko tik jaunieji, studentai.

! Nežiūrint visų sunkumų vy- 
' čių 3 kuopa gražiai veikia. Nau- 
■ jas pirmininkas p. J. Lesčiaus- 
kas labai sumaniai vadovauja, 
nors jis pats studijuoja medici
ną. bet vyčių idealams atidavė 
savo širdį Vyčių sekretorė ir fi
nansų sekretorė ir kitos vytės 
su visu uolumu dirba savo jau
nimo organizacijai. Šiomis die
nomis ruošiasi priimti 
čikagiečius, kurie čia atvažiuo- arba juos prikeltų amžinom Ve
ja dalyvauti National Folk 
Dances Festivalyje.

Didžiulis Vakaras su koncer
tu ir tautiškais šokiais rengia
mas svečiams iš Chicagos ir į 
Bostono pagerbti, gegužės mėn. 
8 dieną, šv. Kazimiero parapi
jos salėj. Vaidins ir tautiškus 
šokius šoks Ateitininkai iš Chi
cagos. Jei bus galimybės gal ir 
Bostono tautiškųjų šokių gru
pė taipgi išpildys savo progra- džiausiu pasiaukojimu jį ar ją 
mą. Nes Philadelphijiečiams augino ir mokino. Atėjus Moti- 
tikrai būtų malonu pamatyti ir nų Dienai, stengiasi tą dieną 
Bostono garsenybės, kad ir mū- pažymėti, įteikdami savo ma- 
sų jaunimas užsidegtų didesne1 mytei kokią nors dovaną.

[veikla. ii

ministranto para- riausiai sukūrė liturginės rub-'. 
buvo dvejopu rikų medžiagos straipsnius:

1. Francis Kolash
2. Michael Skunda
3. Thomas Brūzga
4. Eugene Donavitcn
5. Richard Ribinskas
6. Donald Margolis
Laimėtojų vardai premijos ir 

dovanos bus paskelbta diecezi-

straipsnis
įvertinamas. Pirma, rašy-' 
liturginis rubrikų kvoti-, 
įvertinamas 85 punktais.!

būtent, iš parašyto reikiamo tu- į 
rinio. gramatikos ir taisyklin-' 
gos rašybos; antra, autoritetin
gas paties klebono sprendimas 
davė 15 punktų, kas iš viso su-

5
*

*
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I
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Maloniai prašome priimti nuo
širdžiausius sveikinimus džiaug
smingoje Velykų Šventėje. 
Trokštame, kad Jūsų gražūs 
darbai ir rūpeščiai mūsų vie
nuolyno gerovei, gausiai Dieviš- 

; kojo Mokytojo laiminami, ap
suptų Jus ir Jūsų šeimas palai
mos šviesa.

Velykų rytą ypač prisiminsi
me Jūsų vaikelius, kurie karo 
lauke Jūsų ilgisi šioje dienoje, 
kad Dievas Juos ypatingai glo
botų ir Jums juos grąžintų svei-

svečius fcus švęsti ateinančias Velykas.

GREETINGS FROM THE

a

Jei norite Dvasinės Stiprybės, Paguodos ir 
tikros Kristaus Ramybės įsileisti į Jūsų 

Šeimynas,
Jei trokštate, kad Dievo Palaima įžengtų 

per Jūsų namų slenkstį —
tai nelaukdami užsisakykite

“ŽVAIGŽDE”
Jėzaus Širdies Mėnesinį Laikraštį.

Kaina metams — 50 centų — su priedu $1.00

Užsakymams adresas —
“ŽVAIGŽDĖ”

488 E. Seventh Street, So. Boston, Mass.

“ Žvaigždės" Leidėjai, TT. Jėzuitai nuoširdžiai linki vi
siems "Žvaigždės” skaitytojams, rėmėjams ir platintojams 
Kristaus Velykinio džiaugsmo. Telaimina Prisikclusis Vieš- f — •pats Jus visus ir Jūsų šeimas gausiai savo Malonėmis!

Jums didžiai dėkingas,
KUN. Pr. AUKŠTIKALNIS, S. J.

Maldos Apaštalavimo Direktorius.

lykom Kristaus Karalijoje. 
Motina M .Dovydą, 

ir Šv. Pranciškaus Seserys.

Motini) Dienos Proga 
Dovanos

neuž-Geras sūnus ar duktė, 
miršta savo mylimos mamytės, 
kuri taip rūpestingai ir su di-

•veiKia.

LAIŠKAS ŠV. PRANCIŠKAUS 
VIENUOLYNO RĖMĖJAMS

, Šv. Jurgio Parapijos 
Šv. P. V. Rėmėjams

į Brangieji Geradariai Kristuje:
Jūsų Velykų “margutis” — 

$552.00 mums atnešė tikro vely
kinio džiaugsmo!... Kaip pava
sario saulė jis sutirpino žiemos

Ge
riausia dovana tai puikus iš 
gipso nulietas Švenč. Panelės 
Marijos su Vaikeliu paveikslas, 
pavadintas ‘‘Aniolų Karalienė”. 
Pa\’eikslas puikiai padarytas ir 
spalvuotai nudažytas. Jis pada
rytas medalio pavydale (aps
kritas). Diametras 12'7 colio. 
Kaina tik $1.00. Užsakymus 
siųskite su money orderiu: — 
Darbininkas, 366 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.
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D and Second Streets So. Boston. Mass. į-

Telephones: ŠOU 1250-1251-1252-1253

BOSTON BEER CO.

AMERICA'S OLDEST BREWERY

Since 1828

BREWERSOF 
LITHUANIAN FAVORITES:

Boston Stock Aie

Boston Light Ale

BO5TON BEER CO.

Boston Light Beer
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Apie Benamę Ispanę Ir Sužeistą Fronte Lietuvį
V •Madride, į požemį vedančiais laiptais... - Ką mačiau 

bombarduojamuose Europos miestuose. - Reikės 
2.375 vežimų kraujo...

Liūdnas susitiki
mas Vilniuje

Atsimenu kartą vaikš
čiojau Vilniaus gatvėmis 
netoli lietuvių gimnazijos. 
Buvo žiemos pradžia, vė
sus oras. Prie manęs pri
siartino mažas berniukas, 
be švarkelio ir ištiesė liesą 
rankutę prašydamas pa
galbos. Klausinėjamas ji
sai pasipasakojo, kad vo
kiečių lakūnams bombar
duojant miestą viena bom
ba pateko į jų trobelę, ku
ri buvo miesto pakrašty. 
Tėvai žuvo, jis liko našlai
čiu, vargsta be reikiamo 
maisto ir drabužių...

Šitokių našlaičių dabar 
daug yra šalyse, kur pra
ūžė karo uraganas. Kas 
juos sušelps, kas priglaus? 
Viena iš stipriausių orga
nizacijų artimo meilės tar
nyboje ir yra Raudonasis 
Kryžius.

Ispanijos požemi
niame geležinke

lyje
Prisiminkime kitą vaiz

dą: keliaudamas į Ameri
ką keletui dienų buvau su
stojęs Ispanijos sostinėje 
— Madride. Mieste ir apy
linkėse teberiogso namų 
griuvėsiai nuo pilietinio 
karo. Šeimos teberauda 
žuvusių sūnų ir vaikų. Ar
tinosi vėsi lapkričio mė
nesio naktis. Keliaudamas 
į nakvynės vietą nusilei
dau laiptais į subway - po
žeminį gatvėkarį. Nors 
jau praėjo pora metų, bet 
mano akyse dar tebestovi , 
liūdnas 
vaizdas: 
sienos 
kūdikiu ant rankų tūnojo organižacija 
ispanė moteris. Matyt jos 1881 m 
vyras žuvo pilietiniame m. Ji turi Jungtinėse Vals- duotų, 
kare, ji liko našlė ir bena- į tybėse apie 4.000 skyrių pranta ir buvo net tokių, 
mė, neturi kur nakties su keletą tūkstančių pada- kurie po du, tris ir dau- 
praleisti ir glūdi čia ant linių, o jos narių skaičius gjau kartų kraujo aukojo, 
laiptų. Kad ir kieta, kad ir šiandieną prašoka 15 mi- kad tik jų sveikata išneša, 
šalta, bet nors neužlija ir lijonų, bet tai tik suaugu- ir kiek bus per tą kraujo 
koks gailestingas praeivis šieji, gi mokyklose suda- auką grąžinta motinoms 
pinigėlį išmeta... O kas to- rytieji Raudonojo Kry- vaikų, žmonoms — vyrų, 
kias benames sušelps? Jų žiaus jaunųjų amerikiečių o mažiems vaikams kiek 
skaičius šio karo metu di- vientai turi daugiau kaip išgelbėta tėvų, kai į jų su- 
dėja kasdieną... Ir čia — 14.000.000 narių. *---- ; ' ■ ■ -
plačiausiai visame pašau- kos visuomenė Raudonojo naujo, gyvastį teikiančio 
lyje pagalbą neša Raudo- Tjr “ : ' '
nasis Kryžius. Atsimenu, 
kaip Lietuvos vaikučiai

džiaugdavosi iš Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus gavę 
gražių drabužėlių, mielų 
puikių žaislelių...

• v

Bombarduoja
muose Europos 

miestuose
Jau šiam karui prasidė

jus teko man būti bombar
duojamuose Europos mie
stuose. Po tris, penkias va
landas išsėdėdavome nak
čia drėgnuose rūsiuose, 
klausydami, kaip kaukia 
atskridę bombonešiai, kaip 
trata priešlėktuvinės pa
trankos ir kaip sprogsta 
bombos. Tos ilgos laukimo 
valandos ir baiminimasis 
— pateks šiuo kartu bom
ba į mūsų namą, ar ne. 
Ryto metą matydavome 
namus apgriautus ir be 
langų, o iš darbo grįžusie
ji žmonės pasakodavo, 
kaip bombos sudaužiusios 
kanalizacijos vamzdžius 
užliejo vandeniu ir sutro
mis slėptuvėse buvusius 
žmones, ar tiesiog sprog
damos užmušė. Gatvėse 
vis daugiau matėsi jaunų 
vyrų, su kriukiais einan
čių be kojos, ar kurių švar
ko kabaldžiuojanti tuščia 
rankovė liudijo, kad jų 
ranka šrapnelių buvo nu
nešta... šitokie šiurpūs 
karo vaizdai. Pagalba to
kiais atvejais dažnai būti
nai reikalinga. O kas ją 
suteiks? Nėra kitos tokios 
didelės tarptautinio mąsto 
organizacijos, kaip Raudo
nasis Kryžius.I

• :

tenai pamatytas 
prie šaltos mūro ' 

prisiglaudusi, su ■

vaime yra ir Raudonojo 
Kryžiaus prezidentu.

Ypač išplėsta Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus veik
la šio karo metu. Raud. 
Kryžius jau turi 25.000 
slaugių Armijai ir Laivy
nui, o per 1943 m. dar rei
kia slaugių 36.000. Sužeis
tų karių gelbėjimui Raud. 
Kryžius mobilizuoja krau
jo atsargas. Po baisių 
Pearl Harbor įvykių Ar
mija ir Laivynas paprašė 
Raudonąjį Kryžių paruoš
ti kraujo atsargų 380.000’ 
pančių. Iki nustatyto ter-j 
mino, iki 1942 m. birželio 
30 d., dėka gerų žmonių 
pasišventimui, buvo netikį 
gautas nustatytas kiekis 
kraujo atsargų, bet dar ir 
81.493 pantės viršaus. Ir

Raud. Kryžius tu
ri 30 mil. narių
Amerikoje ši garbingoji 

veikia nuo

t

Jis Kentėjo Iš Meilės

KEEP 
SCRAPP

Pradžia 3-čiame pusi. , savo gerumo galybę, nes 
'landą ir akmenys, rodosj“iršta “ž. nevertus- nedė’ 
turėjo Jį užjausti, Jam a- kl"g“s kurinius 
teiti j pagalbą. Eina Jis, Dabar mes atpirkti, pe- 
svyruodamas po sunkiąja befesla Praras. Kris u- 
našta, bet Jo meilė nė kiek Je tu"me apstu-

' nesvyruoja. Neša kitų na- Tai.vls Kristaus kry- 
u, n •„ ziaus vaisiai. Žinoma, pastą, musų naštą. O nesą ją 
noromis, kantriai, mylėda
mas. Tokį Jis pasirinko 
pašaukimą — palengvinti 
kitų sunkumus. Nieko ki
to sau iš gyvenimo nerei
kalauja.

“Dievo meilės aukštasis 
kalnynas” (šv. Prane. Sa
lezietis) — tai Kristaus 
kryžius Golgotoje. Čia 
nuodėmė parodo visą savo 
“galybę”, nes nukryžiuoja 
Dievo Sūnų. Bet Jėzaus 
Širdis ir čia parodo visą,

silieka dar visokių gyveni
mo sunkumų: ligų, nelai- 

j mių, pagundų. Bet 
mums ir lyginti savo 
želius” su Kristaus 
žiumi. O jei kada 
nors kryžius atrodytų la
bai sunkus, viena tikra: 
niekados mes kryžiaus ne
rasime pliko, tuščio, —ant 
jo kaba mūsų gerasis Vieš
pats Jėzus, o po juo stovi 
mūsų Motina Marija.

“Ž.”— Kas... s.

geda 
“kry- 
kry- 

kuris

I

NAMINIS FRONTAS
KOVA PRIEŠ JUO

DĄJĄ BIRŽĄ
Vartotojas (consumer) 

yra svarbiausias asmuo 
kovoje prieš juodos biržos 
mėsą, pareiškė Žemdir
bystės Departamentas. 
Jeigu vartotojas saugosis 
prieš pirkimą mėsos virš 
lubų kainos, juodos biržos 
savininkams bus sunku 
išsilaikyti biznyje.

Yra kelios priežastys ko
dėl vartotojai neturėtų 

kojoje. Sužeistas... j pirkti maistą, ypač mėsą

iki mėsš pristatys vartoto
jams.

3. Juodos biržos operavi- 
mas yra forma “bootleg- 
ging” ir gali sugrąžinti 
“gangsterių” valdžią, kaip 
buvo prohibicijos laikais.

Padėtis rimta ir galima 
kontroliuoti per nevartoji
mą nepaženklintos mėsos, 
ne tik valdžios įstaigų, bet 
ir pirkėjų. Kiekvienas pir
kėjas šiame krašte gali pa
dėti sugriauti maisto juo
dąją biržą.

ANTRAS KARO PA
SKOLOS VAJUS

Didžiausias finansinis 
vajus Jung. Valstybių is
torijoj padėti mūsų vy
rams tarnyboj ir palaikyti 
Amerikos milžinišką karo 
mašiną veikloje, dabar ei
na.

Šių metų mechanizuoti 
įrengimai, tankai, lėktu- 

, vai, laivai, ginklai ir kiti 
įrengimai daug skaitlin- 
gesni, ir reikalauja geros 
priežiūros ir pataisymų. 
Produkcija irgi negali su
stoti. Taigi O.W.I. prašo 
naminio fronto pagalbos 

■ šiuos iškaščius padengti, 
atmindami, kad kiti ame
rikiečiai kovoja ir miršta 
pasaulio karo laukuose.

Apart sumos, kuri bus 
sudaryta taksais, 13 bili- 

i jonų dolerių reikalinga 
greitu laiku sukelti per 
Second War Loan (Antrą 
Karo Paskolą) finansuoti 
milžiniškas karo išlaidas, 
kurios apima operacijas 

Į visose pasaulio dalyse.
. - - w - ĮidiciinuiiLu w5 Svarbiausias dalykas at-

įr tai mums artimų i gabalo. Tas daroma kaipo įsiminti yra. kad šiame mū- 
nių, kurie tas baisenybes į daIis mėsos kontroliavimo ! sų sunkiausiame kare, vi- 
turi pakeiti. Štai kodėl į pr0gramos Žemdirbvstės'si Amerikos namų fronto 
tiek atsiranda žmonių, ku- p>epartamento ir Office of žmonės turi padėti mokėti 
ne ar tai savo auka, ar tai - 1...................................
savo krauju pantimi nori 
paremti Raudonojo Kry
žiaus darbus. Ir visi už tai

Willard Hatch, Jr., 4 m. amž., jis parodo, kaip jis 
kas suskaitys kiekos su- nukirstų japoną ir du, jeigu tik jį priimtų karo tarny- 
žeistų karių gyvybė buvo bon.
išgelbėta. Karas baisiai'--------------------------------- j---------------------------------
siaučia ir karo vadovybė darbo metus (iki 1942 m. į vienas lietuvis karys, kurs 
pareikalavo iš Raudonojo : birž. 30 d.) pagamino arti i dalyvavo fronto žygiuose 
Kryžiaus per metus, iki 88.000.000 bandažų. Prie į 
1943 m. liepos 1 d. suteik- to didelio darbo veikė apie i 
ti 2.500.000 kraujo pančių, pora milijonų moterų. Per 

pančių vienus metus Raud. Kry
žius paruošė 372.674 namų 
slauges. O kiek žmonių . 
Raudonasis Kryžius su
traukė savo tarnybon prie 
automobilių, prie raštinių, 
kurių dėka net mes lietu
viai galime susižinoti su 
savo brangiais asmenimis 
Lietuvoje. Kiek kartų man 
pačiam teko lankytis 
Raud. Kryž. patalpose ir 
matyti, kaip tarptautinių 
santykių skyriuje su nu- 
švytusiais veidais išeina 
iš kambario moterys, vy
rai — jie smagūs, nes 
Raud. Kryžius perdavė 
jiems žinią iš kariaujan
čios Europos, kad jų gimi
nės dar gyvi...

Belaisviai
O vėl — mes galime su

prasti, kaip ilgos dienos 
yra nelaisvėn patekusiųjų 
nelaimingųjų. Jie būtų 
svetimųjų stumdomi už
mirštieji, jei ne Raud. 
Kryžius, kuris randa būdų 
perduoti jiems laiškus, 
siuntinėlius, pranešti na
miškiams, kur jie yra. Ša
lia popiežiaus ir Vatikano 
darbų, kurs irgi tarptau
tiniu mąstu rūpinasi nelai
mingaisiais, Raudonasis 
Kryžius yra didžiausia ir 
svarbiausia organizacija 
globojanti sužeistuosius, 
belaisvius, benamius, išal
kusius, neturinčius drabu
žių nė pastogės. Galime 
suprasti, kad toks dideliš 
pagalbos darbas reikalau
ja daug lėšų. Per kovo mė- Į pagyrimo verti, nes juk ir 
nesį numatyta baigti su-j 
kelti prez. Roosevelto pa- ■ 
tvirtintą sumą — 125.000- 
000 dolerių Raud. Kry-' 
žiaus karo pagalbos reika
lams.

Bet viršminėtoji suma 
per kovo mėn. nesukelta ir 

Į vajus pratęstas ir per ba
landžio mėnesį.

Musių metu, 
Guadalkanale

Baigiant tebūnie man 
leista prisiminti mažą 
vaizdelį iš dabartinio ka
ro: prieš keletą savaičių į 
Chicagą buvo atvažiavęs

Pustrečio mil.
kraujo, tai juk milžiniškas 
kiekis. Atmenant, kad į 
galioną eina astuonios 
pantys, mes gauname, kad 
karo vadovybė numato bū
siant reikalinga 312.500 
galionų kraujo. Jei mes tą 
kraują bandytume pa
krauti j “krajavus” vienu 
arkliu traukiamus veži
mus, tai kraunant po 30 
pūdų, mes užimtume 2.375 
vežimus. Baisu ir pamany
ti — reikėtų daugiau dvie
jų tūkstančių vežimų gur
guolės. Bet už tat kiek 
daug gyvybių bus tuo 
krauju išgelbėta. Į frontą 
išeinantis kareivis stato 
pavojun savo gyvastį ir to
dėl turi pilną teisę laukti, 

i kad namie pasilikusieji 
nelaimės, sužeidimo atvė-

i va- 
Lietuviai tai su-

taigi jau ko ne 65 ju jį savuoju krauju

žmonoms — vyrų,

14.000.000 narių^ Ameri- žeistas gyslas bus įleista

Kryžiaus organizacijai pri- kraujo, 
duoda tiek reikšmės, jog 
Valstybės prezidentas sa- II

Ir šuo supranta muziką. Kai pianistas skambina 
taisyklingai, tai šuo ramiai klausosi. Kai tik pianistas 
užgauna “sour note", tai šuo skalina, nemyli.

Guadalkanale. Japonai a- 
tidengė pragarišką pa
trankų ugnį. Sprogsta ka- 
nuolės sviedinys ir šrapne
liai užmuša šalia jo gulė
jusį draugą. Pats gi lietu- 

! vis karys pajunta skaus
mą
Skubiai persiriša ir laukia juodoj biržoje. 
Raud. Kryžiaus ambulan-į 
so, bet tas perpildytas su-i 
žeistaisiais... Vargšas lie-1 
tuvis ropojo kiek pajėg
damas, kol Raud. Kryžiaus 
tarnyboje esąs automobi
lis jį paėmė ir nugabeno į 

į lauko ligoninę, kur po
Raud. Kryžiaus ženklu jis 
gavo tolimesnį gydymą. Ir 
dėka tos pagalbos jisai ga
lėjo atvažiuoti pas savo 
tėvelius ir nuraminti savo 
motutę, kuri sužinojusi a- 

; pie savo sūnaus sužeidi- 
• mą ko pati ligos negavo. 
' Štai Raud. Kryžiaus pa
galbos darbai.

Tiesa, taksų ir aukų tu- 
' rime nemažai pakelti.
Bet... daug geriau paauko- 

į ti dolerį kitą, negu prie 
karo sunaikintų namų 
griuvėsių, prie vėjo sklai
domų pelenų ašarojant 
glūdėti tiesiant ranką, lau
kiančią svetimos išmaldos.1 
Daug geriau duoti pantį, kuris 
kraujo, negu karo lauke į __ , 
gulėti su granatos išplėš- ■

i

Svarbūs pasiruo
šimai

Bet čia dar ne viskas, 
ką daro Raudonasis Kry
žius. Per pirmus karo me
tus, nuo 1941 m. liepos 1 d. 
iki 1942 m. birž. 30 d. 157.- 
228 moterys gavo pažymė
jimus baigimo Raud. Kry
žiaus surengtų maisto ga
minimo kursų. Tuojau bu
vo surinkta 16.093 instruk-1 
torės ir paleistos po visą 
kraštą mokyti, kaip karo1 
metu sveikesni maistą pa
ruošti... Raudonasis Kry
žius mokina pirmosios pa
galbos ir per 1942 m. pir
mus šešis mėnesius 3.300.- 
000 asmenų baigė pirmo
sios pagalbos kursus. Tai 
yra tiek žmonių, kiek Lie
tuvoj gyventojų. Į Raudo
nąjį Kryžių sutelktos mo
terys jau per pirmus savo

I

I

1. Jos kelia gyvenimo iš
kaščius — apžvalga mėsos 
kainų New Yorke parodo, 
kad ten kainų ratos yra 
nuo 10 iki 15 G aukštesnės 
autorizuotų lubų.

I
2. Jeigu civiliai 

j mėsą nelegaliose biržose, 
jie sugriaus valdžios mė-! 
sos racijonavimo progra-i 
mą ir turės vartoti blogės-, 
nę mėsą. Dauguma mėsos 
parduota juodose biržose 
1942 m. buvo netinkama ir 
galėjo žmonės užkrėsti. 
Pagal American Meat Ins
titute, didelė dalis mėsos, 
kuri pasiekė juodąją biržą, 
yra nuo taip vadinamų 
“eutter” ir “canner” gyvu
lių! tai praščiausia mėsos 
rūšis. Sutikti situaciją 
Žemdirbystės Departmen- 

įtas įsakė visiems skerdė
jams gauti skerdimo leidi
mą ir uždėti numerį ant 
kiekvieno mėsos gabalo,

’ ; išsiųstas į krautu- 
jves. Krautuvininkai nega
ili parduoti mėsos nuo ne-

> “wholesale”

I

i

f

ta žaizda... O juk yra daug. | pa‘j“ “kTinto

Rastas Šventasis primena:
— Neškite kits kito naš-( 

tas ir jūs išpildysite įsta-j 
tymą. K. J. Prunskis.

i

FCBJ/ICTORY
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BUY
UNITED 
STATĖS

WAR
BONDS

AND 
STAMPS

pirks

i

: j Price Administration. Pa
gal šią programą kiekvie
nas vartotojas galės gauti 
savo dali mėsos per racijo- 
navimą. ir mėsos produk
cija bus atsargiai prižiū
rėta nuo gyvulių skerdimo

už padidintas išlaidas karo 
ir produkcijos, ir dėl pri
žiūrėjimo ginklų, kad jie 
būtų “tinkami karui ir vi
sada vartojami’’. O.VV.I.

Pirk Dcfcnsc Bonds ir Stamps!

i

\

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERL'LSKIS, Namų Tel. Dedham 130^-R

I



3-jų Aktų drama, kurią suvaidins Brocktono Liet. Dramos Ratelis, vadovybėje Kun. F. Norbuto,

Sekmadienį, Gegužes - May 2 d., 1943

NUEISIU NUEISIU

Nueisiu, nueisiu, 
Žaliojon girelėn nueisiu.

mokslo į- 
katalikų 

iš kunigų 
išsilavini-

klausyti prie prakilnios organi
zacijos Moterų Sąjungos 5-tai 
kp. Tad ir sąjungietės linki ge
riausio pasisekimo. Lauksime 
laimingai sugrįštant. Sudavija.

SVASTIKOS VERGIJOJE

Sv. Kazimiero Par. Salėje, Providence St., Worcester, Mass., 4 Valandą po piety
Kalbės: Kun. Aug. Petraitis, Kun. J. Švagždys ir red. A. F. Kneižys.

Aušros Vartų Par. Svetainėje, Highfield Rd„ Worcester, Mass., 7:30 Vai. Vakare
Kalbės: Kun. K. Vasys, Kun. J. Švagždys ir A. F.Kneižys. Siūlo lietuviams “kultūrą”, 

Lietuvos Quislingams — 
medalius!

Gegužės - May 16 d., 1943, Šv. Petro Par. Svetainėje, W. 5th St., So. Boston, Mass., 3 Vai. p.p
Kalbės: Kun. Pr.Virmauskis, Kun. J. Švagždys irk.

’LAYTIME —This playtime 
■utflt with jonęuil yellow 
:hintz florai print for dirndl 
skir* has baby blouse of 
dotted swiss. Shown at Wal- 
dorf-Astoria fashion show.

Visas pelnas’ ‘Darbininko” naudai. Nuoširdžiai kviečiam visus - LDS N. A. Apskrity

•»

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

Naujas Lietuvis Kunigas 
Petras Černius

. sausio 1 dieną. 1911 metais, ne- 
i turtingų lietuvių šeimoje Cleve- 
i landė. Dar mažam tebesant.
prieš 18 metų, mirė tėvelis Pi
jus ir našlė motina rūpinosi sa- 

' vo gabiam Petrukui suteikti 
mokslo. Motina našlė liko su 

, penkiais vaikučiais, vyriausioji

CLEVELAND. OHIO —
Kovo 20 dieną, šv. Jono Ka

tedroje. priėmė kunigystės 
šventimus lietuvis Petras Čer
nius ir sekančią dieną naujasis 
kunigas, Šv. Jurgio par. bažny
čioje atnašavo pirmąsias šv. mi
šias.

Vyskupas naująjį kunigą Čer- duktė 16 metų amžiaus ir jau-

Pakirstu, pakirstu, 
Aukštąjį klevelį pakirsiu.

Parnešiu, parnešiu, 
Senajam tėveliui parnešiu.

Dirbdinsiu, dirbdinsiu, 
Margąją lovelę dirbdinsiu.

Migdysiu, migdysiu, 
Jaunąją mergelę migdysiu

Vėliau ir išgama Reinbekis, są
žinės griaužiamas, atbėga į mo
tinos namus, ieškodamas žmo- 

: nos, ir jos neradęs stuboje, nu
sišauna.

Šis veikalas yra jaudinantis ir 
keliantis kiekvieną prie aukš
tesnio ir kilnesnio idealo. Trum
pu aprašymu neįmanoma at
vaizduoti tą veikalą taip, kaip 
jis yra vaizduodamas scenoje. 

, Kiekvienas turi pamatyti vai
dinant, kad pilnai suprasti to 

1 veikalo vertę ir reikšmę.
Taipgi kalbės vietiniai klebo

nai kun. Aug. Petraitis ir kun. 
K. Vasys, kun. J. Švagždys.

Indiana Harborjnd
BOND DAY

nių. paskyrė vikaru į šv. Petro niausioji dukrelė vos trijų su 
parapiją. Akron. Ohio. į puse metukų. Motina savo už-

Linkėdami kunigui Petrui : darbiu užaugino ir išmokslino 
Černiui sėkmingo kunigavimo. * vaikučius. Petras paūgėjęs va- 
norime nors trumpai supažin-! saros metu dirbdavo, kad padė
dinti visuomenę su naujuoju į ti motinai jos sunkioje būklėje 
kunigu. ir tęsti savo mokslą.

Kunigas Petras Černius gimė

Katalikų Bažnyčia visais lai
kais rėmė ir globojo 
staigas ir šiandien 
Bažnyčia reikalauja 
ilgų metų mokslinio
mo. kad kunigai galėtų sėkmin
giau skelbti žmonėms Kristaus 
Evangeliją. į

Todėl ir Petrą Černių, tą 
aukštai išlavintą jaunuolį. Baž
nyčia mielai apvainikavo kuni
gystės šventimais.

Garbė Černių šeimai ir vi- į 
siems Clevelando lietuviams sa-l 
vo tarpe turėti tokį gabų vyrą,! 
kuris mylėdamas mokslą ir bū
damas labai darbštus gali labai
toli pažengti mokslo pasaulyje, darbščią mamytę p. Prancišką

Atsistačiusios Lietuvos moks- Černienę ir malonias
lo įstaigos bus labai reikalingos p.p. Josephine Bortnik, Helen 
žmonių su aukštuoju mokslu.Victor. Tillie (Matilda) Černiū- 
Kas žino, gal kun. P. Černiui 
lemta bus savo moksliniais su
gebėjimais tarnauti savo tautos 
kultūrai ir dvasiniam atgimi
mui.

Šia

tę, Frances Čemiūtę, 
bar tarnauja Dėdės 
mijoje kaipo WAAC.

Lai Dievas laimina
mą ir naująjį kunigą apdovano-

L. Ž.

sesutes:

kuri
Šamo

visą

da-
Ar-

1924 metais Petras Černius 
baigė Šv. Jurgio parapijos mo
kyklą, o 1928 metais East Tech- 
nical High School ir tais pa
čiais metais įstojo į Western 
Reserve University. kurį sėk
mingai baigė 1932 metais A.B.S. 

5 laipsniu.
Būdamas Universitete, Petras 

Černius taip pasižymėjo ar
chitektūros studijose, kad Uni
versitetas jam suteikė "Fonta- 
bleau Scholarship" vykti į 
Prancūziją, pagilinti architek
tūros mokslus. Bet Petras pasi
liko Amerikoje praktikuotis 
architektūroje. Vienus metus 
mokytojavo Divine Heart Col- 
lege, dėstydamas fiziką, geo
metriją ir biologiją. Paskui vėl 
mokėsi John Carrol Universite
te lotynų, ir graikų kalbų. Ta
pybos mokėsi Clevelande Beaux 
Art Institute of N. Y. Už Ar
chitektūros braižinius yra aptu
rėjęs nemažą prizų. Kunigas 

; Petras turi nupiešęs puikų ori- 
jginalų Kristaus paveiksią, ku
ris yra “copyrighted” — paten
tuotas VVashington, D. C.

Ir štai tas gabus profesiona
las architektas ir tapytojas, 
kuriam pasaulis žadėjo spindin
sią karjierą. pajutęs pašaukimą 
į kunigus, 1937 metais stoja 

, St. Mary’s Our Lady of the 
Lake kunigų seminarijon ir už 
šešių metų tampa kunigu.

Į

Rernk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!Bal. 3 d. Fort McClellan, Ala- 

bamoj, mirė kareivis Pranas 
Zaranka, 23 m. amžiaus, gyv. < 
su savo našle mamyte Emilija ir 
broliu Edmundu. Jis buvo pa-! 
vyzdingas jaunikaitis, priklausė 
prie lietuvių parapijos ir jos 
draugijų. Velionio kūnas buvo 
parvežtas bal. 6 d. ir iškilmin
gai palaidotas su pamaldomis 
ir karine pagarba. Laidotuvės 
įvyko

Juozas Kasinskas
Ine. |

Laidotuvių 3
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį 3

602 Washington Blvd. $
BALTIMORE, Md.Lietuvaitė Slaugė Įstojo Karo ; 

Tarnybon

P-lė Ona M. Paulukonytė, 
duktė p. Onos Paulukonienė, 
gyy. 133 Dorchester St.. išva
žiuoja bal. 27 d. in Fort Devens, 
dirbti su Army Nurse Corps.

P-lė Ona M. Paulukonytė, bai
gusi Slaugės mokslą Worcester 
City Hospital School of Nurs- 
ing Class 1931, visą laiką nuo
širdžiai ir sėkmingai dirbo savo 
profesijoj. Pastaruoju laiku 
dirbo pas Dr. F. C. Hayes. Jos 
brolis Pvt. Albinas E. Pauluko- 
nis yra karo tarnyboje prie Air 
Force at Luna Field, Los Vegas, 
N. M.

Slaugei Pauluk onytei, buvo 
suruošta išleistuvių puota 11 d. 
bal. Putnam & Thurston’s res- 
taurante. Dalyvavo daug gimi
nių ir draugų bei draugių. Lai
ke puotos p. Matilda Pauluko
nienė, Onutės brolienė, buvo 
programos vedėja. Ji labai šau
niai ir nuoširdžiai pasveikino 
susirinkusius, palinkėjo Onutei 
geriausių sėkmių ateities dar-

proga sveikiname jo labai • ja savo malonėmis.

WORCESTER, MASS
Worcesteriečiai, Pamatykite Dramą- 

"Svastikos Vergijoje 
Ir Paremkite Laikraštį "Darbininką"

• H

bal. 9 d.

DAYTON, OHIO
Draugijų Sąryšys re«gia mar

gučių balių, šeštadienio vakare 
gegužės 1-mą, parapijos svetai
nėje. Įžanga dykai. Tikietai. 
kurie platinami dėl šios pramo
gos. bus galima suvartoti dėl 
valgio ar gėrimo.

Tel. Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų 4

I
LRKSA 191-ma kuopa rengia 

eucherį, parapijos svetainėje, 
sekmadienį, gegužės 2-tą, 3 vai. 
po pietų.

Q. In what names may a War 
Savings Bond be isaued?,
A. War Bonds can be reg- 

istered only in the 
names of individuals in 
their o*n right, in one 
of the following forms: 
~ The name of one in- 

dividual, or 
The names of two 
individuals, as co- 
owners, or
The name of one 
individual as ovrner 
and the othcr indi
vidual as benefici- 
ary.

Q. May a Bond be registered in 
the name of a minor?

1*
2.

3,

Sekmadienį, gegužės 2 d., 4 
vai. po pietų, Šv. Kazimiero par. 
salėje. Worcester. Mass.. Brock
tono Lietuvių Dramos Ratelis, 
vadovybėje kun. F. Norbuto, 
suvaidins 3-jų aktų dramą — 
“SVASTIKOS VERGIJOJE", 
kuri vaizduoja šių dienų lietu
vių vargus ir visas nelaimes vo
kiečių okupacijoje.

to laikraštėlio leidėjų namuose, 
kurios tėvelis raudonųjų ištrem
tas į Sibirą. Naciams parsida- 
vusieji išgamos siaučia Lietu
voje, terorizuoja lietuvius už 
slaptos spaudos platinimą; ieš
ko redaktorių ir leidėjų. Na
ciai areštavę senuką, baisiai jį 
kankina, muša, reikalaudami,
kad jis prisipažintų esąs redak- buotėje ir įteikė dovanas rašo- 

Tą pačią dieną, 7:30 vai. va- torius to slapto laikraštėlio ar- mąjį setą ir kitas. Kalbas bei 
kare. Aušros Vartų par. salėje ba išduotų redaktorių. Tas se- linkėjimus pasakė šie: Kun. A. 

tai išgamos Reinbekio Petraitis, Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas, adv. K. Tamulio- 
nis ir adv. P. Breen. Po vakarie
nės sekė magiškų šposų rody
mas, kuriuos labai puikiai pa
rodė Mr. C. Walsh, Onutės bro
lėnas ir Mrs. Trombly.

Slaugė Onutė yra gražiai iš
auklėta lietuviškoj ir katalikiš
koj dvasioj: malonaus ir rimto 
būdo. Programai pasibaigus,. 
dalyviai nenorėjo skirstytis, 
kiekvienas norėjo dar pasikal
bėti ir paspausti dešinę, palin
kėti viso gero.

Nors Onutė buvo gana užim
ta darbu, bet surado laiko pri-

tas pats veikalas bus perstaty- nukas, 
tas.

Brangūs Worcesterio lietu- bėti savo vyrą iš nacių kalėji- 
viai, kam patogiau po pietų, a- mo, eina pas savo dukterį Rein- 
teikite į Šv. Kazimiero svetainę, bekienę, bet pastaroji išsižada 
o kam parankiau vakare, atvy- savo motinos ir ją išvaro iš sa- 
kite į Aušros Vartų par. salę ir vo namų. Tuo ji užsitraukia ant 
pamatykite šį gražų veikalą, savęs motinos išsižadėjimą, 
kurį parašė kun. F. Norbutas, Reinbekienė, nebegalėdama są- 
perstatydamas dabartinę Lietu-Jžinės griaužimo pergalėti, grįž- 
voje padėtį. Ateidami pamatyti ta į savo motinos namus, ir par- 
šios dramos, taipgi paremsite puolusi ant kelių prieš Nukry- 
laikraštį “Darbininką”, nes vi- žiuotąjį, bučiuoja motinai kojas 
sas pelnas skiriamas jo naudai, ir prašo dovanoti. Motina po 

į kiek laiko dovanoja ir glaudžia 
savo dukrelę, kuri buvo jos išsi- 

prie savo krūtinės.

uosvis. Senutė, norėdama išgel-

Balandžio 18-tą. Šv. Kryžiaus 
parapijos komitetas laikė posė
dį aptarti bėgamus parapijos 
reikalus. Atsižiūrint į dabarti
nius trūkumus valgio ir daug 
kitų reikmenų, nutarta šįmet 
metinio parapijos bazaro ne
rengti. Bet leidimo knygutės 
bus paruoštos ir išdalintos pa
rapijiečiams, kaip ir kitais lai
kais. Šįmet bus duodami karo 
bonai ir kitos dovanos. Dovanų 
traukimas įvyks rugpjūčio 14.

I Šiuo laiku įstojo į J. V. laivy
ną parapijietis Juozas Žilinskas.

F. A. G.

BV Gib CroeMt.
A. Yes.

Q. How can I buy a Bond by 
mail from agencies other 
than a post office?
A. Write to the Treasurer 

of the United Statės for 
•n order form or send 
a letter with a check to 
the Treasury Depart- 
ment or to a Federal Re* 
serve bank stating num- 
ber and denominations 
of Bonds wanted and 
giving complete in- 
structions as to the de- 
sired registration.

Q. Can Bonds be attached for 
dėbt in case of a judgment? 
A. Yes. The right to re- 

ceive payment of a 
Bond may be trans- 
ferred through valid ju- 
dicial proceedings, būt 
only if the Bond itself 
is surrendered to the 
Treasury Department. 
See Treasury Depart
ment Circular No. 530, 
Fifth Revision.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
• Kuomet kankinatis viduriu užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galva, 
nėra energijos -— palengvinsite sau šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Miliū
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti ryt. malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

DRAMOS TURINYS:
Pirmame veiksme perstatoma 

našlaitė, turinti prieglaudą slap- j žadėjusi,

10c
Remember—the lonjrer 
you keep Mar Bond., 
up to 10 year«, the more 
valuable they becomc.
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VIETINĖS ŽINIOS
DARBININKAS

Aukotojų Žiniai Apie Lietuvos Atstovybę 
Londone

t

ŽINUTES

Bostonietės, uolios darbinin
kės. Jos, vadovybėje moterų- 
merginų kareiviams remti sky
riaus, dirbdamos Raudonajam 
Kryžiui, jau pagamino 12,000 
bandažų.

Šioji darbšti grupė daro ka
reivių naudai parengimą, bal. 
28 d., 492 E. 7th St., ir kviečia 
visus atsilankyti.

V

Seserų Augustos ir Felicijos, 
ir už suteiktas aukas vienuoly
nui. Rašo jog Seserys viešnios 
bei kalbėtojos grįžo namon link
smos, gražiais įspūdžiais apie 
Bostono žmonės ir jiems dėkin
gos.

Q. If War Savings Stamps 
should be lošt, stolen, or 
destroyed, can they be re- 
placed?
A. No. They should be 

kent in a šefe pla ce and 
exdumged for M’ar 
Savings Bonds at the 
earliest opportunity.

Q. Then do War Savings Bonds 
mature?
A. Ten years from the 

issue dale.
Q. Can a Bond be issued in the 

narnės of two persons as co- 
ourners?

Bal. 25 d., tapo pakrikštytas 
Arthur Petras Prano - Alenos 
(Marčiulaitytės) Matukų.

Iš priežasties gražaus oro ar 
ko kito nepaprastai daug žmo
nių lankė Šv. Petro par. bažny- 

Įčią per Velykas. Seserys moky
tojos papuošė puikiai altorius ir 
prirengė mergaičių 

j Kunigai dėkuoja, 
1 mergaitėms, aukų 
dėl gėlių, chorams,
parapijiečiams už moralį ir me
džiaginį parapijos rėmimą ir jos 
palaikymą.

Kareivio Ančiukaičio (An- 
chase) padėka moterų - mergi
nų kareiviams remti skyriui:

I want to thank you very 
kindly for your most delicious 
box of Fanny Farmer Candy. It 
reminded me of the kind I used 
to buy at home in Boston. I 
expect to be leaving for sea 
duty within the next month or -------------
so. So I will kili a few extra šv. Petro bažnyčioje, apart 
Japs for you. And I will carry šventos Valandos penktadienį. 
with me, in my mind all of the dar prisidės gegužės mėnesio 
kindness you all have shown išvakarės pamaldos. Gegužės 
me. John Joseph Anchase. i mėnesio pamaldos bus laiko- 

-------------- mos trečiadienių, penktadienių
N. P. Šv. P. Marijos Seserų, ir šeštadienių vakarais, sekma- 

Thompson, Conn., Motina Alui- dieniais, 2:30 v. p. p., ir kitų 
za dėkoja So. Bostono kunigams dienų rytais. Popiežius ragina 
ir parapijiečiams už gražų pasi- pasaulį, ypač jaunimą karštai 
tikimą, iš Lietuvos atvykusių,  ̂Marijos prašyti, per tą mėnesį 

teisingos ir pastovios taikos.

I
I

I

DAKTARAI

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
27a HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—&

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

744 Centre Street
Jamaica Plain, Mass.

ARNold 9781

procesiją. 
Seserims, 

rinkėjoms 
ir visiems

Bal. 19 d., Washingtonas pra
nešė tėvams, kad jų sūnus Be
nediktas Lipskas žuvo jūroje 
nuo priešo. Jis dirbo ant preky
binio laivo per 8 metus. Paliko 
tėvą, motiną ir 4 brolius. Gedu
lingos pamaldos už Benedikto 
vėlę atlaikę Tėvas Pr. Aukšti
kalnis, S. J., bal. 26 d. Melski
mės.

i

Bal. 25 d., mirė, miesto ligoni
nėje, ilgai sirgusi, Juozefina 
Pociūtė, 24 metų. Gimė Won- 
socket, R. I. Augusi So. Bosto
ne. Paliko motiną ir brolį. Lai
dojama bal. 28 d., 9 vai. ryte iš 
Šv. Petro par. bažnyčios. Nau
jos Kalvarijos kapuose. Pašar
vota pas graborių D. A. Zalets- 
ką.

REIKALINGA

Paremkime Mūsų 
laimimų

WAITRESSES
Pastovus darbas 

Malonios aplinkybės 
GERAS ATLYGINIMAS! 

Atsišaukite Employment Office 
10-tame aukšte

NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

Gegužės 2 d., 7 vai. vakare, 
Strand salėje, Broadway. So. 
Boston, įvyks p-nios Onos Ivaš- 
kienės Jaunamečių Šokėjų Gru
pės graži programa su užkan
džiais. Pelnas eis padengimui 
lėšų vykti į Tautinį Festivalį, 
geg. 7 d., Phila., Pa. Lietuviai, 
paremkime jaunuolius, kurie 
garsina lietuvių vardą svetim
taučių akyse. Įžanga nebrangi.

NOVENOS
prie iv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina .......................... 15c.
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ................ — 20c.
prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos. Kaina--------- 15c.
už Sielas Skaistykloje. Kaina ____________________  20c.
Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

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

5S36X«X36%3SXXXX%XXX3£XKX3SXSSX®SSSXSS3S3»«SSS»L

Šios šalies ir importuoti gėrimai yra parduodami 
žemomis kainomis.

323 West Broodvoy,

Tel. ŠOU 9772

Pristatome į namus veltui.

So. Boston, Mass.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

SULLIVAN, INC

B’j Gib Crockett.

A. Yes, būt only individ
uals may be so named. 
Corporations, associa- 
tions, churches, and 
lodges may not be 
named as coovners.

Q. What steps should be taken 
when a Bond is lošt, stoleu, 
or destroyed?
A. The Treasury Depart- 

ment, Division of Loans 
and Currency, Mer- 
chandise Mart, Chicago, 
III., should be notified 
immediately, reference 
being made to the se- 
ries, year of issue, date, 
denomination, and še
riai number of the 
Bond, and the name 
and address of the reg- 
istered owner. Instruc- 
tions as to proof re- 
quired will then be sent 
you.

CAMBRIDGE, MASS
Lietuvai Remti dr-jos So. Bos

tono 2-tro skyriaus vadovybėje 
įvyko šio mėn. pradžioje Lietu
vos ir šio karo filmų rodymas. 
Filmas rodė K. Motuzas ir J. 
Valaitis iš New Yorko.

Kadangi minėto parengimo 
grynas pelnas yra paskirtas A. 
R. Kryžiui, kaipo organizuotų 
lietuvių vardu, todėl laikau už 
būtiną pareigą visuomenę pain- guvumus 
formuoti. L.R.D. vietinis sky- Įįas<iešimts svarų Sterlin- 
rius gavo gryno pelno is filmų aukų. Pataisius nuo ka- 
rodymo $14.65. So. Bostono 
Liet. Pil. dr-ja aukavo salės 
nuomą vertės $14.00. Filmų pro- tarnautojai'galf vėlTinka- 
ga, laike pertraukos, pasakyta 
kalbų ir gauta aukų $43.50. 
L.R.D. skyriaus susirinkime J. 

! Jankauskas aukavo $5.00. Ka- 
! dangi minėtos aukos yra kuk
lios, o A. R. K. reikalinga stam- 
hi parama, tai įvertindama L. 
R. D. vietinio skyriaus valdyba 
paskyrė iš savo smulkaus iždo 
dar $22.85. Tokiu būdu sudarė 
nors vieną šimtinę lietuvių var
du A. R. Kryžiui. Šią kuklią au
ką perdavė minėtos draugijos 
skyriaus iždininkas Dr. A. L. 
Kapočius, vietiniam A. R. K. 
skyriui. Žemiau seka pavieni 
aukotojai:

N. Armonienė ir K. Sangaila 
aukavo po $2.00. Po $1.00 auka
vo: P. Luzauskas, A. Mockienė, 
A. Kruopieneė, M. Čižienė, P. 
Visockas. St. Yusas. A. Dreivie- 
nė, A. Patašienė, A. Laurutis. 
H. Gleekman, A, Matjoška, M. 
Žirolis, O. Pikelis, J. Stukas, A. 
Lukauskas, A. Lukas, K. Vilei-j 
šis, J. P. Tuinila, P. Kėblins-! 
kas. A. Jankauskienė, J. Dva-i 
rinskas, P. Jankus. S. Jakubau-i 
skas, K. Karčiauskas. D. E. OI-;“ 
sem, A. Anesta, P. Miliauskaitė, . 
J. Petronis, V. Gegužis, J. Ar
lauskas, J. Aukštuolis, K. Gu
daitis, J. Bruožis. O. Gegužienė. 
ir M. Pažemeckienė. Smulkių 
gauta: $4.50.

Taipgi reikia pažymėti, kad K. 
Motuzo ir J. Valaičio rodomos 
filmos yra įdomios ir verta vi
siems pamatyti. Gaila, kad ma
žai buvo publikos. Dalyvavusie
ji patenkinti ne tik filmomis. 
bet ir p. J. Valaičio gražiomis

- A ■'

(LKFSB) Mūsų Londo
no korespondentas, aplan
kęs Lietuvos atstovybę, 
džiaugiasi patirtais įspū
džiais: pirma nuo bombų 
buvo langai išbyrėję. Da
bar keli amerikiečiai, iš 
“Draugo” ir “Vienybės” 
sužinoję apie ekonominius 

, atsiuntė ke-

ro nukentėjusius atstovy
bės patalpų kambarius.

Sąjungietės Ruošiasi Gražiai 
Paminėti Motinos Dieną

Cambridge Moterų S-gos 22 
kp. labai sparčiai ruošiasi minė
ti Motinos dieną. Sekmadienį, 
gegužės - May 9 d. 8:30 vai. Šv. 
Mišios bus atnašaujamos Sąjun- 
giečių intencija už mirusias Mo
tinėles. Sąjungietės bendrai da
lyvaus šv. mišiose ir priims šv. 
Komuniją. Tą pačią dieną, 2:30 
vai. p. p., parapijos svetainėje 
Sąjungietės išstatys rankdar
bius su įdomia ir marga progra
ma, užkandžiais ir dainomis. 
Įžanga būsianti tik 50c., ir 
gautas pelnas paskirtas kuopos 
naudai. Sąjungietės šiuo tarpu 
irgi veda labai smarkų naujų 
narių vajų. Patartina moterims 
ir merginoms prisirašyti prie 
veiklių Sąjungiečių: dar prie to 
sergant gauna pašalpą ir drau
gišką patarnavimą.

Balandžio 18 d. pakrikštytas 
p.p. J. B. Moroko (Overkaitės) 
sūnus, vardais Ronaldas - Juo
zas. Krikšto tėvais buvo p. K. 
Moroko su p-le M. Overkaite.

I

Vytautas Užsitarnavo Ant
rojo Leitenanto Laipsni*
Pereitą savaitę buvo sugrįžęs 

pas savo tėvelius Vytautas Pas
telis, buvusios Wally Jason or- 
kestros vedėjas. Jis šiomis die
nomis baigė mokslus karo mo
kykloje ir gavo antrojo leite
nanto laipsnį!

Leit. Vytauto brolis Antanas, 
kuris taipgi buvo karo tarnybo
je ir, rodos, dirbo medicinos 
skyriuje, šiomis dienomis visai 
sugrįžo iš karo tarnybos dėl 
nesveikatos. Jis garbingai at
leistas nuo tarnybos.

Vytautas Pastelis labai gerai 
atrodo leitenanto uniformoje. 
Pirmadienį, bal. 26 d. Įeit. Vy
tautas išvyko atgal tarnybon. 
Prašė pasveikinti per “Darbi
ninką” ir radio visus jo drau
gus. kurių jis neturėjo 
sueiti.

Mes palinkėjome Įeit, 
tui geriausios sveikatos
vo palaimos, kad atlikęs gar
bingą pareigą sveikas grįžtų.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

progos

Vytau- 
ir Die-

Saitų Spindulių 
PERMANENT WAVE 

(Cold Ray Permanent)

LANKĖSI
Ketvirtadienį “Darbininke” 

lankėsi ilgametis “Darbininko” 
skaitytojas ir rėmėjas — St. 
Urbonas iš Cambridge. Mass. 
Atsilankymo proga atnaujino 
prenumeratą ir aukojo kalen
doriaus fondan $1.00.
★ Tą dieną lankėsi Ona Ivaš- 

kienė, kurios vaikučių grupė, 
geg. 7 d. dalyvaus Tautų Festi- 
valiuje. Philadelphijoje. Ji sa
kė, kad vaikučiai jau pilnai yra 
pasiruošę vykti.

ta

Leit. Vytautas 
Atsisveikino

Pirmadienį, bal. 26 d. lankėsi 
redakcijoj karys Antanas Pas- 
telis. kuris šiomis dienomis gar
bingai atleistas iš tarnybos, ir 
jo brolis antras Įeit. Vytautas 
Pastelis, kuris buvo sugrįžęs 
pas savo tėvelius praleisti Vely
kų šventę. Leit. Vytautas labai 
patenkintas karo tarnyba. Jis 
grįžta tarnybon geriausioje 
nuotaikoje.

Mes palinkėjome Įeit. Vytau
tui geriausios sveikatos, ir lai
mėjus pergalę sveikam grįžti 
pas savuosius.

pasauliečių.

Balandžio 10 d. p. Mateušas 
Norbutas, išdirbęs ilgus ir sun
kius 39 metus J. P. Sąuires 
kompanijos dirbtuvėje, išėjo į 
pensiją. Nors p. M. Norbutas 
jau buvo baigęs daj*bo laikotar
pį dėl gavimo pensijos 1942 m. 
gruodžio mėnesyje, bet esant 
darbininkų trūkumui ir kompa
nijos viršininkų prašomas, dar 
dirbo iki balandžio 10 d. p. M. 
Norbūtas yra labai plačiai žino- * 
mas netik Cambridge apylin
kėj, bet ir visoj plačioj Ameri
koje, kaipo vienas duosniausių 
labdarių lietuvių. Jo duosni 
ranka ir gausios aukos nesykį 
pasiekė Lietuvą; jis stambio
mis aukomis rėmė ir remia A- 
merikos lietuvių katalikų reika
lus, ypač lietuvišką katalikišką 
spaudą; jo lėšomis nevienas 
moksleivis turėjo progos baigti 
aukštus mokslus. Todėl p. M. 
Norbutui. išėjusiam pensijon, 

I linkime linksmiausių poilsio 
dienų.

BANGUOJA

miau įsirengti ir intere
santus priimti. Tikimės, 
kad Lietuvą mylį žmonės 
ir ateityje bus prietelingi 
Lietuvos atstovybei Lon
done, kurios išlaikymui 
būtinai reikalinga keleto 
tūkstančių dolerių per me
tus, o kuri jokių nuolati
nių pajamų neturi.

Pasitaiko, kad iš Ameri- vos min. B. K. Balutis su 
, kos nuvykę į Londoną eile kitų Londono lietuvių, 
žmonės ir turėdami reika- Kardinolo laidotuvėse bu- 

i lų į Lietuvos atstovybę, vo 5 arkivyskupai, 21 vys- 
turi rūpesčių nežinodami kūpąs, 700 kunigų ir keli 
adreso, taigi čia jį ir pa- tūkstančiai
duodame: 19 Kensington Radio bangomis kard. pa- 
Palace Gardens, London, gerbė anglikonų arkivysk. 
W. 8; telefonas —BAYs- ir vyr. rabinas. 
water 6255 (adresas ir tel. ----------------
numeris yra išspausdinti TEN, KUR NEMUNAS 
ir Londono miesto telefo
nų knygoj).

Prie progos prisimena- Ten, kur Nemunas banguoja 
me, kad kard. Hinsley lai- TarP kalnų, lanku. 
dotUVėse dalyvavo Lietu- Brolla^ vargdieniai dejuoja 

N uo senu laiku.
I 

močiutė užlingavo 
Raudomis mane, 
Į krūtinę skausmą savo 
Liejo nežinia.

Girios ūžė ten, minėjo 
T uos didžius laikus, 
Bet lietuvis netikėjo, 
Kaxl pavergtas bus.

Ten apleistos pilys griūva 
Ant kalnų aukštai, 
Milžinų ten kaulai pūva, 
Verkia jų kapai.

Ten užaugau, iškentėjau 
Aš kančias insas 
Ir pamėgau, pamylėjau 
Vargdienio dūmas...

kalbomis. Jeigu ne kalbos tai ir 
aukų nebūt buvę dėl A. R. Kry
žiaus. L. R. D. Bostono skyriaus 
vardu tariu visiems aukotojams 
ir kalbėtojui nuoširdų lietuviš
ką Ačiū. A. Matjoška,

L. R. D. Koresp.
_________________________________________

I

Metinė ‘Šurum-Burum’
i

I

j Stepono Dariaus Posto Ladies 
Auxiliary rengia savo Metinį 

j “Šurum-Burum” pasilinksmini
mą, kuris įvyks gegužės - May 
9, 1943. 7:30 P. M., Posto name, 
C St., So. Boston, Mass. Įžanga 
dykai. Visi kviečiami. Rap.

Linksmiausių Velykų Švenčių 
; linki visiems “Darbininko” 
skaitytojams, jūsų Cambridge_ 
korespondentas. A. D.

Maironis.

T. T. Jėzuitų Misijos
Conn. — Šv. Pranciškaus parap.,

GEGUŽES MENESIO
Knygutė, kurioje randasi labai 
gražūs skaitymai kiekvienai 
dienai per visą gegužės mėnesį. 
Knygutė buvo išleista Šv. Kazi
miero Draugijos. Kaune. Ji yra 
versta Kun. Pr. Žadeikio. Turi 

1184 pusi. Kaina tik 25c.

South Windsor,
Geg. 2 — 16 d., T. Antanas Mešlis, S. J.

VVanamie, Pa. — Šv. Marijos parap., Geg. 2 — 11 d., 
T. Pranas Aukštikalnis, S. J.

Lawrence, 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.

Draugijų Valdybų Adresai

NUO $5.00 IKI $15.00
Naujas, stebėtinas išradi

mas plaukams garbeniuoti — 
daryti permanent wave. Šiuo 
nauju išradimu plaukai yra 
sutaisomi be jokių sunkumų 
ant galvos ir svarbiausia, ne
reikia vartoti jokios šilumos. 
Šaltų Spindulių — Cold Ray 
permanent darant, vartojama 
naujai išrasti chemikalai, ku
rie padaro plaukus minkš
tais, švelniais, bet stipres
niais. Reikia pastebėti, kad 
po kiekvieno galvos išplovi
mo, pilaukų raitymas-perma- 
nent, darosi tampresnės, bet 
duodasi suraityti - sufor
muoti bile kokiu stiliumi.

Prašykite, kad Jums pada
rytų Cold Ray permanent, 
Naujame puikiame, elegan
tiškai įrengtame
CASPER'S BEAUTY 

SALON
738 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 4645

I

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS i 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

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

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

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-VV.

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys,
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.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

i

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

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

i
I

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
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Labdaringas VakarėlisNEW BRITAIN, CONN.
MIRĖ STAIGA
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Balandžio 17-tą į iS-tą naktį. 
General ligoninėje mirė An
drius Baliukas. Velionis perei
tą šeštadienį. 7 vai. vakare, atė
jo į bažnyčią, atliko išpažintį ir 
parėjęs namo gavo sukrėtimą. 
Gydytoją pašaukus, išvežtas į 
ligoninę, ir už poros valandų 
užgeso jo gyvybė.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną, du sūnus ir dvi dukte
ris. ir gimines. Palaidotas iškil
mingai balandžio 21. iš šv. An
driejaus par .bažnyčios šv. Ma
rijos kapuose. Lai Sutvėrėjas 
pasigaili jo vėlės.

Hartford. Conn. — 1S d. bal. 
buvo gražus Verbų sekmadienio 
ryta. Žmonės gėrėjosi pavasario 
saulutės šypsena eidami į baž
nyčią. Visi laukė Velykų šven
čių — minėjimo žmonių Išgany
tojau? Prisikėlimo sukakties.

Verbų sekmadienio rytą mūsų 
žmonės, palmėmis pasipuošę ė- 
jo iš bažnyčios namo, mažai pa
sikalbėjimų tebuvo prie bažny
čios.

Pereitą savaitę lapo palaidota 
jauna Bridgc porto lietuvaitė, p. 
Alena Eloveckaitė, 21 metų.1 
Neseniai jos tėvelis buvo palai
dotas, o dabar dukrelė. Alena 
buvo baigusi Kolegiją, taipgi ir 
muzikoje buvo pasiekusi gana 
aukštai, bet viską turėjo palik
ti ir keliauti į tą pasaulį, kur 
visiems- reikės susitikti. Bridge- 
porto jaunimas a. a. 
draugai liūdi, ir misis 
vėlę.

įvyko labdaringas 
Mažai jaunimo lan- 
parengimuose, bet 
mažiau jaunuolių

Sue Griska—Griškaite,
Philadelphijos o;>eros artistė, 
turinti labai gražų ir muzikalų 
dramatinio soprano balsą. Phl- 
ladelphijos operoje ji vaidina 
nuo 1942 m. ir jau turi sutartį 
ateinančių metų sezopui. Gegu
žės 9 d. ji dainuos “Amerikos” 
Pavasario Koncerte, kurs įvyks 
NVEBSTER salėje. 119 East 11 

(visai arti U-
P-

St., New Yorke
nion Sęuare). Drauge su

Alenos
už jos

8

dienos f 7 BJ * B ::* _____ J f \

Vykstant Raudonojo Kryžiaus visoj šalyj metiniam vajui, ir šios ma
žytės ateina į talką suteikdamos propagandinių minčių, kad Raudonasis 
Kryžius, tai yra milžiniška labdarybės įstaiga, kuri suteikia savo pagal
bos ranką namie ir plačiame pasauly, tos pagalbos prašantiems.

Vakarėlis Seselių Pranciškie- 
čių paramai įvyks gegužės 2 d., 
sekmadienį, tuojaus po Mišpa
rų. parapijos salėje. Rengia Se
selių Pranciškiečių rėmėjų vie
tinis skyrius, šiame vakarėly
je bus proga laimėti gražių do
vanų. ir pamatyti gražių įvai
rių margučių. Už gražiausius 
margučius bus įteikta margin- 
tojams dovanos. Rėmėjos nuo
širdžiai kviečia visuomenę atsi
lankyti ir parodyti savo nuošir
dų palankumą Seselėms, kurios 
sunkiai darbuojasi mūsų tarpe. 
Bus įvairių užkandžių, kuriuos 
pagamins pačios rėmėjos.

IŠVYKO J KARIUOMENĘ
Per tą savaitę išvyko į kariuo

menę apie 500 jaunuolių, tarpe 
kurių yra ir lietuvių, būtent. A. 
Liktoraitis. A. Steponaitis. V. 
Pavasaris, J. Probulis. J. Dimi- 
sevičius. Gali būti yra ir dau
giau, bet jų vardų neteko suži
noti.

Linkėtina visiems “Darbinin
ko” skaitytojams laimingų Ve
lykų švenčių ir susikauptų karš
tesnei Maldai bei pasitikėjime 
Dievui. Prisiminkime mūsų ka
rius savo maldose. T.M.

Verbų sekmadienio vakare 
man teko būti L. A. Pil. klubo 
salėje, kur 
vakarėlis, 
kosi mūsų 
dabar dar
ateina į lietuviškus parengimus, 
nes jauni vyrai ir daug jaunų 
lietuvaičių išėję į karinę tarny
bą.

Verbų vakarėlio "Bingo" ge
rai pavyko, šį vakarėlį surengė 
vietinės lietuvaitės, šv. Elzbie
tos ir Moterų S-gos draugijų 
veikėjos parėmimui paliegusio 
— ilgą laiką sergančio Vytau
to Levišausko. neturtingos šei
mos sūnelio, kuriam neužilgo 
bus daroma operacija. Tatai 
gerb. vietinės lietuvės moterys, 
surengdamos šiam tikslui BIN
GO vakarėlį, atliko labai svar
bų labdaringą darbą, sušelpimui 
sergančio jaunuolio apie 24 me
tų amžiaus, kuris taip nori vėl 
sugrįžti prie sveikųjų, vėl veik
ti prie Lietuvos Vyčių ir dai
nuoti bažnytiniam chore.

Šis Verbų sekmadienio “Bin
go" vakarėlis žymiai sustiprino 
viltį sergančio, operacijos be
laukiančio Vytuko ir jo močiu
tės Levišauskienės. nes vakarė
lio ne’nas virš $200. bus didelė 
parama jaunam Vytautui ir jo 
motinai. Ir svečiai susirinkę į šį 
labdaringą “Bingo” vakarėlį.

■ bežaisdami “bingo" turėjo porą
■ valandų malonumo.

“Bingo” tvarkos vedėju buvo

Parapijos choras jau 
prisirengę su Motinos 
programa. Vaidylos mokinasi 
veikalą, kuris yra pilnas gra
žaus juoko — "Žentas iš Ameri
kos”. Vaidins geriausi Bridge- 
porto vaidintojai. Viskas bus 
gegužės 9 d. parapijos svetai
nėje. Taipgi choras ir solistai 
sudainuos gražių dainų. Tikietų 
galite gauti pas choristus ir 
vargonininką. Pelnas parapijai.

Griškaite dainuos ir art. Rapo
las JUŠKA, įžymiausias lietuvis 
bosas. Koncerto programoje 
stambią dalį pildys ir p. ONOS 
IVAŠKIENĖS vadovaujama 
Bostono jaunamečių šokėjų 
grupė. Koncertas prasidės 3 vai. 
po piet. NVEBSTER salė yra 
viena gražiųjų New Yorke sa
lių. Gegužės 9 d. įvykstančiu 
koncertu "Amerika” pradeda 
minėti savo dešimtmetį, kurio 
ji sulauks šių metų gruodžio m.

Leopold Stokowskis 
Išpildysiąs Bacevi

čiaus Simfoniją

Skolinimas - Nuomavimas Yra 
"Duoti Ir Imti" Propozicija

Aš PADAINUOSIU 
DAINŲ DAINELE

60 Ellsvorth St

Worcester, Massachusetts
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Boston Brandi -

1410 Colutnbia Rd
SO. BOSTON, MASS.

•?

Charles VZayshville, pardavėjas

Phone: So. Boston 2271

A.š- padainuosiu dainų dainelę, 
Kurią girdėjau vakar dienelę. 
Vai liū-lia liū-lia, (2) 

Skolinimo - Nuomavimo 5. Kitoms tautoms $459,- Kurių girdėjau vakar dienelę.
Kurią girdėjau vakar dienelę, 
Kurių dainavo miela seselė... 
Plaukia gulbelė per ežerėli, 
Neša vainikų per Dūnojėlį...

j Vai jūs, gulbelės, baltųjų marių, 
Ar jūs nematėt vainiko mano?..

__  _ i Mano vainiko smulkūs lapeliai, 
partitūrų tik jeigu visi Alijantų tau- jai reikalingų reikmenų ir O bernužėlio netikri žodeliai...

Rytas miglotas, tamsus eglynas 
I Guli bernelis šile negyvas...
Prie jo šalelės stovi mergelė, 
Rankoje laiko šilkų skarelę...
Rankoje laiko šilkų skarelę, 
Nori surišti berneliui galvą... 
Nori surišti berneliui galvą, 
Kad neskaudėtų visą naktelę...

(Lend Lease) Įstatymo už- 000,000, arba 5' <.
Bet kokį atlyginimą at- 

grindiniu tikslu — padėti gal gauna Jung. Valstybės 
dirigento Leopoldo Stokowskio, laimėti šį karą ir įsteigti dėl šių bilijonų dolerių ver- 
kuris prašė jį atsiųsti jam savo amžiną taiką. tės reikmenų ir aptarnavi-
simfoninių veikalų partitūras Šis karas yra karas susi- mų?
susipažinimui. Iš dešimties pa- vienymo ir bus laimėtas Jung. Valstybės gauna 
siųstų Bacevičiaus į

Stokowski pasirinko jo Karo tų rezursai bus bendrai su- aptarnavimų. 
Simfoniją (War Symphony), dėti taip, kad jų kovojan- 
parašytą Buenos Aires 1940 čios jėgos muš priešą, kur randasi svetimose žemėse 
metais, dar niekur negrotą. Sto- 
kowski norėjo šią simfoniją 
greitu laiku pastatyti ir parei
kalavo pristatyti orkestro par
tijas. Deja, orkestro partijų nė- darbus nuo kovo 11 d., 
ra. nes jų išrašymas iš partitu- 1941 m. iki kovo 1 d., 1943 ja šiaurės Afrikos kovose 
ros daug kainuoja (apie $300). m. parodo — 
Tad Stokowski galės šį veikalą

Prieš kuri laiką kompozito
rius Vytautas Bacevičius gavo 
laišką nuo garsaus Amerikos

i _ _

sienio sistema turi du pa-
„„AL

p. Jonas Mončiūnas. įžymus vie
tinis lietuvių veikėjas: jo garsi 
ir aiški kalba darė gerą įspūdį 
visiems. Daug dovanų svečiai 
laimėjo: gavau vieną premiją ir 
aš. pirmą kartą savo gyvenime 
‘bingo’ žaidime dalyvaudamas.

Žymias aukas suteikė šios 
draugijos: L. A. Pil. klubas da
vė salę dykai ir $15.00 auką: 
Šv. Jono draugija aukavo S10.- 
00: Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugija $10.00; pavieniai au
kavo sekančiai: Juozas Giraitis 
$5.00; ponai Gailiūnai $2.00: B. 
Videikis bačkutę gėrimų: kun. 
J. Kripas “bingo” operatą ir vi
sas reikmenis ir $1.00. ir kun. 
Vilčiauskas $1.00. Visiems au
komis parėmusiems šį labdarin- 

1 gą vakarėlį nuoširdžiai dėkoja 
vakarėlio rengėjos ponios Pet
ruškevičienė. Stankevičienė ir 
komiteto narės.

j

jam daugiausia skauda.
Aštuntas bertaininis ra

portas Kongresui apie 
Skolinimo - Nuomavimo

Kur tik Amerikos jėgos 

Alijantai jiems duoda reik
menų ir aptarnavimų. 
Tuomi jie atlieka abipusi- 
nę pagalbą. Dalis įrengi
mų, kuriuos dalinai varto-

yra Didžiosios Britanijos
1. Per dviejus metus, parūpinta.

pastatyti tik rudenį, bet parti- Jung. Valstybės teikė pa- Amerikos jėgos po Gene- 
būti jam grąžinta galbos iki $9,632,000,000. rolu McArthur ir Admiro- 

, už 87,831,- lu Halsey pietvakaruose ir 
000,000 išsiųsta reikmenų Pietų Pacifike gauna mai- 
— amunicija ir reikmenys sto, reikmenų ir aptarna

vimų nuo Australijos ir 
Naujos Zelandijos.

Didžioji Britanija ir In
dija pristatė 
aptarnavimų

turą turės
tuoj po nukopijavimo orkestro IŠ Šios sumos, 
partijų.

Bacevičius sako, šiuo atsiti
kimu išgyvenęs laimę ir kartu karo produkcijai, reikme- 
tragediją. nes jei, dėl blogų gy- nys kovojantiems, ir karo 
__ '__ i___ •____ *• . , rln rr c mi'iCll Ali-venimo sąlygų, jam pačiam teks darbininkams musų Ali- 
per kelis mėnesius kopijuoti or- jantų. SI,801,000,000 api- 
kestro partijas dėl 120 orkestro ma vertę reikmenų ir ap
dairių. tai jis turės laikinai tarnavimų — už gabenimą 
atsisveikinti su pianu ir koncer- reikmenų laivais ir už lai- 
tine karjera. Koresp.;

Laike pertraukos ir svečių 
pavaišinimo pasakė gražias kal
bas — simpatijų pareiškimus 
sergančiam Vytautui Levišaus- 
kui ir jo močiutei. Kun. J. Kri- 
pas. klubo pirm. J. Pilkauskas, 
p. Alijošienė, B. Videikis. Am- 
brozas. W. M. Chase ir kiti, pa
linkėdami Vytukui kogreičiau 
pasveikti.

Didelė garbė priklauso vieti
nėms lietuvaitėms moterims už 
pasidarbavimą, ypatingai gerb. 
p. Petruškevičienei ir p. Stanke
vičienei. kurių iniciatyva ir pa
stangomis suteikta didelė pa
galba nelaimingam jaunuoliui 
V. Levišauskui. Garbė visiems, 
artimo meilę parodžiusiems da
lyviams. VMK.

FATS FOR VICTORY
ONĖ
TA8LĖ- 

SPOONFUL
A DAY /S 

YOUR 
FANULY 
QUOTA !

Į

rolo MacArthuro jėgoms.
3. Indija pastatė Jung. 

Valstybių oro jėgoms dau
gelį oro bazių, parūpino 
3,500,000 galionų gazolino 
ir kelis šimtus trokų; pas
tatė sandelių, ir t. t.

4. Australija ir Nauja 
Zelandija kartu davė dau
giau, kaip 235,000,000 sva- 

reikmenų ir rų maisto mūsų pulkams 
Amerikos i nuo birželio iki gruodžio 

pulkams Islandijoj, Fidži11942 m.
Salose, Indijoj, Egypte ir Tai tik maža dalis me- 
Irane. Kovojantieji Pran- džiagų ir aptarnavimų, 
cūzai, Belgi ja ir sunkiai s kuriuos mes gavome nuo 
spaudžiama Kinija parūpi-i mūsų Alijantų po Lend- 
no reikmenų Jung. Valsty- iLease Įstatymu. O.VV.I. 
bių jėgoms Ekvatorio Af- 
rikoj, Songo, ir oro jėgoms 
Kinijoj.

Sovietų Sąjunga, kaip 
mes visi žinome, muša Hit-

vų pataisymus, produkci-; 
jos patogumus ir įvairius; 
reikmenų pristatymo ap
tarnavimus.

2. Iš reikmenų, lig šiol 
išsiųsta amunicija sudarė; 
55% arba $4.294,000,000,1 
industrijoms reikmenys iri 
įrengimai 27% arba $2,-i 
088,000,000; maistas ir kiti lerio armijų svarbiausias 

produktai dalis savo žemėje. Rusija
I --------- —

i

žemdirbystes ] 
18% arba $1,449,000.000. ;

3. Iš suteiktų aptarnavi
mų 49'< praleista išnuo
mavimui ir perėmimui lai- 

jvų nešti “skolinimo - nuo
mavimo” reikmenis, ir dėl 
oru perkėlimo linijų ir ba
zių užsienyje. Kitas 20'< 
vartojamas pataisyti Ali
jantų karo laivus ir preky
binį laivyną Amerikos 
yarduose, ir išlavinti Jung. 
Tautų oro jėgas šioje šaly
je. Liekamas 31% buvo 
vartojamas 
Valstybėse, 
“skolinimo - nuomavimo”*mūsų pulkus 
reikmenis.

Skolonimo - Nuomavimo1000,000 svarų maisto, 
reikmenys išdalintos seka-! parūpino 700,000 tonų sun- 
mai — i

1. Anglijai $4,430,000,000,; 
arba 46%-.

2. Rusijai $1,826,000,000 
arba 19%.

3. Afrikai ir Viduryčiams
_ _ . $1,573,000,000, arba 16%.

AMERIKOS PILIEČIU?”—įdėkite į konvertą 25* 4. Kinijai, Indijai, Aus- 
ir priklijavę 30 štampą, pasiųskite "Darbinin- tralijai ir Naujai Zelandi- 
kui”, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. ir tuo- jai $1,344,000,000, 
jau ją gausite.

11943 
M MEAT 
|RATIOM f

ZFamilų\ *

8 ’ŠPOUNDS

Even with rationed meat ar.d short- 
ėning every American family can 
talvage one tabletpoonful a day of 
used fats and grease and turn it 
over to a meat dealer to make up 
the family auota of twelve pounda 
of inedible fata for victory in 1943. 
Fat» make glycerine, glycerine 
makes gunpowder and medicinala 
for fighting men.

12 POUNDS 
WASTE 

FAT/

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?
"Darbininkas” išlei

do labai naudingą kny
gutę, kuri labai daug 
padės tiems, kurie ruo
šiasi gauti Amerikos pi
lietybės antruosius po
pierius. Joje yra trum
pai suglausti klausimai

ir atsakymai anglų ir lietuvių kalbose. Knygu
tė mažo formato. Gali moterys ją įsidėti į ridi- 
kiulį (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
ki. Norintieji gauti knygutę — "KAIP TAPTI

I

14%.

I
!

trims 
print

DRAPF.D—Black net 
tais colorful paisley 
suit. Slimming short pep- 
lum and loosely draped 
sleeves and hemline gtve it 

attractiveness.

nėra pozicijoj parūpinti ! 
“lend - lease” pagalbos a-1 
lijantams žymioj sumoj. • 
Bet U.S.S.R. sutiko parū-

■ pinti abipusinę pagelbą 
Jung. Valstybėms, kada

i galės pagal tas pačias są
lygas, kuriomis kitos šalys 
mums teikia pagalbą.

Pagal abipusinį susitari
mą Lend - Lease įstatymo 
Jung. Valstybės gavo se
kamus reikmenis ir aptar
navimus —

1. Pabaigoje 
Anglija bus

dirbtuvėse J. 
kur gamina

šių metų, 
aprūpinus 

Europos te- 
Įatre su daugiau, negu 400,- 

Jie

I I (

arba

kūmo svorio vietos laivuo
se Amerikos militarės ope
racijoms; davė mūsų pul
kams Jung. Karalystėj 
1,121,000 laivų tonų reik
menims ir konstrukcijos 
reikalams medžiagų, kas 
sudarė kitą 1,595,000 tonų.

2. Australijos laivų yar- 
dai stato šimtus laivelių, 
barkų ir kitų laivų Gene-




